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Fuksikapteenien tervehdys
Onneksi olkoon!
Sinut on valittu opiskelemaan kone- ja rakennustekniikkaa noin 150 uuden opiskelijan kanssa. Tässä oppaassa pyrimme kertomaan sinulle lyhyesti, mutta kattavasti opiskelusta Aalto-yliopistossa ja opiskelijaelämästä Otaniemessä, jotta osaisit valmistautua pian koittavaan syksyyn mahdollisimman hyvin.
Me olemme sinun Fuksikapteenisi Heikki ja Juho. Meidän tärkeänä tehtävänämme on johdattaa sinut alkuun opiskelijaurallasi sekä toimia ensimmäisenä linkkinäsi kiltaan, teekkariuteen sekä opiskelijatoiminnan
suuntaan. Suureksi onneksemme tässä valtaisassa tehtävässä meitä on auttamassa suuri joukko innokkaita
ISOhenkilöitä, jotka tulevat auttamaan sinua alkuun heti ensimmäisestä päivästä alkaen.
Jotta siirtyminen uuteen elämänvaiheeseen olisi sujuva, kannattaa saapua Koneinsinöörikillan Varaslähtöön
lauantaina 22.8. tutustumaan meihin fuksikapteeneihisi ja ISOihisi jo ennen koulun alkua. Muista myös
käydä ajatuksella läpi tämän oppaan lopusta löytyvä muistilista ja hoitaa siinä olevat kohdat kuntoon koulun
alkua varten, niin voit saapua ensimmäisenä päivänä kevein mielin ensimmäiselle luennolle.
Fuksikapteenit:
Heikki Hynynen					Juho Luoranen
050-4312550					040-8473469
heikki.hynynen@aalto.fi
juho.luoranen@aalto.fi
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FUKSIMajurin tervehdys
Tervehdys tuore tekniikan ylioppilas, arwoisa fuksi. Ensimmäisenä haluan muiden tässä oppaassa
kirjoittavien tapaan onnitella uudesta opiskelupaikastasi. Hieno juttu! Haluan myös toivottaa sinut
lämpimästi tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme.
Minä olen fuksimajuri Tuomas Ranta-aho ja tehtäväni yhdessä fuksikapteeneiden ja ISOhenkilöiden
kanssa on tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi
unohtumaton. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja johdan kaikkien yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.
Olet aloittamassa uuden elämänvaiheen, jossa moni
asia on uusi ja outo. Yliopisto on ympäristönä hyvin erilainen kuin vaikkapa lukio ja akateemisen
vapauden lisäksi sinulla on nyt myös vastuu omista
opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Monialaisten
opintojen lisäksi Aalto-yliopisto mahdollistaa ennennäkemättömän laajan opiskelijatoiminnan, josta
teekkarit ovat kuuluja. Nyt syksyllä Otaniemessä
aloittaa tekniikan alan opiskelijoiden lisäksi myös
ensimmäistä kertaa kauppatieteen opiskelijoita,
mikä luo täysin uusia mahdollisuuksia niin opiskelulle kuin opiskelijatoiminnalle.
Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa sisään,
on monella tapaa ainutlaatuinen ympäristö tehdä ja
kokea. Teekkaritoimintaa leimaa ennakkoluuloton
tekemisen meininki, mikä näkyy valtavana määränä toinen toistaan hullumpia tempauksia ja projekteja. Otaniemi onkin uskomaton paikka harrastaa
ja kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Kaikkea
teekkareiden toimintaa leimaa sen yhteisöllisyys ja
uskomaton yhteishenki, jotka yhdistävät koko tupsukansaa.
Pitkän historiansa aikana teekkarit ovat näkyneet ja
kuuluneet niin Otaniemessä kuin aikanaan Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan
parhaiten äänekkäistä tempauksistaan, jäynistään,
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wappulehdistään sekä teekkarilauluistaan. Teekkareiden moninainen historia ulottuu pitkälle 1800-luvun puolelle. Ylin ja arvokkain tunnuksemme,
tupsullinen teekkarilakki on ollut tekniikan opiskelijoiden käytössä jo yli 120 vuotta. Pitkiä perinteitä kunnioitetaan ja vaalitaan, mutta niihin ei jäädä
jumiin. Teekkarikulttuuri onkin kaikkea sitä hassua
tai hullua, mitä teekkarit kulloinkin sattuvat keksimään.
Myös teekkareiden fuksikasvatuksella on pitkät perinteet ja oman teekkarilakin hankkimiseksi fuksit
osoittavat aktiivisuutensa yhteisöään kohtaan keräämällä fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä. Pisteet ovat mitä mainioin tekosyy tutustua
kulttuuriimme ja muihin Otaniemessä opiskeleviin
hauskanpitoa unohtamatta. Fuksivuosi huipentuu
teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan,
Wappuun, mikäli päätän sellaisen teille järjestää.
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, onkin kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä
sydämellä.Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihin
sekä fuksitovereihisi. Yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä ne uudet ystävät, joihin opiskeluaikanasi
tutustut, ovat opintojesi lisäksi tärkein asia, mitä yliopistoelämä voi sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat muut tahot luomme
puitteet toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen
haluat omasta opiskeluajastasi tehdä.
Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan sinun ja tovereidesi matkaa kohti teekkariutta.
Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain. Moikataan
kun tavataan!

Tuomas Ranta-aho
Fuksimajuri

Phuxivatorns hälsning
Hej på dig!
Du måste vara en bra typ eftersom du har blivit antagen till Aalto-universitetet, mina varmaste gratulationer! Jag lovar att du har gjort ett utmärkt val.
Framför dig har du nu ett fartfyllt år med mycket
roligt program, ta vara på det första studieåret och
var fördomsfritt med på allt. Ditt phuxår upplever
du bara en gång och det är det roligaste studieåret
av alla.

Phuxivatorn

Jag heter Helena Hansson och är Phuxivator på
Teknologföreningen eller TF, Aalto-universitetets
svenskspråkiga nation. På TF finns svenskspråkiga
och studerande som är intresserade av svenska från
alla Aaltos utbildningsprogram. Som nationens Phuxivator finns jag här för er phuxar, alltså just dig!
Jag ordnar program och svarar gärna på alla frågor.
Dessutom har jag en phuxkommitté och en hel hög
med storasyskon (just bra typer) som hjälper både
mig och dig! Tillsammans ska vi nog se till att ni
får en oförglömlig höst och att ni inte känner er (så
hemskt) borttappade.
Redan första veckan får jag hoppeligen träffa er alla
på TF:s nationshus Urdsgjallar. Efter det kommer
jag att följa med er på en episk resa mot Wappen
(om den ordnas) då ni sedan (om ni aktivt samlat
phuxpoäng) kan titulera er teknologer och få sätta
på er den för teknologer kära och kännspaka tophsmössan.
I phuxblaskan hittar du information om det mesta du
behöver veta. Läs och begrunda, men var inte orolig
om du inte minns allt, storasyskonen och jag finns
till just därför; fråga oss!
Ha en skön sommar, jag ser framemot att träffa dig
i höst!
Kram
Helena Hansson
Phuxivator
+358 40 8698695
phuxivator@teknolog.fi

Fuksimajuri
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Isovastaavan tervehdys
Edessäsi on elämäsi tähän asti paras syksy ja sen
saattelemana paras vuosi: Aloitat opiskelut Aalto-yliopistossa ja pääset tutustumaan opiskelijakulttuurin, teekkarikulttuuriin. Varsinkin ensimmäisten
viikkojen aikana tulet saamaan informaation yliannostuksen ja on varmasti vaikea muistaa kaikki
oppimasi heti. Sinulla on apunasi mahtavat Fuksikapteenisi Juho ja Heikki, mutta hekään eivät voi
ratketa joka paikkaan yhtäaikaa. Tämän takia juuri
Sinua varten ovat Koneinsinöörikillan ISOt!
Mitkä ihmeen ISOt? Tutumpi sana on varmasti tuutori, mutta ISOt ovat muutakin kuin tuutori. ISOt
auttavat sinua sekä akateemisissä haasteissa, että
missä tahansa normaalin elämän isommissa tai pienimmissä haasteissa. Et ole varma kuinka ilmottautua kurssille, tai mistä löytyykään luokkahuone
Y324? Mistä saatkaan opiskelijakortin, tai edes ruokaa vaikka opiskelijakorttia ei olisikaan? Entäs bussikortti, haluaisit ehkä matkustaa välillä Otaniemen
ulkopuolellekin? Näissä kaikissa ongelmissa sinua
ovat auttamassa omat ISOhenkilösi.

6

ISOjen joukosta on valittu myös muutamia liikuntatuutoreita, joiden tehtävänä on opastaa juuria sinua
yliopistoliikunnan palveluiden pariin ja järjestää
matalan kynnyksen liikuntatapahtumia. Tarkoituksena on ettei liikunnallinen elämäntapa unohdu tai
jää muodostumatta elämänmuutoksen yhteydessä.
Tärkeintä toiminnassa on kuitenkin tutustua uusiin
hienoihin ihmisiin, nauttia liikunnan tuottamasta
hyvänolontunteesta ja ennen kaikkea pitää hauskaa
yhdessä! Voit kysyä lisää liikuntatuutoroinnista ja
liikuntamahdollisuuksista minulta tai omilta ISOiltasi.
Me olemme kaikki täällä juuri Sinua varten, jotta
fuksivuotesi olisi entistäkin huikeampi. Muista, että
missä tahansa asiassa sinua voivat auttaa omat ISOsi!
Moikataan kun tavataan!
Johannes Huovinen
ISOvastaava

Opinnot
opintojen rakenne
Opiskellessasi Aalto-yliopistossa insinööritieteiden
kandidaattiohjelmassa, tarkemmin kone- ja rakennustekniikan pääaineessa, tutkintosi rakenne on
kaksiosainen. Suoritat ensin tekniikan kandidaatin
tutkinnon, jonka jälkeen jatkat diplomi-insinöörin
tutkinnon parissa. Tutkinnot jakautuvat alla olevan
kuvan mukaisesti eri osiin. Kuvassa on myös kerrottu eri kokonaisuuksien laajuudet opintopisteinä.
Nimistäkin voit huomata, että sivuaineen ja vapaavalinnaiset opinnot saat itse päättää. Näiden kurssien avulla voit esimerkiksi tukea pääaineesi opintoja.
Jos haluat pyrkiä vaihtamaan pääaineesi kokonaan
toiselle alalle maisterivaiheessa, voit myös käyttää
näitä opintoja sen alan kurssien lukemiseen.

Maisterivaihe
120 op

Pääaine
60-65 op
(pääaineesta
riippuen)

Kandidaatintyö
10op
Kandidaattivaihe
Pääaine 50 op
180 op

Vuodessa suositeltu opintopistemäärä on 60 opintopistettä, joka vastaa noin 1600 tuntia työtä. Sillä tahdilla tekniikan kandidaatin tutkinnosta suoriutuu siis
kolmessa vuodessa ja valmiiksi diplomi-insinööriksi viidessä vuodessa. Ei kannata huolestua, jos tutkintorakenne tuntuu sekavalta ja kurssien valitseminen jännittää, mallilukujärjestysten ja tuutoroinnin
avulla opiskelun aloittaminen on helppoa ja itselle
huolehdittavaksi jää vain kurssien läpäiseminen.

Diplomityö
30 op
Vapaavalinnaiset
25-30 op
Vapaavalinnaiset
25 op

Sivuaine 25 op

Perusopinnot 70 op

Perusopinnot ovat kaikille Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille yhteisiä. Niillä pääset tutustumaan siis myös energia- ja ympäristötekniikan
ja rakennetun ympäristön opiskelijoihin. Perusopinnot sijoittuvat pääasiassa ensimmäiseen opiskeluvuoteen.
Perusopintojen sisältäessä yleishyödyllisiä kursseja pääaineen opinnot johdattelevat oman alan ammattiosaamiseen. Kandivaiheen pääaineopinnoissa
opetetaan perusteet, joita tarvitaan muun muassa
koneiden ja rakennusten suunnittelussa ja laskennallisessa tarkastelussa maisterivaiheen opinnoissa.
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Opintoneuvonta
Opintoneuvojat auttavat kaikissa opintoihin liittyissä kysymyksissä. Kysymykset voivat liittyä esim.
opiskeluprosessiin, yksittäisiin kursseihin, kurssikorvaavuuksiin tai vaikkapa pää- ja sivuainevalintoihin. Opintoneuvojat koordinoivat myös tuutorointia. Tukea opintojen suunnitteluun ja opiskeluun
saat myös opinto-ohjaajalta.
Insinööritieteiden korkeakoulun harjoittelu- ja
opintoneuvojien yhteystiedot ja vastaanottoajat:
email: advisors-eng@aalto.fi
puh. 050 4064409
https://www.facebook.com/opintoneuvola
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat+ja+opinto-ohjaaja
Pääaineen opintoasioita hoitavat suunnittelijat,
opintokoordinaattorit ja opintosihteerit. Kansainvälisten asioiden suunnittelijoihin voi olla yhteydessä
vaihto-opintoihin liittyen. Kansliassa hoidetaan mm.
opintojen suunnitteluun sekä valmistumisprosessiin
liittyviä asioita. Kansliaan toimitetaan opintoihin
liittyviä hakemuksia sekä koulutusneuvostojen käsittelyyn tulevia asioita, kuten diplomityöaihehakemuksia. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelupisteestä taas voit käydä hakemassa mm.
virallisen opintosuoritusotteen esimerkiksi työhaastattelua varten tai läsnäolotodistuksen vaikkapa saadaksesi matkakorttiisi opiskelijaleiman.

Opiskelijapalvelupiste sijaitsee huoneessa K103 iki-ihanalla konelafkallamme
Otakaari 4:ssä. Se on avoinna arkisin klo
9-11 sekä 12–14. Opintoneuvojien ja
-ohjaajan työpisteet, kanslia, kv-palvelut
sekä opiskelijapalvelupiste sijaitsevat
kaikki samalla käytävällä Konetekniikka
1:ssä (Otakaari 4). Kaikki yhteystiedot
löytyvät Intosta: into.aalto.fi
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Akateeminen ohjaus ja tuutorointi
Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa opettajakunnasta henkilökohtainen akateeminen ohjaaja.
Tuutortoiminnan tavoitteena on mm.
lisätä opettajien ja opiskelijoiden välistä
yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Tämän
lisäksi uusia opiskelijoita myös kouluun
liittyvissä asioissa opastaa ISOhenkilöt,
joiden kanssa tehdään esimerkiksi oma
henkilökohtainen opintosuunnitelma,
ns. HOPS. Tuutorointiin osallistuminen on osa ENG-A1008 Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä (2
op) – kurssia.

Opiskelu korkeakoulussa
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huomattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle
tulee myös akateeminen vastuu kannettavaksesi.
Yliopistossa ei ole enää opettajia vahtimassa edistymistä ja läsnäoloa. Arvosana puolestaan lasketaan
suoraan kerättyjen tentti- ja harjoituspisteiden mukaan. Yliopisto-opiskeluun integroitumisen helpottamiseksi olemme kertoneet tässä tarkemmin käytännöistä koulussamme.

edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla
ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. Joskus laskut lasketaan assarin johdolla
laskareissa. Uusimpana hyväksi todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa
assarit auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan avun ollessa lähellä. Parhaiten
laskareista selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden
kanssa. Usein monista vastaan tulevista ongelmista
selviää paremmin porukassa. Muista myös, että jonkin asian ollessa epäselvä askarruttaa se todennäköisesti myös muita samassa tilanteessa oleva.

Laskuharjoitukset

Luennot ja professorit

Tekniset tieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin
ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia
eli laskareita vetävät yleensä assistentit eli assarit,
jotka ovat usein vanhempia koulun opiskelijoita.
Hyvä assari on kultaakin kalliimpi, sillä assareiden
opastuksella on mahdollista ymmärtää aihealueita
huomattavasti paremmin kuin luennolla! Toisilla
kursseilla laskuharjoituksista saa pisteitä tenttiin
ratkaisemalla tehtäviä kotona, tai riittävä pistemäärä ”laskareista” voi olla erikseen osasuorituksena

Perinteinen opetustapa yliopistossa on luennoiminen, joka yhdessä laskuharjoitusten sekä laboratorio- ja harjoitustöiden kanssa muodostaa kurssien
rungon. Luennot ovat professoreiden tai muun opetushenkilökunnan pitämiä esityksiä. Interaktiivisuus
on kuitenkin sallittua ja hyvin toivottua. Käsi siis
rohkeasti pystyyn, jos joku asia jää hämärän peittoon tai luennoitsija puhuu mielestäsi ihan höpöjä.
Erään opettajan tiedetään jopa tarjonneen koko luentosalille kahvia ja piparia erityisen hyvästä kysymyksestä!
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Tentit
Tentti on sama kuin koe. Sana vain kuulostaa siistimmältä nuorempien korvissa ja sitä kannattaakin
käyttää, kun käväisee kotona pikkusiskoa kiusaamassa. Tentissä testataan, miten kurssilla opetetut
asiat on omaksuttu. Pidemmillä kursseilla on usein
mahdollisuus suorittaa kurssi lopputentin lisäksi myös välikokeilla, jolloin kurssin asia on jaettu
pienempiin osiin. Vaikka kurssin siis voisi suorittaa
myös lopputentillä, ovat välikokeet todella kannattava vaihtoehto. Tenttejä järjestetään kunkin periodin päättävällä arviointiviikolla ja iltatentteinä. Aina
kannattaa muistaa tutustua myös saman kurssin vanhoihin tentteihin, joita löytyy eri arkistoista!
Yliopisto on paikka, jossa vanhempasi voivat olla
ylpeitä jokaisesta todistukseesi ilmestyvästä nelosesta ja viitosesta. Kurssit arvostellaan asteikolla
0-5, jossa nolla on hylätty ja vitonen kiitettävä. Jotkut kurssit arvostellaan pelkästään asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätystä tentistä ei pidä huolestua,
sillä tentit ovat uusittavissa ja vanhan sanonnan
mukaan kaikki kurssit saa läpäistyä valmistumiseen
mennessä.

Akateeminen vapaus ja -vastuu
Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa
omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Vaikka
kursseilla on käytössä monenlaisia opetusmenetelmiä luennoista laskuharjoituksiin, sinä itse päätät,
millaisia oppimismenetelmiä käytät. Yksi yliopisto-opiskelun haasteista onkin, että opetus ja opiskelu on harvoin pakollista. On omatuntosi varassa,
mitkä asiat opettelet ja millä tarkkuudella. Muista
kuitenkin, ettei kukaan ole vahtimassa miten opintosi etenevät – ainoastaan Kela, joka muistuttaa
vähäisestä opintopistekertymästä tasaisin aikavälein uudelleenarvioiden oikeutesi opintotukeen. Jos
opintopisteitä ei kuitenkaan kerry suunniteltua tahtia, korkeakoulu tarjoaa apua ja neuvontaa opintojen
suunnittelun ja kurssien käymisen suhteen. Ehkä
tärkein mielessä pidettävä asia on, että opiskelemme
itseämme varten sekä halusta kehittyä ja oppia uutta.
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Kone- ja
rakennustekniikka
Uusi kandidaattiohjelma näki päivänvalon vuonna
2013 kandiuudistuksen seurauksena. Se syntyi, kun
tutkintouudistuksessa konetekniikan ja rakennustekniikan koulutusohjelmat yhdistettiin. Huoli pois,
teistä ei kuitenkaan tule kone- ja rakennustekniikan
diplomi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautuvat tarkemmin maisterivaiheessa.
Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? Pari vuotta
sitten startannut kandidaattiohjelma on entisiin verrattuna paljon laaja-alaisempi. Se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päättää erikoistumisalansa vasta
myöhemmässä opintojen vaiheessa. Konetekniikan
ja rakennustekniikan opinnot sisälsivät aiemminkin
monia samoja kursseja.
Vanhaan tutkintoon verrattuna teillä tulee olemaan
tekniikan kandidaatteina laajempi osaamiskenttä.
Myös opintopolku kandivaiheessa on selkeämpi.
Suurempi määrä vapaavalintaisia kursseja tarjoaa
mahdollisuuden syventää osaamistaan haluamaansa
suuntaan.

Maisterivaiheen pääainevaihtoehdot
Mechanical Engineering
Tässä pääainevaihtoehdossa yhdistyvät vanhan tutkinnon koneenrakennustekniikan että sovelletun
mekaniikan suuntautumisalat.
Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja
monipuolinen ala. Jatkuvasti kasvava energiantarve, kestävän kehityksen periaate suunnittelussa ja
mekaanisten tarkkuusvaatimusten nousu yhdessä
kustannustehokkuuden kanssa vaativat koneenrakennustekniikan huippuosaamista nyt ja tulevaisuudessa. Oikeastaan mikään laite ei toimi ilman mekaniikkaa, vaikkakin suunnittelijoilta vaaditaan hyvää
yhteistyökykyä mm. konetekniikan, elektroniikan,
ohjelmistojen, muotoilun ja markkinoinnin osaajien
kesken. Koneenrakennustekniikan opetus antaa valmiudet kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden
tuotekehitykseen ja tuotantoon. Perusopetus johdattaa opiskelijat teknistieteelliseen ymmärrykseen ja
luovaan ongelmanratkaisuun. Siihen sisältyy vakiintuneita matemaattis-luonnontieteellisiä perustieteitä ja uusiutuvia insinööritieteitä. Maisterivaiheen
tarkempia syventymiskohteita ovat mekatroniikka
(Mechatronics), koneenrakennuksen materiaalitekniikka (Engineering Materials), tuotantotekniikka
(Production Engineering) ja tuotekehitys (Product
Development).
Sovelletun mekaniikan opetus palvelee erinomaisesti esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuuslaskenta, virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka
ja elementtimenetelmä tulevat opetuksessa tutuksi.
Opiskelussa on mahdollista syventyä, sekä teoreettisesti haastaviin, että käytännönläheisiin tehtäviin.
Opiskelu antaa valmiudet toimia myös muissa konetekniikkaan liittyvissä teknisesti vaativissa tehtävissä. Sovelletun mekaniikan puolella tarkempia
syventymiskohteita ovat laiva- ja meritekniikka
(Marine Technology), lujuusoppi (Solid Mechanics), ja arktisten olosuhteiden tekniikka (Arctic
Technology).

Building Technology
Rakennustekniikan pääaineohjelma antaa laaja-alaiset tiedot yleisestä rakennetekniikasta, rakennusfysiikasta, korjausrakentamisesta, rakennusmateriaali- ja rakennustuotantotekniikasta, tietoyhdennetystä
rakentamisesta sekä rakentamistaloudesta. Kotimaisella rakennusalalla on pulaa osaajista, joten rakennustekniikan opiskelijat ovat työllistyneet erinomaisesti viime aikoina jo opiskeluvaiheessa. Opinnot
antavat valmiudet toimia rakennussuunnittelun,
-tuotannon ja -teollisuuden sekä muiden yksityisten
tai julkisten työnantajien rakennusalan asiantuntijaja esimiestehtävissä.

OPINTOMINISTERI MUISTUTTAA:
Opiskelijat voivat vaikuttaa, siis vaikuttaa hyvältä! Yliopisto, sen toimintatavat,
säännöt ja kurssit eivät ole täydellisiä. Epäkohtia ja parannusehdotuksia voi onneksi
nostaa pöydälle. Sinulle helpointa vaikuttamista on vastata kurssien lopussa palautekyselyihin. Jos et kuitenkaan itse halua
suoraan vaikuttaa, niin ei hätää: Killan
opintosektori kuuntelee murheesi. Opintoministerin lisäksi sektoriin kuuluvat kolme
opintosihteeriä jotka mielellään kuuntelevat opintoihin liittyviä murheita. Hallopedit, eli HALLinnon OPiskelija EDustajat
toimivat yliopiston elimissä, ja voivat suoraan vaikuttaa mm. koulun sääntöihin ja
tutkintoihin. Jos ylioppilaskunta koettelee
sinua, niin killan jäsenet AYY:n edustajistossa hoitavat homman.

11

syksyn kurssit
Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti murehtimatta sen enempää kursseista kuin niille ilmoittautumisestakaan. Ensimmäisen viikon ajan käyt nk. orientaatiokurssia, jossa perehdytään opiskelun käytännön
asioihin, tietojärjestelmiin, sähköpostiin, kirjastopalveluihin, kurssi-ilmoittautumisiin, jne. Opintojen suunnittelussa auttava Oppimispalvelut on laatinut parille ensimmäiselle vuodelle mallilukujärjestyksen, jonka
mukaan kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Alussa opintojen suunnittelu on siis vaivatonta! Lisätietoa
kursseista saa osoitteista: mycourses.aalto.fi (kurssimateriaalit ja aikataulut) sekä oodi.aalto.fi (kursseille
ilmoittautuminen, opintojen suunnittelu ja suoristusten seuranta)

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä

Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla. Sillä opitaan opiskeluun liittyviä käytännön asioita, ja kurssi
jatkuu lukuvuoden mittaan. Kurssi sisältää myös harjoituksia, joissa tutustutaan opinnoissa tarvittaviin järjestelmiin ja käyttöympäristöihin.

Matriisilaskenta

Tämä on yksi neljästä pakollisesta matematiikan kursseista. Matriisien hallinta kuuluu diplomi-insinöörin
perustaitoihin. Niiden avulla voi ratkaista esimerkiksi yhtälöryhmiä.

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1

Tämä kurssi jatkaa siitä, mihin lukiomatematiikka jäi. Tiedossa on paitsi kertausta, myös tarkempaa syventymistä tuttuihin käsitteisiin.

Termodynamiikka

Termodynamiikan kurssilla päästään tutustutaan muun muassa lämmönsiirtoon, lämpötilan muutoksen vaikutuksiin kaasuissa ja kiinteissä aineissa sekä nesteiden virtaukseen. Kurssilla esitellään paljon tärkeitä
käsitteitä, jotka tulevat vastaan vielä monella kurssilla tämän jälkeenkin.

Ohjelmoinnin peruskurssi

Kurssi on ensimmäinen kahdesta pakollisesta tietotekniikan kurssista ja sillä päästään tutustumaan koodaamisen kiehtovaan maailmaan. Tiedossa on mielenkiintoisia harjoituksia tietokoneen ääressä.

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi

Kurssilla tutustutaan kattavasti insinööritieteisiin, niiden tulevaisuudennäkymiin ja historiaan. Kurssin tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan diplomi-insinöörien osaamisalueita ja työllistymismahdollisuuksia.

12

Kieliopinnot

Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisina kieliopintoina yksi haastava vieraan kielen kurssi ja toisen kotimaisen kielen kirjallinen ja suullinen koe. Lähtötasosta riippuen kielikokeet voi suorittaa joko suoraan
tai omalle tasolleen sopivalla kurssilla. Toisen kotimaisen kielen kurssit kannattaa suorittaa opintojen ensimmäisenä vuonna. Kone- ja rakennustekniikan opiskelijoille järjestään toisen kotimaisen kielen kursseja
syyslukukaudella I ja II periodeissa. Myöhemmin kursseille voi olla vaikea päästä. Kursseille kannattaa
ilmoittautua heti kun se on mahdollista, mutta ennen ilmoittautumista on suoritettava verkossa oleva kielitesti.

Harjoittelupassi

Harjoittelupassikurssi on harjoittelua suunnitteleville opiskelijoille suositeltava yhden opintopisteen kurssi.
Kurssin suorittamiseksi osallistujat valitsevat osasuoritusluettelosta neljä osatehtävää, joista kirjoittavat ja
palauttavat lyhyet raportit. Osasuorituksia ovat esim. yrityskuvauksen laatiminen ja osallistuminen harjoitteluun ja/tai urasuunnitteluun liittyviin tapahtumiin ja messuille, kuten TalentIT:seen, tai Contact Forumiin.
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harjoittelu

Inttiin tammikuussa

Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja
perehdyttää harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen ja
fyysiseen ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörin (DI)
työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa.

Oletko yksi niistä reilusta kymmenestä ensimmäisen vuoden opiskelijasta, jotka ovat lähdössä varusmiespalvelukseen syksyn kestäneiden opintojen jälkeen? Homma toimii erittäin vaivattomasti ja inttiin
lähtö ei estä mitään - päin vastoin, syksystä kannattaa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin!

Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen
lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön
tuntemusta. Tämän vuoksi korkeakoulu tarjoaa
opiskelijalle harjoittelupolun, josta on saatavilla
opintopisteitä valinnaisiin opintoihin. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia ensimmäisen
opintovuoden aikana, jonka jälkeen opiskelija voi
suorittaa työympäristöharjoittelun. Toisen opintovuoden jälkeen opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan ja näkemystään lisäharjoittelulla.
Kaikkinensa opiskelija voi sisällyttää harjoittelua
kandidaatin tutkintoonsa 5:n opintopisteen edestä.
Käytännössä harjoittelu on yhdistelmä kesätyöstä
ja työssäoppimisjaksosta. Sana harjoittelu saattaa
laskea hieman palkkaa, mutta tehdä työtehtävistä
paljon mielenkiintoisempia.

Armeijaan lähtö ei vaikuta opiskeluiden etenemiseen lainkaan. Vuodenvaihteen yli syksyn kursseista
jatkuu pelkästään orientaatiokurssi, jonka suorittaminen onnistuu helposti kurssin henkilökunnan
kanssa neuvottelemalla. Fuksikapteenit puolestaan
pitävät huolen siitä, että inttiin lähtijöillä on tarvittavat fuksipisteet kerättynä jo syksyltä, jotta tupsulakin saaminen ei esty Wappuna. Oikeastaan ainut
taho, joka voi estää lakin saamisen on komppanianpäällikkö, johon kannattaakin olla hyvissä ajoin yhteydessä lomien saamisen suhteen. Lomat kyllä saa
neuvoteltua Wapuksi, kunhan osaa perustella asian
riittävän hyvin. Toisaalta ensi keväänä mahdollinen
Wappu osuu viikonlopulle, joten loma-asiakin pitäisi olla helpommin järjestettävissä. Jos fuksipisteitä
kertyy syksyltä rutkasti, saatat juhlia ½-vuoden fuksin titteliä Wappuna lakin saamisen ohella!

Hyvin hoidettu harjoittelu ja oppimista reflektoiva
raportointi tukee opiskelijan kehittymistä alansa
ammattilaiseksi. Monipuolinen harjoittelukokemus
mahdollistaa lisäksi työympäristön omaa tehtäväkenttää laajemmin tuntevaksi asiantuntijaksi, tutkijaksi ja/tai esimieheksi kehittymisen.
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Tarpeeksi fuksipisteitä jo syksyltä?? Syksyllä järjestetään rutkasti tapahtumia ja pakollisten fuksipisteiden kerääminen onnistuu helposti. Eräistä syksyn
tapahtumista voit lukea sivulta 18!

Koneinsinöörikilta
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Puheenjohtajan terveiset
Arvon Fuksi, ensimmäinen opiskeluvuotesi, eli
fuksivuotesi alkaa pian! Oletko valmis? En olettanutkaan sinun olevan, joten ei hätää, mutta ensiksi
haluan esittäytyä. Sinulla ei varmaankaan ole vielä kovin hyvää hajua siitä, mikä ihme on Koneinsinöörikilta tai miksi ihmeessä tässä fuksioppaassa
on sen hallituksen puheenjohtajan jorinoita. Kuka
edes on puheenjohtaja? Tutkimalla tätä opasta, näet
pilkahduksia siitä, mitä Koneinsinöörikilta tekee ja
touhuaa ihan joka päivä, ja kaiken tämän takana on
naruista vetelemässä hallitus. Minä olen hallituksen
puheenjohtaja, ja yritän pitää tuon hallituksen kasassa.
Jos sinua ei hermostuta lainkaan fuksien joukkoon
liittyminen, olet aika jäähermoinen kaveri. Jos taas
hermostuttaa, olet juuri kuten melkein kaikki muutkin! Pidä tämä mielessäsi, kun astelet ensiaskelei-

tasi Otaniemen tantereella ja varovaisesti vilkuilet
ympärilläsi olevia ihmisiä. Heilläkin on jännät paikat. Onneksi kilta on ottamassa vastaan teitä kaikkia, ja takuulla opettaa teille mistä saat ruokaa tai
missä voit käydä puuteroimassa nenää, kuten myös
opiskeluun liittyviä hyödyllisiä vinkkejä, tai tulevan
olohuoneesi eli kiltahuoneen sijainnin. Ei kannata
myöskään jännittää uusien kavereiden löytymistä,
sillä ennen kuin huomaatkaan, olet jo pyörimässä
fuksitovereiden kanssa vaaleanpunaisissa haalareissa ympäri erilaisia tapahtumia kuin olisitte tunteneet
jo pitkään.
Aivan, Koneinsinöörikilta on pohjimmiltaan suuri
yhteisö, johon olet juuri pääsemässä sisään. Meillä
ei katsota ikää, ihonväriä, koulutaustaa, sukupuolta tai edes kotikuntaa. Me yhdessä muodostamme
killan. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi!
Jos jotakin muistat tästä tekstistä, niin yritä unohtaa
jännityksesi ja tule avoimin mielin viettämään elämäsi parasta vuotta. Kenties sinutkin nähdään hallituksessa toteuttamassa jännittäviä juttuja.
Heikki Laaki
Koneinsinöörikillan puheenjohtaja 2015
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Hallitus
Killan yli 40-henkinen hallitus vastaa päivittäisten
asioiden hoitamisesta: tapahtumien järjestämisestä,
kiltahuoneen kunnossapidosta ja siitä, että joku on
ottamassa teidät fuksit ensimmäisenä päivänänne
vastaan. Hallitus pyrkii myös vaikuttamaan yliopiston asioihin ja parantamaan opiskeluympäristöä.
Toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin.
Uusi hallitus valitaan syksyisin kalenterivuodeksi
kerrallaan, ja kaikille varmasti löytyy omasta kiinnostuksesta riippuvaa mielekästä tehtävää.
Jos vaivaudut nettisivuja tutkimaan, huomaat varmaankin, että sieltä löytyy hallitus ja toimihenkilöt erikseen. Puhekielessä hallituksella tarkoitetaan
yleensä molempia yhdessä. Varsinaisella hallituksella (ns. ”hallitus-hallituksella”) on lähinnä hiukan
enemmän hallinnollisia tehtäviä hoidettavanaan.
Killan tarkoituksena ei ole muodostaa “kahden kerroksen väkeä”, jonka vuoksi toimintaan otetaan mukaan mahdollisimman moni.
Kannattaa olla hereillä syksyllä ja lähteä mukaan,
kun uutta hallitusta valitaan. Mutta miksi? Kiltatoiminta on mahtavan monipuolista ja hyvä tilaisuus
tutustua vanhempiin kikkiläisiin ja teekkareihin
myös oman killan ulkopuolelta. Hallituksessa on
hyvä meininki ja avoin ilmapiiri; uudet ideat ovat
ehdottomasti tervetulleita!

Kiltakunta
Kiltakunnan 20 jäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan
kiltakuntavaaleissa, joissa kaikki kiltalaiset saavat
asettua ehdolle ja äänestää. Kiltakunta kokoustaa
noin kerran kuukaudessa ja sillä on suurin päätäntävalta killan asioissa. Se valitsee hallituksenmuodostajan eli seuraavan vuoden puheenjohtajan ja vastaa
korkeimmista hallinnollisista tehtävistä, kuten killan talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen
vahvistamisesta. Kiltakunta myös ohjeistaa ja valvoo hallitusta. Kiltakunta on siis hieman sama asia
killalle, kuin eduskunta on Suomelle. Fuksit ovat
yhtälailla tervetulleita tuomaan raikkaita ajatuksia
killan korkeimmalle taholle kuin vanhemmatkin
tieteenharjoittajat! Jos haluat päästä vaikuttamaan
siihen, mihin suuntaan kiltaa viedään, niin tämä on
sinun paikkasi.

kilLAN palvelut
Yliopisto huolehtii opetuksesta, kun taas kilta pyrkii
luomaan paremmat edellytykset opiskelulle ja helpottamaan opiskelijaelämää. Taustalla hallituksen
opintosektori tekee yhteistyötä koulun kanssa ja
pyrkii kehittämään opetusta sekä reagoimaan sen
epäkohtiin. Lisäksi kilta tarjoaa hiukan konkreettisempiakin palveluita, joihin pääsee käsiksi liittymällä jäseneksi.

Kiltahuone
Kiltahuone on paikka, jonne voi tulla rentoutumaan
sohville ja juomaan ilmaista kahvia, tapaamaan kavereita tai kyselemään apua. Kirjahyllyistä löytyy
opiskelumateriaalia, ja rennommaksi luettavaksi
tilataan useita lehtiä. Seuraa löytyy lähes aina ja
vaikka omat kaverit eivät olisikaan paikalla, kannattaa mennä avoimesti juttelemaan vanhempienkin
opiskelijoiden kanssa. Kaikki ovat tervetulleita, eikä
täällä niin tarvitse miettiä, tunteeko ihmisiä etukäteen. Ainoa haittapuoli lienee kiltiksen vaikutus päivän tehokkuuteen: tärkeämmät tehtävät unohtuvat
helposti kiltahuoneen miellyttävässä ilmapiirissä.
Nykyään myös vaihto-opiskelijat ovat ottaneet kiltahuoneen omakseen, joten kansainvälisyys näkyy
päivittäin.
Toimisto, pakettiauto, grilli, hitsauslaitteet ja alesis
Kiltahuoneen perällä sijaitseva toimisto toimii hallituksen työhuoneena, mutta sieltä saat myös killan
haalarimerkit, laulukirjan sekä vastaukset kiltaan
liittyviin kysymyksiin. Toimistossa voi käyttää tulostinta ja kopiokonetta sekä sopia pakettiauton,
grillin, hitsauslaitteiden tai musiikkikuutio alesiksen lainaamisesta. Killan varastossa on myös paljon
työkaluja, joita voi lainata tarpeen mukaan kunhan
huolehtii asiallisesta käytöstä ja palautuksesta. Killan pakettiauto on jokaisen kiltalaisen lainattavissa
hyvin huokeaan hintaan. Pakun varaustilanteen näet
nettisivuilta varauskalenterista. Toimistoon voi soittaa numeroon 041 549 2669 tai tulla rohkeasti arkisin käymään.
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Syksyn tapahtumia
Opiskelemaanhan me kaikki olemme tänne tulleet, mutta on kuitenkin hyvä muistaa myös huilata, pitää
hauskaa ja tutustua muihin opiskelijoihin. Innokkaasti killan tapahtumiin mukaan lähteminen on varmasti
paras tapa tutustua muihin kiltalaisiin. Otaniemessä tapahtumia järjestävät monet tahot. Merkittävimpiä
ovat killat ja AYY, mutta myös monet muut yhdistykset ja kerhot järjestävät omia tapahtumiaan. Tekeminen
ei lopu varmasti kesken! Ei kuitenkaan kannata stressata, vaikkei kaikkialle ehtisikään. Tähän on listattu
syksyn tapahtumia, joihin osallistuminen kannattaa varmasti!

Köydenveto
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan fukseilla on pitkä perinne kilpailla köydenvedossa heti
ensimmäisellä viikolla. Perinteeksi on muodostunut
myös se, että sähkön valkoiset haalarit ovat kilpailun jälkeen nurmen väriset. Yli 100 metriä pitkää,
käsivarren paksuista köyttä vedetään Alvarin aukiolla fuksien ja kiltojen hallitusten kesken. Hallitusten välisen taiston jälkeen onkin perinteisesti heitetty hävinneen killan puheenjohtaja Ossinlampeen
uimaan. Eiköhän näytetä SIKille tänäkin vuonna!

Otasuunnistus
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa
ympäri Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä yhdistysten pitämillä rasteilla. Suoritukset pisteytetään tyylikkyyden, meiningin ja mukaansatempaavuuden
perusteella. Paras ryhmä palkitaan. Tutuksi tulevat
sekä Otaniemi että siellä toimivat yhdistykset. Loistava tilaisuus hankkia haalarimerkkejä!

Fuksisitsit
Fuksisitsit ovat yksi vuoden hienoimmista tapahtumista. Niiden tarkoitus on perehdyttää Teidät, uudet
fuksit, akateemisten pöytäjuhlien eli sitsien saloihin.
Sitseillä syödään, juodaan, lauletaan ja nautitaan hyvästä seurasta. Tässä tapahtumassa tulevat teekkarilaulut ja juhlaetiketti tutuiksi. Laita siis puku tai
cocktailmekko päälle ja ota laulukirja Wirsu mukaan. Näitä, sekä ikimuistoisia, että ainutlaatuisia
juhlia ei kannata missata.

Otatarhan ajot ja Lakinlaskijaiset
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla lihasvoimalla kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on kier-
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tää Alvarin aukiolle rakennettu rata, ja pisteitä saa
sekä nopeudesta että tyylikkyydestä. Sarjoja on kaksi: kiltojen fuksijoukkueet ja avoin sarja. Ajoneuvon
rakentaminen aloitetaan heti opiskelujen alun jälkeen. Kannattaa olla tarkkana, kun ensimmäisistä
suunnittelukokouksista tulee tietoa. Iltapäivän autourheilun jälkeen teekkarit ja fuksit kokoontuvat
yhdessä viettämään iltaa Lakinlaskijaisiin, jotka
ovat syksyn suurimmat teekkaribileet.

Bordelli
Se on kuuma, kostea Bordelli. Näistä juhlista puhutaan vielä pitkään, mutta yhtäkään kuvaa ei ole
olemassa. Teema on kaikille selvä ja ilman asianmukaista pukeutumista ei pääse sisään. Kannattaa
olla tarkkana Bordellin lipunmyyntipäivästä, sillä
se myydään kerralla loppuun ja päälafkan käytävät
täyttyvät jo aamuseitsemältä jonottavista juhlijoista. Pervoiluun rohkaisusta huolimatta normaalit lait
pätevät. Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa! Toisaalta luvan saaminen ei näissä bileissä ole kovinkaan vaikeaa…

Engisvengit
Engisvengeissä pääset tutustumaan Rakennusinsinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin sekä
ISOihin. Tapahtumassa kierretään Insinööritieteiden
korkeakoulun ammattiainekerhojen järjestämiä rasteja, ja seikkailu päättyy päräyttäviin jatkoihin.

Taksiseikkailu
Yhteistyössä YFK:n eli Yliopiston farmasiakunnan
kanssa syksyn lopussa järjestetty tapahtuma teille
fukseille sekä ISOille. Tapahtuma on ollut edellisten
vuosien palautteen perusteella ikimuistoinen, joten
tätä mystistä seikkailua ei kannata missata!

IE esittäytyy
Jo ensimmäisinä päivinä yliopistossa tulet huomaamaan, että killan järjestämissä tapahtumissa, saunailloista sitseihin, pyörii tiskin takana tutun näköinen porukka. Killassa meidät tunnetaan IE:nä (Isännistö ja
Emännistö) ja vahvuutemme on Isäntä, kaksi Emäntää sekä kolme Juomanlaskijaa.
Koneinsinöörikillan IE:n vastuulla on ylläpitää killan tapahtumakulttuuria ja varmistaa, että killassa riittää
erinäköisiä tapahtumia koko lukuvuodelle. Jo ennen vuoden alkua, voit törmätä meihin Varaslähdössä sekä
viimeistään Ensimmäisen päivän saunassa. Tapahtumien aikana tehtävänämme on pitää huolta ravinnon
saannista sekä nesteytyksestä, jotta puhtia riittää pikkutunneille saakka.
IE:n syksyn suurin tapahtuma on Koneinsinöörikillan syysnaamiaiset, jotka tunnetaan paremmin Bordellina. Fuksit suorittavat perinteisesti työpisteensä juurikin Bordellissa ja se onkin loistava tilaisuus päästä
kokemaan bileet tiskin takaa sekä nähdä, mitä kaikkea IE:ssä pääsee tekemään. Tule rohkeasti juttelemaan
ja muista, että fuksivuosi on vain kerran! Syksyllä nähdään!
Krista Huhtamäki
Koneinsinöörikillan Isäntä
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jaokset ja muu toiminta
Koneinsinöörikillan jaokset koostuvat kiltalaisista, jotka yhdessä ideoiden etsivät
seuraavaa elämystä, urheilulajia, lehtiartikkelia tai vaikkapa kulttuurikokemusta.
Jaokset ovat oiva paikka päästä vaikuttamaan killan tapahtumakalenteriin ja omiin
vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Jaokset
tiedottavat tapahtumistaan sähköpostilistoillaan sekä killan nettisivuilla ja osallistua voi aina silloin, kun aikataulut antavat
myöten. Hyvänä esimerkkinä joulukuussa
2009 KIK hankki itselleen telatraktorimaskotin, jonka telajaos kunnosti ja maalasi
paraatikuntoon wapuksi 2012. Traktorin
parissa riittää kuitenkin puuhaa nykyäänkin ja sen huollosta ja käytöstä vastaa
Telatraktorijaos. Jaosten lisäksi killassa
toimintaa järjestävät muutkin hallituksen
jäsenet. Näistä ehkä päällimmäisinä teollisuussektorin järjestämät yritysillat ja excursiot, jotka pitävät mielessä opiskelujen
tavoitteen ja helpottavat työelämään integroitumista.
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Konepajajaos
Konepajajaos suunnittelee ja rakentaa erilaisia
hauskoja ”härveleitä”. Toimintaan on vakiintunut pari suurempaa projektia vuodessa: syksyn
Otatarhan ajot sekä kevään Ullanlinnanmäen
Akateeminen mäenlaskukilpailu. Konepajajaoksessa toimii opiskelijoita fukseista vuosikurssi N:ään, ja jokaiselle löytyy varmasti
jotain. Konepajajaos on loistava paikka päästä
tekemään vaihteeksi käytännössä asioita teoriapainotteisen opiskelun rinnalla. Projektien lomassa jokainen halukas pääsee ja oppii varmasti
hitsaamaan, vaikkei olisi sitä koskaan tehnytkään. Muutkin perusmetallintyöstömenetelmät
tulevat varmasti tutuiksi, ja pidemmälle edistyneet opiskelijat pääsevätkin käyttämään sorveja
ja NC-jyrsimiä. Jaoksen motoksi on muotoutunut: ”Muut tekevät mitä osaavat – me tehdään
mitä halutaan.” Projektit ovat usein varsin kunnianhimoisia ja välillä aikataulun puitteissa niitä joudutaan tekemään yömyöhään asti. Mikäli
kiinnostuit ja haluat mukaan toimintaan, liity
sähköpostilistalle killan nettisivuilla jaosten
osiossa tai ota yhteyttä konepajajaosvastaavaan.

Excursiot
Koneinsinöörikilta järjestää vuosittain lukuisia excursioita eli vierailuja yrityksiin. Ne voivat olla puolen päivän mittaisia yksittäisiä käyntejä tai kolmen
päivän ja yön kestäviä unohtumattomia elämysmatkoja. Kerran vuodessa järjestettävä ulkoexcursio
tarjoaa kanavan oppia ulkomaisista yrityksistä ja
levittää suomalaista insinööri- ja opiskelijakulttuuria ulkomaille. Excursioiden pituudesta riippumatta
reissuilla opitaan paljon kone- ja rakennustekniikan
yritysten toiminnasta.

Kolehti
KoLehti ei ole mikä tahansa hömppämedia. Tästä
Koneinsinöörikillan tinkimättömästä tiedonlähteestä löydät asiaa, asiattomuuksia ja kaikkea siltä väliltä. Kiltalaisilta kiltalaisille-periaatteella toteutettu
lehti ilmestyy Konelafkalle ja KIK:n nettisivuille
neljästä viiteen kertaan vuodessa. KoLehden toimituksessa häärää epämääräinen killan jäsenistä koostuva porukka, joka ideoi aiheet, raapustaa tekstit,
suorittaa gallupit ja taiteilee grafiikan, valokuvat
sekä layoutin lopulliselle painotuotteelle.
Juttuaiheista mainittakoon esimerkkeinä henkilökuvat mielenkiintoisista kiltalaisista, sähkömoottoripyörän testiajo ja analyysi opetuksen laadusta.
Lehteä ei missään nimessä tehdä ainoastaan kirjoituspöydällä, vaan taustatyöhön voi kuulua kaikkea
yliopiston vararehtorin haastattelemisesta hevosenlihan maistelemiseen ja festareilla käyntiin. Ainoa
rajoite sisällölle ja toteutukselle onkin toimituksen
ailahteleva mielikuvitus! KoLehti haluaa olla kokonaisvaltaisen hauska, kiinnostava ja laadukas media,
eikä toiminnan ole pakko jäädä vain lehden tekemiseen. Miltä kuulostaisi vaikkapa KIK-porukan toteuttama lyhytelokuva, sketsipätkä tai jokin hulppea
nettijulkaisu?

Virkistysjaos
Nimensä mukaisesti virkistysjaoksen tarkoituksena
on virkistyä opiskeluiden ja juhlimisen ohella. Kulttuuria, liikuntaa, elämyksiä, kaikkea tätä vai jotain
ihan muuta? Jaoksella on erittäin vapaat kädet. Perinteisiä tapahtumia ovat olleet ainakin kulttuuri- ja
liikuntaviikko (KulLi-viikko), Cooperin testi, killan
Kyykkämestaruuskilpailut sekä pipolätkä- ja telinevoimisteluvuoroja. Killalla on joukkueita Unisportin yliopistosarjoissa ja tarkoituksena näissä on
pitää hauskaa. Lisäksi virkistysjaos järjestää lajitutustumisia ja yhteistä liikuntaa. Vuosien varrella on
esimerkiksi käyty useissa teatterinäytöksissä, vaeltamassa, maisteltu oluita ja kokeiltu tankotanssia.
Mahdollisuuksien määrä kuitenkin vaatii, että juuri
Sinä kerrot toiveesi, jota voimme lähteä toteuttamaan!
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FUKSITIIMI – FUKSEILTA FUKSEILLE
Tulevat fuksit, edessänne on elämänne mullistava
vuosi. Välttämättä kaikki eivät aloita uusina yliopistossa, mutta kaikki pääsevät uusina tutustumaan
Koneinsinöörikiltaan! Fuksivuoteenne tulee mahtumaan lähes rajaton määrä tapahtumia, rennommista
hengailutilaisuuksista muodollisempiin yritysiltoihin, saunomisista sitseihin.

Jatkot kun ovat teekkarimenoissa enemmän sääntö
kuin poikkeus. KIKkujouluihin eli Koneinsinöörikillan pikkujouluihin valmistelimme fuksitiimin
perinteeksi muodostuneen minispeksin, eli noin 10
minuuttia kestäneen laulu- ja näytelmäesityksen.
Seuraavana aamuna järjestimme Silliksen eli aamiaisen, koko killan iloksi.

Fuksitiimi koostuu Koneinsinöörikillan vapaaehtoisista ja aktiivisimmista fukseista. Jo ensimmäisillä
viikoilla kootaan porukkaa kasaan, mutta mukaan
saa liittyä kun itselle sopii. Osana fuksitiimiä pääsee vaikuttamaan tapahtumatarjontaan ja hyvän tapahtumaidean tullessa, on se mahdollista toteuttaa!

Käytännössä fuksitiimi voi järjestää ihan mitä vaan
mieleen tupsahtaa, ja isolla porukalla saa hommat
sujuvasti rullaamaan. Tapahtuman ei tarvitse olla
suurikaan, vaikka vain fuksitiimin kesken pidettävä
leffailta. Fuksitiimi on olemassa, jotta fukseilla olisi
mahdollisimman paljon mieleistä toimintaa. Kuka
muka tietää fuksien mieltymykset paremmin kuin
toinen fuksi?

Vuoden 2014 fuksitiimi toi eloa Otaniemeen järjestämällä Amerikka-teemaisen appron eli rastikiertelyn. Approa seurasivat tietenkin jatkot Rantsulla, joka tulee fuksivuonna enemmän kuin tutuksi.
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Anni Vuola
Fuksitiimin puheenjohtaja vuosimallia 2014

Va r a s

Olet tervetullut Koneinsinöörikillan
fuksien 2015 Varaslähtöön lauantaina
22.8. Espoon Otaniemeen. Siellä sinulla
on loistava tilaisuus tutustua tuleviin
parhaisiin ystäviisi, ISOhenkilöihin sekä
fb-tapahtuma tietenkin Otaniemeen.
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l ä h tö

Saavu siis lauantaina 22.8. klo 17 Teekkarikylän Rantasaunalle
Jämeräntaival 5 ja 7:n välistä meren rannalle. Otaniemen kartta
löytyy myös fuksioppaasta. Otathan mukaan säänmukaiset
ulkoiluvaatteet, saunakamppeet sekä hieman käteistä rahaa
mahan täyttämiseen.

Mikäli saavut vähän kauempaa, älä huoli, hoidamme
sinulle tavalla tai toisella yösijan!

Hauska giffi!
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norja-projekti
Koneinsinöörikillassa jo pitkäksi perinteeksi muodostunut syksyinen Trondheimin matka saa tänä
vuonna uusia ulottuvuuksia, kun koko reissun konsepti pistetään uusiksi. Aiempina vuosina KIK on
vaihtelevalla menestyksellä osallistunut paikallisen
koneinsinöörikillan, A/F Smörekoppenin vieraana
Badekarpadlingen nimiseen tapahtumaan. Jo 37
kertaa järjestety Badekarpadlingen, suomeksi kylpammesoutu, on kokenut rajuja sääntömuutoksia
viime vuosien ”läheltä piti” –tilanteiden valossa ja
siten menettänyt suosiotaan myös paikallisten keskuudessa.
Tästä huolimatta tänä vuonna rakas vaaleanpunainen kiltamme lähtee edustamaan Trondheimiin suuremmin ja äänekkäämmin kuin koskaan! Joka toinen vuosi toista tuhatta Trondheimilaista opiskelijaa
on mukana järjestämässä Norjan suurinta kulttuuritapahtuma UKA:a lähes satatuhat- päiselle yleisölle.
Tänä vuonna myös Koneinsinöörikillan olisi määrä
osallistua näihin maailmanluokan bakkanaaleihin.

Vaikka sanan ”Uka” suora käännös suomeksi onkin
viikko, kestävät nämä juhlat 25 lokakuista päivää.
Tämän vajaan neljän viikon aikana lavalla on viime
vuosien aikana nähty musiikkitaivaan kirkkaimpia
tähtiä, aina Jay-Z:stä Museen ja Snoop Doggista
Macklemoreen. Konserttien lisäksi luvassa on myös
aikaisempien vuosien tapaan erilaisia seminaareja,
musikaaleja, painia, freestyle-motocrossia, jonglöörauskursseja ja kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä. Tämä matka ei varmasti jätä ketään kylmäksi!
Tärkeintähän ei kuitenkaan ole määränpää, vaan
matka, joka tullaan perinteisesti järjestämään elämyksellisellä bussi-laiva kombolla. Bussimatkat eivät todellakaan ole 10 tuntia penkissä pönöttämistä,
vaan ohjelmaa on luvassa koko matkaksi. Lisäksi
Norjan rajan (toivottavasti) ylitettyämme luvassa
on legendaarinen tunnelipeli, mutta ei siitä tällä erää
sen enempää. Ota siis rohkeasti yhteyttä minuun tai
kippareihisi, mikäli Norja-projekti herätti mielenkiinnon.
Dann Mensah
Ulkovastaava, Norja-projekti
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Laulua asenteella !
PK:n Koelaulut
9.9. ja 16.9. klo 17
TUAS-talo (Otaniementie 17)

ota yhteyttä
0400 488 802
fuksikeisari Tuomo Koskela

POLYTEKNIKKOJEN KUORO
The Polytech Choir

Valmistuneen sanat
Hyvä fuksi, Aalto-yhteisön uusin jäsen!
Sinusta saattaa tuntua, että tämä opas on vain pelkkää onnittelua,
aivan kuten tämänkin tekstin alku. Siihen on kuitenkin mainiot
perusteet. Olet suoriutunut hienosti ja nyt olet mahtavien mahdollisuuksien ja uusien haasteiden äärellä. Onnittelen!

käyttötapojen tulevia kehitysaskelia diplomityöni pohjalta ja koordinoin muutamien
parannushankkeiden toteuttamista vuoden
2016 vuosihuollon yhteydessä.

Aloitin omat opintoni Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelmassa vielä Teknillisessä korkeakoulussa vuonna 2009 ja
valmistuin diplomi-insinööriksi tämän vuoden helmikuussa.
Pääaineenani oli energiatekniikka ja sivuaineena perustieteiden laaja oppimäärä, vaikka sellaista termiä ei opinto-oppaasta
enää taidakaan löytyä. Näiden vuosien aikana ehdin opintojen
ohella toimia sekä Koneinsinöörikillassa että ylioppilaskunnan
edustajistossa. Lisäksi suoritin vaihto-opintoja Wienin teknillisessä yliopistossa yhden lukukauden ajan. Valmistuttuani jatkoin
töissä diplomityöpaikassani Vuosaaren voimalaitoksilla Helen
Oy:n palveluksessa. Tällä hetkellä suunnittelen voimalaitosten

Muutamia omakohtaisia nostoja opiskeluajan parhaista kokemuksista: Killan ja
ammattiainekerhon yritysvierailut laajensivat tietämystäni ammattialasta ja tarjosivat
kontakteja. Vapaaehtoistehtävissä pääsin
haastamaan organisointitaitojani todellisissa projekteissa rennossa porukassa. Aallon
mentorointiohjelma opintojen loppuvaiheessa kannusti pohdiskelemaan asioita,
joita ei vain tavallisilla luennoilla tajunnut
ajatella. Fuksiwappuna tavatusta tyttöystävästä tulikin vaimo. Nämä ovat tietysti vain
kaikkien mahdollisuuksien joukon pienenpieni osajoukko.
Wanhan muisteloista wanhan winkkeihin!
Kohtaatte varmasti sekä hyviä että huonoja kursseja, tenttiviikkoja, bileitä, ryhmätyöpalaverin sopimisyrityksiä ynnä muita
vastaavia. Viimeistään valmistuminen palkitsee niin paljon, ettei huonoja hetkiä enää
muistele kuin korkeintaan läpällä. Kilta,
Aalto, AYY ja kaikki sen alaiset yhdistykset tarjoavat mahtavia mahdollisuuksia toteuttaa itseään, oppia uusia asioita ja tavata
ihmisiä. Silti aaltolaisten ei tarvitse eikä
pidä valua vetelänä massana samanlaisiin
betonimuotteihin. Esimerkiksi vaihdon voi
tehdä monilla tavoilla, joista jokainen on
takuulla ainutlaatuinen kokemus. Yhteistyö
on kivaa ja hyödyllistä.
Mitä tulevina vuosina teetkään, anna lopputuloksen yllättää! Näe vaivaa ottaaksesi
asioista selvää, äläkä tällöin välttele työntekoa. Pyri laiskuuteenkin luovasti. Sinä
pystyt siihen kyllä!
Intoa ja menestystä sekä opintoihin että
opiskelijaelämään toivottaen
Kalle Nurmi
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Tervetuloa tekniikan
ammattilaisten joukkoon!
Olen Jari, syksyn alkaessa
N-vuosikurssin ENEläinen,
jäännös menneestä, ja toimin kiltamme TEK-kiltayhdyshenkilönä.
Tekniikan
akateemiset,
kaverien kesken TEK, on
jokaisen teekkarin, diplomi-insinöörin ja arkkitehdin
Jari Isaksson
KIK:n TEK-vastaava etu- ja palvelujärjestö. TEjari.isaksson@aalto.fi Killä on noin 73 000 jäsentä ja se tarjoaa jäsenilleen
0405076823
tukea, turvaa ja neuvontaa
koskien työelämää sekä ajaa jäsenkuntansa etuja esimerkiksi koulutukseen liittyvissä asioissa. Noin 23
000 näistä jäsenistä on opiskelijoita.
Opiskelijalle TEKin jäsenyys onkin täysin ilmainen.
Kannattaa siis liittyä mahdollisimman pian jäseneksi, jotta pääsee osingoille hyvistä jäseneduista. TEK
tarjoaa lakimiespalveluita ja työttömyysturvaa, sekä
palkkaneuvotteluissa kätevät suositukset palkkatasosta opintojen joka vaiheessa. Lisäksi opiskelijana
on mukavaa saada Tekniikka ja Talous –lehden tilaus
ilmaiseksi. Helpointa liittyminen on täyttämällä ensimmäisenä päivänä käteen saatava jäsenkaavake tai
täyttää liittymislomake netissä osoitteessa tek.fi/liity.
Lisätietoa saat minulta tai
teekkariyhdysmieheltämme
Kimilta, sekä tietysti TEKin
internetsivuilta!
Rentouttavaa kesän jatkoa,
nähdään syksyllä
•
•
•
•
•
•

Noin 70 000 tekniikan
alan ammattilaisen etu ja
palvelujärjestö
Lakineuvonta
Oikeusturva ja
vastuuvakuutukset
Jäsenetuna runsaasti lehtiä,
tutkimuksia ja oppaita
Alennuista mm. risteilyistä ja
vakuutuksista
Opiskelijajäsenyys on
maksuton

Kim Kavander
Otaniemen
teekkariyhdysmies
kim.kavander@tek.fi
050 3011 931

Lämpimästi tervetuloa kone- ja
rakennustekniikan alalle!
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on rakennus-, ympäristö- ja kiinteistöalan diplomi-insinöörien ja teekkareiden henkilöjärjestö. Meitä on yli
6000 ja toimimme rakennetun ympäristön kaikilla
tasoilla. Tuemme sinua urapolkusi kaikissa vaiheissa, opiskelijasta ylijohtajaksi. Viemme koko alaa
eteenpäin kannanotoin, projektein ja kilpailuin, sekä
tuomme säännöllisesti Suomeen sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia.
RILIN JÄSENENÄ PYSYT KARTALLA
•Vahvistamme osaamistasi viikoittaisella Rakennuslehdellä sekä aikakauslehti Rakennustekniikalla.
•Saat merkittäviä alennuksia koulutuksistamme ja
julkaisuistamme.
•Lisäksi RIL-Säätiö jakaa apurahoja teekkareiden
ulkomaan harjoitteluun sekä diplomi-insinöörin tutkinnon erinomaisesti suorittaneille.
Annamme turvaa työelämässä: palkkasuositukset
ja -tilastot, työsuhdejuridiset lakimiespalvelut sekä
vastuu- ja oikeusturvavakuutus ovat kovaa valuuttaa
jo ensimmäisestä harjoittelusta alkaen. Lisäksi voit
liittyä kauttamme IAET-kassaan.
Aivan erityisesti RIL on kuitenkin verkostoitumisareena, jonka kautta voi
tutustua niin yksittäiseen
osasektoriin kuin koko rakennus- ja kiinteistöalaan.
Jäsenemme ovat syvimpiä asiantuntijoita ja korkeimpia johtajia. Olemme
rakentajia, suunnittelijoita, rakennuttajia; olemme
omistajia, käyttäjiä ja kunnossapitäjiä.
Tunnemme
ympäristötekniikan, väylät, Oliver Heinonen
talot ja niiden pohjaraken- Teekkariyhdyshenkilö
Suomen
teet. Tervetuloa mukaan!
Rakennusinsinöörien
Liitto RIL
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Tupsusta teekkari
tunnetaan
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma fukseja täynnä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri ennen
Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen vanhempi
tekniikan ylioppilas, kandidaatti ja jopa valmis DI
silloin tällöin kaiholla muistelee. Kun kello vihdoin
lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean teekkarilakin
painaa ensimmäisen kerran päähänsä. Mieli on haikea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki teekkarin arvonimestä, jota on koko fuksivuosi tavoiteltu.
Teekkarilakki
Mikä ihmeen lakki?
Teekkarilakki muistuttaa jonkun verran ylioppilaslakkia. Suurin ero on tupsu, joka on kiinnitetty
lakkiin ylhäältä ja oikealta ohimolta. Teekkarilakit
vaihtelevat hieman koulusta riippuen. Meillä Otaniemessä lakki on kuusikulmainen, sisäosaltaan
tekniikan punainen ja sen kokardi on edesmenneen
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan tunnus.
Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää aina
Wapusta syyskuun viimeiseen päivään eli Lakinlaskijaisiin asti. Hyviä perusteluita vastaan Teekkarijaosto voi myöntää lakinkäyttöluvan myös talvelle,
esim. yritysvierailuille.
Monivivahteisen historian omaava kesäpäähine
Teekkarilakki on yksi teekkareiden vanhimmista perinteistä. Ensimmäiset maininnat tupsulakista ovat
vuodelta 1874, jolloin se otettiin käyttöön Teknologföreningenin piirissä. Lakkikulttuurin hakiessa
uomiaan lakki kävi läpi melkein kaikki mahdolliset
versiot mustasta lakista hopeisella kokardilla aina
harmaaseen, silkkiseen hattuun harmaalla tupsulla.
Nykyisen muotonsa se sai vuonna 1893. Erinäisissä
keskusteluissa 1800-luvun lopulla todettiin teekkarilakin, erityisesti sen tupsun, miellyttävän naisia.
Lakin saaminen – ei verta, hikeä tai kyyneleitävaan
naurua, laulua ja tekemisen meininkiä Teekkarilakin
saaminen seuraavana mahdollisena Wappuna ei ole
aivan itsestäänselvyys, vaan sitä varten tulee jokaisen fuksin suorittaa teekkarin tutkinto. Tämän tut-
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kinnon läpipääsyn ja samalla teekkarin arvonimen
saa keräämällä tarvittavan määrän fuksipisteitä. Pisteitä saa erilaisista tapahtumista, tehtävistä ja tietenkin opiskelusta. Pisteiden keräämisen taustalla on
tutustuminen teekkarikulttuuriin parhaalla mahdollisella tavalla eli osallistumalla. Vuoden päätteeksi
eniten pisteitä keränneet tai muuten fukseina kunnostautuneet palkitaan maineella ja mammonalla.
Opiskelijahaalarit
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin
kulmakivi. Ne päällä voi huoletta suunnistaa Otaniemessä, tutustua yrityksiin ekskursioilla, laskea
pulkalla Ullanlinnanmäellä tai vaikka myydä wappulehteä kauppatorilla. Alun perin teekkareilta lähtenyt tapa on vuosien saatossa levinnyt myös muihin
korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluihin. Vanhin teekkarimuseon haalari on
vuodelta 1961. Haalareiden väristä voi päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan tallustava opiskelijatoveri
päivisin pänttää; kauppatieteilijät tunnistaa dollarinvihreistä vetimistä, tulevat lääkärit taas valkoisista.
Jo yksin Otaniemestä haalareita löytyy 17 eri väriä /
sävyä. Haalarin selkämyksessä olevasta logosta voi
varmistaa, minkä killan tai ainejärjestön edustusasu
on kyseessä. Logon lisäksi haalarista löytyy mainoksia, joiden avulla yritykset markkinoivat itseään
ja tukevat opiskelijajärjestöjen toimintaa.
Kierrellessäsi opiskelijatapahtumissa saatat törmätä haalareihin, joissa joitakin osia, kuten lahje,
on vaihdettu toisen väriseen. Lahkeiden vaihtaminen on yleensä merkki seurustelusuhteesta. Muita
haalarinosia vaihdetaan kavereiden kanssa. Pientä
puuhaa iltojen iloksi saa haalarimerkeistä ja niiden
kiinnittämisestä. Koristelu on syytä aloittaa ompelemalla KIK:n kangasmerkki arvoiselleen paikalle rintamukseen tai SIK:n merkki perinteikkäästi
haalarin takamukseen. Haalarimerkkejä voi ostaa
esimerkiksi Otasuunnistuksessa tai merkkimyynneistä. Usein bileiden lipunmyynnin yhteydessä on
tarjolla kyseisten kemujen haalarimerkkejä ja lähes
joka yhdistykseltä löytyy omansa. Kannattaa varata

haalarin taskuun muutama killan merkki, joita voi
tarvittaessa vaihtaa. Jotkut pitävätkin vaihtelua ainoana rehellisenä keinona merkkien hankkimiseen.
Haalari ei ole pelkästään suojapuku, vaan se on
myös teekkarin ja ennen kaikkea killan edustusasu
siinä missä frakki tai tumma pukukin. Sen kanssa
on siis syytä käyttäytyä kuten herrasmiesteekkarin
kuuluu. Koneinsinöörikillan haalari on pirteän pinkki ja ainoana laatuaan erottuu pääkaupunkiseudulla
edukseen. Haalareiden tarina juontaa juurensa villille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia voitti Tukholman Grönalund- huvipuistosta vaaleanpunaisen
pantterin.
Kone-eläimeksi ristitty otus oli innoituksena maskuliiniselle haalarin värille. Koneinsinöörikillan

fuksina olet etuoikeutetussa asemassa, sillä haalarit
ovat Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun tarvitsee vain ensimmäisinä päivinä käydä sovittamassa
ja maksamassa haalarisi kiltahuoneen toimistolla.
Rahaa vastaan saat haalarilipukkeen, jolla lunastat
ikioman haalarisi ekan viikon haalarigaalassa ennen Aalto Partya. Uutuuttaan hohtavilla haalareilla
kelpaa pröystäillä, sillä monissa killoissa fuksit joutuvat hankkimaan haalarit ja mainokset itse, jolloin
jännitys tiivistyy mahdollisen Wapun lähestyessä;
kerkeävätkö haalarit Otaniemeen tai yksikään merkki kiinni ennen wappuhulinoita.

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kantaa
maailmanmenoon sopiva pilke silmekulmassa, mutta kuitenkin tosissaan. Tempaukseen osallistuu aina
suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä saadaan
helposti paljon huomiota ja välitettyä haluttu viesti.
Yhdessä kuuluisimmassa talkoissa Otanimen teekkarit kantoivat jatkosodan pommituksisssa vaurioituneen Neuvostoliiton suurlähetystön raunioista
itäisestä satamakaupungista tiiliä Otaniemeen teekkarikylän rakennustarpeiksi. Aivan viime vuosina
tempaukset ovat olleet harvinaisempia, edellinen
oli vuonna 2009, jolloin tempaistiin kyltereiden ja
taikkilaisten kanssa ennen kaikkea Aalto-hengen
puolesta.

Tempauskäskyt antaa teekkareille Jämeräpartainen
insinööri, salaperäinen henkilö, jota kukaan ei ole
tavannut. Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka
päällikön näkyvänä tunnuksena on tempauskirves.
Annettu käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria osallistumaan tempaukseen omalla työpanoksellaan. Historian aikana tempauksista luistaneet fuksit
ovat monesti jääneet ilman teekkarilakkia ja jopa
vanhemmilta opiskelijoilta on saatettu evätä lakinkäyttöoikeus, jos he eivät ole käskyä noudattaneet.
Pahimmissa tapauksissa laiskat tieteenharjoittajat
voitiin erottaa osakunnasta määräaikaisesti.
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Jäynä
Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja legendat jäynistä elävät aina. Teekkarijäynä on käytännön kepponen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa riemua jäynääjissä sekä jäynän kohteissa ja suuressa
yleisössä. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen
ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta
kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin eikä ylituomariston jäseniin. Ossi Törrönen on tiivistänyt jäynän syvimmän
olemuksen seuraavanlaisesti “Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet
raakoja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä.
Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja on varmaan edelleenkin - siis
hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa
tosimielessä,
eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen hetken aikaansaamiseksi.” Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Otaniemen 29. jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpailusta, jäynäämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy osoitteesta www.jäynä.fi
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Engijengi
EngiJengi

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun kuuluu meidän lisäksi myös energia- ja
ympäristötekniikan sekä rakennetun ympäristön opiskelijat. Alla on pienet infopaketin korkeakoulumme killoista. Heidän kanssa tulemme puuhailemaan kaikenlaista vuoden aikana.
Kuvassa ovat kiltojen fuksikapteenit.

IK - Rakennusinsinöörikilta

MK - Maanmittarikilta

KIK - Koneinsinöörikilta

Kippari: Juho
Linja: Energia- ja
ympäristötekniikka
Sisäänotto: 95 henkilöä
Perustettu: Vuonna 1913
Haalarit: Rakentajansiniset,
joissa vihreä hiha ja
takatasku

Kippari: Henri
Linja: Rakennettu ympäristö
Sisäänotto: 50 henkilöä
Perustettu: Vuonna 1901
Haalarit: Mustat, joissa
punainen, vihreä tai fuksian
värinen hiha

Kipparit: Juho & Heikki
Linja: Kone- ja
rakennustekniikka
Sisäänotto: 150 henkilöä
Perustettu: Vuonna 1915
Haalarit: Vaaleanpunaiset
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Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta, sinun AYY:si!
MIKÄ IHMEEN AYY?
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston opiskelijana sinun ylioppilaskuntasi. AYY tuo
yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun, kaupallisen alan talouden ja tekniikan opiskelijaa. Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jäseniä.
Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen palveluita ja mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista ja opiskelija-asumisesta huikeisiin vapaaehtoispesteihin. Teemme työtä hyvinvointisi edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston opetuksen kehittämiseksi.
Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia sauna- tai kokoustiloja sekä pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan.
AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät sivuilta ayy.fi/jasenille/

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa opiskelijakorttiasiasi.
Lisäksi AYY:n jäsenmaksun maksettuasi voit tilata
opiskelijakortin. Opiskelijakortilla voit todistaa olevasi opiskelija kaikissa yhteyksissä, joissa tätä vaaditaan. Lisäohjeita kortin tilaamiseen löydät täältä:
ayy.fi/opiskelijakortti.
Valtakunnallisia opiskelijakorttietuja löydät sivuilta
www.frank.fi
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AYY Lukuina
• 15 000 jäsentä
• 200 Yhdistystä
• 14M€ vuotuinen budjetti
• 2600 opiskelija-asuntoa
• n. 50 työntekijää
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• Satoja vapaaehtoisia

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoitteesta ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/
ASUMINEN
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä myös muualta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla
asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus opiskelupaikasta on saapunut. AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa ns. uusien opiskelijoiden pisteen. Uusien opiskelijoiden pisteen saadakseen on
asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.
Asunnon hakeminen AYY:ltä
• Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon: ayy.fi/asuminen
• Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/hakuinfo/
• Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän kautta: domo.ayy.fi/
Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasolla)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410
Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunkiseudulla
• Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumisen järjestäjä.
www.hoas.fi
• Helsingin yliopiston osakunnat: http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
• Yksityiset palveluntarjoajat: http://vuokrahuone.com/

Jatkuu -->
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OPINTOTUKI
Opintotuki on sosiaalietuus, joka koostuu kolmesta osasta.
1.
Opintorahasta
2.
Asumislisästä (vuokralla asuville opiskelijoille)
3.
Opintolainasta
Opintotuen saaminen edellyttää, että
opintoja kertyy vähintään 5 op tukikuukautta kohti, kuitenkin vähintään 20 op
lukuvuodessa tukikuukausien määrästä
riippumatta. Lisäksi koska opintotuki
on sosiaalietuus, omien tulojesi määrä
vaikuttaa siihen, miten monta kuukautta
opintotukea voit nostaa.
Tukikuukausia on kandintutkinnon suorittamiseen vuonna 2015 ensimmäiset
opintonsa aloittaneilla 32. Kandintutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään
maisteritutkintoon, jonka suorittamiseen tukikuukausia on käytettävissä 23.
Yhteensä tukikuukausia on kuitenkin
käytettävissä 50.
Lisätietoja:
http://www.kela.fi/opintotuki
Pidä huoli tuestasi:
Seuraa tulojasi
• Jos ansaitset esim. kesätöistä enemmän kuin opintotuen tulorajat antavat myöden, palauta tukikuukausia oma-aloitteisesti tai peru opintotukikuukautesi etukäteen (http://www.kela.fi/tulot_opiskelijan-omat-tulot).
• Älä käytä opintotukikuukausia sairastaessa tai lomalla!
• Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan” kannattaa välttää, sillä käytettyjä tukikuukausia et saa takaisin,
vaikka opintoja olisikin vielä jäljellä.
• Sairasloman pitkittyessä voit hakea sairauspäivärahaa (http://www.kela.fi/tyokyvyton-yli-10-paivaa_
sairauspaivaraha)
• Varmista ja kysy!
• Opintotuessa on tapahtunut viime vuosina useita muutoksia. Älä siis kysy kaverilta – hän saattaa neuvoa sinua tahattomasti väärin.
• Parasta tukea ja ohjausta saat yliopiston opintotukipalveluista: opintotuki@aalto.fi, ks. myös Into.aalto.
fi (Palvelut > Opintotuki)
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TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Saat
tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden alueilla. Voit aina varata ajan YTHS:ltä, kun koet siihen olevan tarvetta.
AYY:n jäsenmaksu sisältää YTHS:n vakuutusluonteisen perusmaksun.
Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää
omaa kunnallista terveysasemaasi tai terveyskeskuspäivystystä.
Lisätietoja: pääkaupunkiseudun terveysneuvontanumero p. (09) 100 23
Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyynnön
osallistua YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn
(SÄTKY). Sätky on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden terveydentilan kartoitukseen ja
on erityisen tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jälkeen saat tarvittaessa kutsun terveydenhoitajalle ja/
tai hammashoitoon.
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä tahansa
YTHS:n toimipisteen palveluja, myös muilla paikkakunnilla.
Lisätietoja: yths.fi
Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ja Aallon oppilaitospastorit.
Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi (Palvelut >
Aalto-papit)
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman
korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden tai Aallon
opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@aalto.fi).
Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat liikuntakeskukset
Helsingin yliopiston keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa, Otaniemessä, Töölössä sekä Viikissä. UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä.
Lisätietoa: www.unisport.fi.
Liikuntapalveluihin tutustumisessa sinua auttavat liikuntatuutorit, joiden kanssa on helppo lähteä kokeilemaan uutta ja tutustumaan vaikka Unisportin ryhmäliikuntaan tai kattaviin kuntosaleihin. Liikuntatuutorit
huolehtivat siitä, että kaikille löytyy mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia ja ettei liikunnallinen elämäntapa
pääse unohtumaan elämäntilanteen muuttuessa. Kysy omalta tuutoriltasi lisää liikunnasta ja liikuntatuutoroinnista!

Jatkuu -->
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LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne alle 30-vuotiaat
opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi,
Vantaa), ja joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. Opiskelijan alennuslippu myönnetään myös
seutulippualueella tilapäisesti asuville ulkomaisille
vaihto-opiskelijoille, jos lipun myöntämisperusteet
muuten täyttyvät.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja
alennuslippuhakemus löytyy sivulta www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat
Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien
välillä
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten liikennelaitosten aikataulukirjoista tai reittioppaasta osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löydät helposti ajankohtaiset joukkoliikenneaikataulut ja -reitit.
Muutaman suoran yhteyden muistaminen kuitenkin
helpottaa liikkumista alkuun:
Arabian ja Otaniemen väliä kulkee bussi 506
Arabian ja Töölön väliä raitiovaunu 8
Töölön (tai Kampin) ja Otaniemen väliä liikennöivät bussit 195 (sekä 102 ja 103).
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Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista. Lisätietoa: www.vr.fi.
Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vähintään 80
kilometrin pituisesta linja-automatkasta. Lisätietoa:
www.matkahuolto.fi.
Sekä junissa että busseissa opiskelija-alennuksen
saamiseksi tarvitaan voimassa oleva opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ei
oikeuta alennukseen!

EDUSTAJISTOVAALIT 2015
Edustajisto käyttää ylioppilaskunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto valitaan aina kahdeksi vuodeksi
niin, että joka toinen vuosi kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on mahdollisuus sekä asettua ehdolle
edustajistoon että äänestää edustajistovaaleissa.
Edustajiston suuruus on 45 jäsentä, joiden kaikkien
tulee olla AYYn jäseniä. Seuraavat vaalit pidetään
syksyllä 2015.
Asetu rohkeasti ehdolle vaaleissa! Lisätietoja vaaleista saat AYY:n keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalta Hamilkar Bergrothilta (hamilkar.bergroth@ayy.fi) tai sihteeriltä Johanna Pietiläiseltä
(johanna.pietilainen@ayy.fi).

Otaniemen kartta
Tässä on kartta Otaniemessä suunnistamisen
helpottamiseksi. Siihen on merkitty konelafkamme K-kirjaimella. Ravintoloita löytyy
haarukoilla merkityistä paikoista. Otaniemen
”ostoskeskuksesta” (numero 6) löytyy alepan
lisäksi R-kioski ja apteekki.
Karttaan on merkitty myös tärkeimmät bussilinjat ja missä niiden pysäkit (valkoiset pallot)
ovat. Bussilla matkustaessa kannattaa käyttää
sivua www.reittiopas.com aikataulujen ja optimaalisten reittien selvittämisessä.

1.Kanditalo
2. Kvarkki
3. Kirjasto
4. Maarintalo
5. Dipoli
6. Alepa
7. Otahalli
8. TUAS-talo
9. T-Talo

10.AYY:n
palvelupiste eli
sihteeristö
11. TF eli Täffä
12. YTHS
13. Servin Mökki
14. Rantasauna
15. Ossinlinna
16. Ainon aukio
17. Urheilukenttä
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sanakirja suomi-otaniemi
A
AINO Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan alainen lehti
AK Arkkitehtikilta
AKATEEMINEN

VAPAUS

AKATEEMINEN

VASTUU

Luennoilla ja laskareissa ei ole
läsnäolopakkoa
Oppiminen on omalla vastuullasi
ALAYHDISTYS *AYY:n suojissa toimiva yhdistys: jokaiselle löytyy jotain ja omankin
perustaminen on helppoa
ALKO Valtion alkoholimonopoli. Lähin löytyy tapiolasta
ALUMNI
Oppilaitoksessa
aiemmin opiskellut henkilö
- Aallossa yleensä vähintään
tekniikan kandidaatti
ALVARI 1. Alvar Aalto 2.
*Päälafkan ruokala 3. *Päälafkan takana oleva aukio
A M M AT T I A I N EK ER H O

Pääaineopintoja tukevaa organisoitua toimintaa, kerhoja:
*LVI, *VTK, *LRK, *K-kerho, *Ropo, *Vääntö
AMFI *Alvarin aukiota hallitseva rakenteellinen elementti
AS 1. Automaatio- ja systeemitekniikan kilta 2. Aivan
Sama
A-SALI *päälafkan toisessa
kerroksessa *amfin alla sijaitseva suuri luentosali
ASSARI Assistentti eli opetustoiminnassa avustava tieteenharjoittaja
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ATHENE Informaatioverkostojen kilta
AYY Aalto yliopiston ylioppilaskunta
AYY-KALENTERI Monipuolinen tietopakkaus, joka
pitää elämäsi järjestyksessä.
Kalenterin saa *palvelupisteeltä alkusyksystä

E

B

F

BADEKARBADLINGEN

Syksyisin Norjassa järjestettävä kylpyammesoutukilpailu
BILEET Näitä on, ja paljon onkin. Kaikkialla. Ks.
*Smökkibileet, *vuosijuhlat, *sitsit, *lakinlaskijaiset,
*gravitaatio, *Bordelli
BORDELLI 1. Legendaarisen statuksen saavuttaneet
killan syysnaamiaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola
BUSSI
*seutuliikenne,
*HSL, *dösä
D
DIPOLI Kongressikeskus;
sisältää mm. ruokalan ja
*Keltsun. AYY:n suurien
vuosittaisten bileiden *Lakinlaskijaisten sekä *Wapun
pitopaikka. Valitettavasti remontissa
DOMINANTE Teekkarilähtöinen 37-vuotias sekakuoro
DÖSÄ *bussi, *HSL, Näillä
pääsee kaikkialle

EXCURSIO = EXCU = XQ.
Hyöty- ja huviretki teollisuuden kohteisiin. Kotimaan pitkä
eli kolmipäiväinen excu järjestetään killan toimesta kahdesti
vuodessa. Myös ammattiainekerhot järjestävät jäsenilleen
excuja

FK Fyysikkokilta
FTMK Fuksitoimikunta, kil-

tojen, osakunnan ja korkeakouluyhdistyksen fuksikapteeneista muodostuva elin, joka on
vastuussa fuksikasvatuksesta
ja suunnittelee teille mm. vapaa-ajan toimintaa
FUKSI Ensimmäisen vuoden
opiskelija
FUKSIMAJURI
Otaniemen
fuksiasioiden ja kaikkien fuksikapteenien pomo. Päättää *Wapun järjestämisestä
FUKSIPASSI Vihkonen, johon
kerätään fuksipisteitä.
FUKSIPISTE Pisteitä joiden
kerääminen on kivaa. Pisteitä
tulee kerätä tietty määrä, jos
mielii saada lakin mahdollisena
Wappuna. Eniten pisteitä kerännyt saa Vuoden Fuksin tittelin.
FUKSISITSIT Yksi ehdottomista ykköstapahtumista fukseille, syksyn ensimmäiset *sitsit

G
GOOM Opiskelijaristeily
GORSU Sauna *JMT 5A:n

kivijalassa

GRAVITAATIO 1. Luonnonilmiö, jonka seurauksena putoamiskiihtyvyys maanpinnan
läheisyydessä on keskimäärin
9,81 m/s2
2. Laskiaisrieha, joka aloitetaan päivällä *Ulliksella akateemisella mäenlaskukilpailulla ja illalla jatketaan parin
tuhannen ihmisen bileillä

H
HAALARIT Haalareita on
kaikkialla. Koneinsinöörikillan haalarit ovat miehekkään
vaaleanpunaiset.
HERVANTA Tamperelaisten
Otaniemi
HAVIS AMANDA aka MANTA Keimaileva patsas Espan
puiston ja Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkaupunkiseudun ylioppilaskunnista
lakittaa patsaan joka Wappu.
HOAS Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiö.
HOASilta voi vuokrata asunnon edullisesti
HOPS
Henkilökohtainen
opintosuunnitelma
HSL Helsingin seudun liikennelaitos. Osoitteesta reittiopas.fi löytyy *bussien,
*sporien ja paikallisjunien
aikataulut
HUMPSVAKAR Den roliga
teknologorkestern Humpsvakar
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

I
Rakennusinsinöörikilta
eli Raksa
INKUBIO Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden
kilta
ISOHENKILÖ Vanhempi
tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa sinut Otaniemen saloihin
IK

J
JAOS Killan sisällä toimii

erilaisia jaoksia, joiden tarkoituksena on hauska harrastetoiminta
JMT eli Jämeräntaival Teekkarikylän Route 66. Campuksemme sykkivä aortta,
poikamieskylän valtaväylä
JULKKU Parillisina vuosina
julkaistava wappulehti, ks
*Äpy
JÄMERÄPARTAINEN INSINÖÖRI Teekkareiden toi-

mia valvova henkiolento
JÄYNÄ Kepponen, jonka
ansiosta sekä jäynääjillä että
jäynätyillä on - ainakin jälkikäteen - hauskaa
K
KIELIKESKUS
Kielten
opetuksesta vastaava osasto
Aallossa. Ilmoittautuminen
kielikursseille *Oodin kautta
ajoissa.
KIK
Koneinsinöörikilta,
Kone- ja rakennustekniikan
sekä ennen myös energia- ja
LVI-tekniikan opiskelijoiden
kilta
KIKH KIK:n hallitus + toimihenkilöt. Valitaan vuosittain loppuvuodesta.
KIKK KIK:n kiltakunta.

Yleisillä vaaleilla vuosittain
valittava killan ylin päättävä
elin
KIK-PUISTO *Konelafkan
edessä oleva puisto, jonka
KIK rakensi 70-vuotisjuhlansa kunniaksi
Kiltahuone eli Kiltis
Loistava paikka tavata kavereita ja viettää aikaa. Kahvia,
teetä, tietokoneita, lehtiä, sohvia... Kaikkea mitä hetkellisesti toimeton teekkari tarvitsee
KK Kemistikilta
KOLEHTI Killan oma lehti. Ilmestyy noin neljä kertaa
vuodessa
KONEKILTA Oulun yliopiston koneinsinöörikilta Ry,
Oulun koneteekkareiden kilta
KONELAFKA Koneosasto,
kivojen ihmisten koti. Tuttavallisemmin pelkkä lafka
KORK Koneenrakentajakilta,
Tampereen koneteekkareiden
kilta
K-KERHO Konstruktiokerho
KRK Koneenrakennuskilta,
lappeen Rannan koneteekkareiden kilta
KUUBAN YÖ eli Cuba
night eli CN Kiltamme
*vuosijuhla. Vuonna 2015
kiltamme täyttää 100 vuotta!
KY 1. Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry. Kauppatieteilijöitä yhdistävä ainejärjestö, kuten tekniikan
alalla killat. 2. Edesmenneen
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
KYLTERI
Kauppakorkeakoulun opiskelija. Rakastettu
ja herjattu, vähän niin kuin
ruotsalaiset

Jatkuu -->
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KYYKKÄ Vanha karjalalainen
perinnepeli, jonka teekkarit
ovat ottaneet omakseen. Monet ottavat usein enemmänkin
KÖYDENVETO Silloin tällöin tarpeellinen voimasuhteiden ratkaisemiseen. Tapa
muuttaa *SIKkiläisten haalarit vihertäviksi

L
LAFKA Korkeakoulun osasto

tai rakennus, esim *Päälafka,
*Konelafka. Alunperin lyhenne laitoksesta, mutta nykyään
tällä voidaan tarkoittaa myös
yritystä
LAKINLASKIJAISET Syysja lokakuun vaihteessa järjestettävät isot *AYY:n bileet.
Yleinen
lakinkäyttöoikeus
päättyy Lakinlaskijaisiin
LASKARI 1. kotilaskujen tarkistustilaisuus 2. laskuharjoitustehtävä
LRK Laivanrakentajain kerho
LVI-KERHO LVI-opiskelijoiden ammattiainekerho
M
MAARINTALO Usein puhu-

taan pelkästä Maarista. Tietokoneita täyteen sullottu, 24/7
auki oleva rakennus Maarinlahden rannassa. Rakennuksesta löytyy löytyy myös yleinen suihkutila.
MANTA *Havis Amanda
MAKE Materiaalitekniikan
kerho
MATKAKORTTI Muoviläpyskä, johon voi ladata aikaa
tai arvoa. Pakollinen hankinta, mikäli aikoo matkustaa julkisilla kulkuvälineillä opiskelijahintaan. Matkakorttia voit

42

käyttää myös Secureprint-tulostimissa tunnistautumiseen
MYCOURSES Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan
kurssien aikataulu sekä opiskelumateriaali. Löytyy osoitteesta mycourses.aalto.fi
N
NIEMENNOKKA Luonnon-

kaunis virkistysalue Servinniemen kärjessä, nuotioita ja
makkaraa
NOPPA 1. *opintopiste 2.
noppaportaali, vanha ei enää
käytössä oleva kurssien materiaaleja sisältänyt tietojärjestelmä 3. Useimmiten kuusitahkoinen peliväline
O
OLTERMANNI 1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava
professori.
OODI
Tietojärjestelmä,
jonka avulla hallitaan omia
opintosuorituksia, ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja suunnitellaan opintoja.
Myös lukukausi-ilmoittautuminen tehdään Oodissa. Löytyy osoitteesta oodi.aalto.fi
OP ISKELIJANUMERO

Saat omasi syksyllä aloittaessasi opinnot, ja tulet tarvitsemaan sitä aina ja kaikkialla.
Opettele ulkoa
OPINTOPISTE
Opintosuoritusten kvantitatiivinen
määre uudessa tutkintorakenteessa
OPISKELIJAKORTTI Monessa paikassa hyödyllinen
läpyskä, jolla todistat olevasi
opiskelija.

OTAHALLI Otaniemessä sijaitseva urheiluhalli

P
PAKU Yleisesti pakettiauto tai
killan pakettiauto, jota kiltalaiset saavat lainata omakustannehintaan
PALVELUPISTE tai keto
*Ayy:n keskustoimisto, josta
saat mm. asuntosi avaimen ja
opiskelijakortin
(P)ERHEKYLÄ Teekkarikylän Servin Maijan Tien puoleinen osa
PK Polyteknikkojen kuoro
PLK Saneerausyritys
PO Polyteknikkojen orkesteri
POIKAMIESKYLÄ Teekkarikylän osa, jossa on paljon soluasuntoja.
POLI *TKK
PRODEKO Tuotantotalouden
opiskelijoiden kilta
PRUJATA Kopioida, jakaa
mallivastauksia
PRUJU Opintomoniste, kurssin oheismateriaali tai yleisesti
mikä hyvänsä kopio
PT Prosessiteekkarit Ry,. Kemian tekniikan opiskelijoiden
korkeakouluyhdistys
PÄÄLAFKA
Korkeakoulun
päärakennus
PÖYKKY Kokouksen pöytäkirja

R
RANTSU Rantasauna, sijaitsee JMT:n varrella JMT 5 ja 7
takana meren puolella
RATIKKA Raitiovaunu, kaupunkijuna. Kutsutaan myös
sporaksi

ROPO Rakentamistalouden
opiskelijoiden ammattiainekerho
ROVIOSAUNA *JMT 3A:n
ylimmässä kerroksessa sijaitseva saunatila. Kutsutaan nykyään nimellä Rovio-sauna.
RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista torvimusiikkia esittävä legendaarinen
teekkaripalomiessoittokunta

S
SEUTULIIKENNE Kaupun-

kien välinen julkinen liikenne,
hieman kalliimpaa kuin sisäinen liikenne
SIK Sähköinsinöörikilta, rakas ystävämme ja verivihollisemme kaikessa kivassa köydenvedosta lautapeleihin. Ihan
kivoja tyyppejä.
SITSIT Laulu-, juoma-, ja
ruokapitoinen
akateeminen
pöytäjuhla.
SMT eli Servin Maijan Tie
Perhekylän valtaväylä
SMÖKKI eli Servin Mökki
*JMT:n alkupäässä sijaitseva rakennus. Lukemattomien
juhlien pitopaikka
SMÖKKIBILEET Näitä riittää. Perinteisimpiä ovat erilaiset *sitsit sekä *Bordelli
SPEKSI Humoristinen laulunäytelmä, jossa yllättävät juonenkäänteet ja improvisaatio
ovat arvossaan. Spekseihin
kuuluu myös vuorovaikutus
yleisön kanssa.
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto, poliittisempi kattojärjestö kaikille ylioppilaskunnille
Spora *Ratikka

T
TEEKKARI Teekkarilakin
arvoiseksi todettu tekniikan
alan opiskelija
TEEKKARIHYMNI Lauletaan teekkaritapahtumissa
aina klo 00:00
TEEKKARILAKKI Kaunis
kuusikulmainen viehättävällä tupsulla ja ylioppilaskunnan kokardilla varustettu kesälakki
TEEKKARIMUSEO Teekkareiden
142-vuotisesta
historiasta kerätty pysyväisnäyttely *JMT 3A:n kivijalassa
TEEKKARISPEKSI *Alayhdistys, joka tuottaa häkellyttävää näytelmäkulttuuria
vuodesta toiseen
TEK Tekniikan Akateemiset
TF eli Täffä 1. Teknologföreningen,
ruotsinkielinen
osakunta 2. Osakuntatalo
Dipolin vieressä, päivisin
ruokala. Tarjolla erinomaista
pastaa keskiviikkoisin.
Tieto-sauna Osoitteessa Otaranta 8 E sijaitseva
ylimmän kerroksen saunatila
TIK Tietokilta
TKK Edesmennyt Teknillinen Korkeakoulu
TKY Edesmenneen Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta
TOIMISTO Killan toimisto
*kiltahuoneella. Sieltä käsin
hallitus pyörittää killan toimintaa
TUPSUFUKSI
Opiskelija ensimmäisen ja toisen
*Wappunsa välissä

U
eli
Ullis, Kaivopuiston mäki,
jonka maastoon kertyy Wappuna ja Laskiaisena hillittömät määrät opiskelijoita sekä
muuta väkeä
ULLANLINNANMÄKI

V
VK Vuorimieskilta
VTK Valmistustekniikan ker-

ho

VUOSIJUHLAT Yhdistysten

tai organisaatioiden merkkipäivään nivoutuva iltapuku/
frakkijuhla ks. *Kuuban Yö
VÄÄNTÖ Rakennesuunnittelun opiskelijoiden ammattiainekerho
W
WANHA POLI Helsinkiin
jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo, nykyisin GLO Hotel
Art
WAPPU Otaniemen kansallinen juhlapäivä, teekkarin
joulu,. Järjestetään, jos *Fuksimajuri niin suo.
WIRSU Suomen koneteekkareiden yhteinen laulukirja.
Omasi voit hankkia *toimistosta.

Y
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Ä
ÄITI Älä unhoda soittaa vä-

lillä!

ÄPY Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu, ks.
Julkku

43

Ensimmäinen päivä
1. Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Älä sovi

illaksi treffejä tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustuessa
vierähtää aikaa iltaan saakka. Ensimmäinen päivä alkaa maanantaina 31.8.2015
Insinööritieteiden korkeakoulun tervetulotilaisuudella ja johdatuksella opiskeluun
päärakennuksen (Otakaari 1) A-salissa kello 9. A-Sali löytyy korkeakoulun
päärakennuksen toisesta kerroksesta Paikalla on myös monta sataa muuta
fuksia ja sali voi olla melko täynnä - ole siis ajoissa paikalla. Siellä näet myös
meidät, fuksikapteenisi, ensimmäistä kertaa, jollet ole tutustunut meihin vielä
Varaslähdössä reilua viikkoa aiemmin.

2. Vastaanottotilaisuuden jälken kokoamme kone- ja rakennustekniikan opiskelijat

yhteen, ja siirrymme tien toiselle puolelle Konetalolle (Otakaari 4). Siellä
Koneinsinöörikilta sekä linjamme henkilökunta toivottavat teidät tervetulleiksi.
Puheenvuoron saavat killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola.
Tilaisuuden päätteeksi teidät jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät
omat ISOhenkilönne (kts. sivu 6). Tästä eteenpäin päivä sujuu ISOjenne johdolla
toisiinne ja Otaniemeen tutustuen.

3. Kuten sanottu, päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat

koetuksella. ISOt esittelevät sinulle varmasti jonkin Otaniemen loistavista
opiskelijaravintoloista. Opiskelijahintaiseen lounaaseen oikeuttava opiskelijakortti
ei välttämättä ehdi valmistua ensimmäiseksi päiväksi, joten todistuksena
opiskelijastatuksestanne toimii AYY:n jäsenmaksukuitti. Pidä sitä mukanasi,
kunnes saat ihka oman opiskelijakorttisi.

4. Kello 14 alkaa Dipolissa tapahtuma Teekkarielämää, johon siirrytte fuksiryhmittäin
ISOjenne johdolla. Teekkarielämässä voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti, nauttia
showsta ja tutustua teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Tilaisuuden jälkeen
pääsette jatkamaan Otaniemeen tutustumista ISOjenne johdattamina.

5. Kun Otaniemi on otettu haltuun, on vuorossa grillailua ja illanviettoa Rantasaunalla
(sama paikka kuin Varaslähdössä). Vanhemmat opiskelijat auttavat koko päivän
ja illan. Apua saat kysymällä ensisijaisesti keltä tahansa pinkkeihin haalareihin
sonnustautuneelta. Illan pimetessä Rantsulla on mahdollisuus saunomiseen, joten
pyyhe on hyvä varata mukaan. Tarkoituksena on, että illalla voit vain rentoutua ja
tutustua uusiin kavereihisi sekä ympäristöön.
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Pääaineluento ja kiltaesittely
K213, Otakaari 4

10

11

Tutustumista Otaniemeen

16

21

Aalto-party
Ainon aukio

Haalarigaala
K213, Otakaari 4

Kirjaston luento
C-Sali, Otakaari 1

Johdatus opiskeluun
C-Sali, Otakaari 1

ti 1.9.

Johdatus opiskeluun
K213, Otakaari 4

Johdatus opiskeluun
A-Sali, Otakaari 1

ke 2.9.

Otasuunnistus

Johdatus opiskeluun
M-Sali, Otakaari 1

Matematiikan tasokoe

to 3.9.

Kaukkarit

Köydenjatke

KIK-SIK -köydenveto

Fuksiryhmälounas

Johdatus tietojärjestelmiin
harjoitukset

pe 4.9.

Sinisellä merkityt tapahtumat ovat yliopiston järjestämiä luentoja tai tapahtumia ja punaisella merkityt ovat killan tai ylioppilaskunnan
järjestämää ohjelmaa.

18
Ensimmäisen illan sauna
Rantasauna,
ISOjen opastuksella
19
Teekkarielämää -luennolta
20

17

15

Teekkarielämää -luento
Otakaari 1, M-Sali

14

13

Ohjattua Tutustumista Otaniemeen

Johdatus opiskeluun, palvelut
opiskelijoile, A-Sali, Otakaari 1

9

12

ma 31.8.
korkeakoulun tervetulotilaisuus
A-Sali, Otakaari 1

Ensimmäinen viikko

Sähköinsinöörikilta
Japppadaida!
Pahoittelut erheesi johdosta! Erheesi takia olet ilmeisesti päätynyt lukemaan kone- ja rakennustekniikkaa.
Ei kannata kuitenkaan huolestua, sillä erheen voi korjata helposti! Me Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta
ry:ssä haluamme tarjota sinnulle mahdollisuutta liittyä Otaniemen suurkilloista parempaan, jossa potentiaalisi pääsee täysiin mittoihinsa. Pinkit haalarit muuttuvatkin helposti uskottavammiksi valkaisuaineen avulla.
Sähköinsinöörikillalla ja Koneinsinöörikillalla on
pitkät perinteet keskinäisestä viha-rakkaussuhteesta. Läpi historian killat ovat jäynänneet toisiaan
ja kisailleet monissa kilpailulajeissa. Sinä ja muut
fuksit pääsettekin todistamaan kykynne heti varaslähdön SIK-KIK -kisailuissa ja ensimmäisen viikon
köydenvedossa. Vanhemmat kikkiläiset tunnistaakin yleensä heidän haalareidensa vihreän pinkistä
maastokuvioinnista.
Miksi valkaista haalarit?
- KIK on hernelajike, ei kilta
- Mies pinkissä ei ole uskottava
- SIK voittaa perinteisesti köydenvedon
Hyvää kesää ja varo korkeaa jännitystä!
Terveisin
Turkka Helin ja Lauri Vähä-Savo
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit
PS. Sähköinsinöörikillan jäseneksi voi liittyä täyttämällä lomakkeen osoitteessa http://sik.ayy.fi/fi/
topics/101/J%C3%A4seneksi
sekä maksamalla jäsenmaksun:
Summa: 8 €
Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
BIC: NDEAFIHH
Viite: 13
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Aallon harjalla – kuoroelämän huipulla

Dominanten koelaulut
T i 15.9. k l o 16– 21
Ke 23.9. k lo 16– 21
TUAS-ta lo, O t a n iem ent ie 17
AvOimeT hArjOiTUKSeT
m a 14.9. k lo 18

Seuraa Dominanten
kuulumisia:
/dominantechoir
@dominantechoir
@dominantechoir
#dominantechoir
#dominante40

w w w. d o m i n a n t e. f i

vArAA KOelAUlUAiKASi
lotalta: 044 3743800 tai
lotta.lundell@aalto.fi
Syksyn koelaulujen ulkopuolella
Seppo murrolta: 0400 607 606

Muistilista
KESÄN AIKANA JA ENNEN OPINTOJEN ALKUA:

ȽȽ Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja 				
ilmoittautunut läsnäolevaksi

ȽȽ Olen maksanut AYY:n ja Koneinsinöörikillan 			
jäsenmaksun

ȽȽ Olen vieraillut osoitteessa koneinsinoorikilta.fi
ȽȽ Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä ja HOAS:lta

		
(kts. sivu 35). Hätämajoitusta järjestetään ensimmäisillä
viikoilla sitä tarvitseville

ȽȽ Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotuki- ja 		
asumislisähakemuksen

ȽȽ Olen hakenut opiskelijakorttia osoitteessa frank.fi
ȽȽ Olen varannut päivän la 22.8. kalenterista vapaaksi 		
Varaslähtöä varten

ȽȽ Olen liittynyt facebookissa KIK-fuksit 2015 			
-ryhmään

ȽȽ Olen printannut AYY:n jäsenmaksukuitin ja ottanut 		
sen mukaan koululle

ȽȽ Olen tarkistanut, että Aalto-sähköpostini toimii:
mail.aalto.fi

