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Hei sinä,
Käsissäsi on Koneinsinöörikillan phuksiopas 2012. Sinut
on siis juuri valittu opiskelemaan kone- tai energia- ja LVItekniikkaa Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakouluun
– onnittelut siitä! Kaikesta päätellen taidat olla aika
huipputyyppi, kuten tulevan pinkkihaalarisen kuuluukin,
eli juuri Koneinsinöörikiltaan sopiva. Heti ensimmäisestä
opiskelupäivästäsi lähtien pääset osaksi tätä monipuolista
ja tekeväistä teekkarijoukkoa.

Syksyllä hypätessäsi tähän uuteen maailmaan ei sinun
tarvitse olla yksin. Sinua ja paria sataa phuksitoveriasi
on odottamassa kuutisenkymmentä ISOhenkilöä sekä
me, phuksikapteenisi Antti ja Juho. Yhdessä ISOjen
kanssa johdatamme sinut phuksivuotesi läpi ihka oikeaksi
tupsulakilliseksi teekkariksi asti. Matkan varrelle mahtuu iso
kasa luentoja ja laskuharjoituksia, sekä niiden vastapainoksi
ikimuistoisia hetkiä hauskassa seurassa.

Entä mikä tuo kannen möhkäle on? Mihin minä tulen
ensimmäisenä päivänä? Milloin saan omat vaaleanpunaiset
haalarit? Phuksiopas kertoo sinulle tärkeitä juttuja
ensimmäisistä opiskelupäivistäsi, tulevista opinnoista
ja meidän killastamme. Lisäksi se tarjoilee maistiaisia
teekkariuden ihmeellisestä maailmasta ja kertoo vinkkejä
asunnonhakuun. Kun opas on luettu ja asuntohakemukset
lähetetty, voit huoletta palata kesän viettoon ja odotella
elämäsi parhaan ajan ensimmäistä päivää.

Yhden vinkin voisimme tarjota: lähde heti alusta alkaen
mukaan innokkain mielin, sillä Otaniemi ja Aalto-yliopisto
ovat täynnä mahdollisuuksia. Kokeile siis vähän kaikkea, ja
löydä ne itsellesi hauskimmat jutut. Tutustumisen voit aloittaa
jo lauantaina 25.8. Koneinsinöörikillan Varaslähdössä. Siellä
voit tavata ensimmäistä kertaa, tulevat phuksitoverisi, ISOt
ja meidät phuksikapteenisi. Luvassa on hauska päivä
täynnä toimintaa, kannattaa siis tulla!
Huikea vuosi tulossa, tervetuloa!
Me odotamme jo sinua.
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Fuksimajuri Hamilkar Bergroth
on fuksiasioiden pääorganisoija
ylioppilaskunnan teekkarijaostossa ja
samalla kaikkien kiltojen fuksikapteeneiden
pomo. Vakavasta valokuvailmeestään
huolimatta “Hami” on hauska kaveri, johon
kannattaa tutustua.
Uusi opiskelija, fuksi. Olet nyt astumassa elämässäsi
kokonaan uuteen vaiheeseen. Edessäsi on kasapäin uusia
haasteita, ystäviä ja seikkailuja, joilla varmasti on positiivisia
vaikutuksia koko loppuelämääsi. Paljon onnea, teit oikean
valinnan tullessasi Insinööritieteiden korkeakouluun! Aaltoyliopisto on nuori ja jatkuvassa muutoksessa. Kone- ja
energiatekniikka on ala, jonka tulevaisuuteen liittyy monia
kiehtovia kysymyksiä. Näitä sinullakin on kunnia ratkoa,
kunhan ensin maltat valmistua.
Yliopistomaailmassa sinulla on suuri vastuu omista
tekemisistäsi. Akateeminen vapaus on hieno asia, mutta
kolikon kääntöpuolena on, että kukaan ei tule kyselemään
perääsi, jos alat löysäillä. Sinun kannattaa panostaa jo
alkusyksystä sujuvien rutiinien kehittämiseen ja ajankäytön
huolelliseen suunnitteluun.

Fuksivuotesi aikana keräät fuksipisteitä, joiden avulla
osoitat, että olet lakkisi ansainnut. Tämä ei tarkoita sitä,
että joutuisit juoksemaan vuoden aikana jokaikisissä
kissanristiäisissä. Pisteiden kerääminen on hauskaa ja
ennen kuin huomaatkaan, vaadittu määrä on kasassa.
Pitkistä perinteistä huolimatta teekkarikulttuuri, varsinkin
Aalto-yhteisössä, on joustavaa ja valmis omaksumaan
uutta. Alkava vuosi kuuluu sinulle, arwon fuksi. Tee yhdessä
fuksitovereittesi kanssa tulevasta vuodesta ainutlaatuinen ja
juuri itsesi näköinen, sillä fuksitoimikunta tai -majuri ei siihen
pysty. Me tarjoamme puitteet ja luomme mahdollisuuksia,
mutta juuri sinusta on kiinni, mitä niistä mahdollisuuksista
syntyy.
Arwon fuksi, tuleva teekkari: Haaste on heitetty, syksyllä
nähdään. On sinun vuorosi astua seikkailuun.

Hamilkar Bergroth
Fuksimajuri

Phuxivatorns hälsning
Välkommen till Aalto-universitetet
och grattis till din studieplats!
Framför dig har du ett roligt år fyllt
med evenemang och nya människor
på sidan om intressanta studier. Ta
vara på det första studieåret, det är
det roligaste av dem alla!

samt Handelshögskolan, så alla är
välkomna!
Min uppgift är att hjälpa er under
ert första år på universitet. Speciellt
de första veckorna kommer att vara
mycket intensiva och ni kommer att
få en hel del information, men då
kommer jag och mina hjälpredor,
storasyskonen, att ta hand om er
och hjälpa till med allt från kursval
till att välja de bästa festerna. Vi
kommer säkert att träffas en hel del
under läsåret och jag skall se till
att ni kommer att ha det roligt och
stressfritt! Njut av de resterande
veckorna av sommaren, så ses vi
i höst!

Mitt namn är Richard Rappu och
jag fungerar som phuxivator på
Teknologföreningen, TF, som är
den svenskspråkiga nationen
vid universitetet. TF fungerar
som en bindande länk mellan
svenskspråkiga
studerande
eller studeranden som har ett
intresse för det svenska språket.
TF erbjuder medlemsutrymmen
samt hejdundrande evenemang
under hela året. På nationen har vi
dessutom en stark sitskultur samt
värnar om teknologandan. Då vi
nu är en nation i Aalto-universitetet
arbetar vi också hårt för att ta med
studeranden från Konstindustriella-

Richard Rappu
Phuxivator

Tervehdykset

Tervehdykset

FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
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Opiskelun vastapainoksi ylioppilaskuntamme ja oma kiltasi
järjestävät paljon ohjelmaa, kuten liikuntatapahtumia,
juhlia ja yritysvierailuja. Kaikkien kiltojen fuksikapteeneista
koostuva fuksitoimikunta suunnittelee myös yhtä sun
toista pääsi menoksi. Tulevana teekkarina sinulla on
ainutkertainen mahdollisuus päästä kokemaan ensimmäisen
opiskeluvuotesi aikana huikeita asioita. Oma fuksikapteenisi
ja koko teekkariyhteisö pitävät huolen siitä, että vuodestasi
tulee ikimuistoinen. Teekkarius täyttää tänä vuonna 140
vuotta, joten juhlatunnelmaa on luvassa! Kannattaa
ehdottomasti ottaa kaikki mahdollinen irti tulevasta
vuodesta, sillä tilaisuus ei toistu. Kilta- ja fuksitoiminta
tarjoavat sinulle loistavat puitteet tutustua opiskelutovereihisi
ja löytää oma paikkasi teekkariyhteisössä. Otaniemessä
yhdessä tekemisen merkitys korostuu niin vapaa-ajalla kuin
opiskelussakin. Yksin ei kannata missään nimessä jäädä.
Jo 140 vuoden ajan teekkaritoiminta on näkynyt ja
kuulunut Suomessa ja etenkin Helsingin ja Otaniemen
ympäristössä. Erilaiset jäynät, tempaukset ja alati raikaavat
teekkarilaulut ovat asioita, joista meidät tunnetaan. Myös
fuksikasvatuksella on pitkät ja arvokkaat perinteet. Minun
ja ennen kaikkea oman fuksikapteenisi tavoitteena on
luotsata sinut fuksivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua
ja teekkareiden tunnuksista arvokkainta, tupsulakkia.
KONEINSINÖÖRIKILTA

KONEINSINÖÖRIKILTA

POLYTEKNIKKOJEN KUORO

TERVEHTÄÄ

Yliopistossa meillä on akateeminen
vapaus, mutta myös vastuu. Siispä
tässä tarjolla pari sivua tiukkaa
faktaa, jotta syksyllä ei menisi
sormi suuhun.

Hyvä tuleva Phuksi.

Opiskeluun kannattaa panostaa,
sillä se on mielenkiintoista ja
haastavaa!

Vaikka tuleva työelämä valmiina diplomi-insinöörinä saattaa tuntua
etäiseltä, varsinkin kun koulukaan ei ole kunnolla alkanut, on se kuitenkin
todennäköisimpänä syynä koulutukseen hakeutumisellesi. Työnteko
kaikkine kiemuroineen on kuitenkin lähempänä kuin osasit odottaa. Jo
ensi kesänä olet toivottavasti suorittamassa haalariharjoitteluasi tehtaassa,
konepajassa tai voimalaitoksella. Näissä kiemuroissa et onneksi ole yksin.
Tulevina diplomi-insinööreinä kuulumme diplomi-insinöörien ja arkkitehtien
ammattiliittoon, Tekniikan Akateemisiin (TEK). TEK pitää puoliamme
työsopimusasioissa, antaa lakimiespalveluita ja julkaisee kerran viikossa
julkaistavaa Tekniikka & Talous -lehteä (tekniikkatalous.fi). Kaiken tämän
opiskelija saa liittymällä jäseneksi. Eikä se maksa mitään.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena oli herätellä ajatuksia työelämästä ja
ammattiliittoomme kuulumisesta. Vielä sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä jo
ensimmäisellä viikolla tulemme antamaan mahdollisuuden liittyä. Nähdään
syksyllä.
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Liittykää TEKin jäseniksi,
Anthony Jones
Koneinsinöörin TEK-yhdyshenkilö

OPI N N O T
OBS!
Jos aloitat opintosi vasta syksyllä
2013, hyppäät suoraan uudistettuun
kandidaattiohjelmaan, jossa on
uudet hakukohteet ja pääaineet.
Katso lisätietoa netistä: into.aalto.fi

KONEINSINÖÖRIKILTA

Opintojen rakenne

Vuodessa suositeltavaksi opintopistemääräksi määritellyt
60 opintopistettä vastaavat 1600 tuntia työtä. Tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja diplomiinsinöörin opintojen laajuus 120 opintopistettä. Ei kannata
huolestua jos tutkintorakenne tuntuu sekavalta – mallilukujärjestyksellä ja tuutoroinnin avulla pääsee hyvään alkuun,
ja ainoaksi huoleksi jää kurssien läpäisy!

diplomityö
30
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tieteenmetodiikka
10

vapaavalintaiset
20

Pääaineen
syventävä
moduuli
20

pääaineen
erikoismoduuli
20

sivuaineen
jatkomoduuli
20

pääaineen
jatkomoduuli
20

sivuaineen
perusmoduuli
20

kandityö ja
-seminaari 10

perusopinnot
80

vapaavalintaiset 10

pääaineen
perusmoduuli
20
ohjelman
yhteiset
opinnot
20

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. Professorin allekirjoituksen saatuasi voit kirjauttaa
ansaitsemasi harjoittelunopat opintorekisteriin OOP-palvelupisteessä. Koulutusohjelmien kansliasta voit aikanaan
hakea DI-tutkintotoidistuksen, 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:
Harjoitteluneuvoja Tanja Olli
KV-opintoneuvoja Jukka Viljanen
ENE-suunnittelija Pertti Jokela
KON-suunnittelija Ville Kivimäki
KV-suunnittelija Börje Helenius
KV ja vaihto -opintosihteeri Hannele Pietola
KV ja vaihto -suunnittelija Riikka Jääskeläinen
Opintoneuvojat ja harjoitteluneuvojan löydät huoneesta
K105 vastaanottoaikoina, sähköpostitse osoitteella koneopinto@tkk.fi sekä puhelimella numerosta 050 4064409.
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).
Opintoneuvola löytyy myös sosiaalisesta mediasta:
Twitter: @KonergiaOpinto
Facebook: Konergia Opintoneuvola
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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 ja kursseja pitkin kevättä, joissa
opetetaan hyvän hakemuksen ja ansioluettelon laatimista.
Rekrytointitilaisuudet ovat myös vierailemisen 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.

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.

Energia- ja LVI-tekniikka
Maailma on havahtunut fossiilisten polttoaineiden ja muiden
luonnonvarojen nopeaan ehtymiseen: nykyisten arvioiden
mukaan öljyä riittää enää 50:ksi 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 diplomiinsinööreille 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 diplomiinsinööreillä riittääkin tekemistä suunnitellessaan Suomen
vaihteleviin oloihin esimerkiksi matalaenergiataloja, joiden
energiankulutus on alle puolet keskimääräisen omakotitalon
kulutuksesta. Saavutetaanko koskaan nollaenergiataloa?

KONEINSINÖÖRIKILTA

opinnot

opinnot

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.
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Pääainevaihtoehtona ei

valitettavasti ole graffitimaalausta,

Pääainevaihtoehdot

ENE
KON

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.

LVI-tekniikka
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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 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.

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 systeemi- ja automaatiotekniikkaa. Syventävässä moduulissa
keskeisiä ovat laajat, runsaasti omakohtaista tekemistä ja
poikkitieteellistä yhteistyötä sisältävät teollisuusprojektit
ja harjoitustyöt.

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 NDTtekniikoihin. Hitsaustekniikka sisältyy aihealueena materiaalitekniikan pääaineeseen, jossa se on valittavissa pääaineen tasoisena
erikoismoduulina.

Meritekniikka
Meritekniikassa keskitytään merellä toimivien rakenteiden ja järjestelmien suunnitteluun ja siinä tarvittavien menetelmien käyttöön. Ympäristöystävällisyys, taloudellisuus 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.

Tuotantotekniikka
Tuotantotekniikan pääaine perehdyttää opiskelijat vaihtoehtoisiin valmistus- ja valumenetelmiin, sekä konepajan ja valimon
toimintaan kokonaisjärjestelmänä. Pääaine keskittyy myös
tuotantotekniikan erikoismenetelmiin kuten mittaus- ja 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 FIF-moduulia. Opintoja tehdään opiskelijan valinnan
mukaan Suomen lisäksi myös Ruotsissa tai Norjassa

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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tekniikan alan ulkopuolelta

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.
Luennot ja professorit
Pääasiallisin opetuskeino yliopistossa ovat
luennot, jotka yhdessä laskuharjoitusten
sekä laboratorio- ja 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!
Tentit
Tentti on sama kuin koe. Sana vain kuulostaa siistimmältä nuorempien korvissa,
ja sitä kannattaakin käyttää kun käväisee
kotona pikkusiskoa kiusaamassa. Tentissä
testataan, miten kurssilla opetetut asiat on
omaksuttu. 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.

Laskuharjoitukset
Tekniset tieteet perustuvat matemaattisiin
aineisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli laskareita
vetävät yleensä assistentit eli assarit, jotka
ovat usein vanhempia koulun opiskelijoita.
Hyvä assari on kultaakin kalliimpi! 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.
Akateeminen vapaus – ja vastuu
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.
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Oletko yksi niistä reilusta
kymmenestä ensimmäisen
vuoden opiskelijasta, jotka
ovat lähdössä varusmiespalvelukseen syksyn opintojen
jälkeen? Syksyllä 2013, kun
sinä aikaisimmillaan palaat
intistä, astuu Aallossa voimaan kandidaatintutkinnon
uudistus, mikä tarkoittaa merkittäviä muutoksia kursseissa
ja niiden sisällöissä. Jotta palveluksen jälkeen koittavaan
reservielämään laskeutuminen
ja opintoihin palaaminen kävisi mahdollisimman helposti, kannattaa jo ensimmäisen
syksyn kurssivalinnoista käydä
juttelemassa opintoneuvolassa.
Opintoneuvolalla on ajantasaisimmat tiedot uudistuksen
sisällöstä, ja neuvola onkin
paras ystäväsi opintojen suunnittelussa. On suositeltavaa,
että käyt puhumassa armeijaan lähdön vaikutuksista
opiskeluihisi opintoneuvolassa (yhteystiedot edellisellä
aukeamalla kohdassa ”Opintoneuvola”) mahdollisimman
pian opinnot aloitettuasi.
Phuksikapteenit pitävät huolen siitä, että sinulla on tarvittavat phuksipisteet kerättynä
jo syksyltä, jotta tupsulakin
saaminen ei esty wappuna.
Ainut taho, joka voi estää lakin saamisen on komppanian
päällikkö, johon kannattaakin
olla hyvissä ajoin yhteydessä
lomien saamisen suhteen.
Lisäksi phuksitiimi järjestää
juuri ennen palvelukseen astumista perinteikkäät inttibileet, jossa viimeisetkin hiuskarvat leikataan juhlallisin
menoin pois!

opinnot

opinnot

Energiatekniikka

mutta sivuainetta voit etsiä myös

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.

Inttiin
tammikuussa
– ei huolta!
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Korkeakoulut,
laitokset,
koulutusohjelmat
– mitä ne on?

opinnot

Aalto-yliopisto koostuu
kuudesta korkeakoulusta.
Nämä ovat Kauppakorkeakoulu, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä
teknillistieteelliset Insinööritieteiden, Kemian tekniikan,
Perustieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulut.

12

KON- ja ENE-koulutusohjelmat kuuluvat Insinööritieteiden korkeakouluun.
Korkeakoulussamme opiskellaan lisäksi maankäyttötieteitä, rakennustekniikkaa,
sekä yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa. 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.
Laitokset voi ajatella siten,
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.

KIK

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, jne.
Opintojen alkua helpottamaan opintoneuvola on laatinut parille ensimmäiselle vuodelle
mallilukujärjestyksen, jonka mukaan kannattaa edetä. Alussa opintojen suunnittelu on
siis vaivatonta!

1915
1916
1916

Johdatus opiskeluun ja tietojärjestelmiin, eli ns. lapiokurssi
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla ja
sillä opitaan opiskeluun liittyviä käytännön asioita.
Johdatus opiskeluun jatkuu aina III periodille asti
siten, että luentoja on noin kerran kuussa. Kurssi sisältää myös harjoituksia, joissa harjoitellaan
muun muassa opinnoissa tarvittavia järjestelmiä
ja käyttöympäristöä.

1917
1919
1921
1934

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.

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

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.

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.

Toisen kotimaisen kielen koe
Koe on pakollinen kaikille Suomessa koulunsa käyville, ja se kannatta hoitaa pois alta heti
ensimmäisenä syksynä, kun toinen kotimainen
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1937
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 vaadittavan kielitaidon hankkia myös
kursseilla. Kurssituskin on tehty helpoksi, sillä
ruotsin kielen opetus on integroitu ensimmäisen
vuoden mallilukujärjestykseen kuluvaan Koneenrakennustekniikka-kurssiin. Tavoitteena on siis,
että ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen molemmat kotimaiset kielet ovat sujuvasti hallussa.

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.

Matematiikan peruskurssi K1
Lähes kaikki Insinööritieteiden 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.

1942
1945
1945
1950
1954
1957
1963
1965
1965
1966
1966
1960
1970
1970
1983
1989
1990
1995
2001
2009
2012
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perustetaan Koneinsinööriklubi
Klubin jäsenmaksuksi määrätään 2mk
vuodelta löytyy ensimmäinen merkintä klubin 		
järjestämistä suosituista naamiaisista
alkaa näihin päiviin asti jatkunut perinne palkita
ansioituneet kiltalaiset nimikkotuopilla
lähtien myös naiset pääsevät klubin jäseniksi
Sähkötekniikan opiskelijat perustavat oman 		
klubinsa
valitaan nainen ensimmäistä kertaa killan 		
hallitukseen
järjestetään ensimmäisen kerran klubin juhlista
merkittävin, Cuban Yö
ammattiklubit muutetaan killoiksi
puunjalostajat eroavat KIK:stä ja perustavat 		
Puunjalostajakillan
killan ensimmäiseksi oltermanniksi valitaan Eino
Niili
-luvulla Koneosastolla aloittaa noin 90 uutta 		
opiskelijaa
tekstiiliteollisuuden opiskelijat eroavat KIK:stä ja
perustavat oman killan
kilta järjestää ensimmäiset omat phuksiaiset
konephukseja on noin 140
koneosaston harjannostajaiset Otaniemessä
phuksikapteenien avuksi perustetaan 			
ISOhenkilötoiminta
tuotantotalouden opiskelijat eroavat KIK:stä ja
perustavat oman kiltansa Prodekon
perustetaan killan tiedotuslehti Mutteri, jonka nimi
vaihtuu nimikilpailun jälkeen Kokilliksi
-luvulla mekaniikan suullisen tentin pukukoodina
on tumma puku ja kravatti
-luvulla politisoitumisen aikana laulukulttuuri on
pannassa, eikä jäynäämistäkään arvosteta
-luvun alkupuolella kootaan killan laulukirja Wirsu
ensimmäistä kertaa
hankitaan killalle vaaleanpunaiset haalarit
kilta osallistuu ensimmäistä kertaa 			
kylpyammesoutukilpailu Badekarpadlingeniin 		
Norjassa
järjestetään ensimmäiset Bordelli-bileet
killan lehti Kolehti kirjoittaa juoruja killan jäsenistä
kilta rekisteröityy yhdistykseksi
kilta hankkii maskotikseen telatraktorin, Tela-		
Veeran
saavutte te, arvon phuksit, killan jäseniksi
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Hyvät asiat tulevat harvoin elämässä ilmaiseksi. Opiskelutai työpaikka, tanssitaidot tai vaikkapa hyvät vatsalihakset
vaativat kaikki työtä. Koneinsinöörikilta on kuitenkin
poikkeus hienojen asioiden joukossa sillä siitä nauttiaksesi
sinun ei tarvitse kuin tulla paikalle! Pöytä on katettu
juuri sinua varten ja se todellakin notkuu antimistaan.

Killan puheenjohtaja Erno Bister
kertoo valistuneen arvauksen...

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,
urheilu- ja kulttuuritapahtumat; ne kaikki ovat hallituksen
järjestämiä. Hallituksen kautta saa lainata pakua, ja
hallitusta 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. Jos kiinnostuit, kysele
hallituslaisilta lisää - meitä on yli 40!

Oma ensimmäinen päiväni phuksina on vielä varsin tuoreessa
muistissani. Jyväskylän kasvattina Otaniemi ja Aalto-yliopisto
olivat varsin vieraita ja jännittäviä ympäristöjä. Jännitys osoittautui
tarpeettomaksi sillä minuahan oli oikein odotettu saapuvaksi
muiden phuksien rinnalla ja päivä sujui leppoisasti. Sittemmin
matka on jatkunut ja koen edelleen olevani elämäni rakettimatkalla
ihmisistä parhaiden kanssa ja suunta on vain ylöspäin.
Tervetuloa! Me odotamme Sinua!

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 2012).
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.
Toimisto
Hallituksen toimisto sijaitsee kiltahuoneella. Toimisto on
paikka, josta saat vastaukset kiltaan liittyviin kysymyksiisi,
merkit haalareihin, rintaneulan juhliin ja Wirsun laulunälkään.
Sieltä löytyy myös kopiokone, jolla kopioiminen on sallittua
kaikille kiltalaisille. Hallituslaisia saa kiinni toimiston
puhelimesta numerosta 041 549 2669 ja kaikkien
hallituslaisten yhteystiedot löytyvät killan nettisivuilta.

Konkreettisin pöydän anti lienee kiltahuoneen kahvitarjoilu,
mutta killan tarjonta ulottuu myös huomattavasti kofeiinin
piristävän voiman yli. Koneinsinöörikilta kokoaa yhteen
1200 kone- ja energiatekniikan opiskelijaa, tukee heitä
opinnoissaan, järjestää vapaa-ajan ohjelmaa ja on myös
kädessäsi pitelemän infoläystäkkeen laatimisen takana.
Koneinsinöörikillasta löydät apua sitä tarvitessasi sekä
tutustut muihin opiskelijatovereihin ja loppuelämäsi parhaisiin
ystäviin. Kuulostaako yliampuvalta? Kuulostaako 7000kg
painava neuvostovalmisteinen vaaleanpunainen telatraktori
yliampuvalta? Koneinsinöörikillassa nämä asiat ovat arkipäivää.
Kilta tarjoaa telatraktorin ohella jäsenistölleen mm. pakettiauton,
tenttiarkiston, kiltahuoneen, hitsauslaitteiston ja kaikkea
muuta mukavaa. Tämän lisäksi killasta löytyy vapaa-ajan
aktiviteetteja - olitpa sitten kiinnostunut juhlimisesta, urheilusta,
yritysvierailuista tai vaikkapa bussimatkasta Norjan Trondheimiin.
Ja ehkä tärkeimpänä, kilta tutustuttaa sinut teekkarikulttuurin
saloihin ja opastaa sinua matkallasi phuksista teekkariksi.

KILLAN PALVELUT

Pakettiauto, grilli ja hitsauslaitteet

Hallitus 2012

Killan pakettiauto, tuttavallisemmin Eetu, on jokaisen
kiltalaisen lainattavissa omakustannehintaan. Varaaminen
onnistuu killan toimistosta tai soittamalla sinne. Killan
sivuilta löytyvästä kalenterista voi myös tarkastaa
varaustilanteen. Halutessasi voit lainata myös killan grilliä
ja jopa hitsauslaitteita pilkkahintaan.

Kiltakunta
Kiltakunta on Koneinsinöörikilta ry:n ylin päättävä elin. Jos
hallituksen puheenjohtajan virkaa vertaa pääministerin
virkaan, vastaa kiltakunnan puhemies eduskunnan
puhemiestä. Kiltakunnan puhemiehenä toimii vuonna 2012
Kalle-Heikki Koskinen.
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!

TIETO, Mistä Sen LöyTÄÄ?
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, urheilu- ja kulttuuritapahtumista,
excursioista sekä kaikenlaisista 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. Älä myöskään unohda KIK-phuksit
2012 -ryhmää Facebookissa, sillä sieltä saat kätevästi
tietoa opiskelun alusta ja tulevista tapahtumista.

Erno Bister
KONEINSINÖÖRIKILTA
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Opiskelijoilla Otaniemessä – kuten
muuallakin – on päätavoitteena opiskella,
valmistua ja saada töitä. Ajoittain on
kuitenkin parempi hengähtää opiskelusta,
nähdä kavereita ja vaihtaa vapaalle.
Otaniemessä tapahtumia järjestävät
monet tahot. AYY:n, 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 14.9.
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Sitsit eli opiskelijoiden akateeminen pöytäjuhla on
ratkiriemukas tapa viettää iltaa. Nauti kavereittesi kanssa
hyvästä ruuasta ja juomasta sekä hienoista lauluista! Muista
ottaa killan laulukirja Wirsu mukaan. Tunnetut teekkarilaulut
tulevat soimaan päässänne vielä seuraavanakin viikkona.
Vuoden hienoimmat sitsit ovat nimenomaan teitä varten,
sillä toisella opiskeluviikolla järjestettävillä Phuksisitseillä
tutustutte sitsikulttuuriin turvallisesti ISOhenkilöidenne
kanssa. Näillä sitseillä pukukoodina toimii tumma puku ja
naisilla cocktailmekko. Otahan siis kotopuolesta puku
mukaan jo ensimmäisille viikoille! Pukukoodi vaihtelee
sitsien teeman mukaisesti, eli sitsata voi joskus vaikkapa
haalareissa tai eläinpuvussa.
Kaukkarit
Ensimmäinen viikko huipentuu Smökissä pidettäviin Kauden
avajaisiin. Juhlat keräävät Otaniemen opiskelijat yhteen

ja ihmisiä ulkopuoleltakin. Järjestäjinä toimii KIKin lisäksi
Sähköinsinöörikilta ja Insinöörikilta eli Raksa.
Cuba Night – KIK:N VUOSIJUHLAT

Koska kellonaika vaihtuu tuntia taaksepäin
ja tenttiviikon takia köyhä opiskelija ei ehdi
Müncheniin, KIK juhlii kuukautta myöhemmin
Saksan hienointa juhlaa! Otaniemen toista
kotimaista kieltä saa tulla testaamaan yliopiston
saksankielen lukijoiden kanssa hyvien oluiden/
olueiden/oluitten ja siiderien kanssa.

Rakas kiltamme täyttää keväällä 2013 huimat 98 vuotta,
jolloin Karibian kuumuus laskeutuu keskelle harmaata
maaliskuuta! Kannattaa tulla juhlimaan killan syntymäpäiviä,
sillä tälläisiä juhlia et tule varmasti muualla kokemaan.
Näihin frakkijuhliin kuuluu myös kunnon jatkot, jajatkot sekä
seuraavaan aamuun silliksien aatelia. Kyseessä ei ole siis
mitään jäykistelyä, vaan astetta hienompaa hauskanpitoa.

KIKBowl

Silliaamiainen eli sillis

Excut

Kovan juhlinnan jälkeen saattaa sattua päähän aamulla...
ja ei kun skumppaa naamaan ja menoks yhteiselle
aamiaiselle! Perinteisesti silliksillä saa syödä niin paljon
kunnes napa ratkeaa, ja ruokapöytään ei todellakaan
kuulu silli vaan kaikkea mikä helpottaa kummallista oloa
vatsanpohjalla. Hilpeässä meiningissä tanssitaan pöydillä,
ja tehdään kärrynpyöriä mitä kummallisimmissa asuissa.

Kuinka opiskelija päätyy kymmenen metrin päähän
käynnissä olevaa ydinreaktoria? Excursiolla!
Koneinsinöörikilta järjestää vuosittain lukuisia
excursioita, eli vierailuja yrityksiin. Ne voivat olla
puolen päivän mittaisia yksittäisiä käyntejä tai
kolmen päivän ja yön kestäviä unohtumattomia
elämysmatkoja. Kerran vuodessa järjestettävä
ulkoexcursio tarjoaa kanavan oppia ulkomaisista
yrityksistä ja levittää suomalaista insinööri- ja
opiskelijakulttuuria ulkomaille. Excursion pituudesta
riippumatta reissuilla opitaan paljon kone- ja
energiatekniikan yritysten toiminnasta, saadaan
kontakteja ja pidetään koko ajan sopivasti pilke
silmäkulmassa ja suu virneessä!

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

KONEINSINÖÖRIKILTA

Tule taistelemaan killan keilausherruudesta! Kauppakeskus Sellossa järjestettävässä keilausillassa
pääset myös biljardipöydän ääreen sekä saunomaan. Pidä hauskaa rakkaan phuksiporukkasi
kanssa ja hurmaa keilaustaidoillasi killan tytöt/pojat.

IE

Tulette varmasti ihmettelemään
ensimmäisellä viikolla, kuka
järjestää kaikki killan bileet...

Me mahdollistamme saunailtoja, sitsejä sekä muita hauskoja
rientoja killan jäsenille. Kuitenkin ajoittain rikomme Otaniemen rajat
ja järjestämme valtakunnallisellakin tunnettuja opiskelijatapahtumia.
Koneinsinöörikillan Isännistö&Emännistö, teekkareiden kesken IE,
tekee kaikkensa, jotta ruokaa, juomaa ja mahtavaa meininkiä löytyy
tapahtuman alusta loppuun. IE:n työnjohtajana toimii isäntä, jonka
suojatteina toimii kaksi emäntää ja kolme juomanlaskijaa.
Tekin pääsette phuksivuotenne aikana kurkistamaan
bileiden kulissien taakse työpisteiden
merkeissä matkalla kohti
teekkariutta. Työpisteen
suorittaminen
ei suinkaan ole
mikään ikävä nakki, vaan
hauska mahdollisuus
tutustua tapahtumien
järjestämiseen.
Inga
Yksi ensimmäisistä
Annele
mahdollisuuksista
suorittaa työpiste on
Sonja
killan syysnaamiaisissa
Santeri
Bordellissa.

Jaakko

Tapahtumia on kuitenkin
vaikea järjestää ilman hyviä
Tuomo
vieraita, eli myös teitä arwon
phuksit. IE rohkaisee kaikkia
tapahtumakävijöitä pitämään hauskaa,
mutta muistakaa, että jotkut siivoavat lopulta
sotkut. Siivoamisesta huolimatta emme kuitenkaan tekisi tätä, ellei
tapahtumien järjestäminen olisi hauskaa – ja tähän päteekin sanonta:
”Tiskin takana on aina paremmat bileet!”

KONEINSINÖÖRIKILTA
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KILLAN TAPAHTUMAT

Novemberfest
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Mitä odotat phuksivuodeltasi? Haluaisitko
uusia kavereita ja unohtumattomia
kokemuksia, joita muistella piknikillä
Alvarin aukiolla kesän tullen?

Parhaat jutut kerrotaan niistä reissuista ja tapauksista,
jotka saavat alkunsa hullusta ideasta ja toteutuvat yhteisen
improvisoinnin tuloksena. Vuoden 2011 konephuksit
muistetaan ensimmäisestä Approsta eli rastikierroksesta
Otaniemen asunnoissa. Mikä tekisi tästä vuodesta sinun
näköisesi?

Vaaleanpunainen aallonpituus
KONEINSINÖÖRIKILTA?

KONEINSINÖÖRIKILTA?

Mukaan
phuksitiimiin?

Jos haluat kokea ainutlaatuisen yhteishengen ja tekemisen
meiningin, liity phuksitiimin kirjavaan joukkoon ja katso,
mitä tuleman pitää. Tiimissä toimiminen ei sido aikaasi
tapahtumien järjestelyihin. Voit kuunnella, tehdä, ideoida
ja keskustella juuri sen verran kuin haluat.
Opiskelu on tärkeä osa opiskelijan elämää, mutta
kukaan ei jaksa puurtaa yksin. Kavereiden kanssa voit
järjestää vaikkapa laskutuvan, kokkausillan, vuoden
ikimuistoisimmat bileet tai holittoman melontareissun.
Taivas, herrasmiessäännöt ja phuksitiimin budjetti ovat
ainoat rajat, jotka Koneinsinöörikilta asettaa nuorimmilleen.
Lisätietoja phuksitiimin perustamisesta tipahtelee
ensimmäisillä opiskeluviikoilla. Antoisaa phuksivuotta!

Phuksiappro keräsi huimaa
suosiota ympäri Otaniemeä.
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Sara Myllylä
Phuksitiimin 2011 puheenjohtaja

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 otsikko
viittaa tiedejournalistien kiistelyyn siitä, onko vaaleanpunainen väri vai ei. Vaaleanpunaista ei ole
sähkömagneettisella spektrillä, mutta Aalto-yliopistossa vaaleanpunainen aallonpituus resonoi
voimakkaasti ja pinkki on yleisväri aina kun tapahtuu jotain kiinnostavaa.
Uutena opiskelijana saat vuolaasti tervetuliaispuheita,
onnitteluja opiskelijapaikan saavuttamisesta, kosolti neuvoja
ja läjäpäin informaatiota. Liian huolissaan ei kannata olla, jos
tuntuu että tiedon tulvasta osa valuu yli äyräiden. Kannattaa
kuitenkin yrittää painaa sellaiset nimet ja naamat muistiin,
joiden puoleen voisi olla mukava kääntyä tarpeen tullen.
Opiskelun aloittamiseen liittyy monta samanaikaista
haastetta. Opiskelutyö itsessään voikin olla erilaista mihin
on tottunut. Omatoimisen suunnittelun ja aloitteellisuuden
tarve kasvaa. Ajankäyttöä täytyy miettiä. Harrastusten,
ihmissuhteiden, asumisen tai talouden kanssa riittää
tasapainoiltavaa. Mitenkähän tässä oikein käy?
Yliopistossa on yhtä monta tarinaa kuin on opiskelijaakin.
Oltermannina annan vain yhden neuvon: näitä tarinoita
kannattaa kuunnella ja jakaa. Joka puolella on ihmisiä,
jotka ovat parhaillaan tai ovat aiemmin olleet samassa
elämäntilanteessa kuin sinä nyt. Tarinoita kuunnellessa
vastuu johtopäätöksistä on toki kuuntelijalla, mutta
yleensä kokemusten vaihto on hyödyllistä ja hauskaa. Ilo
kaksinkertaistuu ja murheet puolittuu jaettaessa. Minkälaisia
unelmia ja tavoitteita muilla on ja voiko niistä saada apua
KONEINSINÖÖRIKILTA

omien visioiden kirkastamiseksi? Mutta erityisesti silloin,
jos jokin asia herättää epävarmuutta tai ahdistusta, sitä ei
kannata liikaa miettiä yksikseen. Sitä paitsi, vastuullinen
insinööri ei voi työelämässäkään vaieta eikä vetäytyä –
puhumisen ja kuuntelemisen taitoa on harjoiteltava.
Oltermannin erityistehtävä on olla linkkinä professorikunnan
ja opiskelijoiden välillä. Kumpi osapuoli tahansa voi
kääntyä puoleeni hädän hetkellä. Tai jos kaikki on vaan
niin hyvin, että siitä on pakko kertoa. Useimmiten minut
löytää Aallon Design Factorysta, missä on myös pitämieni
kurssien pesäpaikka. Korostan sitä, että mikään asia ei
ole liian pieni tai liian suuri, etteikö sillä voisi Oltermannia
lähestyä. Helposti lähestyttäviä opettajia, opintoneuvojia,
henkilökuntaa tai killan veteraaneja löytyy toki yleensä
vähintään käsivarren mitan päästä. Edes Markku Kuuvaa
ei kannata pelätä, ainoastaan totella.
Tervetuloa jäseneksi Aalto-yliopistoon, Rakkauden ja
Sivistyksen Yliopistoon.

KONEINSINÖÖRIKILTA
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Lukkarijaos

KOLEHTI

KONEINSINÖÖRIKILTA?

KoLehden toimituksessa
häärää
epämääräinen
killan jäsenistä koostuva
porukka, joka ideoi
aiheet, raapustaa
tekstit ja taiteilee grafiikan ja valokuvat
ulkoasun piristeeksi.
Juttuaiheista mainittakoon esimerkkeinä oluen
matka pellolta tuoppiin,
BMW-testiajo eroottiseksi
novelliksi sovitettuna sekä

Neuvostoliitossa valmistettujen
ydinlentokoneiden analysointi.
Ainoa rajoite sisällölle onkin
toimituksen ailahteleva mielikuvitus!

JAOSTOIMINTA

Mikäli tunnet sykkeen runosuonissasi, koet tarvetta avautua
maailmalle tai haluat muuten
vaan olla mukana juttujen, tieteen ja taiteen – erityisesti
sarjakuvien – tekemisessä,
liity ihmeessä toimituksen
remmiin, sillä eritoten
uusien opiskelijoiden
näkemyksiä kaivataan
kovasti. Tässä porukassa et taatusti kompastu uutiskynnykseen
tai joudu sensuurin
raskaan kouran
nujertamaksi!

Jaokset ovat paikkasi toimia, kun haluat
tehdä jotain repäisevää killan riveissä.
Seitsemän 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.
Jaokset ovat myös oiva paikka päästä
vaikuttamaan killan tapahtumakalenteriin
ja omiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin.
Jaokset tiedottavat tapahtumistaan
sähköpostilistoillaan sekä killan nettisivuilla
ja osallistua voit aina silloin, kun aikataulut
antavat myöten.

Kulttuurijaos
Kiinnostaisiko taidenäyttelykäynti tai
leffailta hyvässä seurassa? Entäs
konserttielämys klassisen tai vaikka jazzmusiikin puolelta? Mikäli vastaus on
kyllä, tervetuloa mukaan kulttuurijaoksen
toimintaan!
Koneinsinöörikillan
kulttuurijaos järjestää rentoa ja kultturellia
ohjelmaa kiltalaisille. Toiminta on täysin
vapaamuotoista ja teemme yhdessä juuri
sitä mitä jaoslaiset itse haluavat. Tule
rohkeasti ideoimaan, järjestämään tai vain
nauttimaan tapahtumista. Voimme käydä
vaikka baletissa, järjestää sushi-illan tai
olutmaistelun – mahdollisuuksilla ei ole
rajoja!
Syksyllä yhdessä urheilujaoksen kanssa
järjestettävä kulttuuri- ja liikunta- eli KulLiviikko tarjoaa hauskaa ja mielenkiintoista
ajanvietettä viikon ajan. Luvassa menoa,
meininkiä, musiikkielämyksiä, sivistynyttä
siemailua ja rentoa hengailua. Pysy kuulolla!

Tsau! Lukkarijaos toivottaa teidät erittäin
tervetulleeksi kaikille Koneinsinöörikillan
järjestämille sitseille! Lyhyesti sanottuna
sitsit ovat akateemiset pöytäjuhlat, joissa
syödään, juodaan ja ennen kaikkea lauletaan.
Laulujen vetämisestä ja koko sitsien fiiliksen
nostattamisesta vastaavat lukkarit, jotka
muodostavat lukkarijaoksen. Koska lauluja
on paljon ja ne voivat illan tuiskeessa jäädä
vähän huonommin mieleen, järjestämme
myös laulusaunoja joissa käymme Wirsua
(KIK:in laulukirja) läpi.

Jos löydät sisäisen laulujoutsenesi
ja olet innoissasi ajatuksesta seistä
yleisön edessä kertomassa huonoja
vitsejä niin tule ihmeessä mukaan!
Sitä paitsi lauluosio vaatii vain kovan
äänen ja rohkeuden käyttää sitä,
sillä teekkari laulaa mieluummin kuin
hyvin.

KONEINSINÖÖRIKILTA?

KoLehti ei ole mikä tahansa
hömppämedia. Tästä Koneinsinöörikillan tinkimättömästä
tiedonlähteestä löydät asiaa,
asiattomuuksia ja kaikkea siltä
väliltä. Kiltalaisilta kiltalaisille
–periaatteella toteutettu lehti
ilmestyy Konelafkalle ja KIK:n
nettisivuille neljästä viiteen kertaan vuodessa.

Jaoksiin törmäät heti syksyn alussa, joten
lähde mukaan saman tien!
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Liikuntajaos
Elämysjaos
Melontaretkelle luonnonhelmaan? Saako
Otaniemessä telttailla? Pysyykö koneteekkari
ponin selässä? Kuka voittaa värikuulasodassa
tai karting-radalla? Tätä ja kaikkea muuta
maan ja taivaan välillä voi elämysjaoksessa
tehdä!
Elämysjaos on killan jaoksista se, joka
järjestää unohtumattomia elämyksiä
telttailusta kaikenlaisiin rentoihin tai villeihin
tapahtumiin. Elämysjaoksen toimintaan voi
lähteä mukaan ilman vakavaa sitoutumista, ja
kaikenlaiset päräyttävät ideat otetaan vastaan
elämysjaoksen kokouksissa! Voit myös
nykäistä ohimennen elämysjaosvastaavaa,
Liinaa, hihasta ja innostaa hänet toteuttamaan
hulluimmatkin ideasi.

Koneinsinöörikillan liikuntajaos vastaa kiltalaisten
ruumiinkulttuurista juhlimisen ohessa. Raskaan
opiskelun lomassa on välillä hyvä virkistäytyä ja lähteä
vaikka lenkkipolulle, mutta jos haluat liikkua mieluummin
yhdessä, liikuntajaos tarjoaa siihen mahdollisuuksia.
Killalla on ollut tarjolla jääkiekko-, koripallo-, salibandyja telinevoimisteluvuoroja lähietäisyydellä Otaniemestä.
Vakiovuorojen lisäksi jaos tarjoaa mahdollisuuksia
päästä kokeilemaan erikoisempia lajeja erilaisten
lajikokeiluiden muodossa. Vakiovuorot ovat killan
jäsenille ilmaisia ja lajikokeiluistakin pyritään tekemään
hinnaltaan opiskelijaystävällisiä. Myös penkkiurheilijoille
on tarjontaa, sillä liikuntajaos järjestää mm. SuperBowl
Sunday -illan ja lätkän kisakatsomoja.
Jos haluat liikkua tai sinulla on oma ehdotus vaikkapa
lajikokeiluksi, niin lähde rohkeasti mukaan, kaikki ovat
tervetulleita!

Luodaan yhdessä kirkkaita ja unohtumattomia
muistikuvia opiskeluvuosista!

Vaaleanpunainen telatraktori!
Mitä ihmettä?
Joulukuussa 2009 kilta päätti hankkia
telatraktorin. Kyllä luit aivan oikein! Kilta oli jo
pitkään kaivannut itselleen maskottia, joka
toisi esille killassamme vallitsevaa tekemisen
meininkiä. Traktorin kunnostusta varten
perustettiin telatraktorijaos, joka sai kunniakkaasti
projektin ensimmäisen vaiheen valmiiksi tänä
keväänä. Traktori julkaistiin juhlallisin menoin
viikkoa ennen wappua ja se herätti melkoisesti
huomiota myös Ullanlinnanmäellä wappukansan
keskuudessa.
Vaikka projektin ensimmäinen vaihe onkin
valmis, tekemistä riittää vielä jatkossakin.
Seuraavana vuorossa on traktorin viimeistelyä
sekä modifiointia tieliikennekelpoiseksi,
mikä vaatii turvakaarien suunnittelua ja
rakentamista sekä jonkinlaisten kumitelojen
hankintaa ja asentamista. Lisäksi on tarkoitus
kehittää traktoriin erilaisia lisälaitteita, joiden
suunnittelussa ainoastaan mielikuvitus on rajana.
Mikäli kiinnostuit, pidä silmät ja korvat auki,
sillä tarvitsemme juuri Sinut mukaan jaoksen
toimintaan.
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Konepajajaos

Made by Konepajajaos - Soutuauto

Konepajajaoks suunnittelee ja rakentaa erilaisia hauskoja projekteja.
Toimintaan on vakiintunut pari suurempaa projektia vuodessa:
syksyn Otatarhan ajot ja kevään Ullanlinnanmäen Akateeminen
mäenlaskukilpailu. Näiden lisäksi tehdään monenlaisia muita
projekteja. Konepajajaoksessa toimii opiskelijoita phukseista
vuosikurssi N:än, ja jokaiselle löytyy varmasti jotain.

Pari viikkoa opintojen aloittamisen jälkeen kuulin, että
Konepajajaos alkaa suunnitella uutta menopeliä Otatarhan
ajoihin. Olin päättänyt suhtautua avoimesti kaikkeen uuteen,
joten päätin lähteä mukaan projektiin. Tuntui mahtavalta,
kun omat ajatukset soudettavasta ajopelistä saivat muilta
innostuneen vastaanoton – ja pian jo viisaammat päät
viimeistelivät suunnitelmaa teknisestä toteutuksesta.

KONEINSINÖÖRIKILTA?

Jaoksen motoksi
sopii hyvin
”Muut tekee,
mitä osaa – me tehdään, mitä halutaan”. Projektit ovat usein varsin
kunnianhimoisia ja välillä aikataulun painaessa päälle niitä joudutaan
tekemään yömyöhään.
Mikäli kiinnostuit ja haluat mukaan toimintaan, ota yhteyttä
konepajajaosvastaavaan, tykkää konepajajaoksesta Facebookissa
tai liity sähköpostilistalle jaosten ilmoitustaululla kiltahuoneen edessä.

Projekti oli todella kunnianhimoinen, ja soutuautoa
rakennettiinkin lähes joka ilta parin viikon ajan. Itsekin vietin
pitkiä iltoja hitsaten, rälläköiden ja materiaaleja hankkien.
Projektin edetessä ehti myös tutustua moniin uusiin
tuttavuuksiin, joiden kanssa on tullut myöhemmin pyörittyä
enemmänkin. Mukana olleiden hämmästykseksi soutuauto
saatiin valmiiksi jo ajoja edeltävänä yönä. Kulku oli kenties
hieman toivottua tahmeampaa, mutta yhtä kaikki – se toimi!
Seuraavan päivän kisat ovat jääneet mieleeni
yhtenä phuksivuoden kohokohtana. Tunne on lähes
sanoinkuvaamaton, kun istuu jalat köytettynä osittain itse
suunnitellussa liukupenkissä samassa ”veneessä” neljän muun
phuksin kanssa odottamassa lähtöpamausta Alvarin aukiolla,
joka oli täynnä teekkareita. Dramaattisten vaiheiden jälkeen
päädyimme phuksisarjan kolmansiksi, ja soutuautomme
palkittiin ajojen teknisimmästä toteutuksesta.
Kaiken kaikkiaan projektista jäi todella hyvä fiilis, ja opin paljon
asioita, joita luennoilla ei opi. Joten jos tällainen rakentelu
yhtään kiinnostaa, lähde toki mukaan Konepajajaokseen!
Tommi Lintilä

ISOJA UUTISIA
Jos olet jo lukenut tänne asti nukahtamatta niin onneksi
olkoon omasta puolestani!

Aivan uusi yliopistomaailma kutsuu! Jännittävää, eikö?
Kysymyssanat mitä, missä ja milloin varmasti raksuttavat
pääsi sisällä kuin telatraktorin jyske asvaltilla. Hätä ei
kuitenkaan ole tämännäköinen, sillä kyseiseen ongelmaan
esittelen ylpeänä oman koulutetun erikoisjoukkoni:
Koneinsinöörikillan ISOt!
Muualla tyydytään kutsumaan tätä enimmäkseen toisen
vuoden opiskelijoista koostuvaa yksikköä ”tutoreiksi”,
mutta perinteisesti teekkarimaailmassa me emme vakiinnu
muiden tyytymiin normeihin. Caps Lock -virheestä
piittaamatta muotoilen tämän siis yksinkertaisesti:
ISO >> tutor

Heti ensimmäisestä päivästäsi lähtien nuo vannoutuneet
ISOt esittelevät sinulle sekä akateemista koulumaailmaa
että tietenkin rakasta teekkarikulttuuriamme. He ovat
tuki ja turvasi, akselisi ja jousituksesi yliopistoelämän
käynnistyksessä. He auttavat sinua pienimmässäkin
ongelmassasi sekä haluavat oppia tuntemaan sinut koko
mahtavuudessasi. Joten lähde ennakkoluulottomasti ja
rohkeasti ISOjesi matkaan pinkin yhteishengen siivittämänä
kohti uskomattomia yliopisto-opintoja ja teekkariutta!
Lafkalla tavataan!
Nicolas Saulny
ISOvastaava ’12
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Konepajajaos on loistava paikka päästä tekemään vaihteeksi
käytännössä asioita teoriapainotteisen opiskelun sijaan. Projektien
lomassa jokainen halukas pääsee ja oppii varmasti hitsaamaan,
vaikkei olisi sitä koskaan
tehnytkään. Muutkin
perusmetallintyöstömenetelmät
tulevat varmasti tutuiksi, ja
pidemmälle edistyneet
opiskelijat pääsevät
käyttämään sorveja ja
NC-jyrsimiä.
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ISOt ja Nicolas
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Vuoden phuksin tarinat

Viime vuonna 29. elokuuta istahdin uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuuteen M-saliin ja yritin epätoivoisesti etsiä vanhoja tuttuja
satojen päiden seasta. En kuitenkaan löytänyt yhtään tuttua
naamaa ja ihmettelinkin missä he olivat silloin. Ei kuitenkaan
kauaa kestänyt, kun tutustuin vieressä istuvaan ja yhtä hukassa
olevaan kaveriin. Tuntui jotenkin liian helpolta saada uusi
tuttavuus noin 10 minuutissa. Ensimmäisen päivän
suurin hämmästyksen aihe olikin, että kuinka helppoa
oli löytää kavereita Otaniemestä. Vanhat tutut alkoivat
löytyä vasta myöhemmin ensimmäisellä viikolla. Tunsin
itseni tervetulleeksi Koneinsinöörikiltaan ja Aaltoyliopistoon. Jopa koulun henkilökuntakin hoki koko
aika samaa lausetta: ”Tervetuloa Aalto-yliopistoon!”.
Opiskelupaikan saannin yhteydessä et voinut välttämättä vielä tietää, että se tarkoittaa myös jotain
muuta. Päätöksesi lähteä lukemaan energia- tai
konetekniikka tarkoittaa sitä, että sinulla on oikeus
tulla jäseneksi Koneinsinöörikiltaan.
Tulet varmasti kokemaan syksyllä
tietynlaisen ylpeyden aiheen,
kun puet pinkit haalarit
yllesi, tai niin ainakin
minä tunsin. Kiltahenkeen sisälle pääseminen vaatii sinulta
kuitenkin yhden
asian.
Nimittäin rohkeuden
avata suu ja
sanoa: ”Hei!”
ja
esitellä
itsesi, jonka
jälkeen
jatkaa
puhumista.

Tulkaa rohkeasti juttelemaan minullekin sekä kiltiksellä että tapahtumissa.
Ensimmäinen syksy kului todella nopeasti uutta oppiessa, kun
meidät uudet phuksit tutustutettiin melkein sadan vanhan kiltalaisen voimin Koneinsinöörikiltaan. Syksyyn mahtui ennen
kaikkea hienoja killan järjestämiä tapahtumia esim.
ekskursioita ja yritysiltoja, tenttitärppäilyjä ja tutorointia kuten myös räiskyviä bileitä ja sitsejä. Näin
vuoden myöhemmin ajateltuna en voi kiittää liikaa
vanhoja kiltalaisia siitä, kuinka he ottivat phuksit
vastaan viime syksynä. Loppusyksystä olin jo niin
innostunut kiltatoiminnasta, että rohkenin hakea
killan hallitukseen pienen tönäisyn avittamana. Sen
tuloksena olen nyt killan hallituksessa isäntänä, ja
ensi syksyn tapahtumissa minut tunnistaa isosta
avaimesta kaulassani.
Luulin viime talvena, että mahtavan syksyn jälkeen
kevät ei voi mennä enää mahtavammaksi. Olin
kuitenkin väärässä. Keväällä tapahtumien määrä
vain kasvoi matkalla phuksista teekkariuteen. Tästä syystä keväällä koin jopa
pieniä ”ongelmia”, kun phuksipassista alkoi
tila loppua. Kyseisen ongelman seurauksena Wappuna kuului ”Molskis!”, kun
olin muutaman kierteen jälkeen
hyytävässä Itämeressä virkistäytymässä, kuten Vuoden
phuksin kuuluu. Kevät
huipentui Wappuaaton
yöhön, jolloin vedimme
yli tuhannen hengen
voimalla teekkarilakit
päähämme Retuperän
WBK:n soittaessa.
Te olette vain kerran
phukseja, joten
ottakaa kaikki irti
vuodestanne!
Tuomo

Tutustu
siis muihin phukseihin,
isoihin,
vanhoihin
opiskelijoihin ja killan
hallitukseen. Puhuminen ihmisille on
ainoa vinkki uusille
phukseille vanhalta
Vuoden phuksilta.

KANSAINVÄLISYYTTÄ
OTANIEMESSÄ?
Otaniemessä liikkuu suomalaisten lisäksi paljon vaihtoopiskelijoita maapallon joka puolelta. Heidän kanssaan
on mielettömän hauskaa hengata, sillä jokaisella on oma
kulttuurinsa ja omat hauskat tarinansa. Lisäksi vaihtoopiskelijoista saa hyvin pienellä vaivalla kymmeniä hyviä ystäviä. Meksikolaiselle
vaihtarille mikään ei ole
eksoottisempaa
kuin armeijan
käynyt, sählyä
harrastava pohjoismaalainen, joten hän on enemmän
kuin iloissaan päästessään juttelemaan
nuorten suomalaisten
kanssa. Luonnollisestikin lähtönsä jälkeen
vaihto-opiskelijat pysyvät
ystävinä ja muuttuvat kontakteiksi ulkomailla, joiden
luona on aina kivaa käydä
katsomassa muiden kaupunkien opiskelijakulttuuria.
Paikallisen kaverin avulla pääset
tutustumaan
kaupungin salaisempiin paikkoihin ja bilettämään
paikallisten kanssa.

Eniten saat kansainvälisistä piireistä irti näyttämällä vaihtareille suomalaista kulttuuria ja antamalla heidän näyttää
sinulle uusia piirteitä siitä. Näytä heille sauna ja katso heidän kärsivän
kuumuudesta. Syötä heille mämmiä
ja
mieti miten kukaan voi pitää siitä
niin paljon. Käy suomalaisissa
tapahtumissa heidän kanssaan
ja huomaa, että nautit niistä itsekin eri tavalla. Vietä heidän
kanssaan aikaa mökillä ja hämmästytä heidät erätaidoillasi.
Opeta heille suomenkieliset
lempisanasi.
KV-piireissä ei ole koskaan
tylsää; joka päivä on jotain
tapahtumaa ja joka tapahtumassa on aina jotain uutta. Jos koskaan
huomaat olevasi kotona selailemassa hauskoja kuvia kissoista, voit
mennä milloin vain vaihtareiden
kotibileisiin syömään italialaista ruokaa,
matkalle Porvooseen, puistoon katsomaan miten
japanilaiset käyvät piknikillä tai vaikka lähteä kiertämään
australialaisten kanssa Eurooppaa. Halusit sitten hankkia
saksalaisia kavereita, treenata kippistämistä unkariksi tai
tutustua Helsinkiin hauskimmalla mahdollisella tavalla,
moikkaa lähintä vaihtaria ja aloita kansainvälistymisesi!

Kulttuuriyhdistys Espoo Cinén pyörittämä opiskelijaystävällinen laatuteatteri

Ensi-iltaelokuvia ja 3D-herkkuja
kivenheiton päässä Otaniemestä!

Mäntyviita 2, Tapiola • www.kinotapiola.fi

2€

Tällä kupongilla kahden euron
KONEINSINÖÖRIKILTA

alennus normaalihintaisesta elokuvalipusta.
KONEINSINÖÖRIKILTA
VOIMASSA 31.12.2012 SAAKKA • VAIN YKSI ETU PER ASIAKAS • OTA NYT HYVÄ IHMINEN NENÄ IRTI KIRJASTA JA TULE ELOKUVIIN!
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Kohtuullinen itsekuri ja määrätietoisuus
opintojen osalta ja innokkuus sekä pitkät
päivät ja illat teekkarielämän osalta ovat
toimineet itselläni.

Ville Ristimäki on tuore DI, joka
opiskelujensa ohella on ehtinyt
viettää aktiivista teekkarielämää
Koneinsinöörikillan kultaisen
ansiomerkin arvoisesti. Ville on
mm. ollut innokkaasti mukana
killan telatraktoriprojektissa.

Hienoin
muistosi
opiskeluajalta?

Mitä opiskelit ja kuinka
kauan? (Eli pää- ja sivuaine ja
opiskelujen kesto)

Monet ystävät
joihin tutustuin
opiskeluaikanani ja
heidän kanssaan
viettämäni monet
hienot hetket.

Pääaineenani opiskelin
koneensuunnittelua, tarkemmin
sanottuna tuotekehitystä.
Sivuaineekseni luin sovellettua
termodynamiikkaa, johon tein myös
diplomityöni. Opintoni aloitin syksyllä
2006 ja valmistuin kevään 2012
päätteeksi.

Parasta
Koneinsinöörikillassa?
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BADEKARPADLINGEN
Norja on hieno maa, mutta mitä koneteekkari
voi siellä tehdä? Killan ulkoministeri Toni
Rämö kertoo vastauksen ja antaa teille
syksyn jännittävimmän matkavinkin.
Perinteinen Norjan Trondheimissa järjestettävä
Badekarpadlingen, kylpyammesoutukilpailu, järjestetään
tänä vuonna 35. kerran. Kyseessä on paikallisten
opiskelijoiden luoma huima mittelö, jossa taistellaan
Nivelda-joen herruudesta. Meillä suomalaisilla on kunnia
olla mukana 80-luvulla alkaneen osallistumistraditiomme
myötä jälleen kerran. Lähdemme havittelemaan voittoa
yhdessä muiden sisarkiltojemme (Tampereelta, Oulusta
ja lappeen Rannasta) kanssa, KIK omana joukkueenaan.
Ideana on, että osallistujat keräävät oman joukkueensa,
suunnittelevat ja rakentavat lautan, jonka syvin osa
on oltava kylpyamme. Lautat lastataan joen toiseen
reunaan ja lähtölaukausen jälkeen joukkueet pyrkivät
hakemaan vastarannalla olevan pönikän ja tuomaan
sen takaisin lähtöpaikkaan. Kuulostaa yksinkertaiselta,
mutta koska kanistereita on vain yksi ja sen voi varastaa

toiselta joukkueelta, ei tehtävä ole niin helppo kuin luulisi.
Taistelun tuntua lisäävät lautalle hyppivät Mariot yms.
sekä vastustajien heittämät ”panokset”. Voisi sanoa, että
lähemmäs sotaa ei rauhan aikana pääse! Vesi on pirun
kylmää, mutta sen tajuaa kunnolla vasta adrenaliinin
hiivuttua kisailun rauhoittuessa.
Kilpailun ohessa on muutakin ohjelmaa. Paitsi, että
tapahtuma huipentuu illallisjuhlaan varsinaisen kilpailun
jälkeen, mahtuu mukaan myös esimerkiksi jokaisen
joukkueen tekemät speksit sekä yhteistä hauskanpitoa
norjalaisten tovereidemme kera. Saavumme Trondheimiin
kilpailua edeltävänä päivänä, jolloin perinteisesti pääsemme
tutustumaan opiskelijoiden illanviettotapoihin.
Tämä reissu on ikimuistoinen, eikä kukaan joka mukaan
on päässyt ole joutunut katumaan osallistumistaan.
Päinvastoin, useat pyrkivät mukaan heti seuraavanakin
vuonna. Ole siis valppaana norjaporukan toimista
heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Työsarkaa riittää
esimerkiksi lautanrakennuksessa. Aktiivisimmille ja
innostuneimmille on joukossamme aina tilaa!

Killassa vallitseva yhteen
hiileen puhaltamisen ja
”mikään ei ole mahdotonta”
henki. Näin avointa,
positiivista ja itseensä
luottavaa porukkaa ei
varmasti helpolla löydä.

Missä olet töissä ja kuinka
päädyit sinne?
Työskentelen Energiatekniikan
laitoksella, sovelletun
termodynamiikan tutkimusryhmässä.
Hakeuduin laboratorioon
töihin mielenkiintoisen
diplomityöpaikkailmoituksen
perusteella.

Vanhan vinkit fuksille
1) Ole avoin, utelias ja valmis
oppimaan uutta.

Kerro työtehtävistäsi ja normaalista
arkipäivästäsi.
Teen tutkimustyötä, johon osaltani kuuluu
taustatietojen keräämistä, uusien menetelmien
ideointia, koelaitteiden suunnittelua ja valmistusta,
sekä kokeiden tekoa ja raportointia. Työtehtävät ovat
hyvin monipuolisia ja joka päivä oppii jotakin uutta.

Minkälaiset valmiudet opiskelu ja kilta
antoivat työelämään?
Opiskelun kautta opitaan tekniset perustiedot ja teoriat.
Killan toiminnan pyörittämiseen osallistuminen opettaa
oma-aloitteisuutta ja rohkeutta heittäytyä täysillä uusiin
haasteisiin. Killan toimintaan osallistumalla tutustuu
uusiin ystäviin ja tuleviin kolleegoihin.

2) Ole rohkea, luota itseesi,
tartu rohkeasti haasteisiin.
3) Pyydä tarvittaessa apua ja
anna sitä muille myös itse
4) Ota opiskeluajasta
kaikki irti; opiskele, hanki
elämänkokemusta, hanki uusia
ystäviä, juhli riittävästi.
5) Älä murehdi turhista, muista
pitää hauskaa!
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VALMIS DI?

Kuinka sekä aktiivinen
teekkarielämä että onnistuneet
opinnot saadaan mahtumaan
opiskelijan elämään?
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Vuonna 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.
Vuonna 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.
Jo 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.
Monet 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.
Vuonna 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
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TKY jakaantui kahteen ylioppilaskuntaan: ruotsinkieliseen
Teknologföreningen:iin (TF) ja suomenkieliseen Tekniikan
Ylioppilaat(TY).
Vaikka 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 ampumarata. Kellaritiloja muutettiin useaan otteeseen varastoksi ja takaisin
ampumaradaksi poliittisten ”tarpeiden” mukaan.
Teekkarilan 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.
Vuoden 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.”
Otaniemen 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.
Killat 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
2007. Aikojen saatossa on Koneinsinöörikillasta eronnut
muun muassa Sähköinsinöörikilta sekä tuotantotalouden
kilta Prodeko. Nykyisin Otaniemessä vaikuttaa 14 kiltaa sekä
ruotsinkielisten opiskelijoiden osakunta TF.
Kautta 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.
Toinen tavallisten tallaajien piirissä huomiota herättänyt
teekkariperinne on jäynä. Yksi kuuluisimmista lienee tapaus, jossa rakasta länsinaapuria jäynättiin Wasa-laivan 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.

Tässä 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.
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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...
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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 vihdoin lyö kaksitoista, saa
puhtaanvalkean teekkarilakin painaa
ensimmäisen kerran päähänsä. Mieli on
haikea, mutta ylpeä – onhan lakki merkki
teekkarin arvonimestä, jota on koko
phuksivuosi tavoiteltu.

Tempaus

Opiskelijahaalarit

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.

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:ssä 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.

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.
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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.

Jäynä
Teekkarilakki

Monivivahteisen historian omaava
kesäpäähine.

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 kokardina
on ainakin toistaiseksi edesmenneen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan tunnus. Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää
aina Wapusta syyskuun viimeiseen päivään eli Lakinlaskijaisiin asti.
Hyviä perusteluita vastaan Teekkarijaos myöntää lakinkäyttöluvan
myös talvelle, esim. yritysvierailuille.

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 kokardilla aina harmaaseen, silkkiseen hattuun harmaalla tupsulla. Nykyisen muotonsa se sai vuonna 1893. Erinäisissä
keskusteluissa 1800-luvun lopulla todettiin teekkarilakin, erityisesti
sen tupsun, miellyttävän naisia.

Lakin saaminen – ei verta, hikeä tai 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 kunnialla.
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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.

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

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 Gröna Lund -huvipuistosta vaaleanpunaisen pantterin. Koneeläimeksi 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.

KONEINSINÖÖRIKILTA

historia & perinteet

TUPSUSTA TEEKKARIN
TUNNISTAA
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KILTAKUMMIN TERVEHDYS
Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta, sinun AYY:stäsi!

Hei Uusi opiskelija!

32

Tervetuloa Suomen puhutuimpaan yliopistoon,
kiinnostavimpaan ylioppilaskuntaan ja ennen kaikkea
upeaan ja monimuotoiseen Aalto-yhteisöön! Nimeni on
Pilvi ja tänä vuonna olen saanut erityisen kunniatehtävän
toimia Koneinsinöörikillan hallituskummina. Kummina
tehtävänäni on olla erityisasemayhdistyksen ja Aaltoyliopiston Ylioppilaskunnan, eli AYY:n, välinen yhteyshenkilö
– se henkilö ylioppilaskunnassa, johon kiltalaiset voivat
olla yhteydessä missä tahansa kiltaa, opiskelua tai
ylioppilaskuntaa koskevassa asiassa. Myös sinä, hyvä
uusi opiskelija, voit olla suoraan minuun yhteydessä, mikäli
jokin asia ylioppilaskunnassa askarruttaa.
Yliopistoelämäsi alusta loppuun kilta tulee tarjoamaan
sinulle paljon: opintoja tasapainottavia tapahtumia,
yhdistystoimintaa ja ennen kaikkea samaa kieltä
puhuvia ystäviä. Kielellä en nyt tarkoita suomea, ruotsia
taikka englantia. Sen sijaan tarkoitan ihmisiä, alasi
opiskelijoita, jotka ymmärtävät, mitä on olla koneteekkari.
Ihmisiä, joiden kanssa voi ratkoa kiperiä pulmia naurun
säestyksellä ja joiden kanssa saat sellaisia kokemuksia
opiskelijamaailmasta, joista kerrotaan lapsille sitten
kahdenkymmenenviiden vuoden kuluttua.
Ylioppilaskuntasi sen sijaan näkyy alussa lähinnä
vastaanottotilaisuudessa,
jäsenmaksussa
ja
opiskelijakortissasi. Älä kuitenkaan anna tämän hämätä:
AYY on paljon muutakin!
AYY valvoo kaikkien 15 000 teknillistä, kauppatieteellistä
ja taidealaa opiskelevien jäsentensä etuja ja oikeuksia
Aaltoa vielä rakennettaessa sekä sen jo arkisessa
toiminnassa. AYY vaikuttaa myös kansainvälisesti. Se
mahdollistaa opiskelijoille edulliset hyvinvointipalvelut,
sekä toimeentulon, jotta opiskelijoiden opiskelukyky ja
jaksaminen olisivat parhaalla mahdollisella tolalla. Tämä

toiminta ei opiskelijan arjessa näy suoraan, mutta välilliset
vaikutukset esimerkiksi opiskeluolojen, liikenne-etuuksien
ja opintotuen muodossa ovat tuntuvat.
Missä ylioppilaskunta sitten näkyy? Kiltojen omien
juhlien lisäksi Aalto-yhteisössä järjestetään isoja, kaikille
avoimia tapahtumia. Nämä ovat AYY:n Aalto-yhteisö
jaoston (AAVA) sekä teekkarijaoston (TJ) käsialaa.
Syksyllä suurimpia tapahtumia ovat mm. Teekkarius 140
-juhlavuoden tapahtumat ja Aalto First Experience, kun
taas kevätlukukaudella luvassa on mm. AYY:n vuosijuhlat,
Gravitaatio ja Akateeminen Wartti. AYY tarjoaa palvelunaan
myös asumismahdollisuuden ylioppilaskunnan 3000
opiskelija-asunnoissa. Näkyvänä osana ylioppilaskuntaa on
myös sen oma, itsenäinen lehti Aino, sekä audiovisuaalinen
media AATE.
Aalto-yhteisöön kuuluu jokainen aaltolainen ja sieltä
löytyy jokaiselle jotakin. Kiltojen lisäksi yhteisössämme
toimii pari sataa yhdistystä, joissa voi harrastaa kaikkea
viineistä sukellukseen ja tai Beer Pongiin. Ei muuta kuin
rohkealle tutustumisretkelle vain! Hyppää kyytiin kiltasi tai
yhdistysten toimintaan, tai ylioppilaskunnan värikkääseen
vapaaehtoisaktiivikaartiin. Sinulla on mahdollisuus päästä
järjestämään vuoden suurimmat opiskelijabileet, matkan
Bermudalle, perustaa oma radiokanava, olla mukana
viestinnässä tai vaikka suunnitella uusi haalarimerkki, jos
niin haluat. Sinun tarvitsee vain tarttua mahdollisuuteen
ja antaa sen viedä! Ehkäpä juuri sinä olet kiltanne
tuleva fuksikapteeni tai Aavan bilefantti? Tai tuleva
ylioppilaskunnan puheenjohtaja?
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Terveisin,
Pilvi Hussi
AYY:n hallituksen kulttuuri- ja järjestövastaava
pilvi.hussi@ayy.fi
050 520 9417

Kaikki Aalto-yliopiston opiskelijat
kuuluvat Aalto-yliopiston
ylioppilaskuntaan. AYY vastaa muun
muassa opiskelijakorteista, vuokraa
jäsenilleen ylioppilaskunnan omistamia
opiskelija-asuntoja sekä toimii
aaltolaisten kansallisena edunvalvojana.

Ylioppilaskunnassa tapahtuu…

Mikä ihmeen ylioppilaskunta?

AALTO-PARTY tiistaina 4.9.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston
uutena opiskelijana sinun ylioppilaskuntasi. AYY tuo yhteen
noin 15 000 taiteen, suunnittelun, talouden ja tekniikan
opiskelijaa. Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aaltoyliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa,
ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Myös vaihto- ja jatkoopiskelijat voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. AYY
tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen palveluita ja mahdollisuuksia
lukuvuosikalenterista ja opiskelija-asumisesta huikeisiin
vapaaehtoispesteihin ja tekee työtä heidän hyvinvointinsa
edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston opetuksen
kehittämiseksi.

Viralliset lukuvuoden avajaiset päätetään vähemmän
virallisissa merkeissä Ainon aukiolla. Karnevaalitunnelmaa!
Sirkustemppuja! Hengailua! Köydenvetoa! Aurinkoa (mikäli
säiden herra suo)! Viime vuoden ehkä hauskimmat aaltopippalot, joten be there or be [ ]!

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400

ASUMINEN

AYY Lukuina
15 000 jäsentä
200 Yhdistystä
1 + 3 keskustoimisto + palvelupisteet
100M€ omaisuus
14M€ vuotuinen budjetti
60 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
Satoja vapaaehtoisia

HELLE-AALTO elokuussa 2012
Ylioppilaskunnan kesäpäivät räjähtävät käyntiin elokuussa.
Luvassa luonnollisesti mahtavaa seuraa, päräyttävää
meininkiä, aurinkoa, vesisotaa ja iloista meininkiä. Paikkana
luultavasti Hietaniemen uimaranta. Tarkkaile tiedotusta
ayy:n nettisivuilla.

Seuraa tapahtumatiedotusta ayy:n nettisivuilta osoitteesta
ayy.fi/kalenteri. Ensimmäisenä opiskeluvuonna kannattaa
tutustua myös Aalto First Year Experiencen (AFYE)
järjestämiin tapahtumiin ja tarjontaan. Afyen löydät
opiskelijaportaali Intosta osoitteesta into.aalto.fi.

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla on omistuksessaan
asuntoja, joita vuokrataan Aalto-yliopiston opiskelijoille.
AYY:n asuntojen vuokrataso on yksityisiä asuntomarkkinoita
alhaisempi ja sijainti on kampuksiin nähden edullinen.
Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille AYY:llä ei kuitenkaan
riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä myös muiden
reittien kautta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun
ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja
jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus
opiskelupaikasta on saapunut. Jotta saa ns. fuksipisteen
asuntojonoihin, pitää ensimmäisen vuoden opiskelijan
hakea asuntoa joko heinäkuun tai joulukuun aikana, riippuen
siitä, aloittavatko he opintonsa syksyllä vai keväällä.
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AYY & Selviytyminen

AYY & Selviytyminen

Jokaisella Otaniemen killalla on vuosittain vaihtuva kiltakummi
ylioppilaskunnan hallituksessa. Koneinsinöörikillan kiltakummina
2012 toimii kulttuuri- ja järjestövastaava Pilvi Hussi.
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Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu
AYY:n
ayy.fi/asuminen

kotisivujen

asumisosioon:

Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasolla)

AYY:n asuntoja haetaan aina Campus-järjestelmän
kautta: campus.ayy.fi
Muita vaihtoehtoja pääkaupunkiseudulla
HOAS: Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumisen
järjestäjä. www.hoas.fi
Lyyra: Lyyralta löytyy myös asuntoihin liittyviä palveluita:
https://www.lyyra.fi/asunnot

Avoinna: Arkisin klo 12.00-16.00 ja joka
kuukauden ensimmäinen arkipäivä klo 9.00-16.00.
Puhelin: 050 520 9403 / 050 520 9404 / 050 520
9405 Arkisin klo 10.00-16.00.

*tarve = tulot < 660 euroa tuellista ja <1970 euroa
tuetonta kuukautta kohden
**vastike = 5 opintopistettä/tukikuukausi.

Muista!
1. Seuraa tulojasi

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamista varten
opiskelijalle myönnetään 37 tukikuukautta. Kun
opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon
(kandidaatintutkinnon), hänelle myönnetään ylemmän
korkeakoulututkinnon suorittamista varten 28 tukikuukautta.

Sähköposti: asuntotoimisto@ayy.fi

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Postiosoite: Asuntotoimisto/AYY, PL69, 02150
Espoo

Joukkoliikenne toimii pääkaupunkiseudulla joustavasti ja
tehokkaasti ja myös pääkaupunkiseudun pyöräilyreitit ovat
toimivia ja nopeita.

Jos ansaitset esim. kesätöistä enemmän kuin
opintotuen tulorajat antavat myöden, palauta
tukikuukausia ajoissa (ohjeet mm. Kelan sivuilla).
2. Älä sairasta äläkä lomaile
opintotukikuukausillasi
Käytettyjä tukikuukausia et saa takaisin, vaikka
opintoja olisikin vielä jäljellä.
3. Parasta tukea ja ohjausta saat yliopiston
opintotukipalveluista: opintotuki@aalto.fi,
ks. myös Into > Aalto-yliopiston opintotuen
opiskelijapalvelu

Liput ja hinnat JoukkoliikenteessÄ
TERVEYDENHUOLTO

Pääkaupunkiseudulla käytetään joukkoliikenteessä
yleistariffihinnoittelua, eli matkan pituus ei vaikuta matkan
hintaan. Mikäli matkalla ylität kahden kunnan välisen
rajan, veloitetaan matkasta paikallislipun sijasta seutulipun
hinta. Opiskelija-alennuksen saavat ne opiskelijat, jotka
ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen,
Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja joilla on opiskelijastatus
matkakortissaan. Opiskelija-alennus on -50 %.

Yliopisto-opiskelijoiden
terveydestä
huolehtii
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö (YTHS).
AYY:n jäsenmaksu sisältää
YTHS:n vakuutusluonteisen
perusmaksun.

Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja
alennuslippuhakemus löytyy sivulta www.hsl.fi seuraamalla
polkua: liput ja hinnat -> alennusryhmät -> opiskelijat

Lähimmät toimipisteet
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A,
Helsinki

Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien
välillä

HUOM! Voit halutessasi
käyttää minkä tahansa
toimipisteen palveluja, myös
muilla paikkakunnilla.

Tutustu naapureihisi, mutta
hankihan toki katto päällesi!

YTHS PALVELEE…
Yleisterveys (lääkärit, hoitajat, fysioterapeutit, laboratoriot,
röntgen)
Suunterveys (hammaslääkärit, suuhygienistit)
Mielenterveys (psykologit, psykiatrit)

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman
korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden tai Aallon
opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@aalto.fi).

Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää omaa
kunnallista terveysasemaasi tai terveyskeskuspäivystystä.

OPINTOTUKI

Lisätietoja: pääkaupunkiseudun terveysneuvontanumero
p. (09) 100 23 tai www.yths.fi

Opintotuki on tarveharkintainen* ja vastikkeellinen**
sosiaalietuus, joka koostuu kolmesta osasta.

Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskelijoiden tukikeskus
Nyyti ry ja Aallon oppilaitospastorit.

1. Opintoraha 298 €/kk (yksin asuva yli 20-vuotias)
2. Asumislisä 80 % vuokrasta, max. 201,60 €/kk
3. Opintolaina max. 300 €/kk

Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into > Aalto-papit

Kampista
Otaniemeen
pääsee nopeasti Länsiväylää
kulkevilla linjoilla 102 ja 103.
Rautatieaseman vierestä Elielin
aukiolta lähtevät linjat 194 ja
195 kiertävät Kuusisaaren
kautta. Lisäksi seutuliikenteessä
kulkevat linjat 505, 506, 510,
512 ja 550. Tiedelinja 506
yhdistää tiedeyhteisöt: Viikki,
Arabianranta, Kumpula, Pasila,
Meilahti, Otaniemi ja PohjoisTapiola ovat saman reitin
varrella. Espoon sisäisessä
liikenteessä
Otaniemeen
kulkevat linjat 2, 4, 10, 15 ja
52. Kampin ja Arabian väliä voi
kulkea joko Rautatieaseman
edestä raitiovaunulinjalla 6, tai
busseilla 71 ja 74.
Katso aikataulut ja tarkat
reitit osoitteesta: reittiopas.fi

KONEINSINÖÖRIKILTA

Kaukoliikenne
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista on 50 %.
Lisätietoa: www.vr.fi.
Myös Matkahuollon opiskelija-alennus on 50 % vähintään
80 kilometrin pituisesta linja-automatkasta. Lisätietoa: www.
matkahuolto.fi.
Sekä junissa että busseissa opiskelija-alennuksen
saamiseksi tarvitaan voimassa oleva opiskelijakortti.
Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ei oikeuta
alennukseen!

Otaniemeen on kätevä
tulla bussilla!

KONEINSINÖÖRIKILTA

AYY & Selviytyminen

AYY & Selviytyminen

Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: ayy.fi /hakuinfo
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Käytännön asumisasioita hoitaa
AYY:n asuntotoimisto:
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LIIKUNTA JA KULTTUURI

Aalto-yliopistolaisille liikuntapalveluja tuottaa UniSport.
Liikkujia palvelevat liikuntakeskukset Helsingin yliopiston
keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa,
Otaniemessä, Töölössä sekä Viikissä. UniSportin tarjontaan
kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosalit, erilaisia
kursseja sekä kiipeilyä. Käy tutustumassa tarjontaan
tarkemmin osoitteessa www.unisport.fi.

VINKKEJÄ ALKUUN

AYY & Selviytyminen

UNISPORT

Yhdistykset
AYY:n piirissä toimii toista sataa kulttuuri- ja liikuntayhdistystä. Liikuntapuolelta lajeja löytyy perinteisten
jalkapallon, salibandyn (FLOB) yms. lisäksi mm. rugbya,
purjehdusta (TRIP) ja sukellusta (Kupla). Kultuurista
innostuneille on tarjolla mm. kuoroja (Dominante, PK),
orkestereita (PO, RWBK), konemusiikkia (Entropy) ja
speksi. Lisää tietoa yhdistyksistä löydät ayy.fi/yhdistyksille/
yhdistykset/

Otaniemeen mahtuu
monenlaista harrastajaa
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Minustako jäynääjä?
No just sinusta!

Retuperän WBK:n ja Teknologorkestern Humpsvakar:in
yhteiskonsertti Tapiolasalissa

KE 12.09.12

KONEINSINÖÖRIKILTA

Lisätietoja sivuilta;
www.humpsvakar.fi, www.rwbk.fi
tai orkestereiden Facebook-sivuilta

teekkarius140.fi

SANAKIRJA OTANIEMI - SUOMI
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Aate Aalto-yliopiston oma TV- ja
radiokanava
Aino Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lehti
AK Arkkitehtikilta
akateeminen vapaus Luennoilla ja laskareissa ei ole läsnäolopakkoa
akateeminen vastuu Oppiminen on omalla vastuullasi
alayhdistys *AYY:n suojissa
toimiva harrasteyhteisö; melkein
jokaiselle löytyy jotain. Jos et löydä
sopivaa, perusta oma
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, *Kkerho, 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
ayykalenteri Monipuolinen
tietopakkaus, joka pitää elämäsi
järjestyksessä. Kalenterin saa *palvelupisteeltä alkusyksystä

B

Badekarpadlingen Syksyisin Norjassa järjestettävä kylpyammesoutukilpailu
bileet Näitä on, ja paljon onkin.
Kaikkialla. Ks. *Smökkibileet,
*vuosijuhlat, *sitsit, *lakinlaskijaiset,
*gravitaatio, *Bordelli
Bordelli 1. Legendaarisen maineen saavuttaneet killan syysnaamiaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola
bussi *seutuliikenne, *HSL, *dösä

C

Cantina *Keltsu, Dipolissa sijaitseva ravintola

D

Dipoli Kongressikeskus; sisältää
mm. ruokalan ja *Keltsun. AYY:n suurien vuosittaisten bileiden *Lakinlas-

kijaisten sekä *Wapun pitopaikka
DOMINANTE Teekkarilähtöinen
37-vuotias sekakuoro
dösä *bussi. *HSL, Näillä pääsee
kaikkialle

*bussien, *sporien ja paikallisjunien
aikataulut
Humpsvakar Den roliga teknologorkestern Humpsvakar
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

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 avaExcursio = Excu = xq. Hyötyruusmörkö 2. Tietokone johon saa
ja huviretki teollisuuden kohteisiin.
IK Insinöörikilta eli Raksa
yhteyden Otaniemen ulkopuoleltaKotimaan pitkä eli kolmipäiväinen
ilmoitustaulut Otaniemi on
kin 3. Ääni jonka voi kuulla jonkin
excu järjestetään killan toimesta
ilmoitustaulujen luvattu maa, ilmoikosahtaessa.
kahdesti vuodessa. Myös ammattustauluja on joka puolella. Seuraa
tiainekerhot järjestävät jäsenilleen
K-kerho Konstruktiokerho
ainakin killan yleistä sekä phuksiexcuja.
ilmoitustaulua.
KRK Koneenrakennuskilta, lappeen
Euroavia lentoteekkareiden oma Inkubio Bioinformaatioteknologian Rannan koneteekkareiden kilta
ammattiainekerho
opiskelijoiden kilta
Kuuban Yö = Cuba Night =
CN Kiltamme vuosijuhla. Vuonna
iso henkilö Kookas ihminen
2013 kilta täyttää jo 98 vuotta!
ISOhenkilö Vanhempi tieteenFK Fyysikkokilta
KY Edesmenneen Kauppakorkeaharjoittaja, joka tutustuttaa sinut
FTMK Fuksitoimikunta, kiltojen ja
koulun ylioppilaskunta
Otaniemen saloihin.
osakunnan phuksikapteeneista
kylteri Kauppakorkeakoulun opismuodostuva elin, joka on vastuussa
kelija. Rakastettu ja herjattu, vähän
phuksikasvatuksesta ja suunnittelee
niin kuin ruotsalaiset
JMT
=
Jämeräntaival
Teekkateille mm. vapaa-ajan toimintaa
rikylän Route 66. Campuksemme
kyläverkko = Trinet Reitti
Fuksi = *phuksi Ensimmäisen
sykkivä aortta, poikamieskylän
Jämeräntaipaleelta nettiin surffailevuoden opiskelija
valtaväylä
maan
FuksiMAJURI Otaniemen fuksiasi- Julkku Parillisina vuosina julkaiskyyhkyslakka Lokerikosto
oiden ja kaikkien *phuksikapteenien tava wappulehti, ks. *Äpy
*M-salin aulassa. Sinne palautetaan
pomo. Päättää *Wapun järjestämi*laskareita.
Jämeräpartainen
iNsinööri
sestä
Teekkareiden toimia valvova henkiKyykkä 1. Vanha karjalainen
olento
perinnepeli, jonka teekkarit ovat
ottaneet omakseen. Monet ottavat
jäynä Kepponen, jonka ansiosta
Goom Opiskelijoiden känniristeily sekä jäynääjillä että jäynätyillä on –
usein enemmänkin
Gorsu Sauna *JMT 5A:n kivijaainakin jälkikäteen – hauskaa
Köydenveto Silloin tällöin
lassa
tarpeellinen tapa voimasuhteiden
ratkaisemiseen. Perinteinen *KIKgravitaatio 1. luonnonilmiö, jon*SIK syksyllä.
ka seurauksena putoamiskiihtyvyys Keltsu Joka *teekkarin ravintolag on maanpinnan läheisyydessä
olohuone *Dipolissa. Hyvää ruokaa
keskimäärin 9.81 m/s2
ja juomaa opiskelijoille alennettuun
2. Laskiaisrieha, joka aloitetaan
hintaan.
lafka Korkeakoulun osasto tai rapäivällä *Ulliksella laskemalla millä
kennus, esim. *päälafka, *konelafka
Kielikeskus
Kielten
opetuksesta
hyvänsä mikä lumella liikkuu, esim.
vastaava osasto Aallossa. Ilmoittau- Lakinlaskijaiset Syys- ja
sohvalla. Illalla jatketaan parin
tuminen kielikursseille *Oodin kautta, marraskuun vaihteessa järjestettävät
tuhannen ihmisen bileillä
ajoissa
isot *AYY:n bileet *Dipolissa. Yleinen
lakinkäyttöoikeus päättyy LakinlasKIK Koneinsinöörikilta. Kone- ja
kijaisiin.
energiateekkareiden kilta.
haalarit Haalareita on kaikkialla.
laskari 1. kotilaskujen tarkistustiKIKH
KIK:n
hallitus
+
toimihenkilöt.
Koneinsinöörikillan haalarit ovat
laisuus 2. laskuharjoitustehtävä
Valitaan vuosittain loppuvuodesta.
miehekkään vaaleanpunaiset.
LRK Laivanrakentajain kerho
KIKK
KIK:n
kiltakunta.
Yleisillä
Hervanta Tamperelaisten Otavaaleilla vuosittain valittava killan ylin LVI-kerho Lvi-opiskelijoiden amniemi
päättävä elin.
mattiainekerho
Havis Amanda Keimaileva patKIK-puisto *Konelafkan edessä
LVK Lämpövoimakerho
sas Espan puiston ja Kauppatorin
oleva puisto, jonka *KIK rakensi
välimaastossa. Jokin pääkaupunki70-vuotisjuhlansa kunniaksi.
seudun ylioppilaskunnista lakittaa
patsaan joka Wappu.
kiltahuone = kiltis Loistava
Maarintalo Tietokoneita täyteen
sullottu, 24/7 aukioleva rakennus
HOAS Helsingin seudun opiskelija- paikka tavata kavereita ja viettää
Maarinlahden rannassa. Rakennukasuntosäätiö. HOASilta voi vuokrata aikaa. Kahvia, teetä, tietokoneita,
lehtiä, sohvia... kaikkea mitä hetkelli- sesta löytyy myös yleinen suihkutila.
asunnon edullisesti.
sesti toimeton teekkari tarvitsee
Manta *Havis-Amanda-patsas
HOPS Henkilökohtainen opintosuunKK Kemistikilta
Kauppatorilla, lakitetaan *Wappuna
nitelma
KoLehti Killan oma lehti. Ilmestyy
Make Materiaalitekniikan kerho
HP 1. maustekastike 2. Hewlettnoin neljä kertaa vuodessa
Packard, tekee laskimia ja muita
matkakortti Muoviläpyskä,
vempeleitä
Konekilta Oulun yliopiston kojohon voi ladata aikaa tai arvoa.
neinsinöörikilta Ry, Oulun koneteek- Pakollinen hankinta, mikäli aikoo
HSL Helsingin seudun liikennelaikareiden kilta
matkustaa julkisilla kulkuvälineillä
tos. Osoitteesta reittiopas.fi löytyy
opiskelijahintaan.

E

I

F

J

n 5+ opiskeluvuottaan viettävä
kunnioitettava vanhempi tieteenharjoittaja
niemennokka Luonnonkaunis
virkistysalue Servinniemen kärjessä,
nuotioita ja makkaraa
noppa 1. *opintopiste 2. *noppaportaali, paikka, josta ainakin
periaatteessa pitäisi löytyä kaikkien
kurssien kotisivut 3. Useimmiten
kuusitahkoinen peliväline
nyyssit = newsgroups tietokonevälitteinen aihepiireittäin jaettu
keskustelufoorumi. Voi auttaa vaikka
väliaikaisissa asuntopulmissa news.
tky.fi > tori.asunnot

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.

G

K

L

H

M
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Opintoneuvola,
OPI-käytävä 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 ja Matkahuollosta
Opiskelijakortti monessa
paikassa hyödyllinen läpyskä, jolla
todistat olevasi suurella todennäköisyydellä köyhä
Ossi = Ossi Törrönen Teekkarikylän legendaarinen johtaja,
teekkari h.c. (kunniateekkari)
Otahalli Otaniemessä sijaitseva
urheiluhalli

P

nen tyylikäs juhlatilaisuus teemalla
(=naamiaiset) tai ilman (kravatti
paku Killan hieno pakettiauto, jota kaulaan). Teekkariperinnettä loistakiltalaiset saavat lainata omakustan- vimmillaan!
nehintaan
SMT = Servin Maijan Tie, *perPalvelupiste = Sihteeristö
hekylän valtaväylä
*AYY:n toimisto, josta saat mm.
Smökki = Servin mökki.
asuntosi avaimen ja opiskelijakortin
*JMT:n alkupäässä sijaitseva raken(p)erhekylä Teekkarikylän pernus. Loputtomien juhlien pitopaikka.
heosa
Smökkibileet Näitä riittää. Perinperusopinnot Kannattaa suoteisimpiä ovat erilaiset *sitsit sekä
rittaa heti ensimmäiseksi alta pois,
*Bordelli
ja hyvin. Kyllä eksoottisemmankin
Snadi 1. *Satamakaupunki, 2. Pieni
oloista matematiikkaa tarvitaan
stadiksi
myöhemmin.
speksi Humoristinen laulunäytelmä,
phuksi Ensimmäisen vuoden
jossa yllättävät juonenkäänteet ja
opiskelija Wappuun asti.
improvisaatio ovat arvossaan.
phuksikapteeni PhuksikasvatukSYL Suomen Ylioppilaskuntien Liitto,
sen nokkamies tai –nainen killaspoliittisempi kattojärjestö kaikille
sa. Killan kipparit 2012 ovat Antti
ylioppilaskunnille
Surma-aho ja Juho Jyrkiäinen
spora ratikka
phuksipiste Pisteitä, joiden
kerääminen on kivaa. Pisteitä tulee
kerätä tietty määrä, jos mielii saada
lakkinsa Wappuna. Pisteitä kirjoitta- Tapiola Lähimmän valtion virvoitusjuomaliikkeen sekä Espoon
vat lakkinsa saaneet killan hallitukmaistraatin sijoituspaikka, puutarhasen jäsenet sekä toimihenkilöt
kaupunginosa
phuksipisteVIHKO Vihkonen,
johon kerätään phuksipisteitä. Lois- teekkari Sen toisen Wapun jältava tekosyy ilmaantumiselle killan ja keen, ks. *tupsuphuksi
AYY:n tapahtumiin
Teekkarihymni Lauletaan aina
klo 00:00
Phuksisitsit Yksi ehdottomista
ykköstapahtumista phukseille, sykteekkarilakki Kaunis kuusikulsyn ensimmäiset *sitsit
mainen viehättävällä tupsulla ja Ylioppilaskunnan kokardilla varustettu
PK Polyteknikkojen Kuoro
kesälakki
PO Polyteknikkojen Orkesteri
teekkarimuseo Teekkareiden
poikamieskylä *Teekkarikylän
140-vuotisesta historiasta kerätty pyosa jossa on soluasuntoja. Siis se
syväisnäyttely *JMT 3A:n kivijalassa
osa, jossa bileet järjestetään
Teekkarispeksi *Alayhdistys,
Poli *TKK
joka tuottaa häkellyttävää näytelmäProdeko Tuotantotalouden kilta
kulttuuria vuodesta toiseen
prujata Kopioida koneellisesti tai Teemu Teekkari 1. teekkareiden
käsin
Matti Meikäläinen 2. 1930-luvulla
pruju Opintomoniste, kurssin
syntynyt teekkarilaulusikermä 3.
oheismateriaali tai yleisesti mikä
*KIK:n 65-vuotisjuhlansa kunniaksi
hyvänsä kopio
Smökin pihalle pystyttämä patsas.
Restauroitiin KIKkiläisten toimesta
päälafka Korkeakoulun päära*jäynäkilpailuun *wapuksi 2011
kennus
TEK Tekniikan Akateemiset, diplomiPöykky Kokouksen pöytäkirja
insinöörien ja arkkitehtien ammattiliitto. Jäsenyys on opiskelijalle
ilmainen.
Rantsu Rantasauna, sijaitsee
tekn. yo Tekniikan ylioppilas.
JMT:n varrella
Korrekti, asiallinen ja kaikinpuolin
Ratikka raitiovaunu
yhteiskuntakelpoinen kansalainen.
RWBK Retuperän WBK, uudempaa TF = Täffä 1. Teknologföreningen,
ranskalaista torvimusiikkia esittävä
ruotsinkielinen osakunta 2. Osakunlegendaarinen teekkaripalomiessoit- tatalo *Dipolin vieressä, päivisin ruotokunta
kala. Tarjolla erinomaista spagettia
joka keskiviikko.
TKK Edesmennyt Teknillinen KorSatamakaupunki Otaniemen
keakoulu
suurin esikaupunki Helsinki. Pääelin- TKY Edesmenneen Teknillisen Korkeinona turismi.
keakoulun Ylioppilaskunta
Seutuliikenne Kaupunkien
toimisto Killan toimisto *kiltahuovälinen julkinen liikenne, hieman
neella. Toimistosta käsin hoidetaan
kalliimpaa kuin sisäinen liikenne
killan toimintaa ja siellä ovat haalariSIK Sähköinsinöörikilta, rakas ystä- merkit, *Wirsut ja erilaiset pääsyliput.
vämme ja verivihollisemme kaikessa Myös *pakun varaukset otetaan
kivassa köydenvedosta lautapeleivastaan toimistossa.
hin. Ihan kivoja tyyppejä.
TOKYO ry Edesmenneen Taidetesitsit Laulu-, juoma- ja ruokapitoiollisen korkeakoulun ylioppilaskunta

T

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

V

valmistuminen Lopettaa monen
teekkarin lupaavasti alkaneet opinnot ennemmin tai myöhemmin.
Viestintäkeskus Viestinnän
opetuksesta vastaava osasto Aallossa. Puheviestintään ilmoittautuessa
kannattaa olla nopea, kysy *ISOhenkilöltäsi.
VK Vuorimieskilta
VTK Valmistustekniikan kerho
vuosijuhlat Yhdistysten tai
organisaatioiden merkkipäivään
nivoutuva iltapuku/frakkijuhla, ks.
*Kuuban Yö

W

Wanha Poli *Satamakaupunkiin
jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo,
nykyisin GLO Hotel Art
Wappu Otaniemen kansallinen
juhlapäivä, teekkarin joulu. Järjestetään, jos *fuksimajuri niin suo.
Wirsu Suomen koneteekkareiden yhteinen laulukirja. Omasi voit
hankkia *toimistosta *kiltahuoneelta
viidellä eurolla

Y

YTHS Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö

Ä

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

R

S
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* = SANASTA LISÄTIETOA, KATSO MYÖS

VINKKEJÄ ALKUUN
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ENSIMMÄINEN VIIKKO

Elämäsi parhaan ajan

40

1
2
3
4

Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Älä sovi
illaksi treffejä tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustuessa
vierähtää aikaa iltaan saakka.

Ensimmäinen päivä maanantaina 3.9.2012 alkaa Insinööritieteiden
korkeakoulun tervetulotilaisuudella ja johdatuksella opiskeluun
päärakennuksen M-salissa kello 9. M-saliin pääsee kulkemalla joitain kymmeniä
metrejä pääovien ohi kohti Teekkarikylää. Paikalla on myös monta sataa muuta
phuksia ja sali voi olla melko täynnä – ole siis ajoissa paikalla. Siellä näet myös
meidät, phuksikapteenisi, ensimmäistä kertaa, jollet ole tutustunut meihin vielä
Varaslähdössä viikkoa aiemmin.

Ensimmäinen viikko on tehokuuri korkeakouluopiskeluun ja teekkarikulttuuriin tutustumiseen.
Ole siis rohkeasti mukana niin opintoinfoissa kuin killan ja ylioppilaskunnankin järjestämissä
tapahtumissakin. ISOt 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 keskiviikkona vetää ensimmäistä kertaa hohtavan pinkin haalarin päällenne
haalarigaalassa, käykää vaikka ISOhenkilöidenne johdolla sovittamassa ja maksamassa haalarit
killan toimistossa maanantain tai tiistain aikana.
Maanantai 3.9
9-10
1012-13

Vastaanottotilaisuuden jälkeen kokoamme KON- ja ENE-opiskelijat yhteen, ja
siirrymme tien toiselle puolelle konetalolle. Siellä Koneinsinöörikilta, konesekä energia- ja LVI-tekniikan laitokset toivottavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron
saavat killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. Tilaisuuden
päätteeksi teidät jaetaan phuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne. Tästä
eteenpäin päivä sujuu ISOjen johdolla toisiinne ja Otaniemeen tutustuen.

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

1314-16
1619-

Korkeakoulun tervetulotilaisuus @ päärakennus, 		
M-sali
Johdatus opiskeluun @ päärakennus, M-sali
Tutkinto-ohjelmien vastaanottotilaisuus ja 		
phuksiryhmiin jako @ Konetalo, sali K213
Otaniemi tutuksi ja lounas ISOjen johdolla
Teekkarivastaanotto @ Dipoli
Otaniemi-kierroksen jälkeen grillailua @ 			
Konetalon takapiha
Saunomista ja hengailua @ Rantasauna, 		
Jämeräntaival 5 takana

1216-

12-14
14-

Johdatus opiskeluun, koulutusohjelmat
Opinto- ja opiskelijapalveluiden OOP-			
palvelupiste auki

Perjantai 7.9
1520-

KIK-SIK -köydenveto & FuksiFutis @ Alvarin aukio
Legendaariset kauden avajaiset “Kaukkarit” @ 		
Smökki

Viikonloppu

Tiistai 4.9
10-12

Torstai 6.9

Johdatus tietojärjestelmiin 1 @ päärakennus, 		
A-sali
Aalto-yliopiston avajaiset
Aalto-party @ Ainon aukio

Moikkaa äitiä, pese pyykkiä, nuku paljon, tarkista
tumman pukusi / cocktail-mekkosi olemassaolo 		
ensi viikon phuksisitsejä varten. Joka 			
tapauksessa lepää ja kerää voimia opiskelun 		
alkuun!

Keskiviikko 5.9

5
6

Kello 14 alkaa Dipolissa Teekkarivastaanotto, johon siirrytte phuksiryhmittäin ISOjen johdolla. Teekkarivastaanotolla voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti,
nauttia showsta ja tutustua teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Tilaisuuden
jälkeen pääsette jatkamaan Otaniemeen tutustumista ISOjen johdattamina.

Kun Otaniemi on otettu haltuun, on vuorossa grillailua ja illanviettoa konelafkan
takapihalla. Kiltahuoneella toimii koko illan help desk, jos jotain selvitettävää tai
kysyttävää esimerkiksi joukkoliikenteestä ilmenee. Illan pimetessä siirrymme
saunomaan, joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan.
KONEINSINÖÖRIKILTA

8-10

Johdatus tietojärjestelmiin 2 @ päärakennus, 		
A-sali
10-12 Johdatus opiskeluun, Esa Saarinen @ 			
päärakennus, M-sali
13:30- Haalarigaala @ Konetalo, sali K213
14:30- Insinööritieteiden korkeakoulun vapaamuotoinen
vastaanottotilaisuus @ Täffä
17Otasuunnistus & jatkot

VINKKEJÄ ALKUUN

VINKKEJÄ ALKUUN

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Mahtava viikko
takana, siis
innolla kohti
seuraavaa!

KONEINSINÖÖRIKILTA
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CHECKLIST

Jappadaida! Me olemme Samu ja Salla, Salla ja Samu. Otaniemen kipparipareista mukavin ja kaunein. Varmasti
silmiinpistävin tunnusmerkki on kuitenkin puhtaanvalkoiset haalarimme! Vaikka erehdyitkin opiskelemaan
Otakaari neloseen, hätä ei ole tämän näköinen. Viitosesta löytyy Sähköinsinöörikilta, johon olet lämpimästi
tervetullut!
Kuten tässä vaiheessa voit ehkä arvata, on SIK:lla ja KIK:lla pohjaton rakkaus-vihasuhde. Juurikin tästä
johtuen tulemme tapaamaan toisiamme useaan otteeseen ja leikkimään yhdessä! Heti ekalla viikolla pääsette
kokeilemaan kuinka hyvin nurmikko sointuu vaalenpunaiseen, kun kone- ja sähkömiehestä otetaan mittaa SIKKIK-köydenvedossa! Vihreät raidat saa parhaiten pois valkaisuaineella tai kloorilla. Tämän jälkeen törmäämme
mm. SIK-KIK-sitseillä ja pikkukujeilun merkeissä.
Tässä vielä kolme hyvää syytä liittyä SIK:n jäseneksi (ja erota KIK:sta):
1. Mies, joka pukeutuu vaaleanpunaiseen, ei ole uskottava
2. KIK on oikeasti hernelajike, ei kilta
3. Salamakone on vakuuttava, höyrykone ei
Aurinkoista kesää, älä kosketa sähkölaitteita kun olet märkä ja nähdään pian!
Terveisin,
Sallamaria Iltanen ja Samu Ahvenainen
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit
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ENNEN KOULUN ALKUA:

ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA:

Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja
ilmoittautunut läsnäolevaksi

Olen sovittanut ja maksanut haalarit

Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä ja
HOAS:lta

Olen vienyt opiskelijakorttihakemuksen
AYY:n palvelupisteelle

Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla
opintotuki- ja asumislisähakemuksen

Olen hankkinut bussikortin

Olen printannut AYY:n jäsenmaksukuitin
ja ottanut sen mukaan koululle

Olen Facebookissa liittynyt KIK-phuksit
2012-ryhmään

Olen ottanut puvun / cocktailmekon
mukaan phuksisitseille
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Olen käynyt Varaslähdössä

Hienoa, olet valmis saapumaan
Otaonnelaan – Tervetuloa!
KONEINSINÖÖRIKILTA
KONEINSINÖÖRIKILTA

KONEINSINÖÖRIKILTA?

KONEINSINÖÖRIKILTA?
KONEINSINÖÖRIKILTA?

SÄHKÖISKU

KONEINSINÖÖRIKILTA

Varaslähtö

la 25.8 @ Otaniemi
OTA VARASLÄHTÖ
UUDEN ELÄMÄSI
PARHAASEEN AIKAAN!

Olet tervetullut Koneinsinöörikillan
phuksien 2012 Varaslähtöön
lauantaina
25.8
Espoon
Otaniemeen. Siellä sinulla on
loistava tilaisuus tutustua tuleviin
parhaisiin ystäviisi, ISOhenkilöihin
sekä Otaniemen teekkareilta
tuoksuvaan ilmastoon.

Saavu lauantaina 25.8 klo 17
Teekkarikylän Rantasaunalle
Jämeräntaival 7:n taakse
merenrannalle. Otaniemen kartta
ja ohjeistus perille löytyy osoitteesta
koneinsinoorikilta.fi/phuksit.
Ota mukaan säänmukaiset
ulkoiluvaatteet, saunakamppeet
sekä hieman rahaa mahan
täyttämiseen.

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

