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KAPUJEN Tervehdys
Rakas Phuksi,
lämpimät onnittelut siitä, että pidät kädessäsi tätä opusta! Se nimittäin kertoo siitä, että olet tarponut läpi
peruskoulun, ollut mitä suurimmalla todennäköisyydellä hyvä oppilas lukiossa, osoituksena erinomaisesta
päätöksentekokyvystä rastittanut yhteishaussa Aalto yliopiston Insinööritieteiden peruskoulun ja valinnut koulutusohjelmaksesi kone- tai energia ja LVI-tekniikan. Olet päntännyt pääsykokeisiin enemmän tai
vähemmän, jännittänyt koetuloksia ja lopulta sydän pamppaillen etsinyt nimeäsi hyväksyttyjen listalta – ja
löytänyt sen. Tästä alkaa elämäsi erityisin ja ikimuistoisin taival.
Tämä lehtinen, Koneinsinöörikillan Phuksiopas 2011, auttaa sinut alkuun. Se kertoo kaiken tarpeellisen ensimmäisistä viikoista Otaniemessä, syksyn opinnoista ja muista riennoista, esittelee Sinun kannaltasi
tärkeitä henkilöitä ja yrittää parhaansa mukaan selventää, mikä tämä vaaleanpunainen porukka, Koneinsinöörikilta, oikein on. Otaniemessä sattuu ja tapahtuu – tämä opas antakoon esimakua siitä!
Pelkän opuksen turvin ei teekkariyhteisössä kuitenkaan tarvitse tarpoa. Tässä kohtaa kuvioihin
lennähtävät kannen kaksi sankaria, phuksikapteeninne Vivi ja Max. Pienenä, n. 2 kg, lisänä viihdyttämässä
myös kolmas pyörä Maisa (tehtävä: etsi kansikuvasta koira). Sinun tärkein missiosi on viettää ikimuistoinen
phuksivuosi – teemme parhaamme mahdollistaaksemme sen. Olemme mukana elokuun lopun varaslähdöstä mahdollisesti järjestettävään wappuun, jolloin phukseista kuoriutuu tekniikkaa ja perinteitä tuntevia
teekkareita valmiina kohtaamat seikkailuja pilke silmäkulmassa.
Soita, tekstaa, facebookaa, irkkaa, meilaa tai vaikka huuda! Siis jos jokin askarruttaa mieltä jo ennen koulun alkua! Muista myös liittyä Facebookissa KIK-Phuksit 2011 –ryhmään, mikä on erinomainen
mahdollisuus tutustua tuleviin phuksikavereihin etukäteen ja saada lisätietoa jos jotain muutoksia oppaassa
mainittuun ilmenee. Facebookista löydät myös kipparit.
Phuksiopas kertokoon lisää, ja ensimmäinen vuosi opettakoon loput. Teitä odotetaan!
Nähdään Varaslähdössä!
Phuksikapteenisi,

Vivi Staffans
vivi.staffans@aalto.fi
040 7700887

Max Andersson
max.m.andersson@aalto.fi
044 5343142
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FUKSIMAJURIN Tervehdys

A

rwon tekniikan
teekkari.

ylioppilas,

tuleva

Hienoa, että olet valinnut opinahjoksesi Aalto-yliopiston insinööritieteiden
korkeakoulun. Onnittelen sinua loistavasta valinnastasi! Sinulla ja uusilla
opiskelijatovereillasi on suuri kunnia
olla insinööritieteiden korkeakoulun ensimmäisessä fuksikatraassa. Valintakokeet ovat takana ja nyt onkin hyvä aika
suunnata katse tulevaan, sinun ikiomaan fuksivuoteesi. Minä
ja fuksitoimikunta odotamme sinua innolla ja voin luvata, että
ensimmäinen opiskeluvuosi tulee olemaan ikimuistoinen!
Aalto-yliopisto edelleen ottaa ensiaskeliaan yliopistona ja se muokkautuu koko ajan. Uusi yliopisto tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia niin opintojen kuin muunkin
toiminnan saralla. Tulevaisuudessa liikkuminen ja kurssien
valitseminen eri korkeakoulujen välillä tulee varmasti helpottumaan, jolloin opintokokonaisuuksista tulee entistäkin
monipuolisempia. Myös ylioppilaskunnan puolella teemme
kovasti töitä, jotta löytäisimme optimaalisimman tavan toimia
opiskelijoiden hyväksi. Yliopisto ja ylioppilaskunta ovat tekijöidensä, eli myös sinun, näköisiä. Meillä onkin suuri kunnia ja
suuri vastuu rakentaa tästä paikasta sellainen, että kaikilla on
hyvä olla ja opiskella.
Opiskelu
itsessään on kovin erilaista kuin lukiossa.
Yliopistomaailmassa
vallitsee akateeminen
vapaus, joka tuo mukanaan myös suuren
vastuun. Täällä sinua ei
tulla herättämään luennoille eikä poissaoloista
kysellä. Vastuu opintojen edistymisestä, tentteihin valmistautumisesta sekä harjoitustöiden
palautuksista on sinulla
itselläsi.
Monelle sana ”Otaniemi” tarkoittaa paikkaa Keilaniemen ja Tapiolan läheisyydessä. Otaniemeläisille ja teekkareille
se kuitenkin tarkoittaa todella paljon muutakin. Teekkarit
ovat tunnettuja kulttuuristaan ja tupsulakeistaan. Otaniemen
teekkarikulttuuri elää vahvana ja siinä ovat mukana kaikki –
nyt myös sinä! Avoimuus, reipas mieli, tekemisen meininki
ja voimakas yhteishenki pursuaa meistä kaikista. Kaikki ovat
tervetulleita mukaan. Timanttisia hetkiä ovat ne, kun kävelee
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läpi aurinkoisen Alvarin aukion ja tutut ja tuntemattomat
tervehtivät iloisesti ”Hei moi!” –huudoin. Kannattaa siis lähteä
ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin mukaan toimintaan
ja uuteen yhteisöösi. Kehotankin siis reippaasti ottamaan
selvää killastasi ja muista yli sadasta Otaniemessä toimivasta
yhdistyksestä.
Tullessasi opiskelemaan, kuulet varmasti usein fuksikasvatuksesta. Fuksikasvatuksen tarkoituksena on tutustuttaa
sinut teekkarikulttuurin monimuotoisuuteen ja pitkäaikaisiin
perinteisiin sekä saloihin. Otaniemessä ollessa ei ikinä voi tietää, minne päivän aikana voi päätyä. Teekkarikulttuuriin tutustumisen helpottamiseksi meillä on käytössä fuksipisteet,
joita keräämällä saat varmasti paljon uusia ystäviä, mahtavia
kokemuksia sekä tervetullutta vastapainoa opiskelulle. Fuksipisteiden ansiokas suorittaminen tarkoittaa myös tupsulakin
saamista Wappuna (mikäli sellainen järjestetään). Fuksipisteet
– mikä ihana tekosyy! Fuksikasvatuksesta ovat vastuussa kiltojen fuksikapteenit yhdessä ISO-henkilöiden kanssa. Tutustu
omaan kippariisi, hän on täällä sinua varten. Tule myös juttelemaan minun ja muiden kippareiden kanssa tai ainakin heiluta
iloisena kättä ja moikkaa, me tervehdimme varmasti takaisin.
Olet pian aloittamassa yhtä elämäsi ikimuistoisimmista vuosista, ota siitä kaikki irti, sillä fuksivuoden kokee
vain kerran! Kun hoidat opiskelusi vastuullisesti ja pidät huolen siitä, että ehdit rentoutua ja
tutustua uusiin ihmisiin, tulet
varmasti muistelemaan fuksivuottasi lämmöllä ja ilolla vielä
vuosien päästä. Wappuna (mikäli sellainen järjestetään) painaessasi uutuuttaan hohtavan,
vitivalkoisen tupsulakin päähäsi,
toivon sinun muistelevan fuksivuottasi haikein, mutta onnellisin mielin monia elämyksiä
rikkaampana. Minulle on suuri
kunnia päästä seuraamaan edesottamuksiasi tulevan vuoden
aikana. Toivottavasti saan myös
mahdollisuuden tavata sinut.
Näillä sanoilla haluan toivottaa
sinulle mahtavaa ja unohtumatonta fuksivuotta. Tee siitä itsesi
ja tovereittesi näköinen!
Iida Myllymäki
Fuksimajuri
iida.myllymaki@ayy.fi
040 7256686

PHUXIVATORNS Hälsning

D

et är mig en stor ära att få gratulera dig för din
studieplats vid Aalto-universitetet! Du har gjort
ett bra val och jag är säker på att du inte kommer
att ångra dig. Från och med nu kommer ditt liv att
fyllas med intressanta studier, oförglömliga fester,
medryckande teknologkultur
och en massa nya vänner.
Allt detta plus wappen (om
den ordnas) kommer att göra ditt första år
(phuxåret) till det bästa året du upplevt hittills!
Jag heter Jakob ”Jacke” Grönroos, och jag är Teknologföreningens (TF:s) Phuxivator under ditt första läsår vid
skolan. Min uppgift är att se till att du och alla andra phuxar

trivs här, och att ni får en bra start på studierna vid Aaltouniversitetet. Storasyskonen och jag kommer att göra dig bekant med universitetet, TF, och studielivet som väntar dig.
Efter välkomstinfon under din första dag på universitetet kommer dina egna storasyskon att ta dig och
dina medphuxar vidare till TF, där du bland annat kom-

...det bästa året du
upplevt hittils!

mer att träffa mig. Den första veckan går sedan åt till att lära
sig hur det egentligen är att studera vid Aalto-universitetet.
Om du inte ännu hört om TF kommer du nog
snabbt att lära dig mycket om TF och dess verksamhet. TF
är Den Svenskspråkiga Nationen vid Aalto-universitetet.
Här sammanförs alla svenskspråkigt sinnade studerande
vid universitetet, här kan man förverkliga sig själv tack vare
ett brett programutbud. Det lönar sig absolut att vara aktivt med genast från början, eftersom alla phuxar kommer att samla phuxpoäng. Har man tillräckligt med poäng
kan man få sin tophsmössa vid wappen (om den ordnas).
Ifall du känner dig yr av all information du hittills fått (för att inte tala om all information du ännu kommer att få!), så är det bara att kontakta mig när som helst.
Du kan ställa frågor om vad som helst, vare sig det gäller
studier, bostäder, studiestöd, TF eller Aalto-universitet, jag
svarar garanterat. Det finns också information på TF:s hemsida, www.teknologforeningen.fi. Men för stunden skall
du njuta av sommaren och ladda upp energi inför hösten.
Jakob ”Jacke” Grönroos
Teknologföreningens Phuxivator
jakob.gronroos@aalto.fi
050 3311239

REHTORIN Tervehdys
» Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teerin tervehdys on tänä vuonna katsottavissa
videona seuraavista osoitteista:
suomi
https://into.aalto.fi/display/fiafye/Etusivu
ruotsi
englanti

https://into.aalto.fi/display/svafye/Startsida
https://into.aalto.fi/display/enafye/Homepage
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Opinnot
Opintojen rakenne
Opiskellessasi Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, johon konetekniikan ja energiatekniikan
koulutusohjelmat kuuluvat, suoritat kaksiportaisen tutkinnon: ensiksi alemman korkeakoulututkinnon
(tekniikan kandidaatin tutkinto) ja sen jälkeen ylemmän korkeakoulututkinnon (diplomi-insinöörin tutkinto)
Tutkinnoissa opinnot on järjestetty kokonaisuuksiin eli moduuleihin, jotka taas koostuvat kursseista –
pakollisista ja vapaavalintaisista. Kursseista saa niiden laajuuden ja työläyden mukaan eri määrän pisteitä,
yleensä välillä 1-10. Moduulien laajuudet on ilmoitettu kuvassa suluissa.
Vuodessa suositeltavaksi opintopistemääräksi määritellyt 60
hkinänkuoressa:
alemman ja ylemmän
opintopistettä vastaavat 1600 tuntia työtä. Tekniikan kandidaatin Pä
i pääsee suorittamalla
Diplomi-insinööriks
in sekä diplomiaat
did
kan
on: tekniikan
tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja diplomi-insinöörin korkeakoulututkinn
duuleihin, jotka ovat
mo
Opinnot on jaettu
insinöörin tutkinnon.
opintopisteitä. Pääsuuksia. Kursseista saa
opintojen laajuus 120 opintopistettä.
erilaisia kurssikokonai
en asti luetaan kaikille
Ei kannata huolestua jos tutkintorakenne tuntuu sekavalta – mallilukujärjestyksellä pääsee hyvään alkuun, ja ainoaksi huoleksi jää
kurssien läpäisy!

Moduulirakenne

tai 3. vuonna, siih
ja sivuaine valitaan 2.
pakollisia kursseja.		

Ylemmän perustutkinnon opinnot koostuvat:
Tieteenmetodiikan opinnoista M (10 op)

DI

Kolmesta moduulista, joista väh. yhden tulee olla oman koulutusohjelman
pääaineen syventävä moduuli ja joista korkeintaan yksi voi olla perusmoduuli
(20 + 20 + 20, tässä A3, B2 ja C).
Vapaasti valittavista opinnoista W (väh. 20 op)
Diplomityöstä D (30 op). Työn voi tehdä pää- tai sivuaineesta.

Alemman perustutkinnon opinnot koostuvat:

TkK

Perusopintojen moduulista P (80 op), joka sisältää koulutusohjelman
edellyttämiä matemaattisluonnontieteellisiä ja muita perusopintoja.
Perusopinnot ovat yhteisiä kaikille KON- ja ENE -koulutusohjelmien
opiskelijoille.
Ohjelman yhteisten opintojen moduulista O (20 op)
Kolmesta moduulista, joista vähintään yhden tulee olla oman koulutusohjelman
jatkomoduuli (20 + 20 + 20 op, tässä A1,A2 ja B1)
Vapaasti valittavista opinnoista V (väh. 10 op)
Kandidaattiseminaarista ja siihen kuuluvasta kandidaatintyöstä K (yht. 10
op). Kandidaatintyö tehdään pääaineesta.
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Opintoneuvola
Konetekniikan sekä Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelmien opintoneuvola on paikka, josta voit mennä hakemaan apua kaikkiin opintoihin liittyviin kysymyksiin. Opintoneuvojien työtehtäviin kuuluu muun muassa auttaa opintojen suunnittelussa, antaa
tietoja pää- ja sivuainevalinnoissa sekä neuvoa vaihto-opiskelussa. Opintoneuvolassa koordinoidaan myös opettajatuutorointia.
Opintoneuvolan kautta kulkevat kaikki opintoihin liittyvät hakemukset ja esimerkiksi haalariharjoittelupisteitä kotiutettaessa tulee
ennen professorin juttusille menoa käydä hakemassa allekirjoitus harjoitteluneuvojalta opintoneuvolasta.
Koulutusohjelmien kansliasta voit mm. kirjata professorin allekirjoittamat ansaitut harjoittelunopat opintorekisteriisi ja hakea DItutkintotodistuksen, kun kaikki valmistumiseen vaadittavat kurssit on suoritettu. Kanslia sijaitsee huoneessa K104A ja on arkisin
avoinna klo 9-11.
Insinööritieteiden korkeakoulun opinto- ja opiskelijapalveluiden OOP-palvelupisteestä taas voit mm. käydä hakemassa virallisen
opintosuoritusotteen esimerkiksi työhaastattelua varten tai läsnäolotodistuksen vaikkapa saadaksesi matkakorttiisi opiskelijaleiman. OOP-piste majailee huoneessa K103 ja on avoinna arkisin klo 9-11 sekä 12-14.
Opintoneuvola, kanslia ja OOP-palvelupiste sijaitsevat kaikki samalla käytävällä Konetekniikka 1:ssä (Otakaari 4).
Opintoneuvojina työskentelevät tällä hetkellä:
Opintoneuvoja Karoliina Parhiala
Opintoneuvoja Pontus Sundman
Harjoitteluneuvoja Tanja Olli
Kv-opintoneuvoja Jukka Viljanen
ENE-suunnittelija Pertti Jokela
KON-suunnittelija Ville Kivimäki
KV-suunnittelija Börje Helenius
Opintoneuvojat ja harjoitteluneuvojan löydät huoneesta K105 vastaanottoaikoina, sähköpostitse osoitteella kone-opinto@tkk.fi sekä puhelimella numerosta (09) 470 23405.
Tärkeitä opintoasioihin liittyviä tietoja ja muita ajankohtaisia asioita löytyy Into-portaalista https://into.aalto.fi/, mistä löydät myös opintoneuvolan nettisivut ja opintoneuvojien
vastaanottoajat (KON: https://into.aalto.fi/display/fikon/Opintojen+ohjaus+ja+neuvonta
ja ENE: https://into.aalto.fi/display/fiene/Opintojen+ohjaus+ja+neuvonta).

Haalariharjoittelu
Harjoittelu kuuluu pakollisena osana
kandidaatin tutkintoon ja vapaaehtoisena
DI-tutkintoon.
Yleensä
harjoittelu
suoritetaan
kesälomien
aikana.
Useat yritykset palkkaavat kesäksi
opiskelijoita haalarihommiin, esimerkiksi
voimalaitoksille ja konepajoille. Pakollisen
harjoittelun määrä on 4 opintopistettä, joka
vastaa 8 viikon kokopäiväistä työskentelyä.
Kandidaatin tutkinnon harjoittelu olisi hyvä suorittaa kolmen ensimmäisen kesän aikana, mielellään heti

ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden
jälkeen. Tarkoituksena on hankkia työkokemusta erilaisista tehtävistä, jotka eivät
välttämättä vaadi korkeakouluopintoja.
Työnhaku kannattaa aloittaa jo
heti joulukinkun laskeuduttua tammikuussa. Omatoimisuus on valttia ja hakemuksia ei voi lähettää liikaa. Työnhausta
järjestetään erilaisia informaatiotilaisuuksia pitkin kevättä, joissa opetetaan hyvän
hakemuksen ja ansioluettelon laatimista.
Rekrytointitilaisuudet ovat myös vierai-

lemisen arvoisia tapahtumia. Niissä saa
infoa eri yritysten kesätyökäytännöistä ja
kontakteja mielenkiintoisiin firmoihin.
Kalenterivuoden alussa julkaistava Teekkarin työkirja on mainio apuväline työnhakuun. Kyseisessä julkaisussa on tietoa
niin oikein laadituista hakemuksista kuin
kokemuksia kesäharjoitteluista. Tärkeimpänä ehkä kuitenkin se, että sieltä löytyy
valtava määrä yrityksiä yhteystietoineen.
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Opinnot
Energia- ja LVI-tekniikka
Maailma on havahtunut fossiilisten polttoaineiden ja muiden luonnonvarojen nopeaan ehtymiseen: nykyisten arvioiden mukaan öljyä riittää enää 50 vuodeksi. Vuonna 2008 lähes 70 prosenttia Suomen energiantuotannosta tuotettiin uusiutumattomilla energianlähteillä. Yksi suurimmista kysymyksistä lienee alati kasvavan
energian tarpeen täyttämien. Kuinka käy fuusioreaktorin? Keksiikö joku keinon siirtää esimerkiksi Saharassa
kerätyn aurinkoenergian muulle maailmalle? Maailman energiatuotanto huutaa radikaalien mullistusten
perään, mikä takaa energiatekniikan diplomi-insinööreille suuren kysynnän nyt ja tulevaisuudessa.
Toinen energia-alan ongelma on LVI-tekniikan opiskelijaa koskettava fakta energiankulutuksesta: maatalous
ja kotitaloudet käyttivät 30 prosenttia koko Suomen energiankulutuksesta. Rakennusten energiatehokkuuksien parantaminen on suuri haaste pohjoisella pallonpuoliskolla ja se vaatii suurta kekseliäisyyttä ja ahkeruutta. LVI-tekniikan diplomi-insinööreillä riittääkin tekemistä suunnitellessaan Suomen vaihteleviin oloihin
esimerkiksi matalaenergiataloja, joiden energiankulutus on
alle puolet keskimääräisen omakotitalon kulutuksesta. SaaPähkinänkuoressa: koulutusohjelmassa pääaineita ovat
iikan
vutetaanko koskaan nollaenergiataloa?
Energia- ja LVI-tekn
kelija ratkoo
kniikka. Energiaopis
I-te
energiatekniikka ja LV
yskuntasuunenergiamuodoista yhd
ista
tuv
siu
uu
iä
yks
kysym
ennusten
rak
tyy
kit
kes
an
ija puolesta
valmistunitteluun, LVI-opiskel
ista
lm
lemmista koulutusohje
isuuden
energiavirtoihin. Mo
eva
tul
iä
tyv
llis
työ
in
it ovat hyv
vat diplomi-insinöör
osaajia.

Konetekniikka
Koneita on kaikkialla: teollisuudessa, kotitalouksissa, maataloudessa, liikenteessä – oikeastaan kaikkialla
ympärilläsi. Konetekniikasta valmistuneiden diplomi-insinöörien suosio työmarkkinoilla on aina ollut tasaisen
korkea, ja konetekniikan diplomi-insinöörin pelikenttänä toimii koko teollisuus.
Suomen teollistumisen vetojuhtana on toiminut konetekniikan osaaminen, ja vielä nykypäivänäkin Suomi
tunnetaan maailmalla konealan osaamisestaan ja laadukkaista tuotteistaan. Tarinoita huippuosaamisesta
on monia: suomalaisiin hisseihin saattaa törmätä yllättävissäkin maailman kolkissa, ja valtamerien suurin
loistoristeilijä on suomalaisten suunnittelema ja valmistama.
Konetekniikasta valmistunut diplomi-insinööri pääsee monipuolisten alavaihtoehtojen eteen ja liittyy
teollisuuden avainhenkilöiden joukkoon.
Pähkinänkuoressa: opintojensa pääaineen seuraavista:

Koneteekkari voi valita
ennus, materiaaritekniikka, koneenrak
koneensuunnittelu, me
ka tai ruotsinkieliiikka, tuotantotekniik
litekniikka, lentotekn
nen FIF.
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Energiatekniikka

Opetuksen tavoitteena on antaa energiatekniikan ja –talouden
teknis-tieteellisten perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta siten,
että valmistuneilla on edellytykset kehittyä alallaan johtaviksi
asiantuntijoiksi. Ydinalueita soveltavissa opinnoissa ovat tehokkaan ja
taloudellisen energiantuotannon ja käytön teknologiat ja menetelmät.
Valmistuneet diplomi-insinöörit tuntevat hyvin kestävän kehityksen
mukaiset energiantuotannon ja -käytön ympäristöratkaisut.
Opintojen loppuvaiheessa voi pääainevalinnassa painottaa näistä
sovellusaloista sitä, jonka tuntee parhaiten omakseen.

Koneensuunnittelu

Koneensuunnittelun pääaineeseen kuuluu yhteisinä elementteinä
konstruktiotekniikkaa, mekatroniikan, hydrauliikan ja pneumatiikan
perusteita, CAD/CAE-teemoja sekä tribologiaa. Pääaineen syventävä
moduuli sisältää vaihtoehtoisesti tuotekehitystä, mekatroniikkaa tai
auto- ja työkonetekniikkaa. Pääainetta tukeviin opintoihin sisältyy
luontevasti vaihtoehtoisesti esim. teollista muotoilua tai säätö- ja
automaatiotekniikkaa. Syventävässä moduulissa keskeisiä ovat laajat,
runsaasti omakohtaista tekemistä ja poikkitieteellistä yhteistyötä
sisältävillä teollisuusprojekteilla ja harjoitustöillä.

Koneenrakennuksen
materiaalitekniikka

Koneenrakennuksen materiaalitekniikan pääaineen tavoitteena
on
antaa
opiskelijalle
valmiudet
koneenrakennuksen
materiaalinvalintatehtävien hallitsemiseksi ottaen huomioon
tuotteen toiminta, kestävyys, valmistustekniikka, valmistuksen
taloudellisuus ja elinikäkustannukset. Pääaineen opinnoissa
perehdytään eri materiaaliryhmiin, deformaatiomekanismeihin,
murtumismekaniikkaan,
hitsausmetallurgiaan,
käytännön
metallografiaan, materiaalin valintaan ja NDT-tekniikoihin.
Hitsaustekniikka sisältyy aihealueena materiaalitekniikan pääaineeseen,
jossa se on valittavissa pääaineen tasoisena erikoismoduulina.

Tuotantotekniikka

Tuotantotekniikan pääaine perehdyttää opiskelijat vaihtoehtoisiin
valmistus- ja valumenetelmiin, konepajan ja valimon toimintaan
kokonaisjärjestelmänä. Pääaine keskittyy myös tuotantotekniikan
erikoismenetelmiin
kuten
mittausja
laatutekniikkaan,
työvälinetekniikkaan ja tuotantoautomaatioon ja näiden menetelmien
teollisuussovelluksiin.

Framtidens industriföretag (FIF)

FIF -pääaine tarjoaa mahdollisuuden opiskella tuotantotekniikkaa
yhteispohjoismaisessa vaihto-ohjelmassa. Valmistustekniikka nivoutuu
yhteen teollisuustalouden ja tietotekniikan teollisuussovellusten kanssa.
Yrityksen liiketoimintaprosessien kehittäminen laatujohtamisen,
markkinoinnin ja yritysstrategian kursseilla on tärkeä osa FIFmoduulia. Opintoja tehdään opiskelijan valinnan mukaan Suomen
lisäksi myös Ruotsissa tai Norjassa

LVI-tekniikka

Opetuksen tavoitteena on antaa LVI-tekniikan teknistieteellisten
perusteiden hyvä tuntemus ja hallinta siten, että valmistuneilla
diplomi-insinööreillä on edellytykset kehittyä alallaan mm. AA-tason
suunnittelijoiksi tai alansa johtaviksi asiantuntijoiksi. Ydinalueita
soveltavissa opinnoissa ovat lämmitykseen, ilmastointiin ja
jäähdytykseen liittyvät laskenta- ja mitoitusmenettelyt, rakennusten
LVI- ja energiatekniset laitteet ja järjestelmät, rakennusten
energiankäyttö, elinkaaritalous sekä sisäilmatekniikka.

Meritekniikka

Meritekniikassa keskitytään merellä toimivien rakenteiden ja
järjestelmien suunnitteluun ja siinä tarvittavien menetelmien käyttöön.
Innovaatioiden tarvitseman tekniikan ja talouden yhteensovittaminen
on keskeinen ongelma. Ympäristöystävällisyys ja turvallisuus ovat
ajankohtaisia aihealueita. Opetuksen käytännön sovelluksina ovat
laivat ja rakenteet sekä mahdollisesti myös veneet. Meritekniikan
painoaloja ovat laivanrakennustekniikka, laivahydrodynamiikka,
meriliikenteen turvallisuus, talvimerenkulku ja laivojen järjestelmät.
Nämä vaihtoehtoiset painoalat antavat valmiudet soveltaa niin
kokeellisia kuin laskennallisia tutkimusmenetelmiä merellisten
innovaatioiden kehittämiseen.

Lentotekniikka

Lentotekniikan
pääaine
antaa
valmiudet
lentoteknisiin
asiantuntijatehtäviin. Toimenkuvana voi olla lentokoneen
suunnittelu, valmistuksen ja ylläpidon johtotehtävät, lentokoneiden
hankintaan liittyvät tehtävät, lentotoiminnan suunnittelu,
lentokoneiden ja lentotoiminnan turvallisuuden varmistaminen tai
tutkimustoiminta. Lentotekniikan pääaineen keskeisiä aiheita ovat
lentomekaniikka, lentokoneen aerodynamiikka, lentokonerakenteet,
lentokonejärjestelmät ja lentokoneen elinkaari. Syventävä moduuli
täydentää tietoja lentomekaniikan, lentokoneen aerodynaamisen
suunnittelun, aeroelastiikan sekä lentokone- ja avaruusrakenteiden
suunnittelun osalta.

Teknillinen mekaniikka

Teknillisen
mekaniikan
pääaine
koostuu
lujuusopin
ja
virtausmekaniikan opinnoista ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden
syventyä näihin konetekniikan perusaineisiin. Teknillisen mekaniikan
opiskelijat saavat valmiudet vaativiin koneteknisiin analysointi- ja
suunnittelutehtäviin sekä alan tieteelliseen tutkimukseen. Syventävissä
opinnoissaan teknillisen mekaniikan opiskelijat voivat erikoistua
lujuusoppiin tai virtausmekaniikkaan. Teknillisen mekaniikan opinnot
sopivat hyvin yhteen lentotekniikan, meritekniikan ja monien muiden
konetekniikan opintojen kanssa.
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Opinnot
Opiskelu korkeakoulussa
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta aika tavalla. Akateemisen vapauden myötä sinulle
tulee myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. Yliopistossa ei ole enää opettajia vahtimassa edistymistä, ja arvosana lasketaan suoraan kerättyjen tentti- ja harjoituspisteiden mukaan. Jotteivät
uudet kuviot laittaisi päätä täysin pyörälle, on hyvä selvittää muutama akateeminen asia.

Akateeminen vapaus
– ja vastuu

Luennot ja professorit

Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omista
opinnoistasi ja niiden etenemisestä. Vaikka luennoilla
ja laskuharjoituksissa käyminen ei kaikilla kursseilla ole
pakollista, ne kannattaa kuitenkin käydä katsastamassa,
jotta löydät itsellesi parhaiten sopivat opiskelutavat.
Muista kuitenkin, ettei kukaan ole vahtimassa
miten opintosi etenevät – ainoastaan Kela, joka
muistuttaa huonosti suoritetuista opinnoista tasaisin
aikavälein uudelleenarvioiden oikeutesi opintotukeen.

Pääasiallisin opetuskeino yliopistossa ovat luennot,
jotka yhdessä laskuharjoitusten sekä laboratorioja harjoitustöiden kanssa muodostavat kurssien
rungon. Luennot ovat professoreiden tai muun
opetushenkilökunnan pitämiä esityksiä, joiden
kuuntelijoina
ovat
opiskelijat.
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!

Laskuharjoitukset

Tentit

Tekniset tieteet perustuvat matemaattisin 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! Toisilla kursseilla
laskuharjoituksista saa pisteitä tenttiin ratkaisemalla
tehtäviä kotona, kun taas 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. Totuushan on, että monta tyhmää
päätä on parempi kuin yksi pää pulpetissa.

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.
Puoli vuotta kestävillä kursseilla on usein mahdollisuus
suorittaa kurssi lopputentin lisäksi myös välikokeilla,
jolloin kurssin asia on jaettu pienempiin rykäyksiin.
Vaikka kurssin siis voisi suorittaa myös lopputentillä,
ovat välikokeet todella kannattava vaihtoehto. Näin
lukukauden lopussa häämöttävän tenttiviikon urakkaa
helpottuu, kun kaikki tentit eivät kasaudu samalle
viikolle. Tenttiviikkoja järjestetään lukuvuoden aikana
yhteensä kuusi. 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. Joillain
kursseilla jo läpi pääseminen voi tuntua juhlalta.
ressa:
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Syksyn kurssit
Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti murehtimatta sen enempää kursseista kuin
niille ilmoittautumisestakaan. Parin ensimmäisen viikon ajan käyt nk. lapiokurssia,
jossa perehdytään opiskelun käytännönasioihin: tietojärjestelmiin, sähköpostiin, kirjastopalveluihin, kurssi-ilmoittautumisiin… Opintojen alkua helpottamaan opintoneuvola on laatinut parille
ensimmäiselle vuodelle mallilukujärjestyksen, jonka mukaan kannattaa edetä. Alussa opintojen
suunnittelu on siis vaivatonta!

Johdatus opiskeluun ja
tietojärjestelmiin, eli ns. lapiokurssi

Tämä kurssi alkaa heti tiistaina 30.8. Sillä opitaan opiskeluun
liittyviä käytännön asioita, jotka ovat varmasti hallussa
kaksiviikkoisen rutistuksen jälkeen. Kurssi sisältää luentoja
ja harjoituksia, joissa harjoitellaan muun muassa opinnoissa
tarvittavia järjestelmiä ja Unix-käyttöympäristöä.

Johdatus energiatekniikkaan

Tämä on pakollinen kurssi vain ENE-opiskelijoille. Kurssilla
tutustutaan pintapuolisesti erilaisiin energia- ja LVI-aiheisiin
kuten voimalaitoksiin ja ilmastointijärjestelmiin, ja näistä
tehdään ryhmätöitä. Kurssi on erittäin hyödyllinen, sillä se
opettaa tieteellistä raportointia, joka on välttämätön taito
opiskelujen edetessä.

Kemian perusteet

Kurssilla kerrataan lukion pitkää kemiaa ja syvennytään
hieman enemmän reaktiokinetiikkaan ja kemialliseen
termodynamiikkaan. Pitkän kemian osaamisesta on siis
takuulla apua, mutta allekirjoittanut on selvinnyt kurssista
myös yhden pakollisen lukiokemian turvin.

Kielet

Kielikeskus tarjoaa laajan valikoiman eri kieliä japanista
latinaan. Kursseja löytyy niin pitemmän opiskelun jatkoksi
kuin vasta-alkajillekin. Kieliä kannattaa opiskella, sillä ne
ovat valttia työelämässä, mutta tuovat myös tervetullutta
vaihtelua matematiikkapainotteiseen opiskeluun.

Koneenrakennustekniikka
A ja B

A-versio on koko lukuvuoden kestävä kurssi konelaisille,
ja B puolivuotinen rykäys eneläisille. Kestosta riippumatta
kurssi antaa vahvat perustiedot koneenrakennustekniikasta,
ja pääseepä sillä maistamaan myös insinööriyden ihanuutta
2D- ja 3D-tietokonesuunnittelun merkeissä. Harkkoja
saa joskus piirtää ihan iltaan saakka, mutta työ tekijänsä
palkitsee.

Matematiikan peruskurssi K1

Lähes kaikki Teknillisessä korkeakoulussa liittyy jollain
tavalla matematiikkaan, ja sen opiskelu aloitetaan heti
ensimmäisenä syksynä. K1 on pitkälti lukiomatematiikan
kertausta, mutta uuttakin asiaa on luvassa. Perusmatikat
kannattaa suorittaa huolella, sillä se helpottaa muita kursseja huomattavasti. K1 dominoi syksyn opintoja, sillä luentoja on peräti kolme kertaa viikossa, minkä lisäksi on vielä
kahdet laskuharjoitukset. Taaskaan ei voi kylliksi painottaa,
kuinka tärkeää laskuharjoitusten tekeminen on.

Statiikka

Kurssi käsittelee kappaleiden ja rakenteiden tasapainoa.
Kurssi on haastava, mutta hauskaa matikan pyörittelyä, ja
aihe on tuttu jo lukiosta. Luennot ovat hyödyllisiä, joten
niillä kannattaa käydä. Ja laskemaan oppii – no, laskemalla.

Toisen kotimaisen kielen koe

Koe on pakollinen kaikille Suomessa koulunsa käyville, ja
se kannatta hoitaa pois alta heti ensimmäisenä syksynä,
kun toinen kotimainen on lukion jälkeen vielä tuoreessa
muistissa. Kokeeseen kuuluu kirjallinen ja suullinen osio,
jotka molemmat täytyy suorittaa hyväksytysti. Mikäli
kokeiden suorittaminen suoralta kädeltä tuntuu hurjalta, voi
opintopisteet hankkia myös kursseilla.

Pähkinänkuoressa:
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Opinnot
Aalto-yliopisto, ”schoolit”, koulutusohjelmat,
laitokset... WTF? Apua!
Aalto-yliopisto koostuu kuudesta korkeakoulusta. Nämä ovat Kauppakorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu sekä
teknillistieteelliset korkeakoulut Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu ja Sähkötekniikan korkeakoulu.
KON- ja ENE-koulutusohjelmat kuuluvat molemmat Insinööritieteiden korkeakoulun valikoimaan, ja korkeakoulussamme opiskellaan lisäksi maanmittaustieteitä, rakennustekniikkaa, yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa ja ainakin
tämän vuoden loppuun asti myös arkkitehtuuria. Muidenkin korkeakoulujen nimet ovat hyvin kuvaavia, joskin pieniä
erikoisuuksiakin on: esimerkiksi perustieteiden korkeakoulu sisältää tuttujen matematiikan ja fysiikan lisäksi muun
muassa Mediatekniikan laitoksen. Eri korkeakoulujen laitoksia ja koulutusohjelmia ei kannata opetella ulkoa – nämä
tiedot on helppo löytää tarvittaessa koulun nettisivuilta.
Entä ne laitokset? Voi ajatella, että henkilökunta työskentelee laitoksilla ja opiskelijat opiskelevat koulutusohjelmissa.
Esimerkiksi Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma sisältää kursseja kaikkien neljän teknillistieteellisen korkeakoulun joltain laitokselta, mutta eniten kursseja on luonnollisesti Energiatekniikan laitoksen järjestämänä. Tämä voisi
olla hyvä esimerkki asiasta, joka saattaa kuulostaa monimutkaiselta, mutta josta uuden (tai vanhemmankaan) opiskelijan ei tarvitse juurikaan stressaantua.
www.julkku.fi
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Alku oli Kivinen. Jotain oli tehtävä. Pohjoisen Gulliverit olivat
saaneet liiaksi mellastaa etelän neitseellisillä aroilla. Syntyi Julkku.
Vuosi oli 1978.
Julkku on toinen Otaniemen Wappujulkaisuista. Se ilmestyy aina
parillisina Wappuina tuoden iloa ja mammonaa toimeliaalle tupsukansalle. Näppäränä fuksina huomannetkin, että juuri sinun
fuksiwappunasi ilmestyy taas Julkku, tuo verbanaalin intelligenssin kukanen.
Ensiluokkaisen huumorin ja rennon meiningin perinne on säilynyt
kukkeana läpi vuosien. Myös sinulla on mahdollisuus olla osa
teekkaripolvien jatkumoa. Julkun myyminen on empiirisesti
todettu olevan hauskaa puuhaa ja mikä parasta, sillä rahoittaa
wapun riennot moderneina aikoina mitä parhaiten.
Wappua ja Julkkua odotellessa voit suunnata selaimesi osoitteeseen www.julkku.fi tai vaikka nauttia muutamista valituista
paloista vuosien varrelta tällä sivulla.

Jubileum Julkku
Päätoimittaja
Teekkari ja herrasmies

Hyvää kesälomaa!
Nähdään 29.8.
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TEK tukena työelämässä – jo opiskeluaikana
Tervetuloa tekniikan tekijöiden joukkoon, arvon phuksi, ja onnittelut opiskelupaikasta!
Korkeakouluopintojen myötä elämäsi todennäköisesti muuttuu.
Vapaus, ja sen myötä vastuu niin opinnoista, työstä kuin omasta
elämästä kasvavat. Onneksi haasteita ei tarvitse kohdata yksin ja
työelämän aiheuttamaa taakkaa on helpottamassa TEK.
Tekniikan Akateemiset eli TEK on jokaisen teekkarin, diplomiinsinöörin ja arkkitehdin etu- ja palvelujärjestö. TEK:llä on noin
72 000 jäsentä ja se tarjoaa jäsenilleen tukea, turvaa ja neuvontaa koskien työelämää, sekä ajaa jäsenkuntansa etuja esimerkiksi
koulutukseen liittyvissä asioissa.
Opiskelijalle TEK:n jäsenyys on ilmainen. Päästäksesi osingoille
mahtavista jäseneduista, kannattaa liittyminen hoitaa mahdollisimman pian. TEK tarjoaa lakimiespalveluja ja työttömyysturvaa,
sekä palkkaneuvotteluissa kätevät suositukset. Lisäksi opiskelijana on mukavaa saada Tekniikka ja Talous ilmaiseksi kotiinsa.
Liittyminen onnistuu helpoiten täyttämällä jäsenkaavake osoitteessa liity.tek.fi tai ensimmäisinä opintopäivinä käteen saamallasi jäsenkaavakkeella. Liittyminen on hyvin helppoa, vaivatonta ja
nopeaa – tule mukaan!
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Lisätietoja voit kysyä Koneinsinöörikillan TEK-kiltayhdyshenkilöltä
tai Otaniemen Teekkariyhdysmieheltä.
Kesäisin terveisin,
Joonas Somppi
joonas.somppi@aalto.fi
Koneinsinöörikillan TEK-kiltayhdyshenkilö

Mikko Savela
mikko.savela@tek.fi
Otaniemen teekkariyhdysmies
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Hyvää kiltaa!
Samuli ”Nysse” Salovaara on Koneinsinöörikillan puheenjohtaja, joka ei koskaan ole asunut Tampereella
ja kulkee bussin sijasta henkilöautolla tai polkupyörällä.
Arwon phuksit.
Ensimmäiseksi minun pitäisi varmaan onnitella teitä loistavan
opiskelupaikan valinnasta, mutta eiköhän se ole tämän julkaisun
muissa teksteissä jo tullut selväksi. Sen sijaan haluankin toivottaa
teidät lämpimästi tervetulleeksi Otaniemen parhaaseen sijaiskotiin,
Koneinsinöörikiltaan.
Tässä vaiheessa päällimmäiseksi nouseekin kysymys ”Mikä ihmeen
Koneinsinöörikilta?”. Seuraavilta sivuilta saatte tähänkin mieltä
askarruttavaan kysymykseen vastauksen, mutta avataan nyt tässäkin
tekstissä hieman. Koneinsinöörikilta on se huoltotiimi, joka on aina
valmiina apuun kun opinnoissa tulee tarvetta varikkopysähdykselle
tai vaikka opintojesi ajo-ominaisuuksien optimoinnille. Sieltä löydät
tuen ja turvan, sekä tutustut muihin opiskelijatovereihin ja loppuelämäsi parhaisiin kavereihin.
Kilta ei ole kuitenkaan pelkästään tätä vaan tekee muutakin. Se tarjoaa 1100 hengen jäsenistölleen mm. pakettiauton lainausta, tenttiarkistoa, kiltahuoneen, hitsauslaitteistoa ja kaikkea muuta mahtavaa.
Tämän lisäksi löytyy vapaa-ajan aktiviteetteja on sitten kiinnostunut
juhlimisesta, sitsaamisesta, urheilusta tai vaikka telatraktorin kunnostamisesta. Ja ehkä tärkeimpänä asiana, kilta tutustuttaa sinut
teekkarikulttuurin saloihin ja opastaa sinua matkallasi phuksista
teekkariksi.
Mutta onko tämä kaikki sen arvoista? Sinua tullaan opintojen aikana
pelottelemaan opintojen viivästymisellä ja muulla ilkeällä jos lähdet opintoaikanasi muualle kuin suoraan luentosaliin. Kilta ja opiskelijaelämä muutenkin tarjoaa mahdollisuuden avartaa näkymiä,
tutustua oman alan yrityksiin ja ehkä jopa oppia jotain uutta itsestään! Omasta kokemuksestani voin sanoa että kiltatoiminta on ollut elämäni parasta aikaa ja voin lämpimästi suositella tätä ratkaisua
vaikkei sitten ihan viidessä vuodessa pääsekään uraputkeen kiinni ja
rivitaloasuntoa ostamaan.
Vielä kerran tervetuloa Otaniemen kovimpaan seuraan.
Muut tekevät mitä osaavat, me teemme mitä haluamme!
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Koneinsinöörikilta
OLTERMANNIN Tervehdys
Koneinsinöörikillassa et koskaan kävele yksin

Koneensuunnittelun professori Kalevi Ekman aka Eetu on Koneinsinöörikillan oltermanni eli toimii linkkinä professorikunnan ja killan opiskelijoiden välillä. Eetu on myös Aalto Design
Factoryn talonmies ja lietsoo siellä tieteidenvälistä ja intohimoista oppimista. Kirjoituksen otsikosta alaa tuntevat voivat
päätellä, että hän on myös seurannut (liian) pitkään jalkapallon
liikkeitä sekä kentällä että sen laidalla.
Tiedän, että uutena opiskelijana saat vuolaasti tervetuliaispuheita, onnitteluja opiskelijapaikan saavuttamisesta, kosolti neuvoja ja läjäpäin informaatiota. Monella voi siltikin olla
vähän unenomainen tai epävarma olo, että onkohan tämä nyt
ollenkaan viisasta,
mihin olen ryhtymässä.
Isoja
vaatimuksia
ja
päätöksiä vyöryy
vastaan
monella
rintamalla: vaativan
yliopisto-opiskelun
ja muiden harrastusten
sovittelu, oman asunnon
hommaaminen,
vanhojen ja uusien ihmissuhteiden
vaaliminen, tulojen
ja menojen tasapainottelu. Onko tämä
se minun juttuni
ja pärjäänkö edes?
Omasta puolestani
tahdon sanoa ihan arjen kokemuksiini perustuen, että meille
tulevat opiskelijat ovat kovin paljon valmiimpia maailmaan
kuin ”ennen vanhaan”. Silti jokainen aika tuo vastaavasti omat
ankarat haasteensa opintojaan aloittavan elämään. Vaikka

mikä tahansa on vielä mahdollista, kaikki voi samaan aikaan
tuntua pelottavan epävarmalta. Erityisesti liikaa itsekseen
miettiessä asioiden mittasuhteet voivat ns. lähteä lapasesta.
Niinpä oltermannina tahdonkin jakaa vain yhden neuvon.
Joka puolella ympärilläsi on ihmisiä, jotka ovat tai ovat olleet
samassa tilanteessa. Ilo moninkertaistuu ja murheet puolittuu jaettaessa. Ja muutenkin on erinomaisen hauskaa ja hyödyllistä vaihtaa kokemuksia tai pohtia erilaisia unelmiamme
tässä elämässä ja keinoja niiden saavuttamiseksi. Siksi kannattaa osallistua kiltaan tai puhua rohkeasti tuntemattomillekin.
Oltermannin erityistehtävä on olla linkkinä professorikunnan
ja opiskelijoiden välillä. Sitä varten yritän kuulostella sekä selkeitä ja näkyviä että myös heikkoja signaaleja siitä, mikä meininki killassa ja sen ympäristössä on kulloinkin meneillään.
Minut tapaat joskus kiltahuoneelta, konekuppilasta tai ainakin
Aallon Design Factorysta, jossa päivittäinen työmaani sijaitsee.
Mikään asia maailmassa ei ole liian pieni tai suuri, ettetkö sillä
voisi oltermannia lähestyä! Tosin helposti lähestyttäviä muita
opettajia, opintoneuvojia, kanslia- ja muuta henkilökuntaa tai
killan veteraaneja löytyy niin oikealta kuin vasemmaltakin
– edes Markku Kuuvaa ei kannata pelätä, ainoastaan totella.
Jos painat allekirjoittaneen nimen ja naaman mieleen, voit
aina vetää hihasta kun vain satutaan kohdalle. Ei tarvita sen
kummempaa syytä, vaihdetaan vaikka vain kuulumiset.
Tervetuloa jäseneksi Aalto-yliopistoon, Rakkauden ja Sivistyksen Yliopistoon.
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Koneinsinöörikilta?
“Koneinsinöörikilta ry on Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa kone- ja energiatekniikkaa opiskelevien tekniikan ylioppilaiden ainejärjestö. Killan toimintaan kuuluu mm. erilaisten tapahtumien ja juhlien järjestämistä sekä tutustumista alan teollisuuteen. KIK huolehtii myös uusista alan
opiskelijoista, suorittaa edunvalvontaa sekä on mukana kehittämässä opiskelua.”
- Wikipedia

Hallitus ja toimihenkilöt

HALLITUS VIRKISTÄYTYMÄSSÄ

Kiltakunta

Koneinsinöörikillan hallituksesta puhuttaessa tarkoitetaan
puhekielessä sekä hallitusta että toimihenkilöitä. Killan asioita
hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, joka pyörittää
killan toimintaa vapaaehtoisvoimin. Sen virallisiin tehtäviin
kuuluu esimerkiksi killan toimintasuunnitelman, talousarvion
sekä tilinpäätöksen laatiminen, killan kokouksissa esille tulevien
asioiden valmistelu sekä niissä tehtyjen päätösten täytäntöön
paneminen. Lisäksi hallitus pitää huolta killan taloudesta.
Hallitus on killan toiminnan ydin. Juhlat, phuksikasvatus,
grillibileet, urheilu- ja kulttuuritapahtumat; ne kaikki ovat
hallituksen järjestämiä. Hallituksen kautta
saa lainata pakua ja sitä saa kiittää myös kiltahuoneen
kahvivarastosta.
Hallitus vaihtuu vuosittain ja toimintaan otetaan
mukaan joka vuosi lukuisia phukseja. Kannattaa siis olla hereillä
syksyllä alkavan hallitusrekryn aikoihin, mikäli mielii mukaan
vaikuttamaan killan asioihin. Lisätietoa hallituksesta ja killasta
kertoo varmasti mielellään hallituksen puheenjohtaja Samuli
Salovaara.

Kiltakunta on Koneinsinöörikilta ry:n ylin päättävä elin.
Jos hallituksen puheenjohtajan virkaa vertaa pääministerin
virkaan, vastaa kiltakunnan puhemies eduskunnan
puhemiestä. Kiltakunnan puhemiehenä toimii vuonna
2011 Jani Kalasniemi, jolta saat halutessasi enemmän tietoa
kiltakunnan toiminnasta. Kiltakunta valitsee hallituksen
ja ohjeistaa sekä valvoo sen tekemisiä. Lisäksi se hoitaa
killan ylimpiä hallinnollisia tehtäviä kuten hyväksyy killan
talousarvion. Kiltakuntaan kuuluu kaksikymmentä jäsentä,
jotka valitaan jäsenäänestyksellä vuosittain. Mukana on usein
myös phukseja, joten asettukaa ihmeessä ehdolle.
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Koneinsinöörikilta
Killan tarjoamat palvelut
Koulu järjestää kaiken opetukseen kuuluvan, mutta killan ja ylioppilaskunnan voidaan katsoa järjestävän
kaiken muun opiskeluun liittyvän. Koneinsinöörikilta tarjoaakin useita opiskelijaelämää helpottavia palveluita,
joiden piiriin pääset maksamalla killan vuosittaisen jäsenmaksun (6 euroa vuonna 2011).

Kiltahuone

Kiltahuone on killan toiminnan keskus ja samalla kaikkien kiltalaisten olohuone. Tämä yksi Otaniemen suurimmista ja kauneimmista
kiltiksistä sijaitsee osastomme ala-aulassa. Mikäli luentotauko tuntuu liian pitkältä tai haluat vain viettää aikaa kavereiden kanssa,
on syytä käväistä kiltiksellä. Visiitti venyy usein aiottua pidemmäksi ilmaisen kahvin, lukuisien pelien ja laajan lehtivalikoiman
ansiosta. Kiltiksellä on lähes aina joku ja puolen päivän aikaan voi istumapaikka ollakin kiven alla kiltalaisten rynnätessä lounaalle.
Ystävänpäivä ja pikkujoulut ovat jo perinteiksi muodostuneita kiltistapahtumia, jolloin nauru on herkässä ja tarjolla saattaa olla
jotain hyvää naposteltavaa. Onpa kiltiksellä tanssahdelu joskus tanssipelinkin tahtiin.

Toimisto

Hallituksen toimisto sijaitsee kiltahuoneella. Toimisto on paikka, josta saat vastaukset kiltaan liittyviin kysymyksiisi, merkit
haalareihin, rintaneulan juhliin ja Wirsun laulunälkään. Sieltä löytyy myös upouusi kopiokone, jolla kopioiminen on sallittua kaikille
kiltalaisille. Hallituslaisia saa kiinni toimiston puhelimesta numerosta 041 549 2669 ja kaikkien hallituslaisten yhteystiedot löytyvät
killan nettisivuilta.

Pakettiauto, grilli ja hitsauslaitteet

Killan pakettiauto Citroen Jumper (vm-08), tuttavallisemmin Jussi, on jokaisen kiltalaisen lainattavissa omakustannehintaan.
Varaaminen onnistuu killan toimistosta tai soittamalla sinne. Killan sivuilta löytyvästä kalenterista voi myös tarkastaa varaustilanteen.
Killan grilli ja hitsauslaitteet saa lainaansa pilkkahintaan.

Tieto liikkuu, löydä se

Kaikessa lyhykäisyydessään: koneinsinoorikilta.fi. Killan nettisivuilta löytyy tietoa tapahtumista ja kaikesta kiltaan liittyvästä. Myös
ilmoitustaulu on edelleen oiva tiedonjakoväline modernissakin yliopistossa. Ilmoitustaululla ilmoitetaan bileistä, sitseistä, urheiluja kulttuuritapahtumista, excursioista sekä muista kissanristiäisistä. Konetalon ala-aulassa oleva infonäyttö kertoo ajankohtaisista
opintoihin liittyvistä asioista. Oiva paikka viimeisimmille tiedoille on totta kai myös kiltis, jossa on mitä todennäköisimmin paikalla
joku asiasta tietävä.

Mukaan phuksitiimiin?
Uusi vuosi, uudet kujeet. Phuksivuosi
tarjoaakin uuden, jännittävän elämäntyylin kavereilla höystettynä, ja suurin
osa ensimmäisen vuoden opiskelijoista haluaakin ottaa tästä hetkestä kaiken
irti. Kuitenkin kiltoja, osakuntia ja yhdistyksiä pursuaa joka tuutin täydestä
eikä aina olekkaan täysin selvää, mitä
Me Phuksit oikein voisimme tehdä. Onneksi ratkaisu on helppo: phuksitiimi!
Jos sinulla on hyviä ideoita mahdollisista
aktiviteeteista ja bileistä tai haluat suunni-

tella ja toteuttaa tapahtumia hyvässä porukassa niin tämä on ehdottomasti paras
väylä teekkarikulttuurin moottoritielle.
Mikään ei ole pakollista ja tapahtumia saa
järjestää juuri niin paljon kuin itse haluaa.
Phuksitiimihän koostuu nimittäin vain
ensimmäisen vuoden KIK:iläisistä, joten
se on täydellinen tilaisuus tutustua kurssikavereihin ja luoda hyvää yhteishenkeä.
Esimerkiksi viimevuonna phuksitiimi järjesti onnistuneet inttibileet talvella palvelukseen lähteville, esityksiä

ja lauluja pikkujouluihin ja pienempiä
merkkienompeluiltoja. Porukassa tekeminen ja onnistuminen oli mahtavaa
ja allekirjoittaneena voin sanoa, että:
”Onneksi lähdin mukaan!” Lisätietoa
osallistumisesta jaetaan ensimmäisillä
viikoilla. Odotan jo innolla minkälaisen phuksitiimin Te luotte tänävuonna!
Phuksitiimin 2010 puheenjohtaja
Nicolas Saulny
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Killan tapahtumia
Opiskelijoilla Otaniemessä - kuten muuallakin - on päätavoitteena opiskella, valmistua ja saada töitä. Opiskelu on usein
kuitenkin puuduttavaa ja välillä pitää päästä tuulettamaan päätä.
Otaniemessä tapahtumia järjestävät monet tahot. Ylioppilaskunnan, yhdistysten, yritysten tai vaikka kaveriporukoiden
järjestämät tilaisuudet täyttävät syksyn kalenterin tehokkaasti. Kaikkeen ei kerkeä eikä tarvitsekaan osallistua, mikäli
aikoo opiskellakin. Seuraavassa muutamia killan tapahtumia, joihin osallistuminen kannattaa varmasti!

Phuksisitsit 8.9.

Silliaamianen a.k.a sillis

Sitsit ovat teekkareille perinteinen illanviettotapa, akateeminen
pöytäjuhla. Phuksisitsit ovat lähes kaikille phukseille
ensimmäinen kosketus sitsikulttuuriin, ja se koetaan turvallisesti
ISOhenkilöiden valvovan silmän alla omien phuksiryhmien
kanssa samassa pöydässä. Pukukoodi on tumma puku ja
naisilla cocktailmekko, ruoka on hyvää, juotavaa tarpeeksi ja
laulut hämmästyttävät. Yksi phuksisyksyn hienoimpia hetkiä,
ja ehdottomasti ikimuistoinen sellainen. Ota kotipuolesta puku
mukaan jo ensi viikoille!

Sillis on tapahtuma, jonne osallistuminen on ehdottoman
kannattavaa. Tarjolla on juomaa, ruokaa, esiintyjiä ja hilpeä
meininki. Pukeutumisteema on vapaa, mutta erikoinen –
haalaritkin käy. Sillis järjestetään yleisesti ainakin vuosijuhlien
jälkeen, mutta lisäksi joidenkin erikoistapahtumien jälkeen,
mm. Phuksisitsejä seuraavana aamupäivänä.

Kaukkarit

Sitsejä on paljon muitakin. Yhteistä lähes kaikille sitseille
on ruoka, juoma ja laulu. Muuten erot saattavat olla suuria.
Pukukoodi kannattaa aina tarkastaa, sillä se voi puvun sijaan olla
haalarit tai melkeinpä mitä tahansa muutakin.

Nämä yhdet vuoden isoimmista bileistä palasivat ohjelmaan
viime vuonna ja tänä vuonna ne ovat entistäkin isommat.
Kaukkarit, eli kauden avajaiset, kerää opiskeluvuoden aloittavia
teekkareita ja ihmisiä ympäri Otaniemeä ja vähän sen
ulkopuoleltakin Smökkiin ensimmäisen viikon lopuksi. Täällä
ovat kaikki, näitä et halua missata. Järjestäjinä KIK, SIK ja IK.

Bordelli

Comedy Wave

Bordellibileet eli BB eli killan syysnaamiaiset. Näistä bileistä
puhutaan. Edellisesta Bordellista puhutaan seuraavaan asti,
toisaalta seuraavasta on puhuttu jo edellisestä lähtien. Teema
on pakollinen, sillä sisään EI pääse normaaleissa vaatteissa ja
kamerat ovat ehdottomasti kiellettyjä! Kuvamateriaalia näistä
bileistä ei ole, mutta hurjat tarinat elävät. Jo viime vuosituhannelta
asti Bordelli on ollut legenda Etelä-Suomen opiskelijapiireissä.
Joka vuosi näiden bileiden lippujono täyttää päärakennuksen
ala-aulan ja joka vuosi liput myydään loppuun. Kannattaa
pitää silmät ja korvat auki jos haluaa tämän vuoden Bordelliin.
Kuitenkin, pervoiluun rohkaisusta huolimatta normaalit lait
pätevät. Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa! ...mutta toisaalta
sen luvan saaminen ei välttämättä ole kovinkaan vaikeaa...

Paikoillanne...! Valmiit...! Naura!!!
Koneinsinöörikillan ja koko Aalto-yliopiston oma stand up
-klubi Comedy Wave täräyttää Smökistä silloin tällöin vuoden
mittaan. Seuraa julisteita, huhupuheita sekä sosiaalista mediaa
saadaksesi lisätietoja!

KikBowl
Kauppakeskus Sellon Bowlcircuksessa järjestettävä KikBowl
levisi viime lukukausina myös muihin kiltoihin. Tapahtumassa
pääsee naurettavan halvalla keilaradan lisäksi kiipeilyseinälle,
biljardipöydän ääreen sekä saunomaan. Tänä vuonna saatat
löytää itsesi keilaamasta vaikka phuksiporukallasi rakkaita
vihollisiamme SIK:läisiä vastaan.

Cuba Night – Kuuban helle keskellä kevättä
Kuten ihminen, myös kiltamme juhlii kerran vuodessa synttäreitään. Tämä tapahtuu killan vuosijuhlissa, kevään keskellä, Kuuban
Yön kuumuudessa. Kyseessä on akateeminen pöytäjuhla, sitseistä pykälää hienompi juhla, jossa herrat pukeutuvat frakkiin tai
tummaan pukuun ja daamit pitkään juhlapukuun. Vuosijuhlissa kyse ei kuitenkaan ole jäykistelystä, vaan astetta tyylikkäämmästä
hauskanpidosta. Pöytäosuuden jälkeen tanssitaan Wanhoja tansseja, joita on mahdollista harjoitella vuosijuhlaviikolla. Näissä
juhlissa on kunnon jatkot, jajatkot ja seuraavana aamuna silliaamiainen eli sillis. Myös muut killat ja opiskelijajärjestöt juhlivat
ikääntymistään ja saatatkin löytää itsesi useista vuosijuhlista samana vuonna.
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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 voi olla
kestoltaan lyhyt tai pitkä. Jäynä ei solvaa, rienaa,
turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta
kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista
haittaa. Jäynä on teekkarihuumorin ilmentymä ja
hyväntahtoinen tapaus. Se on hauska pieni
kepposmainen tapahtuma, joka levittää naurua ja
lievää hämmennystä kanssaeläjiin. Sinä määrittelet
tarkemmat speksit, kunhan se on edes suurinpirtein
hyvän maun rajoilla ja pysyy lain rajoissa. Mikä on
Jäynäkilpailu?! Vuosittain Otaniemen teekkarit
osallistuvat toisilleen, muille ja itselleen tehdyillä
jäynillä kilpailuun, jonka voittaja saa mahtavasti
mainetta ja ihanaa kunniaa sekä pääsee
edustamaan
Otaniemeä
räjähtävään
Valtakunnalliseen Jäynäkilpailuun. Jokavuotinen
kilpailu on jälleen käynnissä! Parhaista
parhaimmat, hauskimmista hauskimmat ja
yllätyksellisistä
yllätyksellisimmät
esitellään
vuosittain
Wapun
alla
Jäynägaalassa!
katso:
jäynä.fi

Koneinsinöörikilta

Ä
N
JÄ

KBW näreputeR Retuperän WBK
nenietnireP
ittresnokiskufp
11 .11 .11
11 .81 ollek

ilas-A :akkiaP
orue 1 ellieskuf :atniH
neekkov riv äätläsiS
ätietsipiskuhp aj

Perinteinen
pfuksikonsertti
11. 11. 11
kello 18. 11

Paikka: A-sali
Hinta: fukseille 1 euro
Sisältää virvokkeen
ja phuksipisteitä
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IE
Yksikään tapahtuma ei synny sattumalta.

eli IsännistöEmännistö

Bileet – kuka niiden
takana onkaan?

Olipa kyseessä sitten saunailta, sitsit tai vapaamuotoisemmat bileet,
niin kaiken takana seisoo kuuden hengen porukka, jota myös IE:ksi
kutsutaan. IE, eli kömpelömmin IsännistöEmännistö, on Koneinsinöörikillan tapahtumakulttuurin ydin, joka huolehtii sekä ruuan että juoman riittävyydestä ja laadusta.
Porukan päällikkönä toimii isäntä, jolla on suojatteinaan kaksi emäntää sekä kolme juomanlaskijaa. Työ kulissien takana on hauskaa ja antoisaa, tai niin IE ainakin itselleen uskottelee. Teistä jokaisella phuksillakin on pakollinen mahdollisuus päästä kurkistamaan IE:n arkeen työpisteiden merkeissä. Oiva tilaisuus työpisteisiin aukeaa esimerkiksi Bordellin
merkeissä.
Mikään tapahtuma ei lopulta muodostu toimivaksi ilman hyviä asiakkaita.
Te, arvon tapahtumissa kävijät, olettekin onnistuneen illan perusedellytys, joten keskilämpimästi tervetuloa killan
kinkereihin! Käteinen on valttia ja mallas on malttia. Muistakaahan vielä ensihetkestä lähtien, että aina on joku, joka
siivoaa lopulta kaikki illan sotkut.
IE ei suinkaan onnittele teitä pääsystä Aalto-yliopistoon, vaan onnittelee teitä jo etukäteen hauskoista muistoista Koneinsinöörikillan tapahtumissa.
Tervetuloa juttelemaan niin bileissä kuin oikeassakin elämässä!
Älä ruoki juom
anlaskijaa.
» Mikko Virt
a, juomanlask
ija.

u kotini.
tohimoni, tukk
Sitsikeittiö on in
emäntä.
» Iris Mattila,

Jos pakotan sinut juomaan vettä, on aika
tarkistaa kisakunto.
» Niko Ervasti, juomanlaskija.

Ensimmäinen naispuolinen juom
anlaskija yli kymmeneen
vuoteen! Muusikkosuvun ensi
mmäinen teekkari!
» Heini Hanhinen, juomanla
skija.
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Tukku on intohimoni, sitsikeittiö kotini.
» Heidi Kirppu, emäntä

Kaulassa roikkuu iso avain, joka ei sovi
minnekään.
» Hannes Kallioinen, isäntä

Koneinsinöörikilta
Badekarpadlingen 22.-26.9.2011
Badekarpadlingen on Norjan Trondheimissa vuosittain järjestettävä kylpyammesoutukilpailu, jossa opiskelijajoukkueet kilpailevat Nidelva-joen herruudesta kylpyammeiden ympärille rakentamissa sotalaivoissaan. Teoriassa kilpailun tarkoituksena
on soutaa pikavauhtia joen toiselle puolelle, noukkia sieltä kanisteri, ja tuoda se lähtörannalle. Voittajajoukkue on se, joka
tämän yhden kannun saa rannalle kiikutettua.
Kaikesta norjalaisesta järjestelmällisyydestään huolimatta koko härdelli leviää käytännössä yleensä jo ennen virallista lähtölaukausta massiiviseksi sotamaalauksilla varustettujen, hampaisiin asti biologisilla yllätyksillä aseistautuneiden lauttojen yhteentörmäykseksi, jossa vihulaisten menopelit upotetaan valtaustekniikalla ja isot norjalaiset körmyt lentävät kaaressa jokeen.
Onnettomuuksiakaan ei skabaillessa suuremmin satu, mitä nyt jonain takavuonna Otaniemen lautta on eksynyt turvaköysialueen ulkopuolelle ja muljahtanut ympäri törmätessään paikalliseen kivisiltaan. Meininki oli kaoottista ja adrenaliini valtasi
verisuonet, mutta hauskemmassa ja ikimuistoisemmassa kilpailussa en voi totta puhuen sanoa olleeni.
Suomalaisia tähän bakkanaaliin on kutsuttu
80-luvun loppupuolelta asti, ja meidän lisäksemme
joukkoon liittyy myös koneteekkareita sisarkilloista
Tampereelta, Oulusta ja lappeen Rannasta. Trondheimissä osallistumme myös paikalliseen speksikilpailuun, jossa esitämme käsikirjoittamamme
näytelmän. Koko kilpailun parhaimmaksi yltäminen
ei yleensä ole ollut edes tavoitteena, sillä tuomaristo
tuntuu suosivan paikallisia naisvoittoisempia tanssiesityksiä, mutta ulkomaisten joukkueiden sarjassa on menestys ollut aina taattu. Johtuen osittain
sisarkiltalaistemme lievästä kyvyttömyydestä saada
aikaiseksi edes pienintä loogista sisältöä farsseihinsa. Kilpailujen jälkeen juhlitaankin jo sitten illallisjuhlissa, joissa laulu raikaa ja arki unohtuu.
Loppujen lopuksi Norjan reissu on ollut poikkeukKILLAN LAUTTA 2009 - ”S/Y ERECTIC SEA”
setta ikimuistoinen aivan joka kerta, eikä sitä ole
kukaan koskaan jälkeenpäin katunut. Jos mukaan lähteminen kiinnostaa, kannattaa pitää silmät ja korvat auki parin ensimmäisen kouluviikon aikana ja lähteä mukaan niin sanottuun norjaporukkaan. Innokkaimmat otamme avosylin vastaan, ja
joka vuosi onkin varattu kiintiöpaikat ainakin parille touhukkaalle phuksille.

Lisätietoja kiinnostuneille jakaa killan ulkoministeri:
Karri Esala
karri.esala@tkk.fi
040 8486547
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Jaokset ovat paikkasi toimia, kun haluat tehdä jotain repäisevää killan riveissä. Kuusi eri jaosta
takaavat sen, että jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Jaokset koostuvat kiltalaisista, jotka yhdessä ideoiden päättävät, mistä löytää seuraava elämys, urheilulaji, lehtiartikkeli tai vaikkapa teekkarilaulu.
Jos into ei riitä vielä hallitusvirkaan, ovat jaokset oiva paikka päästä vaikuttamaan killan tapahtumakalenteriin ja omiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Ainut jaoksiin liittyvä sitoumus on sähköpostilistalle kuuluminen, joten osallistua voi aina silloin, kun aikataulut antavat myöten. Lisää tietoa
jaoksista ja niihin liittymisestä saat koulun alkaessa syksyllä sekä osoitteesta koneinsinoorikilta.fi.

Elämyksellisen kulttuurin jaos

järjestää Koneinsinöörikillassa tapahtumia, jotka eivät kuulu minkään muun toiminnan
alaisuuteen. Jaoksen toiminta on hyvin vapaamuotoista ja suurin osa toimintaideoista tuleekin jaoslaisilta itseltään. Tässä jaoksessa tehdään siis sitä, mikä hauskimmalta tuntuu. Elämysjaos on perinteisesti vastannut killan retkeilytoiminnasta pari kertaa vuodessa järjestettävien metsäretkien muodossa.
Lisäksi elämysjaoksen jäsenet ovat ahkeria tanssijoita, joten tanssikulttuurikin kuuluu toimintaamme. Tämän lisäksi olemme järjestäneet muun muassa SuperBowl-kisakatsomon, leffailtoja ja köysilaskeutumista.
Syksyksi on suunnitteilla ainakin yhdessä urheilujaoksen kanssa toteutettava Kulttuuri-ja Liikuntaviikko sekä excursio Sinebrychoffin panimolle Keravalle. Lisäksi järjestämme Koneinsinöörikillan syysretken jonnekinpäin Suomen metsiä sekä erilaisia kulttuuritapahtumia leffailtojen yms. muodossa.
Elämyksellisen kulttuurin jaos toivottaa kaikki phuksit lämpimästi tervetulleiksi tapahtumiinsa. Jaoksen
tapahtumia pääsee halutessaan myös järjestämään tai sitten voi vaan ottaa rennosti ja osallistua!

JAOK

KoLehti

,tuo Koneinsinöörikillan tinkimätön printtijulkaisu, ilmestyy neljästä viiteen kertaa vuodessa
killan jäsenten ihmeteltäväksi. Lehti sisältää sekä asiaa että asiattomuuksia, painottuen kuitenkin hyvän maun
yläpuolelle. Lehden ideoinnin ja valmistumisen taustalla on epämääräinen joukko killan jäseniä, joista käytetään
nimitystä Toimitus. Olitpa sitten kiinnostunut valokuvaamisesta, vitsien laukomisesta, sarjakuvien piirtelystä, juttujen
kirjoittamisesta, graafisen puolen toteutuksesta tai muuten vaan lehden sisältöön vaikuttamisesta, niin kuulut varmasti
joukkoomme! Tulevana syksynä ilmestyy vielä kaksi KoLehteä, joista kummankin toteuttamiseen ehtii mukaan vaivattomasti. Uusia näkemyksiä ja juttuideoita kaivataan jatkuvasti, ettei hammasratas ala polkea paikoillaan. Toimintaan
kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti mukaan, sillä liittyminen ei sido mihinkään muuhun paitsi toimituksen sisäisten
sähköpostien vastaanottamiseen. Alkusyksystä on tarkoitus järjestää jaossauna, jossa pääsee pääsee tutustumaan myös
lehden valmistumiseen liittyviin asioihin. Aiempia KoLehtiä voi hämmästellä Koneinsinöörikillan nettisivujen VerkKoLehtiarkistosta pdf-muodossa, sekä kiltahuoneella.

Koneinsinöörikillan urheilujaos

tarjoaa kaikille killan jäsenille loistavan mahdollisuuden harrastaa liikuntaa ja päästä kokeilemaan
myös eksoottisempiakin urheilulajeja. Viime vuosina killalla on ollut viikoittaisina vakiovuoroina
mm. jääkiekko-, telinevoimistelu-, salibandy- ja futsalvuoroja, jotka ovat tarjonneet liikunnallista
vastapainoa välillä niin rankalle opiskelulle. Näiden vuorojen lisäksi lajikokeiluina on käyty kokeilemassa erilaisia lajeja, esimerkiksi curlingia, jousiammuntaa ja kartingia. Viikoittaiset vuorot ovat
killan jäsenille ilmaisia, ja lajikokeilujenkin hinta pyritään pitämään opiskelijaystävällisellä tasolla.
Jaoksen toimintaa suunnitellaan jaoskokouksissa, joihin kuka tahansa voi tulla paikalle kertomaan
toivomuksensa seuraavasta lajikokeilusta, tai vaikkapa ehdottamaan uutta vakiovuoroa. Kokouksissa tunnelma on rento, eikä jäykistelyä kannata turhaan pelätä, joten kokouksiin kannattaa
ehdottomasti osallistua. Heti syksyllä kannattaa myös liittyä urheilujaoksen jäseneksi, eli sähköpostilistalle. Tämä ei sido mihinkään, mutta takaa ajankohtaisen tiedon löytymisen perille.
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Koneinsinöörikilta
”Ja me juomme tämän talon onneksi!...”
Kuka mitä häh? Lukkarijaos ja lukkarinvirasto vastaa sitsien (= akateeminen pöytäjuhla)
mahtavasta menosta ja epäsuorasti myös jatkojen loistavuudesta (havaintojen perusteella
iloinen sitsikansa parantaa jatkojen menoa).
Lukkarijaokseen kuuluu henkilöitä, jotka haluaa esiintyä, tykkäävät omasta äänestään,
lukkaroinnista sekä ennen kaikkea killan laulukulttuurin kehittämisestä. Mukaan pääsee
kuka tahansa, vaikka laulaa ei osaa, sillä teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Moni
lukkari on löytänyt sisäisen Pavarottinsa suihkussa tai loppuillan karaokesta, joten ei
tarvitse olla oopperalaulaja, kunhan intoa löytyy! Lukkarijaoksessa on myös tilaa innostuneille ja joviaaleille phukseille.
Lukkarin arki on samanlainen kuin muidenkin kanssaopiskelijoiden. Aamulla aikaisin
ylös ja joogaamaan, jonka jälkeen on hetki aikaa riippuliitämiseen ynnä muihin harrasteisiin, kuten killan telatraktorin kunnostukseen sekä joskus jopa opiskeluun! Illalla on
sitten istutaankin Jack Sparrow’n mieleisenkin Karibialaisen juoman kanssa miettimään
seuraavan illan sitsejä. Mitään kuivaa hommaa lukkarointi siis ei ole.
Kiinnostaako? Hyvä, nähdään Phuksisitseillä!

Konepajajaos - tehdään mitä halutaan

KSET

Konepajajaos on kahden toimintavuotensa aikana saanut koneteekkarit rakentamaan yhdessä niin menestyneitä menopelejä erilaisiin kilpailuihin kuin myös esimerkiksi tanssihäkin
ja baaritiskit Smökkiin. Konepajajaoksen toiminta rakentuu vahvasti aktiivisten jaoslaisten
varaan. Aiempaa kokemusta suunnittelusta tai toteuttamisesta ei tarvitse olla; tekemisen
halu ja hyvä meininki riittävät. Taidot karttuvat tekemällä ja kokeneempien neuvoessa ja
opituista taidoista voi olla yllättävääkin hyötyä aikanaan työelämässä. Projektit ideoidaan,
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä, jaosvastaavan pitäessä huolen lähinnä budjetista ja
muista tylsemmistä asioista. Jaosporukalla on osallistuttu myös Turun Pikku-Laskiaiseen
ja Lappeenrannan KRuisinKiin, joista molemmista on jäänyt mukanaolleille paljon hauskoja muistoja. Vastaavia tapahtumareissuja tullaan jatkossakin järjestämään.

” Hmm, kait mä kännissä ja läpällä tulin mukaan. Ei vaan, Matin kanssa tulin kattelemaa sillo
joskus, ja sitte innostuin mäenlaskuprojektista sen verra että oliha se mukaan lähdettävä.
Kaiken kaikkiaan aivan mahtava mahdollisuus päästä tekemään
jotain konkreettista. Ja kun on paljon tekijöitä ja myös vanhempia
opiskelijoita messis, nii vaikuttaa siltä, ettei mikään ole mahdotonta.”
-Phuksi 2010

Ai vaaleanpunainen telatraktori?
Taattua teekkarikulttuuria parhaimmillaan!

Jo reilun vuoden toiminnassa ollut telatraktorijaos on vuoden mittaan ollut monessa mukana ja kiltamme uuden Neuvostoliitosta aikoinaan Suomen puolelle loikanneen DT-75B
telatraktorin ehostaminen on edennyt hyvissä merkeissä. Jaoksen toiminta on keskittynyt
paljolti traktorin kunnostamiseen Otaniemen vesitornin juurella sijaitsevassa tallissa, ja
vanha traktori on jo saanut kauneimmista kauneimman vaaleanpunaisen pinnan ja koneiston entisöinti on edennyt hyvää vauhtia!
Jotta homma ei menisi pelkästään vanhan kaluston entisöimiseksi, on tallilla ollut
grilli lämpimänä traktorin kunnostuksen ohessa ja tietenkin tarjonta on ollut
mitä mainion! Samalla myös useita kiltalaisia niin uusia kuin vanhojakin on pyörinyt innokkaasti mukana ja kaikille on löytynyt tekemistä, vaikka mitään aiempaa kokemusta traktorin entisöimisestä ei olisikaan. Traktori odottaa innokkaasti
tallissaan tulevaa lopullista kliimaksia, ensimmäistä koeajoa uudessa kuosissaan!
Joko nyt heräsi kiinnostus? Tule morottaamaan traktoria traktoritallille!

Pähkinänkuoressa:

sähköpostilistalle
sido mihinkään, vaan
Jaoksiin liittyminen ei
jaoksen järkja
ta
ees
aih
oja kyseisestä
liittymällä saat lisätiet
saa ja pitääkin
a
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Jaoksiin pääsee liittym
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Tulevaisuus ISOna edessänne
Missä luentosali K1 K213? Miten kursseille ilmoittaudutaan?
Missä vessa? Mistä täältä saa ruokaa? – ISO-henkilö auttaa!
Alussa kaikki tuntui uudelta ja epäselvältä. Tietoa satoi joka ovesta ja
ikkunasta, eikä mikään tuntunut jäävän pääkoppaan. Tältä minusta
tuntui ensimmäisenä päivänä, kun astelin ulos Konelafkan ovista ja
nopeasti huomasin, etten ollut ainoa.
Oletkin varmasti jo saanut tätä opasta lukiessasi paljon tietoa tulevasta, mutta kaikessa laajuudessaan teos ei ehkä kuitenkaan pysty
vastamaan kaikkiin kysymyksiisi. Eikä kaikkea kannata edes painaa
tähän teokseen, sillä tehokkaaksi lääkkeeksi tietopulaan on olemassa
killan järjestämä ISO- henkilötoiminta.
Ensimmäisenä opiskelupäivänä uudet opiskelijat jaetaan pienryhmiin. Näitä ryhmiä ohjaavat dynaamiset triot, joilla on jo vaaleanpunaiset haalarit ja teekkarilakki. Nämä henkilöt ovat ISO- henkilöitä,
jotka ovat monesti helpoin, nopein ja mukavin tapa saada tietoa
liittyen opiskeluun ja elämiseen Otaniemessä.
ISO-henkilöt ovat usein toisen vuoden opiskelijoita, mutta poikkeuksiakin löytyy. Näille henkilöille Otaniemen perusjutut ovat jo
jokseenkin tuttuja ja tulettekin olemaan heidän kanssaan tekemisissä hyvin tiiviisti, varsinkin ensimmäisen viikon aikana. ISOt ovat
tehtävässään täysin teitä phukseja varten, joten uskaltakaa kysyä
heiltä neuvoa ja mieltä askarruttaviin asioihin. ISO- henkilöt eivät
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ole kuitenkaan mitään ryhmänjohtajia, vaan enemmänkin phuksin
ensimmäinen teekkarikaveri oman killan piiristä.
Kun koulunkäynnissä on päästy vauhtiin, voi phuksiryhmä ISOhenkilöineen touhuta vaikka mitä kivaa yhdessä – liittyen vaikka
liikuntaan, kulttuuuriin, opiskeluun tai muuhun hauskanpitoon!
Phuksiryhmän tarkoituksenahan on luoda opiskelijalle kontakteja
muihin opiskelijakavereihin, sekä jättää mukavia muistoja phuksivuoden kohokohdista. Muista siis olla itsekin aktiivinen phuksi
omassa phuksiryhmässäsi läpi vuoden, samalla tutustuen muitten
ryhmien phukseihin ja vanhempiin tieteenharjoittajiin. Se kannattaa
ja muistelet vielä ryhmässä tekemiänne asioita lämmöllä, teekkarilakin komeillessa päässäsi.
Leppoisaa kesän jatkoa ja intoa tuleviin opintoihin sinulle toivottaa
kaikkien Koneinsinöörikillan ISO- henkilöiden puolesta
Jari Isaksson
ISO-vastaava
Syksyllä tavataan!

Koneinsinöörikilta
Vuoden phuksi esittäytyy
Vuoden phuksiksi palkitaan eniten phuksipisteitä
kerännyt henkilö. Vuoden 2010 phuksi -palkinto
jaettiin Heini Hanhiselle.
Vuosi sitten elokuun 30. päivänä ajoin kädet täristen ja
hikoillen Phuksi APC sylissäni kohti Otaniemeä. Edessä
oli koko opiskeluaikojeni ensimmäinen päivä ja tiesin,
etten löytäisi uusien opiskelijoiden joukosta yhtään
tuttuja kasvoja. Päivä lähti käyntiin infoluennoilla, eikä
mennyt kauaakaan kun huomasin hermoilleeni turhaan. Uusia tuttavuuksia löytyi jo ensimmäisten tuntien
sisällä.

tumissa liiankin hyvin, saattaa vappuna odottaa hyytävän
kylmä yllätys…
Vuodenvaihteessa löysin itseni hallitushaastattelusta, ja
satuinkin pääsemään IsännistöEmännistöön juomanlaskijaksi. Vaikka tapahtumien järjestäminen onkin melko
aikaavievää ja jokseenkin rankkaa, en luopuisi hommastani
kirveelläkään, niin hauskaa ja antoisaa on ollut!
Luvatkaa ottaa kaikkenne irti phuksivuodestanne, sillä sitä
ette unohda koskaan. Tavataan tiskillä!
- Heini

Eräs liiankin monta kertaa sinä aamuna kuultu
toivotus alkoi huvittaa meitä kaikkia. Joka tuutista
kuului: ”Tervetuloa Aalto-yliopistoon!”. Onhan
Aalto-yliopistoon pääsy tähänastisen elämämme
yksi suurimmista saavutetuista etapeista, mutta sitäkin enemmän haluaisin toivottaa teidät erittäin
lämpimästi tervetulleeksi Koneinsinöörikiltaan ja
onnitella erinomaisesta linjavalinnasta!
En olisi ikinä voinut uskoa elämäni muuttuvan
näin paljon yhden vuoden aikana. Alkusyksyllä
niin vieraat kasvot ovatkin nyt lähimpiä ystäviäni ja niin tuntemattomat kadut ja rakennukset
ovatkin nyt kuin toinen kotini. Kaikesta tästä saan
kiittää Koneinsinöörikiltaa, joka tiiviinä, lämminhenkisenä ja avoinmielisenä yhteisönä pitää huolta niin uusista kuin vanhoistakin opiskelijoista.
Tärkeimpinä elementteinä pidän kiltahuonetta
ja killan järjestämiä tapahtumia. Niiden avulla
kiltamme jäsenet löytävät toisensa. Jos kotitehtävät takkuilevat, on kiltahuone täydellinen paikka
hakea apua: todennäköisesti löydät sieltä jonkun
joka pähkäilee juurikin saman tehtävän parissa
tai vanhemman opiskelijan, joka varmasti osaa
auttaa.
Tapahtumia on paljon ja monenlaisia. Kilta järjestää kaikenlaista ajanviihdykettä niin urheilu- kuin kulttuuripuoleltakin
rennoista saunailloista isompiinkin bileisiin. Kaikissa riennoissa
ei tarvitse käydä, mutta vuoden phuksina voin sanoa, ettei kotiinkaan kannata missään nimessä jäädä! Mikäli viihtyy tapah-
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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! Syksyn kruunaa pari päivää ennen
palvelukseen astumista järjestettävät Inttibileet, missä viimeisetkin hiuskarvat
leikataan juhlallisin menoin pois.
Armeijaan lähtö ei vaikuta opiskeluiden etenemiseen lainkaan. Ainut kurssi, joka
jää tauolle on koneenrakennustekniikka, joka sekin on fiksusti kaksiosainen, niin
että jälkimmäisen osan voi suorittaa mutkatta tj-nollan pamahdettua tauluun.
Phuksikapteenit pitävät huolen siitä, että inttiin lähtijöillä on tarvittavat pisteet
kerättynä jo syksyltä, jotta tupsulakin saaminen ei esty wappuna. Oikeastaan ainut
taho, joka voi estää lakin saamisen on komppanian päällikkö, johon kannattaakin
olla hyvissä ajoin yhteydessä lomien saamisen suhteen. Lomat kyllä saa neuvoteltua
wapuksi, kunhan osaa perustella asian riittävän hyvin. Jos phuksipisteitä kertyy
syksyltä rutkasti, saatat juhlia ½vuoden phuksin titteliä wappuna lakin saamisen
ohella!
Muista myös perinteiset phuksitiimin järjestämät inttibileet tammikuun alussa!
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Koneinsinöörikilta
Uunituoreen diplomi-insinöörin höpinöitä
Pitkän kiltauran tehnyt Mikko Mattila on malliesimerkki siitä, miten aktiivisen teekkarielämän voi
yhdistää menestykseen suoritettavissa opinnoissa.
Viimeisinä opiskeluvuosinaan hän lähti vielä herättämään kuolleista koneinsinöörien alumniyhdistystä, Koneinsinööriklubia, kerhoa, joka on suunnattu
valmistuneille ja valmistumaisillaan oleville. Nykyään DI-Mattila vaikuttaa tutussa ympäristössä kotimaiselle hissifirmalle. Ohessa vastavalmistuneen
mietteitä:
Pituus, paino, palkka?

Pitkä, painava, pari kertaa enemmän ku opintotuki

Pää- ja sivuaine koulussa.
Pääaine oli Koneensuunnittelu
(tuotekehitys) ja sivuaine tuotantotekniikka

Opiskelun kesto.
6 vuotta

Ammatti?

Tutkija Aalto yliopistossa, teen
projektia KONEelle.

Kuvaile työtehtäväsi

Siirryttyäsi koulun penkiltä työelämään, miten
elämä on muuttunut sekä hyvässä että pahassa?
Työelämä on tuonut säännöllisyyttä elämään, myös talouden kanssa ei oo niin ankeeta. Elämässä on nykyään paljon
vähemmän värikkäitä hetkiä. Ystäviä ei tapaa kuin silloin
tällöin.

Mitkä fiilikset sinulle jäivät opiskeluajoistasi.

Vaikka opinnoista ei vielä oo kauaa, on niitä aikoja jo ikävä.
Meno oli ihan huikeeta. Parhaat kaverini ovat siltä ajalta.
Otaniemi on iso osa elämääni ja tulee olemaan.

Opiskelu, kaverit, urheilu, bileet, työt. Millä
nämä kaikki saadaan mahtumaan nuoren opiskelijan elämään ja missä suhteissa.
Kaikkee on vaikea saada
mahtumaan joka hetkeen,
eikä niitä pidäkään. Jokainen löytää oman tasapainonsa noiden kanssa.
Tärkeää on tehdä yhtä
asiaa kerralla.

Mottosi opiskeluissa.

Ei mulla sellasta tainnut
olla. Näin jälkeenpäin
mietittynä se voisi olla
vaikka: Aina kannattaa
vetää täysillä, harjoitti
sitten opintoja tai muuta
toimintaa.

DI MIKKO MATTILA KILLAN NORJAN REISSULLA 2009
Tutkin globaaleja toimitusverkkoja sekä miten ja minkälaisia tuotteita niihin pitäisi
suunnitella. Arkinen duunini koostuu ratkaisujen ja uusien
Mieleenpainuvin muistosi?
menetelmien etsimisestä ihmisten kanssa kansainvälisessä
Aika paha. Taitaa olla phuksivuoden Norjan reissu. Kaikki oli
ympäristössä.
uutta ja vauhti älytöntä.

Minkälainen on normaali arkipäiväsi?

Normaali työpäiväni alkaa mailien ja päivän Fingerporin
lukemisella. Useimmiten istun kokouksissa, puhelimessa,
seminaareissa tai workshopeissa suurimman osan ajasta.
Syön myös välillä. Loppuaika menee koneella.

Lopuksi muutamia vinkkejä tielle diplomi-insinööriksi

Tutustu ihmisiin, kansainvälisty, opiskele ja opi monipuolisesti, ole avoin ja innostunut uudesta ja ennen kaikkea
muista että koulun tavoite ei ole opettaa käsittelemään
burnoutteja.
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Teekkarihistoriaa
Aina eivät ole tulevat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit vilistäneet tupsulakeissaan
Otaniemen vehreillä nurmilla. Aikana ennen Otaniemeä asuttivat tekniikan
ylioppilaat itäistä satamakaupunkia, jota myös Helsingiksi kutsutaan.
Palataanpa hetkeksi ajassa aimo harppaus taaksepäin...

V

uonna 1847 antoi Venäjän keisari käskyn, että
Suomessa tulisi aloittaa teknillinen opetus. Keisarillisen
määräyksen seurauksena perustettiin vuonna
1849 Helsingin teknillinen reaalikoulu keskelle Helsinkiä
Aleksanterinkadun
varrelle.
Sisäänpääsyvaatimuksina
kyseiseen opinahjoon olivat lukutaito, auttava käsiala ja
Katekismuksen pääkappaleiden tuntemus.

V

uonna 1872 koulu vaihtoi nimensä Polyteknilliseksi
kouluksi ja seitsemän vuotta myöhemmin
Polyteknilliseksi
Opistoksi.
Jälkimmäisen
muutoksen myötä koulusta muodostui pelkästään maan
korkeinta teknillistä opetusta antava oppilaitos. Vuonna
1877 Polyteknillinen koulu sai oman rakennuksensa,
kun Hietalahden torin laidalle valmistui F.A. Sjöströmin
suunnittelema talo.

J

o alusta lähtien teekkarit ovat olleet hyvin organisoituja.
Pian Helsingin Teknillisen reaalikoulun perustamisen
jälkeen opiskelijat järjestäytyivät konventiksi, joka
kokoontui viikoittain. Vuonna 1872 konventille kirjoitettiin
säännöt ja nimeksi valittiin Teknolog Föreningen.
Polyteknikkojen yhdistys ry:n säännöt vahvistettiin Senaatissa
vuonna 1884.

M

onet
järjestöt,
opiskelijajärjestöt
mukaan
luettuina, rakensivat itselleen talon 1800-luvun
lopulla. Polyteknikkojen talo Yhdistys valmistui
vuonna 1885 ja legendaarinen Poli parikymmentä vuotta
myöhemmin 1903. Polista muodostuikin merkittävä tekijä
Helsingin yöelämässä ja teekkaritoiminnan tyyssija, jonka
mystiset tilat pyöreästä tornista pokkamonttuun vilahtelevat
useissa teekkarilauluissa.
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V

uonna 1908 koulun nimi vaihtui
Teknilliseksi korkeakouluksi. Samalla Polyteknikkojen
yhdistys muutettiin Teknillisen Korkeakoulun
Ylioppilasyhdistykseksi (TKYy) ja uudella sääntömuutoksella
1922
Teknillisen
Korkeakoulun
Ylioppilaskunnaksi
(TKY). Suurin syy sääntömuutokseen oli se, että TKY
jakaantui kahteen ylioppilaskuntaan: ruotsinkieliseen
Teknologföreningen:iin (TF) ja suomenkieliseen Tekniikan
Ylioppilaat(TY).

V

aikka TF muutti ensimmäisen maailmansodan jälkeen
erilliseen rakennukseen, olivat Polin tilat käymässä
ahtaiksi
kasvavien
opiskelijamäärien
johdosta.
1920-luvun loppupuolella saatiin Lönnrotinkatu 27:n kiinteistö
ostettua kokonaan TKY:lle ja 1931 rakennettiin Suomen
ensimmäinen opiskelija-asuntola Teikarila. Se vihittiin käyttöön
maaliskuun lopussa 1931 ja samalla vanhemman rakennuksen
nimi muutettiin Vanhaksi Poliksi. Vuosi myöhemmin Teikarilan
nimi vaihdettiin Teekkarilaksi. Rakennuksessa oli asuin-,
oleskelu- ja urheilutiloja sekä kellarissa sijaitsi ampumarata.
Kellaritiloja muutettiin useaan otteeseen varastoksi ja takaisin
ampumaradaksi poliittisten ”tarpeiden mukaan”.

T

eekkarilan rakentamisesta huolimatta opiskelijoiden
asuintilanne oli 1900-luvun alkupuolella huono. Vaikka
yhtenä ajatuksena oli käyttää olympiakylän rakennuksia
jälkeenpäin opiskelija-asuntoina, ei hallitus ollut mukana yhtä
innokkaasti kuin opiskelijat ja professorit. Sodan syttyminen
1939 kaatoi hankkeen kokonaan.

V

uoden 1949 Otaniemi on – Teekkarikylä tehdään
-tempauksen johdosta ryhdyttiin vihdoin rakentamaan
Teekkarikylää Otaniemeen. Tempauksella kerättiin
varoja ja tarveaineita opiskelija-asuntojen rakentamiseen.
Myös suuri ja mahtava Neuvostoliitto tarjosi auttavan kätensä,
kun se epähuomiossa pommitti oman suurlähetystönsä maan
tasalle. Suomen Pankin kanssa tehtiin sopimus tiilien ostosta
ja keväällä 1950 alkoi Jämeräntaival 3A:n rakentaminen
kyseisistä tiilistä. Neuvostoliiton urheilijat saivatkin sitten
laskeskella tuttuja tiilenpäitä vuonna 1952, kun Otaniemi toimi
Helsingin olympialaisten kisakylänä. Vuonna 1951 ensimmäiset
asukkaat pääsivät muuttamaan Teekkarikylään ja kun teekkarit
muuttourakkansa lopuksi järjestivät muuttokulkueen Helsingistä
Otaniemeen, kirjoitti paikallinen sanomalehti seuraavaa: ”Hyvä
oli, että lähtivät!” ja ”—julmettu määrä jämerästi hermoon
käypää toimintaa pääkaupungin saattamiseksi epätoivon ja
totaalisen tuhon partaalle naurattamalla ihmiset henkihieveriin.”

O

taniemen syrjäinen sijainti vaikutti osaltaan vahvan
yhteenkuuluvuuden, teekkarihengen muodostumiseen.
Huonot
kulkuyhteydet
siirsivät
harrastamisen
Otaniemeen, jonka seurausta ovat lukuisat nykyisin AYY:n
alaiset yhdistykset.
Vuonna 1963 aloitettiin ylioppilaskunnan uuden talon Dipolin
rakentaminen Otaniemeen. Dipoli valmistui vuonna 1965.
Rakennus ei kuitenkaan koskaan noussut edeltäjänsä Polin
veroiseksi opiskelijoiden kohtauspaikaksi, ja onpa se tainnut
koko elinaikansa olla lähinnä ylioppilaskunnan talouden
riippakivi. Vihkimisensä jälkeen rakennus on toiminut
koulutus- ja esitystilana, TKY:n vuosijuhlien viettopaikkana
sekä ylioppilaskunnan kolmen suurimman tapahtuman
Lakinlaskijaisten, Gravitaation ja Wapun järjestämispaikkana.

K

illat ovat olleet pitkään vahva osa teekkarikulttuuria.
Ensimmäisen killan perustivat kemistit 1891. Tämän
jälkeen ovat muutkin opiskelijat järjestäytyneet killoiksi
koulutusohjelmien mukaan. Viimeisimpänä kiltastatuksen sai

bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden kilta Inkubio vuonna 2005. Aikojen
saatossa on Koneinsinöörikillasta eronnut muun muassa
Sähköinsinöörikilta sekä tuotantotalouden kilta Prodeko.
Nykyisin Otaniemessä vaikuttaa 14 kiltaa sekä ruotsinkielisten
opiskelijoiden osakunta TF.

K

autta aikain ovat teekkarit ottaneen vahvasti kantaa
yhteiskunnallisiin asioihin tempauksien avulla.
Ehkä vaikutuksiltaan suurin on ollut vuoden 1949
tempaus, jonka johdosta Teekkarikylä lopulta rakennettiin
Otaniemeen. Jatkoa edelliseen tuli vuonna 1956, jolloin
järjestettiin Korkeakoulu Otaniemeen –tempaus. Vuonna 2006
tempaistiin länsimetron puolesta Metro Poliin! –tempauksella
ja viimeisimpänä haalarikansa TKK:lta, KY:ltä ja TOKIO:sta
ryhmittäytyi uuden Aalto Yliopiston kunniaksi ihmisletkaksi
Otaniemestä Pohjoisen Rautatiekadun kautta Arabianrantaan
syksyllä 2009 Mahtavaa, Ihanaa, Räjähtää –tempauksessa.

T

oinen tavallisten tallaajien piirissä huomiota herättänyt
teekkariperinne on jäynä. Yksi kuuluisimmista lienee
tapaus, jossa rakasta länsinaapuria jäynättiin Wasalaivan noston yhteydessä vuonna 1961. Nostoa edeltävänä
yönä oli muutama teekkari sukeltanut laivan kannelle Paavo
Nurmen juoksijapatsaan pienoisversion. Nosto oli tietenkin suuri
mediatapahtuma ja kuvamateriaali patsaasta melkein 350 vuotta
aiemmin uponneen laivan kannella herätti suurta huomiota ja
myöhemmin ulkopoliittisen selkkauksen, kun asian laita ilmeni
naapurimaan asukkaille. Jäynällä viitattiin siihen, kun Ruotsi oli
aikanaan estänyt Paavo Nurmen kilpailemisen Los Angelesin
olympialaisissa vuonna 1932.

T

ässä oli vain pieni pintaraapaisu siitä, mitä
teekkarihistoriaan kuuluu. Tarinoita ja legendoja
on lukemattomia. Osa selviää teille teekkariutenne
alkuaikana, osa myöhemmin, osa jääköön ikuisesti mysteeriksi.
Muistakaa, että tekin teoillanne luotte tulevaisuuden
teekkarihistoriaa.

TEEKKARI

historia &
perinteet

Tupsusta teekkarin tunnistaa!
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma phukseja täynnä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri ennen
Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen vanhempi tekniikan ylioppilas silloin tällöin kaiholla muistelee.
Kun kello vihdon lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean teekkarilakin painaa ensimmäisen kerran päähänsä.
Mieli on haikea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki teekkarin arvonimestä, jota on koko phuksivuosi tavoiteltu.

Teekkarilakki
Mikä ihmeen lakki?
Teekkarilakki muistuttaa kovasti 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 lyyrana on ainakin toistaiseksi
edesmenneen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan
logo. Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää aina Wapusta
syyskuun viimeiseen päivään eli Lakinlaskijaisiin asti. Hyviä
perusteluita vastaan Teekkarijaos myöntää lakinkäyttöluvan
myös talvelle, esim. yritysvierailuille.

Monivivahteisen historian omaava
kesäpäähine.
Teekkarilakki on yksi teekkareiden vanhimmista perinteistä.
Ensimmäiset maininnat lakista ovat vuodelta 1874, jolloin
lakki otettiin käyttöön Teknologföreningenin piirissä.
Lakkikulttuurin hakiessa uomiaan, lakki kävi läpi melkein
kaikki mahdolliset versiot mustasta lakista hopeisella
lyyralla 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 kyyneleitä
vaan naurua, laulua ja tekemisen meininkiä
Teekkarilakin saaminen seuraavana mahdollisena Wappuna
ei ole aivan itsestäänselvyys, vaan sitä varten tulee jokaisen
phuksin suorittaa teekkarin tutkinto. Tämän tutkinnon
läpipääsyn ja samalla teekkarin arvonimen saa keräämällä
tarvittavan määrän phuksipisteitä. 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 phukseina
kunnostautuneet palkitaan maineella ja mammonalla.
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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 tempauksessa 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. 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.

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 25.jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpailusta, jäynäämisestä ja vanhoista jäynistä
löytyy osoitteesta www.jäynä.fi

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. Haalareiden
väristä voi päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan tallustava
opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppatieteilijät tunnistaa
dollarinvihreistä vetimistä, tulevat lääkärit taas valkoisista. Jo
yksin Otaniemestä haalareita löytyy 15 eri sävyssä. 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.
Joissakin killoissa erivärinen hiha kertoo opintosuunnasta.
Maanmittarikillalla on musta haalari joko vihreällä tai
viininpunaisella hihalla. Vihreän hihan saavat geomatiikan
opiskelijat, viinipunaisen taas kiinteistötaloutta lukevat.
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.
Pinkistä saa roimaa alkumiehen voimaa
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 80-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia
voitti Tukholman Grönalund - huvipuistosta
vaaleanpunaisen pantterin. Kone-eläimeksi
ristitty otus oli innoituksena maskuliiniselle
haalarin värille.
Koneinsinöörikillan
phuksina
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 Otasuunnistusta. Uutuuttaan hohtavilla haalareilla
kelpaa pröystäillä, sillä monissa killoissa phuksit joutuvat
hankkimaan haalarit ja mainokset itse, jolloin jännitys
tiivistyy mahdollisen Wapun lähestyessä; kerkeävätkö
haalarit Otaniemeen tai yksikään merkki kiinni ennen
wappuhulinoita.
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Tervehdys Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta
		 – sinun AYY:stäsi
Valtavat onnittelut uudelle opiskelijalle! Jotta opiskelusi lähtisi käyntiin mahdollisimman sujuvasti, tässä muutama tärkeä muistutus opintojen alussa tärkeistä asioista.

Mikä AYY?
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on noin 15 000 jäsenensä – siis myös sinun – palvelu- ja etujärjestö. AYY:n jäseniä
ovat kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat, jotka suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa Aalto-yliopistossa.
Jäsenenä voit hyödyntää monia ylioppilaskuntasi palveluita. Palvelupisteiltä (Arabiasta, Otaniemestä, Töölöstä) voit hankkia itsellesi muun muassa opiskelijakortin ja kalenterin sekä vuokrata saunatilat juhliisi tai pakettiauton muuttoa varten.
Ylioppilaskunnalta saat myös neuvoja ja apua moniin opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviin kysymyksiin ja ongelmiin!
•Arabianrannan palvelupiste: TaiK, Hämeentie 135 C, k-kerros, sisäänkäynti Muotoilijankadulta
•Otaniemen palvelupiste: Otakaari 11, ostoskeskuksen ylätasolla
•Töölön palvelupiste: Kauppiksen päärakennus, Runeberginkatu 14–16

Hanki koti!
Asuntotilanne pääkaupunkiseudulla on haastava. Edullisia opiskelija-asuntoja ei etenkään alkusyksystä riitä kaikille
halukkaille, yksityisillä markkinoilla vuokra-asunnot ovat kiven alla ja myös kalliita. Asuntoa kannattaa siis hakea heti yliopiston hyväksymiskirjeen saavuttua mahdollisimman monesta paikasta (lukuun ottamatta AYY:n Otaniemen, Roihuvuoren, Vuosaaren ja Pohjois-Haagan asuntokohteita, jonne ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat hakea vasta heinäkuun
aikana). Vaikka sinulle tarjottaisiin asuntoa, joka ei täysin vastaa toiveitasi, se kannattaa ottaa vastaan. Opintojen päästyä
alkuun ehdit halutessasi etsiä vielä mukavampaa kotia!
AYY omistaa Helsingissä ja Espoossa asuntoja, joita kaikki Aalto-yliopistoon läsnä olevaksi ilmoittautuvat ja ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksavat voivat hakea. Tarkempia tietoja asukkaaksi hakemisesta ja tarjolla olevista asunnoista
löytyy AYY:n nettisivuilta asumisen osiosta ja osoitteesta campus.ayy.fi.
AYY:n jäsenenä voit hakea asuntoa myös Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (Hoas). Hoasilla on asuntoja ympäri
pääkaupunkiseutua kampusten lähellä ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä.
Lisätietoja: www.hoas.fi.

Hae opintotukea!
Opintotuki on useimmiten opiskelijan ensisijainen toimeentulon lähde. Opintotukea voit hakea heti, kun olet tullut hyväksytyksi yliopistoon – ajoissa oleminen kannattaa, koska hakijoita on syyslukukauden alussa paljon. Voit hakea opintotukea netissä Kelan asiointipalvelussa tai hyväksymiskirjeen mukana saapuvalla paperilomakkeella. Syksystä 2011 alkaen
opintotuki myönnetään uusille opiskelijoille ensin alemman korkeakoulututkinnon suorittamiseen, vaikka opiskelija on
valittu suorittamaan sekä alempi että ylempi korkeakoulututkinto. Maisterivaiheen tukea haetaan aikanaan erikseen.
Lisätietoa: into.aalto.fi ja www.kela.fi.
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Syksyllä tapahtuu!

Helle-Aalto 6.8!

Ylioppilaskunnan kesäpäivät räjähtävät käyntiin lauantaina 6.8 (todennäköisesti) Hietaniemen rannalla
kello 15 alkaen. Luvassa luonnollisesti mahtavaa seuraa, päräyttävää meininkiä, aurinkoa, vesisotaa ja iloista meininkiä. Tarjolla myös mahdollisuus mitellä voimiaan ylioppilaskuntatovereitaan vastaan beachvolley-turnauksen merkeissä. Tule siis nappaamaan varaslähtö syksyyn ja tutustumaan tuleviin koulutovereihisi jo hyvissä ajoin! Lisää infoa ja tarkat speksit löytyvät AYY:n nettisivuilta (ayy.fi) sekä facebookista!

Aalto-party 1.9
Viralliset lukuvuoden avajaiset päätetään vähemmän virallisissa merkeissä Design Factorylla. Karnevaalitunnelmaa! Sirkustemppuja! Hengailua! Köydenvetoa! Pomppulinna! Aurinkoa (mikäli säiden herra suo)!
Viime vuoden ehkä hauskimmat aalto-pippalot, joten be there or be [ ]!

Otatarhan ajot 30.9
Wroom! Syyskuun lopulla Otakaari ja Alvarin aukio muuttuvat henkeäsalpaavan jännittäväksi formularadaksi, kun
kaikenkokoiset ja näköiset joukkueet kisaavat itserakentamillaan ajopelillä Otatarhan ajoissa! Lue konephuksien viime
vuodensuorituksesta tämän lehdykän sivulta 25.

Experience Aalto 18.10
Miten Aallon kolme kampusta sitten sopivat yhteen? Haluaisitko välillä kokeilla jotain aivan muuta kuin sitä samaa matematiikan lukemista päivästä toiseen? Vastauksia ja mahdollisuuksia näihin ja moniin muihin tarjoaa Experience Aalto!
Iltapäivän aikana seikkaillaan kaikilla kolmella kampuksella
ja luvassa on monipuolista enemmän tai vähemmän vakavaa informaatiota sekä aivan uusia näkökulmia.
Lähde katsomaan, mitä kaikkea Aallolla onkaan tarjota…

Teekkariperinneviikko 29.10 - 5.11
Teekkarius on perinteitä täynnä ja näitä perinteitä Aalto -aikana vaalii teekkariperinneviikko, jolloin
Otaniemessä paukkuu ja tapahtuu joka päivä jotakin. Ole kuulolla lokakuussa ja osallistu tupsua kunnioittaviin tapahtumiin!

Tässä oli vain pintaraapaisu kaikesta, mitä AYY:llä on tarjota, joten pidä silmät jo korvat auki
myös sitten, kun koulut ovat jo alkaneet. Infokanavina toimivat kiltojen sähköpostilistat, AYY:n
nettisivut sekä luonnollisesti Facebook.

Elokuun aikana sinulle toimitetaan tämän oppaan lisäksi vielä AYY:n uuden opiskelijan opas
eli Reissuvihko. Reissarista löydät lisää tietoa kaikesta yllä kerrotusta sekä paljon muita hauskoja ja jänniä juttuja. Lue tarkasti ja pidä opas mukanasi! Käy myös tutustumassa AYY:n nettisivuihin osoitteessa www.ayy.fi.
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KILTAKUMMIN Tervehdys
Jokaisella Otaniemen killalla on vuosittain vaihtuva kiltakummi ylioppilaskunnan hallituksessa. Koneinsinöörikillan kiltakummina 2011 toimii Aalto-yhteisöstä sekä kulttuurista vastaava kauppatieteilijä,
Voitto Kangas.
Tervetuloa Aaltolainen!
Onnittelut, konephuksi! Pääsemällä sisään Aalto-yliopiston opiskelijaksi olet varmistanut paikkasi Suomen johtavassa taide-,
teknillis- ja kauppatieteellisessä yliopistossa, jossa kuulut päämäärätietoiseen ja kunnianhimoiseen Aalto-opiskelijoiden joukkoon. Opiskelijoihin, jotka haluavat vaikuttaa, ottaa vastuuta ja menestyä elämässään, sekä kantaa nuoren yliopiston korkealle
maailman huippujen joukkoon.
Aalto-opiskelijana olet samalla Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan, tuttavallisemmin AYY:n jäsen. Suomen toiseksi suurin ylioppilaskunta toimii satojen yhdistysten, erityisesti kiltojen kotipesänä jakamalla avustuksia ja vuokraamalla tilojaan käyttöön.
Sinulle ylioppilaskunta antaa moninaisia palveluja, kuten 3000 haettavaa asuntoa, mahdollisuuden hakea erilaisia stipendejä,
sekä osallistua värikkäisiin ja mahtaviin ylioppilaskunnan vapaa-ajantapahtumiin. Lisäksi AYY ajaa opiskelijoiden etua yliopistossa, sekä muualla yhteiskunnassa opiskelijoiden aseman ja opiskeluolojen parantamiseksi. Tällä tavoin ylioppilaskunta toimii
jokaisen jäsenensä eduksi ja antaa jäsenmaksulleen vastinetta.
Kaiken opiskelijatoiminnan juurena on kuitenkin rehevä yhteishenki, tekemisen meininki ja uhrautuminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Opiskelijatoiminta killassa, ylioppilaskunnassa tai yhdistyksessä ei ole vain päätöntä juhlintaa, vaan ennen
kaikkea myös elintärkeiden taitojen ja ystävien luomista tulevaisuutta varten. Aalto-yhteisöllä on valtavasti annettavaa, ja useimmat opiskelijaelämän ohittavat katuvat päätöstään myöhemmässä elämässä. Elämäsi parhaimmat vuodet ovat juuri alkamassa,
joten uskalla tarttua täysin kiinni kaikkeen tarjottavaan. Lähde killan toimihenkilöksi, liity jonkin yhdistyksen jäseneksi ja ala
harrastamaan esim. oluenpanemista, laskuvarjohyppyä tai elokuvaamista. Vapaa-ajan yhdistyksiä ylioppilaskunnasta löytyy yli
200, joten valinnanvara ei lopu kesken. Ota selvää
yhdistysten ja ylioppilaskunnan vapaaehtoistoimista
ja osallistu rakentamaan yhteisöä suoraan ylioppilaskunnan vapaaehtoisena esim. AYY:n Viestinnän
Ryhmä X:ssä suunnitellen uuden tapahtuman markkinointia, tai lähtemällä vaikka avustajaksi ylioppilaskunnan lehteen Ainoon.
Muista siis innostua Aaltohengestä, uskaltaudu rohkeasti ylittämään itsesi ja osallistu rohkeasti kaikkeen
mitä Aallon piirissä tapahtuu.
Onnea matkaan!
Voitto Kangas
voitto.kangas@ayy.fi
045 6317689
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Otatarhan ajot
phuksin näkövinkkelistä
Killan viikkotiedotteesta silmiin osui jotain mielenkiintoista: Otatarhan ajot. Vielä olisi aikaa ilmoittautua mukaan
Otaniemessä ensimmäistä kertaa järjestettävään kilvoitteluun, jossa kamppailu käytäisiin omavalmisteisilla, lihasvoimin liikkuvilla kulkupeleillä. Mielessä alkoi välittömästi pyöriä ajatuksia mahdollisesta kilpurista. Joukkue siihen
kylläkin tarvittaisiin ja tuskin moiseen kuitenkaan phuksina uskaltaisi ottaa osaa…
Päivän parin päästä heitti eräs uusi opiskelututtavani ilmoille ajatuksen Otatarhan ajoihin osallistumisesta. Sitten oli
päästettävä ulos päässä pyörineet ajatukset ja ryhdyttävä sittenkin virittelemään kisaprojektia. Tiimiin saatiinkin helposti vielä kolmas jäsen - kaikki olimme samasta phuksiryhmästä. Ideoita alettiin heittelemään ja kilpailun jo nopeasti
lähestyessä oli siirryttävä sanoista tekoihin.
Karkeasti viikonlopun verran rälläköintiä, sahaamista, hitsaamista, ruuvaamista sekä maalaamista ja polkemalla etenevä kilpurimme alkoi olla valmiina kilpailuun. Ai niin, audioasennuksiinkin vierähti useampi tovi. Rakenteluprojektissa
oli hauskaa toteuttaa itseään.
Ilmoittautuminen oli laitettu menemään ja niinpä kutsu kävi Lakinlaskiaispäivänä järjestettyyn kisailuun. Voittajalle oli luvassa maineen ja kunnian lisäksi muun muassa lämmin sauna ja pääsy illan Lakinlaskiaisbileisiin Dipoliin.
Varikkoalueelle Alvarin aukiolle vedimme omilla johtokeloilla sähköt joiden saatavuutta olimme etukäteen tiedustelleet. Kilpurin musiikkivehkeitä vauhdittava akku latautumaan ja paineilmakompressorilla vallitsevan ilmanpaineen ja
-kosteuden edellyttämät hienosäädöt rengaspaineisiin.
Joukkueet analysoivat tarkasti toistensa kalustoa. Ajokkimme vakuutti toiset erityisesti
möreällä bassotoistollaan. KIK:n Konepajajaos oli luonnollisesti mukana kisassa omalla
ajopelillään, joten vaaleanpunaiset olivat
erinomaisesti edustettuina.
Aika-ajosuoritus (valkosipulinsyönti ja vissyn
juonti) oli hiukan yllättävä, mutta sillä joka
tapauksessa varmistettiin lähtöruutu noin letkan puolenvälistä. Phuksijoukkueet kisasivat
omassa sarjassaan, mikä oli hyvä ainakin sen
tähden, että ruuhka radalla hiukan väheni
joukkueiden jakautuessa kahteen lähtöön.
Kisaan mahtui muun muassa formulatyylisen
etusiipemme irtoaminen formulatyylisessä
lähtökolarissa, skumppatankkaus varikkopyKUVASSA VAPAATEEKKAREIDEN LÄNSIMETRO
sähdyksellä, kuljettajan vaihto sekä huonon
teho-painosuhteen päivittelyä.
Lopputuloksella ei sijoituksellisesti ollut suurta merkitystä (koska ensimmäisiä ei oltu), mutta polkemisen uuvuttama
tiimimme oli kuitenkin pohjimmiltaan positiivisin mielin. Konepajajaos oli sentään pitämässä killan värejä korkealla. Intensiivinen projekti oli osaltamme saavuttanut päätöksensä ja kalustoa siirryttiin pakkailemaan pakettiautoon.
Käteen oli kuitenkin jäänyt mieletön kokemus ja tuoreiden ystävien kanssa oli tutustuttu perusteellisesti.

Otatarhan ajot järjestetään myös ensi syksynä! Kootkaa jengi kasaan ja pitäkää korvat auki tiedotuksesta!
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Apua opiskelijalle?!
– Näin pääset alkuun!
Koulu

Ennen kuin voit rauhassa tallustella päärakennuksen sivistävässä
ilmapiirissä ja tallettaa päähäsi suuria viisauksia, tulee sinun
hoitaa muutama asia. Ensimmäiseksi ilmoita koululle, että otat
opiskelupaikan vastaan, jonka jälkeen ilmoittaudu joko läsnätai poissaolevaksi. Muista toimittaa kaikki pyydetyt paperit
opintotoimistoon ja maksaa läsnä ollessasi ylioppilaskunnan
jäsenmaksu sekä killan jäsenmaksu ajoissa.
Insinööritieteiden korkeakoulun opinto- ja
opiskelijapalveluiden OOP-palvelupiste sijaitsee konelafkan
huoneessa K103 ja on avoinna arkisin klo 9-11 sekä 12-14.
Samalla käytävällä sijaitsevat myös opintoneuvola sekä kanslia.

Asuminen

AYY omistaa opiskelija-asuntoja niin Otaniemessä kuin
muuallakin päin pääkaupunkiseutua. Myös Helsingin seudun
opiskelija-asuntosäätiö eli HOAS tarjoaa asuntoja Otaniemessä
ja mualla pääkaupunkiseudulla. Molempien tahojen nettisivuilta
pystyy hakemaan asuntoa. Myös joillakin osakunnilla on
omistuksessaan asuntoja, joita he vuokraavat omille jäsenilleen.
Asunnon hankkiminen on mahdollista myös vapailta
markkinoilta, mutta vuokrat pääkaupunkiseudulla opiskelijaasuntoihin verrattuna ovat jopa moninkertaiset.
Asunnon hakeminen kannattaa tehdä mahdollisimman aikaisin
ja hakemuksia on hyvä lähettää useampaankin paikkaan. Jos
asuntoa ei löydy syksyyn mennessä, ei hätää – AYY järjestää syksyn
alkuun hätämajoitusta, joten ota yhteyttä phuksikapteeneihin
tai suoraan AYY:n asuntotoimistoon. Saatuasi asunnon,
muista tehdä muuttoilmoitus! Kotipaikkakunta kannattaa
siirtää tulevaan asuinkuntaan, jotta saat opiskelija-alennuksen
joukkoliikenteessä.

Toimeentulo

Heti kun olet varmistanut opiskelupaikan, on aika varmistaa
rahan kertyminen pankkiholviin. Kelan sivuilla voi helposti
tehdä opintotukihakemuksen sähköisesti. Kannattaa rastia
opintolainantakausruutu, vaikkei lainaa aikoisikaan nostaa. Se ei
velvoita opintolainan nostamiseen, mutta hätätilanteessa sillä voi
turvata lainan saamisen.
Kun asuinpaikka varmistuu, voi hakea opintotuen asumislisää.
Jos et jostain syystä ole oikeutettu saamaan opintotukea, voit
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Opiskelijakorttihakemukset voi postittaa osoitteeseen
Teekkaripalvelu
AYY PL 69 02150 ESPOO
Teekkaripalvelut sijaitsevat ylioppilaskunnan palvelupisteessä
osoitteessa: Otakaari 11,
puhelinnumero: 050 520 9401,
sähköpostiosoite: teekkaripalvelu@ayy.fi.
tuula.ilmes@ayy.fi

Osoitteita sekä yhteystietoja:
www.hoas.fi
www.ayy.fi
www.muuttoilmoitus.fi
AYY:n Otaniemen asuntotoimisto on auki arkisin klo 12-16
sekä joka kuun ensimmäisenä päivänä klo 9-16. Asuntoihmisiä
saat kiinni sähköpostilla osoitteella asuntotoimisto@ayy.fi.
Hoas Leppävaara toimii osoitteessa Harakantie 7 ja on auki
arkisin klo 13-16 sekä jokaisen kuun ensimmäisenä päivänä klo
10-16. Puhelinpalvelussa vastataan arkisin klo 9-12 numerossa
(09) 5499 0365, sähköpostia voi lähettää osoitteeseen leppavaara@hoas.fi.

hakea yleistä asumistukea. Kaikissa raha- ja tukikysymyksissä voi
kääntyä opintotukitoimiston puoleen, joka sijaitsee osoitteessa
Otakaari 7, 3. krs, huone 345.
www.kela.fi
Opintotuen neuvontapuhelin arkisin klo 9-12,
(09) 470 25060
opintotuki@tkk.fi
Opintotuki, PL 1100, 00076 AALTO

Liikkuminen

Selviytyminen

Pääkaupunkiseudulla on käytössä matkakorttisysteemi.
Saadaksesi matkakorttiisi opiskelijastatuksen ja siten matkat
puoleen hintaan, on sinun päivitettävä asuinpaikkakunnaksesi
jokin pääkaupunkiseudun kunnista.
Maistraatista saa
todistuksen asuinpaikkakunnan vaihdosta, jos tiedon
päivittymiseen kuluva aika tuntuu pitkältä.
Ensimmäistä
korttia
varten
tarvitset
todistuksen
opiskelijastatuksestasi.
Sen
saat
opintotoimistosta
konelafkan huoneesta K103. Samasta paikasta löytyy myös
matkakorttihakemuslomake. Varmista, että täytät oikean
kunnan lomakkeen. Näiden lippulappusten kanssa suunnataan
HSL:n palvelupisteeseen, josta saa heti mukaansa matkakortin.
Lähellä olevia matkakortin hankkimispaikkoja on Tapiolan
kulttuurikeskuksessa, Sellon kirjastossa sekä Helsingin

Terveys

Maksettuasi
ylioppilaskunnan
jäsenmaksun,
kuulut
automaattisesti YTHS:n eli Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön
piiriin. YHTS:n peruspalvelut löytyvät Otaniemestä ja laajempi
valikoima lääkäreitä majailee Töölönkadulla Helsingissä.
Tarkastusjonot saattavat olla hermoja raastavan pitkät, mutta
yleislääkärin vastaanotolle pääsee kohtuullisen jonotusajan
puitteissa, samoin akuutit hammassäryt pyritään hoitamaan
heti. Jos sairastut YTHS:n ollessa suljettuna, voit kääntyä oman
asuinkuntasi terveysaseman puoleen:

rautatieasemalla. Jatkossa korttia saa ladattua palvelupisteiden
ohella myös R-Kioskeissa ja lippuautomaateissa, esim. Kampissa.
Matkakorttiin voi ladata joko arvoa tai aikaa tai jos oikein
hurjaksi heittäytyy vaikka molempia. Arvo tarkoittaa siis rahaa,
jolla voi ostaa yksittäisiä matkoja, jotka ovat huomattavasti
halvempia kuin bussikuskilta käteisellä ostaessa. Aikaa
ladatessasi ostat korttiisi aikaa (joko sisäistä tai seutua), jonka
aikana saat matkustaa rajattomasti ostamasi alueen sisällä.
Asuinpaikkakuntasi sisäiseen liikkumiseen tarvitsee sisäisen
lipun ja kuntien rajat ylittävään matkailuun seutulipun.
Lisätietoa matkakortista löydät osoitteesta www.hsl.fi ja
pääkaupunkiseudun bussireitit karttoineen osoitteesta www.
reittiopas.fi.

Espoolaiset:
Helsinkiläiset:

Vantaalaiset:

Jorvin terveysasema 09 861 6300
Lähimmän päivystävän aseman
yhteystiedot saa terveyspalveluiden
neuvontanumerosta 09 10023
Peijaksen sairaala 09 4716 7060
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Elämäsi parhaan ajan
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ
Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Älä sovi illaksi
treffejä tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustumisessa vierähtää
aikaa iltaan saakka.
Ensimmäinen päivä maanantaina 29.8.2011 alkaa vastaanottotilaisuudella Aaltoyliopiston teknillisen korkeakoulun päärakennuksen M-salissa (Mellin -sali, joka
on joitain kymmeniä metriä pääovesta kohti Teekkarikylää) kello 8. Paikalla on
sinun lisäksesi kaikki insinööritieteiden korkeakoulun phuksit, joten sali saattaa olla
melko täynnä – ole siis ajoissa paikalla. Siellä näet myös meidät, phuksikapteenisi,
ensimmäistä kertaa, jollet ole tutustunut meihin jo Varaslähdössä viikkoa aiemmin.
M-salin vastaanottotilaisuuden jälkeen siirrytään joukolla toiseen päähän
päärakennusta, toiseen kerrokseen – A-saliin. Saliin löytää todennäköisesti
teekkarilakkisia haalareihin sonnistautuneita seuraamalla, tai käytäville viritettyjen
opasteiden mukaan. A-salissa puheenvuoronsa pitää AYY.
Vastaanottotilaisuuksien jälkeen kokoamme KON- ja ENE – opiskelijat yhteen
ja siirrymme tien toiselle puolelle konetalolle. Siellä Koneinsinöörikilta,
kone- sekä energia- ja LVI-tekniikan laitokset toivottavat teidät tervetulleiksi.
Puheenvuoron saavat killan hallitus ja toimihenkilöt sekä laitokselta professorit ja
opintoneuvola. Tilaisuuden päätteeksi teidät jaetaan phuksiryhmiin, joita vetävät
omat ISOhenkilönne. Tästä eteenpäin päivä sujuu ISOjen johdolla Otaniemeen
tutustuen.
Kuten sanottu, päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat
koetuksella. ISOhenkilöt esittelevät sinulle varmasti jonkin Otaniemen loistavista
opiskelijaravintoloista. Opiskelijahintaiseen lounaaseen oikeuttava opiskelijakortti
ei ehdi valmistua ensimmäiseksi päiväksi, joten todistuksena opiskelijastatuksesta
toimii ylioppilaskunnan eli AYY:n jäsenmaksun kuitti. Pidä sitä mukanasi kunnes
saat ihka oman opiskelijakorttisi.
Kun Otaniemen nähtävyydet on katsastettu, on vuorossa grillailua ja illanviettoa
konelafkan takapihalla. Kiltahuoneella toimii koko illan help desk, jos jotain
kysyttävää esimerkiksi joukkoliikenteestä tai selvitettävää ilmenee. Illan pimetessä
siirrymme saunomaan, joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan.
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Selviytyminen
Ensimmäinen viikko on tehokuuri korkeakouluopiskeluun ja teekkarikulttuuriin tutustumiseen. Ole siis
rohkeasti mukana niin opintoinfoissa kuin killan ja ylioppilaskunnan järjestämissä tapahtumissakin. ISOhenkilöt ovat oppainanne ensimmäisellä viikolla ja sen jälkeenkin. He ovat kapteeneiden kanssa valmiina
vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne. Kapteeneihin saa toki ottaa yhteyttä jo ennen ensimmäistä päivää jos
herää mitään kysymyksiä!
Jotta saisitte heti tiistaina vetää ensimmäistä kertaa hohtavan pinkin haalarin päällenne haalarigaalassa,
käykää vaikka ISOhenkilöidenne johdolla sovittamassa ja maksamassa haalarit killan toimistossa maanantain tai tiistain aikana.
Maanantai 29.8.
8-9 Vastaanottotilaisuudet päärakennuksella M-salissa
9-10.30 AYY:n vastaanottotilaisuus päärakennuksen A-salissa
11 Kone- ja Ene-phuksien info ensimmäisestä viikosta konetalon K213 -salissa sekä phuksiryhmiin
jako, jonka jälkeen tutustumista Otaniemeen ISOjen johdolla
12 Toisen vaiheen valinnoissa hyväksyttyjen informaatiotilaisuus konetalolla K213
14- Otaniemi-kierrosten jälkeen grillailua konetalon takapihalla
n. 19- Saunomista Rantasaunalla, Jämeräntaival 5 takana
Tiistai 30.8.
10-12
13-15
15.15
16
18-02

Johdatus tietojärjestelmiin 1, päärakennuksen M-sali
Pekka Himasen luento oppimiskulttuurista
Haalarigaala K213
Insinööritieteiden korkeakoulun (ENG) vapaamuotoinen vastaanottotilaisuus, Täffällä
Otasuunnistus + jatkot
Keskiviikko 31.8.

8-10
10-12
13.15
13.15
14.15

Johdatus opiskeluun 1. luento, M-sali
Johdatus tietojärjestelmiin 2, päärakennuksen M-sali
Konetekniikan koulutusohjelman informaatioluento, K213
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelman informaatioluento, K213
Yhteinen informaatioluento, K213

Torstai 1.9.
8-10 Johdatus tietojärjestelmiin 3 päärakennuksen M-Sali
12-14 Toinen johdatus opiskeluun -luento, M-sali
Koko päivä Aalto Party! – viralliset aaltovuoden avajaiset!
Perjantai 2.9.
16 KIK-SIK -köydenveto, Alvarin aukio
20-05 Legendaariset kauden avajaiset, Kaukkarit, Smökki
Viikonloppu
Käy äitiä moikkaamassa tai pese pyykkiä. Jopa tapauksessa lepää ja kerää voimia opiskelun
alkuun!
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SANAKIRJA Otaniemi - Suomi
* = sanasta lisätietoa, katso myös

A

Aate Aalto-yliopiston oma TV- ja
radiokanava 5/2011 alkaen. *OUBS
Aino Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lehti
AK Arkkitehtikilta
akateeminen vapaus Luennoilla ja
laskareissa ei ole läsnäolopakkoa
akateeminen vastuu Oppiminen on
omalla vastuullasi
alayhdistys *TKY:n suojissa toimiva
harrasteyhteisö; melkein jokaiselle
löytyy jotain. Jos et löydä sopivaa,
perusta oma.
alkkari Aalto-yliopiston opiskelija
vrt. *teekkari
Alko valtion alkoholimonopoli. Lähin
löytyy Tapiolasta
Alvari 1. Alvar Aalto 2. *päälafkan
ruokala 3.
*päälafkan takana oleva aukio
ammattiainekerho pääaineopintoja tukevaa organisoitua toimintaa,
kerhoja: *LVI, *VTK, *K-kerho,
Make, *LVK, *LRK
amﬁ *Alvarin aukiota hallitseva
rakenteellinen elementti
arkkit. yo Arkkitehtuurin ylioppilas,
vrt. *tekn. yo
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
Athene Informaatioverkostojen kilta
AYY Aalto yliopiston ylioppilaskunta

B

Badekarpadlingen Syksyisin
Norjassa järjestettävä
kylpyammesoutukilpailu
bileet Näitä on, ja paljon onkin.
Kaikkialla. Ks. *Smökkibileet,
*vuosijuhlat, *sitsit, *lakinlaskijaiset,
*gravitaatio, *Bordelli
Bordelli Legendaarisen maineen
saavuttaneet killan syysnaamiaiset
*Smökissä
bordelli Ilotalo, porttola
B-Sali Luentosali *päälafkan
toisessa kerroksessa,
*A-salin vieressä
bussi *seutuliikenne, *HSL

C

Cantina *Keltsu, Dipolissa sijaitseva
ravintola
C-Sali *B-salin vieressä *päälafkan
toisessa kerroksessa oleva luentosali

D

Dipoli Kongressikeskus; sisältää
mm. ruokalan ja *Keltsun. AYY:n

suurien vuosittaisten bileiden
*Lakinlaskijaisten, *Gravitaation
sekä *Wapun pitopaikka
dösä bussi. Näillä pääsee kaikkialle

E

Excursio = Excu = xq. Hyöty- ja
huviretki teollisuuden kohteisiin.
Kolmipäiväinen ¾-pitkä excu
järjestetään killan toimesta kahdesti
vuodessa. Myös ammattiainekerhot
järjestävät jäsenilleen excuja.
Ene I-IV Energiatekniikan
opiskelija vuosikurssilta 1-4
Ene N Energiatekniikan opiskelija
vuosikurssilta 5+
Euroavia lentoteekkareiden oma
ammattiainekerho
EVVK Ei Vois Vähempää Kiinnostaa

F

FK Fyysikkokilta
FTMK Phuksitoimikunta, kiltojen
ja osakunnan phuksikapteeneista
muodostuva elin, joka on
vastuussa phuksikasvatuksesta ja
suunnittelee teille mm. vapaa-ajan
toimintaa
fuksi =*phuksi, ensimmäisen vuoden
opiskelija

G

Goom Opiskelijoiden känniristeily
Gorsu Sauna *JMT 5A:n kivijalassa
Gravitaatio Laskiaisrieha, joka
aloitetaan päivällä *Ulliksella
laskemalla millä hyvänsä mikä
lumella liikkuu, esim. sohvalla. Illalla
jatketaan parin tuhannen ihmisen
bileillä
gravitaatio luonnonilmiö, minkä
seurauksena putoamiskiihtyvyys g on
maanpinnan läheisyydessä
keskimäärin 9.81 m/s2

H

haalarit Haalareita on kaikkialla.
Koneinsinöörikillan haalarit ovat
miehekkään vaaleanpunaiset.
Väri on pääkaupunkiseudulla
ainutlaatuinen.
Hervanta Tamperelaisten Otaniemi
Havis Amanda Keimaileva
patsas Espan puiston ja
Kauppatorin välimaastossa.
Jokin pääkaupunkiseudun
ylioppilaskunnista lakittaa patsaan
joka Wappu.
HOAS Helsingin seudun opiskelijaasuntosäätiö. HOASilta voi vuokrata
asunnon edullisesti.
HOPS Henkilökohtainen
opintosuunnitelma
HP 1. maustekastike 2. HewlettPackard, tekee laskimia ja muita
vempeleitä
HSL Helsingin seudun liikennelaitos.

Osoitteesta reittiopas.fi löytyy
bussien, *sporien ja paikallisjunien
aikataulut.
Humpsvakar Den roliga
teknologorkestern Humpsvakar
HUT Helsinki University of
Technology. TKK ulkomaankielellä
HYY Helsingin yliopiston
ylioppilaskunta

I

IK Insinöörikilta eli Raksa
ilmoitustaulut Otaniemi on
ilmoitustaulujen luvattu maa,
ilmoitustauluja on joka puolella.
Seuraa ainakin killan yleistä sekä
phuksi-ilmoitustaulua.
Inkubio Bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden kilta
iso henkilö Kookas ihminen
ISOhenkilö Vanhempi
tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa
sinut Otaniemen saloihin.

J

JMT Jämeräntaival, teekkarikylän
Route 66. Campuksemme sykkivä
aortta, poikamieskylän valtaväylä
Julkku Parillisina vuosina julkaistava
wappulehti, ks. *Äpy
Jämeräpartainen insinööri
Teekkareiden toimia valvova
henkiolento
Jämeränsilmä Kivimonumentti
Servinmäellä
jäynä Kepponen, jonka ansiosta
sekä jäynääjillä että jäynätyillä on –
ainakin jälkikäteen – hauskaa

K

karttu Kyykässä käytettävä maila.
Heittotyyli vapaa. Osuma sattuu
Keltsu Joka *teekkarin
ravintolaolohuone *Dipolissa.
Hyvää ruokaa ja juomaa opiskelijoille
alennettuun hintaan.
Kielikeskus *Päälafkan 4. ja
5. kerros. Ilmoittautuminen
kielikursseille *Oodin kautta, ajoissa
KIK Koneinsinöörikilta. Kone- ja
energiateekkareiden 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 = kiltis Loistava paikka
tavata kavereita ja viettää aikaa.
Kahvia, teetä, tietokoneita, lehtiä,
sohvia... kaikkea mitä hetkellisesti
toimeton teekkari tarvitsee.
KK Kemistikilta
Kon I-IV Konetekniikan opiskelija
vuosikurssilta 1-4

Kon N Koneosastolla vuotta 5+
viettävä, kunnioitettava vanhempi
tieteenharjoittaja.
KoLehti Killan oma lehti. Ilmestyy
noin neljä kertaa vuodessa
Konekilta Oulun yliopiston
koneinsinöörikilta Ry, Oulun
koneteekkareiden kilta
kattosauna *JMT 3A:n ylimmässä
kerroksessa sijaitseva saunatila
konelafka = Koneosasto, kivojen
ihmisten koti. Tuttavallisemmin
pelkkä lafka.
KoRK Koneenrakentajakilta,
Tampereen koneteekkareiden kilta
kosh 1. Babylon-5:stä tuttu
avaruusmörkö 2. Tietokone johon
saa yhteyden Otaniemen
ulkopuoleltakin, katso myös
*vipunen 3. Ääni jonka voi kuulla
jonkin kosahtaessa.
K-kerho Konstruktiokerho
KRK Koneenrakennuskilta, lappeen
Rannan koneteekkareiden kilta
Kuuban Yö = Cuba Night = CN.
Kiltamme vuosijuhla.
Vuonna 2012 kilta täyttää jo 97
vuotta!
KY Edesmenneen
Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
kylteri Kauppakorkeakoulun
opiskelija. Rakastettu ja herjattu,
vähän niin kuin ruotsalaiset
kyläverkko = Trinet, reitti
jämeräntaipaleelta nettiin
surffailemaan
kyyhkyslakka Lokerikosto
*päälafkan ensimmäisen kerroksen
käytävällä. Sieltä saat mm. *laskarit.
Kyykkä 1. Vanha karjalainen
perinnepeli, jonka teekkarit ovat
ottaneet omakseen. Monet ottavat
usein enemmänkin. 2. Pieni,
oluttölkin näköinen puinen kappale,
joihin *kartulla yritetään osua.
käyttäjätunnus Tunnuksesi
tietoverkossa. Saamasi
sähköpostiosoitteen alkuosa.
köydenveto Silloin tällöin
tarpeellinen tapa voimasuhteiden
ratkaisemiseen. Perinteinen *KIK*SIK syksyllä.

L

lafka Korkeakoulun osasto tai
rakennus, esim. *päälafka, *konelafka
Lakinlaskijaiset Syys- ja
marraskuun vaihteessa järjestettävät
isot *AYY:n bileet Dipolissa.
Yleinen lakinkäyttöoikeus päättyy
Lakinlaskijaisiin.
laskari 1. kotilaskujen
tarkistustilaisuus 2.
laskuharjoitustehtävä
lakki Ei mikään tusinapäähine,
teekkarin tunnusmerkki, ks.
*teekkarilakki
LRK Laivanrakentajain kerho

LVI-kerho Lvi-opiskelijoiden
ammattiainekerho
LVK Lämpövoimakerho

M

Maarintalo Tietokoneita täyteen
sullottu rakennus Maarinlahden
rannassa. Rakennuksesta löytyy myös
yleinen suihkutila.
Manta *Havis-Amanda-patsas
Kauppatorilla, lakitetaan *Wappuna
Make Materiaalitekniikan kerho
matkakortti Muoviläpyskä, johon
voi ladata aikaa tai arvoa. Pakollinen
hankinta, mikäli aikoo matkustaa
julkisilla kulkuvälineillä
opiskelijahintaan.

N

niemennokka Luonnonkaunis
virkistysalue Servinniemen kärjessä,
nuotioita ja makkaraa
Niksula bittinikkarien lelulaatikko,
Tietotekniikan osaston härkkimet
noppa 1. *opintopiste 2.
*noppaportaali 3. Useimmiten
kuusitahkoinen peliväline
noppaportaali paikka, josta ainakin
periaatteessa pitäisi löytyä kaikkien
kurssien kotisivut
nyyssit = newsgroups,
tietokonevälitteinen aihepiireittäin
jaettu keskustelufoorumi. Kannattaa
opetella käyttämään.

O

oltermanni 1. Juustolaatu 2. Killan
etuja ajava professori. Tällä hetkellä
Kalevi Ekman
opiskelijanumero Saat omasi
syksyllä aloittaessasi opintosi, ja tulet
tarvitsemaan sitä aina ja kaikkialla.
Opettele ulkoa.
opintoneuvola Osaston oma
opintoihin liittyvän tiedon aarreaitta
opintopiste Opintosuoritusten
kvantitatiivinen määre uudessa
tutkintorakenteessa.
opiskelija-alennukset Alennusta
saa monista paikoista, kun osaa
kysyä. Alennusta saa ainakin kaikista
Otaniemen ruokaloista, VR:ltä,
Matkahuollosta jne.
Ossi = Ossi Törrönen,
Teekkarikylän legendaarinen johtaja,
teekkari h.c. (kunniateekkari)
Otahalli Otaniemessä sijaitseva
urheiluhalli
OUBS Otaniemi Underground
Broadcasting System. Entinen
teekkarikylän oma TV- ja radioasema
*Aate

P

paku Killan hieno pakettiauto,
Jussi, jota kiltalaiset saavat lainata
omakustannehintaan
(p)erhekylä Teekkarikylän perheosa
perusopinnot Kannattaa suorittaa
heti ensimmäiseksi alta pois, ja
hyvin. Kyllä eksoottisemmankin
oloista matematiikkaa tarvitaan
myöhemmin.
phuksi Ensimmäisen vuoden

opiskelija Wappuun asti.
phuksikapteeni Phuksikasvatuksen
nokkamies tai –nainen killassa. Killan
kipparit 2011 ovat Vivi Staffans ja
Max Andersson
phuksipiste Pisteitä, joiden
kerääminen on kivaa. Pisteitä
tulee kerätä tietty määrä, jos mielii
saada lakkinsa Wappuna. Pisteitä
kirjoittavat killan hallitus sekä
lakkinsa saaneet toimihenkilöt.
phuksipistevihko Vihkonen, johon
kerätään phuksipisteitä. Loistava
tekosyy ilmaantumiselle killan ja
AYY:n tapahtumiin.
Phuksisitsit Yksi ehdottomista
ykköstapahtumista phukseille, syksyn
ensimmäiset *sitsit
PK Polyteknikkojen Kuoro
PO Polyteknikkojen Orkesteri
poikamieskylä *Teekkarikylän osa
jossa on soluasuntoja. Siis se osa, jossa
bileet järjestetään
Poli TKK
Prodeko Tuotantotalouden kilta
prujata Kopioida koneellisesti tai
käsin
pruju Opintomoniste, kurssin
oheismateriaali tai yleisesti mikä
hyvänsä kopio
päälafka Korkeakoulun päärakennus
Pölkky Polyteknikkojen kyykkääjät,
*kyykkään erikoistunut alayhdistys,
jonka jäseniksi kaikki ovat
tervetulleita
Pöykky Kokouksen pöytäkirja

R

Rantsu Rantasauna, sijaitsee JMT:n
varrella, ks. kartta
ratikka raitiovaunu
RWBK Retuperän WBK, uudempaa
ranskalaista torvimusiikkia esittävä
legendaarinen
teekkaripalomiessoittokunta

S

Satamakaupunki Otaniemen suurin
esikaupunki Helsinki. Pääelinkeinona
turismi.
Seutuliikenne Kaupunkien välinen
julkinen liikenne, hieman kalliimpaa
kuin sisäinen liikenne
Sihteeristö *AYY:n pääkallonpaikka,
asiamiespostin yläkerrassa
SIK Sähköinsinöörikilta, rakas
ystävämme ja verivihollisemme
kaikessa kivassa köydenvedosta
lautapeleihin. Ihan kivoja tyyppejä.
sitsit Laulu-, juoma- ja ruokapitoinen
tyylikäs juhlatilaisuus teemalla
(=naamiaiset) tai ilman (kravatti
kaulaan). Teekkariperinnettä
loistavimmillaan!
SMT = Servin Maijan Tie,
*perhekylän valtaväylä
Smökki = Servin mökki. *JMT:n
alkupäässä sijaitseva rakennus.
Päivisin ruokala, iltaisin loputtomien
juhlien pitopaikka.
Smökkibileet Näitä riittää.
Perinteisimpiä ovat erilaiset *sitsit
sekä *Bordelli
Snadi 1. *Satamakaupunki, 2. Pieni
stadiksi

speksi Humoristinen laulunäytelmä,
jossa yllättävät juonenkäänteet ja
improvisaatio ovat arvossaan.
SYL Suomen Ylioppilaskuntien
Liitto, poliittisempi kattojärjestö
kaikille ylioppilaskunnille
spora ratikka

T

Tapiola Lähimmän valtion
virvoitusjuomaliikkeen sekä
Espoon maistraatin sijoituspaikka,
puutarhakaupunginosa
teekkari Sen toisen Wapun jälkeen,
ks. *tupsuphuksi
Teekkarihymni Lauletaan aina klo
00:00
teekkarikalenteri Monipuolinen
tietopakkaus, joka pitää elämäsi
järjestyksessä. Kalenterin saa
sihteeristöstä alkusyksystä.
teekkarikortti = Opiskelijakortti,
monessa paikassa hyödyllinen
läpyskä, jolla todistat olevasi suurella
todennäköisyydellä köyhä
teekkarilakki Kaunis
kuusikulmainen viehättävällä
tupsulla ja Ylioppilaskunnan
kokardilla varustettu kesälakki
teekkarimuseo Teekkareiden
130-vuotisesta historiasta kerätty
pysyväisnäyttely *JMT 3A:n
kivijalassa, ellei remontin takia
jossain muualla
Teekkarispeksi Alayhdistys,
joka tuottaa häkellyttävää
näytelmäkulttuuria vuodesta toiseen
Teemu Teekkari 1. teekkareiden
Matti Meikäläinen 2. *KIK:n
65-vuotisjuhlansa kunniaksi
Smökin pihalle pystyttämä patsas.
Restauroitiin KIKkiläisten toimesta
*jäynäkilpailuun *wapuksi 2011
TEK Tekniikan Akateemiset,
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien
ammattiliitto. Jäsenyys on opiskelijalle
ilmainen.
tekn. yo Tekniikan ylioppilas.
Korrekti, asiallinen ja kaikinpuolin
yhteiskuntakelpoinen kansalainen.
TF = Täffä 1. Teknologföreningen,
ruotsinkielinen osakunta 2.
Osakuntatalo *Dipolin vieressä,
päivisin ruokala. Tarjolla erinomaista
spagettia joka keskiviikko.
TKY Edesmenneen Teknillisen
Korkeakoulun Ylioppilaskunta
toimisto Killan toimisto
*kiltahuoneella. Toimistosta käsin
hoidetaan killan toimintaa ja
siellä ovat haalarimerkit, *Wirsut
ja erilaiset pääsyliput. Myös
*pakun varaukset otetaan vastaan
toimistossa.
TOKYO ry Edesmenneen
Taideteollisen korkeakoulun
ylioppilaskunta
trinet = *kyläverkko
tupsuphuksi Opiskelija ensimmäisen
ja toisen Wappunsa välisenä aikana

U

Ullanlinnanmäki = Ullis,
Kaivopuiston mäki, jonka maastoon
kertyy Wappuna ja laskiaisena

hillittömät määrät opiskelijoita ja
muuta väkeä
Unix Viimeistään Polilla tutuksi
tuleva käyttöjärjestelmä

V

valmistuminen Lopettaa monen
teekkarin lupaavasti alkaneet opinnot
ennemmin tai myöhemmin.
Varjo-opinto-opas sieltä löytyvät
kurssien oikeat esitietovaatimukset,
luentojen laatua, kirjavaatimuksia jne.
Viestintäkeskus *Päälafkan
neljännessä kerroksessa.
Puheviestintään ilmoittautuessa
kannattaa olla nopea, kysy
*ISOhenkilöltäsi.
vipunen Tietokone, johon saa
muodostettua yhteyden Otaniemen
ulkopuoleltakin. Katso myös *kosh.
VK Vuorimieskilta
VTK Valmistustekniikan kerho
vuosijuhlat Yhdistysten tai
organisaatioiden merkkipäivään
nivoutuva iltapuku/
frakkijuhla, ks. *Kuuban Yö

W

Wanha Poli *Satamakaupunkiin
jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo,
nykyisin Hotelli Linna
Wappu Otaniemen kansallinen
juhlapäivä, teekkarin joulu. Vietetään
fuksimajurin mahdollisesti
määräämänä päivänä, yleensä 1.5.
Wirsu Suomen koneteekkareiden
yhteinen laulukirja. Omasi voit
hankkia *toimistosta
*kiltahuoneelta viidellä eurolla

Y

YTHS Ylioppilaiden
Terveydenhoitosäätiö

Ä

Äiti älä unohda soittaa välillä!
Äpy Parittomina vuosina ilmestyvä
wappujulkaisu, ks. *Julkku

Puhelinluettelo:
Kipparit
·Vivi
·Max

040 7700 887
044 5343 142

Hätä
Killan toimisto
Palvelupiste
Taksi

112
041 5492 669
050 520 9400
0100 7300

Heippa konephuksi!
Hhaa! Me olemme Tintti ja Riku. Meidät tunnistaa pitkästä tummasta tukasta ja suuresta suusta
(katso vaikka: :D). Lisäksi olemme puhtaanvalkoisissa
haalareissamme Otaniemen kaunein fuksikapteenipari. Vaikka opiskelupaikan valinta ei mennyt osaltasi
aivan nappiin, peli ei ole aivan menetetty. Olet nimittäin lämpimästi tervetullut sähköinsinöörikiltaan.
Tulet varmasti huomaamaan, että SIKillä ja
KIKillä on syvä viha-rakkaussuhde, ja tästä syystä
mekin tapaamme useaan otteeseen tulevan vuoden
aikana. Heti ekalla viikolla pääsette kokeilemaan
kuinka hyvin nurmikko sointuu vaalenpunaiseen, kun
kone- ja sähkömiehestä otetaan mittaa perjantaina
3.9. järjestettävässä SIK-KIK -köydenvedossa! Tämän
lisäksi törmäilemme ainakin SIK-KIK -sitseillä ja monenlaisen pikkukujeilun merkeissä.
Tässä vielä syitä, miksi liittyä SIKin jäseneksi (ja
erota KIK:stä)
- Mies vaaleanpunaisessa haalarissa ei ole uskottava
- SIKillä on naisia
- Tainnuttaminen stun gunilla on paljon siistimpää
kuin jakoavaimella
- SIK voittaa köydenvedossa (häviäminen on ikävää)
- TESLA ON HOT!
Lopuksi vielä haluamme toivottaa oikein kivaa kesää.
Muista aurinkorasva äläkä laita haarukkaa pistorasiaan.
Nähdään syksyllä!

Terveisin,
Johanna Vesterinen ja Riku Lääkkölä
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit

ja

Sähköinsinöörikillan jäseneksi pääset
täyttämällä lomakkeen osoitteessa
h tt p : / /s i k . ay y.f i / f i / t o p i c s / 1 0 1 /
Jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun.
* Summa: 6 €
* Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
* BIC: NDEAFIHH
* Viite: 130

CHECKLIST
Ennen koulun alkua:
Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja
ilmoittautunut läsnäolevaksi
Olen hakenut asuntoa esimerkiksi AYY:ltä ja Hoasilta
Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotuki- ja
asumislisähakemukset
Olen printannut AYY:n jäsenmaksun maksukuitin ja
ottanut sen mukaan koululle
Olen käynyt Varaslähdössä

Ensimmäisellä viikolla:
Olen sovittanut ja maksanut haalarit
Olen vienyt opiskelijakorttihakemuksen AYY:n
palvelupisteeseen (ostari)
Olen hankkinut bussikortin (ks. s.37)
Olen liittynyt KIK-Phuksit 2011 -ryhmään
Facebookissa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Konelafka – siellä kiltis!
Otaniemen kampuksen päärakennus
Kirjasto
Ostari
AYY palvelupiste, Otakaari 11
Dipoli
Täffä, eli TF, eli Teknologföreningen
OK20 – Otakaari 20 saunatilat
Smökki
Rantasauna, Jämeräntaival 5 rannassa
Päättäri, Ossinlinnan sauna
Maarintalo
Päärakennuksen M-sali
AYY:n keskustoimisto
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Varaslähtö
20.8. Otaniemessä
Olet tervetullut Koneinsinöörikillan phuksien 2011
Varaslähtöön lauantaina 20.8. Espoon Otaniemeen.
Siellä sinulla on tilaisuus
tutustua tuleviin
parhaisiin ystäviisi, ISOhenkilöihin sekä Otaniemen
teekkareilta tuoksuvaan ilmastoon. Luvassa sään
salliessa ulkohengailua Alvarin aukiolla ja illemmalla
saunomista.
Saavu lauantaina 20.8. klo 16 Teekkarikylään, OK20
isolle puolelle saunomaan (Otakaari 20 sisäpiha).
Ota mukaan säänmukaiset
ulkoiluvaatteet
ja saunavarusteet ja varaudu myös paljuun!
Otaniemessä kannattaa aina kantaa taskussaan
käypää valuuttaa mahan täyttämiseen.
Mikäli haluat saapua jostain kauempaa, niin älä huoli,
hoidamme tavalla tai toisella sinulle yösijan!

