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ESIPUHE

Tämä opas on koottu sinua varten ENY-fuk-
si. Sen läpi lukemalla saat ensikosketuk-
sen teekkariuteen, korkeakouluopiskeluun 
ja Otaniemeen. Opas sisältää myös hyö-
dyllistä tietoa ensi syksyyn liittyen, kuten 
missä sinun tulisi olla ja milloin.

Opas on täynnä mielenkiintoisia juttuja eri 
henkilöistä, organisaatioista, opiskelusta 
ja teekkarikulttuurista. Sen sivuilta löydät 
mm. tietoa lähimmistä tukiorganisaatiois-
tasi, kuten Rakennusinsinöörikillasta ja 
AYY:stä. Älä  huoli, vaikka et kaikkea ke-
sän aikana sisäistäisikään, tästä oppaasta 
ei tulla pitämään tenttiä. Oppaasta saat 
vastauksia käytännön kysymyksiin, esi-
merkiksi siihen miten hakea asuntoa Ota-
niemestä.

Ohessa muutama hyödyllinen linkki, joi- 
den takaa löydät informaatiota ja lisää fii-
listelynaihetta:

rakennusinsinoorikilta.fi (IK)
ayy.fi (AYY)
into.aalto.fi

 kela.fi/opiskelijat

IK-Rakennusinsinöörikilta

@Rakennusinsinöörikilta

Antoisia lukuhetkiä!
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Päätoimitus ja taitto: Matias Saikku
Painatus: BookCover 
Painos: 150kpl

Materiaalit: Vanhat fuksioppaat: 
V. Simola, I. Lindgren,  L. Nyrhilä ja
J. Jalonen

Kuvat: IK:n kuvagalleria, Elettra Virtanen,  
Petra Ekroos, Joonas Palosuo, Tuomas 
Orava ja Susanna Karlqvist
Suuret kiitokset Insinööritieteiden 
korkeakoululle oppaan kustantamisesta. 
Kiitos myös tekstejä ja kuvia toimittaneille, 
sekä kipparikollegoilleni.
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Hei arwon ENY-fuksi!

Heti aluksi haluan onnitella sinua opis-
kelupaikastasi ja toivottaa sinut tervetul-
leeksi Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulun kandidaattiohjelman ener-
gia- ja ympäristötekniikan koulutusohjel-
maan!

Juuri alkavan korkeakouluopiskelutaipa-
leesi myötä olet myös lämpimästi terve-
tullut Rakennusinsinöörikillan jäsenek-
si. Älä anna nimen hämätä, olet saanut 
juuri oikean oppaan. Rakas 106-vuotias 
kiltamme ottaa nykyään vastaan kaikki 
energia- ja ympäristötekniikan kandi-
daattiopiskelijat, sekä maisterivaiheen 
energiatekniikan, vesi- ja ympäristötek-
niikan, georakentamisen ja geoinforma-
tiikan opiskelijat. Tänä vuonna joukkoon 
liittyy myös upouusi, englanninkielinen 
Computational Engineering kandiohjel-
ma, josta onkin kerrottu lisää oppaan 
kansainvälisyysosiossa. 

Minä olen Matias, sinun fuksikapteenisi, 
täältä Espoosta kotoisin oleva kolman-
nen vuoden ENY-opiskelija. Tehtävänäni 
on opastaa sinut opintojesi alkuun sekä 
tutustuttaa sinut mystiseen teekkari-
maailmaan. On iloni ja kunniani opastaa 
sinua aina orientaatioviikosta mahdolli-
seen Wappuun ja teekkarilakkiin asti!

Korkeakouluopinnot ovat iso merkki-
paalu ihmisen elämässä ja ne aloitta-
vat aivan uuden elämänvaiheen. Siihen 
saattaa liittyä muutto pois vanhempien 
luota omaan asuntoon ja itsenäisen elä-
män aloittaminen uudessa ympäristössä. 
Yliopisto-opiskelu tuo mukanaan myös 
aivan uusia mahdollisuuksia ja mahtavia 
ihmisiä elämääsi! Onneksi tälle polulle ei 
tarvitse lähteä yksin: sinulla on tukenasi 
minun lisäkseni omat ISO-henkilösi, ISO-
vastaava Mikko ja 11 hengen raati. Voin 
taata, että saamme opintosi hyvin alkuun 
ja löydämme sinulle myös koulun ohelle 
tekemistä!

Ensimmäisenä päivänä kaikki kiltamme 
fuksit jaetaan n. 10 hengen fuksiryhmiin. 
Omasta fuksiryhmästä saat hyvän ensim-
mäisen tukiverkoston heti opiskeluide-
si alkuun. Jokaiseen näistä ryhmistä on 
ennalta nimetty 3-4 ISOhenkilöä, sekä 
raatikummi. Suurin osa ISOista on ollut 
samassa tilanteessa vuosi sitten kuin sinä 
juuri nyt, joten heiltä kannattaakin kysyä 

kaikesta mikä ihmetyttää tai mietityttää. 
Heidän tehtävänään on opastaa tei-
tä fukseja läpi vuoden, niin opiskeluun 
liittyvissä tutoroinneissa kuin muissakin 
maailman murheissa! He tulevat mm. tu-
tustuttamaan teidät kampusalueeseen ja 
auttamaan teitä kurssivalintojen ja opin-
tosuunnitelman tekemisissä, älä siis pel-
kää kysyä heiltä mitään.

Ensimmäisenä opiskelusyksynä tapahtuu 
hyvin paljon. Älä kuitenkaan pelästy pi-
kaisesti täyttyvää kalenteria, vaan lähde 
ennakkoluulottomasti mukaan toimin-
taan. Näin pääset helposti tutustumaan 
uusiin ihmisiin ja löytämään juuri oman 
juttusi ja porukkasi: toimintaa löytyy to-
dellakin laidasta laitaan.

Sanonnan mukaan fuksivuoden voi ko-
kea vain kerran. Se pitää sisällään tapah-
tumia, joihin pystyt osallistua ja kokea 
ainoastaan fuksivuotenasi Otaniemessä. 
Tämä onkin yksi syy lähteä täysillä mu-
kaan toimintaan ja tehdä fuksivuodestasi 
unohtumaton! Suosittelen ottamaan siitä 
kaiken irti!

Fuksikapteeninasi tehtäväni on olla apu-
nasi, tukenasi sekä käytettävissäsi 24/7 ja 
auttaa sinua aina kykyjeni mukaan. Tule 
siis koska vain rohkeasti juttelemaan, oli 
sinulla asiaa tai ei. Minulle voi laittaa jo 
kesällä viestiä, jos mikä tahansa opis-
keluihin liittyvä asia askarruttaa! Minut 
tavoittaa niin puhelimitse, facebookissa, 
kuin sähköpostitsekin. Vastaan mielelläni 
kaikkiin kysymyksiisi!

Koulu alkaa heti syyskuun ensimmäisel-
lä viikolla. Minuun, muihin kiltalaisiin ja 
ennen kaikkea tuleviin opiskelukave-
reihisi pääset kuitenkin jo tutustumaan 
MAIK-varaslähdössä 24.-25.8. Tästä 
löydät lisää tietoa oppaan sivuilta 24-25. 
Tule rohkeasti mukaan! Nähdään viimeis-
tään 2.9. Aalto-yliopiston U2-salissa klo 
9. Ilmoitathan minulle, mikäli et pääse 
tällöin paikalle.

Nyt kuitenin kannattaa nauttia kesästä ja 
ladata akkuja syksyä varten.
Odottavin terveisin,

Matias Saikku
Fuksikapteeni | Captain of freshmen
matias.saikku@aalto.fi | +358 40 411 0902
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Grattis till din studieplats på Energi- och 
miljöteknik och välkommen till Aalto-  uni-
versitetet! Du skulle inte ha kunnat välja 
bättre, framför dig har du nämligen ett helt 
fantastiskt phuxår. 
 
Jag heter Axel och är Phuxivator på Tek-
nologföreningen, TF, den svenskspråkiga 
nationen vid Aalto-universitetet. Min vikti-
gaste uppgift är att ta hand om TF:s phux-
ar. Bara du vill tala eller lära dig svenska 
här vid universitetet så är du varmt väl-
kommen till TF. Vi tar emot alla med öpp-
na armar, det är bara att komma med till 
vårt nationshus, Urdsgallar, under orien-
tationsveckan eller kontakta mig. 
 
Det kommer att ordnas mycket program 
för er och jag rekommenderar att modigt 
vara med på allt genast från början. Då 
lär du känna de andra phuxarna och även 
äldre studerande. Dessutom ska du samla 
phuxpoäng, eftersom de som får tillräck-
ligt med phuxpoäng kan få teknologmös-
san till Wappen (om den ordnas)! 
Jag vet att Saikku kommer att ta bra hand 
om dig, men jag är också alltid här för dig. 
Kom ihåg att läsa igenom hela denna blas-
ka ordentligt och ta i tid itu med alla de nya 
utmaningarna som kommer. Ta checklis-
tan i denna blaska till hjälp. Jag hoppas 
du har en skön sommar och vi ses i sep-
tember! :)
 

Axel Wilhelmson
Phuxivator
+358 45 112 7458
phuxivator@tf.fi
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FUKSIMAJURI
Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikastasi Aalto-yliopis-
tossa! Olet suoriutunut pääsykokeista kunnialla, ja 
on aika ottaa katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa 
fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Jere Vänskä ja tehtäväni on yhdes-
sä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen 
ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunnassa, ja johdan tekniikan alan fukseja vastaan-
ottavien, yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa 
Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yliopistos-
sa opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa. Akatee-
minen vapaus antaa sinulle oikeuden päättää opin-
noistasi ja tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta 
se edellyttää myös paljon vastuuta omasta opiske-
lustasi. Voit itse päättää missä tahdissa opiskelet, 
mutta loppukädessä olet itse vastuussa opintojen 
etenemisestä. Kannattaa siis heti alusta alkaen 
pohtia omaa ajankäyttöä ja jaksamista.

Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden li-
säksi nyt myös taiteiden sekä kauppatieteiden yli-
oppilaita. Yhtenäinen ja monialainen yliopisto sekä 
Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella ää-
rimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja har-
rastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti oman-
laista tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin 
vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko Suo-
messa, erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Ota-
niemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 
1966. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan 
muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teek-
karilauluistaan. Tupsukansa pyrkii tekemisellään 
herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin kans-
saeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, teekka-
rilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. 
Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perinteiden 
vaalimisesta, kuitenkaan niihin jumittumatta. Teek-
karikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai 
hullua teekkarit sattuvat keksimään.

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, on 
monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuu-
luu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit hy-
väksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä 
ketään jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin 
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reipas tekemisen meininki ja kulttuuria kuvastaa hyvin erilaiset projektit, joissa yh-
dessä tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä tekijöitä. 
Tahdon rohkaista, sinua arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi nä-
köistä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaik-
kea fuksikapteenisi tehtävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä opas-
taa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään fuksivuotesi aikana 
fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi oman teekkarilakin. 
Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä muihin 
Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu teek-
kareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen 
teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimin-
taan täydellä sydämellä. Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, kurssikavereihisi 
sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen, uudet ystävät 
sekä kokemukset ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossam-
me voi sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat muut tahot 
luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen haluat omasta opiske-
luajastasi tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä 
kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi 
matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain, toivottavasti saan 
tutustua myös sinuun. Toivotan sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Jere Vänskä
Fuksimajuri

FUKSIMAJURI
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OLTERMANNIN EVÄSTYKSIÄ
Tervetuloa Otaniemeen ja onnittelut opiske-
lupaikasta Aalto-yliopistossa! Sinun elämäsi 
muuttuu nyt kokonaan uudenlaiseksi, kun siir-
ryt opiskelemaan. Toki tämä tarkoittaa myös 
sitä, että sinun tulee ottaa paljon aiempaa suu-
rempi vastuu omista tekemistäsi, varsinkin jos 
tähän samaan hetkeen osuu muutto kotilieden 
lämmöstä omillesi. Koska pääsykokeet ohjaa-
vat Aalto-yliopistoon varsin valikoitunutta po-
rukkaa, tulet opiskelemaan muiden samanta-
paisesti orientoituneiden seurassa, mikä antaa 
taattua vertaistukea. 
Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatinoh-
jelma on teoreettisvoittoinen, eikä sisällä vielä 
kovin paljoa ammattiaineopintoja. Niitä joudut 
odottamaan maisterivaiheeseen saakka. Tär-
keää on siis pitää motivaatiota ja oikea asen-
netta yllä, vaikka et enää olisikaan se ryhmän 
paras laskuniekka, joka ratkaisee vaativat on-
gelmat hetkessä. 
Sinulla ei välttämättä ole vielä kovin selvää ku-
vaa siitä, mitä haluat aikuisena tehdä. Hankki-
malla alan kesätöitä voit paremmin pohtia omaa 
tulevaisuuttasi tai ainakin rajata, mitä et halua 
aikuisena tehdä. Ohjelmaan kuuluu paljon va-
paaehtoisia aineita, joiden valinnalla voit tehdä 
räätälöidä opiskelusi omien kiinnostuksiesi mu-
kaisesti ja samalla ylläpitää omaa motivaatiota-
si. 

Omia evästyksiäni sinulle ovat:

Ajattele omilla aivoillasi, älä usko kaikkea, 
mitä sinulle kerrotaan.
Opiskele oppiaksesi – älä läpäistäkseni 
tenttejä. Monella taidolla tai tiedolla voi olla 
yllättävää käyttöä tulevaisuudessa,          
esimerkiksi jos työurasi varrella sen sisältö 
muuttuu.
Etsi itsellesi sopiva polku. 
Tasapainota työ (tässä siis opiskelu) ja huvi. 
Osallistu, älä jää yksin. Esimerkiksi kilta-, 
harrastetoiminta ja ammattiainekerhot 
toimivat aktiivisesti.  
Älä kuvittele, että voit yhtä aikaa opiskella 
tehokkaasti, juhlia joka ilta, käydä töissä 
ja harrastaa huippu-urheilua. Muista 
priorisoida tekemisesi.

Varmistaaksesi haluamasi maisteriohjelman 
paras tapa on menestyä opinnoissa. Erityis-
esti nopea opiskelu ja hyvät arvosanat takaa-
vat täyden valinnanvapauden. Kannattaa myös 
katsoa, painottaako haluamasi maisteriohjelma 
jotain sivuainetta tai -aineita. Tämä on asia, jos-
ta voit jutella oman opettajatuutorisi (Academic 
advisor) tai tulevan maisteriohjelman profes-
sorien kanssa.  Muista, että sivuaine voi olla 
myös Aallon muusta koulusta tai jopa Aallon 
ulkopuolelta.
Päästyäsi maisteriohjelmaan voit keskittyä 
pääaineen opintoihin. Maisteriohjelmaan on 
jätetty varaus myös vaihto-opinnoille. Ul-
komaan vaihdon voit toki tehdä myös kan-
didaattivaiheessa. Eräänä vaihtoehtona voi 
olla myös kesätöiden hankkiminen ulkomailta.  
Vaihdossa voit syventää osaamistasi ja ope-
tella seisomaan omilla jaloillasi vaihtuvissa ja 
epävarmoissa olosuhteissa. Nämä ovat taitoja, 
joista on varmasti hyötyä myös työelämässä. 
Tämän päivän työelämä muuttuu jatkuvas-
ti ja edellyttää myös työssä ollessa jatkuvaa 
opiskelua ihan sanamukaisesti, joten opiskelu-
taidoilla on käyttöä jatkossakin. 
Olen IK:n oltermanni, jonka tehtävänä on to-
imia siltana opiskelijoiden ja professorien sekä 
muun laitoksen henkilökunnan välillä, joten 
tulen osallistumaan useisiin killan tilaisuuksiin. 
Voit tulla juttelemaan niissä, luennoilla tai pii-
pahtaa huoneessani R-talossa.

Terveisin  Leena
Leena Korkiala-Tanttu
Geotekniikan professori

•

•

•
•
•

•
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IK:N RAATI
Moikka, 

Tervetuloa Rakennusinsinöörikiltaan! Uutena energia- ja ympäristötekniikan opiskelijana 
kuulut osaksi kiltaamme. 106-vuotiaasta killastamme löytyy niin geoinformatiikan, geo-
rakentamisen, energiatekniikan kuin ympäristö- ja vesitekniikan opiskelijoitakin. Vaikka 
eri opintosuuntauksia onkin paljon, on yhteishenki reilun 500 jäsenen killassamme erin-
omainen. Kilta on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tehtävänä on tutustuttaa 
jäsenensä niin eri opintoaloihin, opiskelukavereihin kuin aloillamme toimiviin erilaisiin 
yrityksiin. Eri yritykset alkavatkin tulemaan sinulle tutuiksi heti ensimmäisestä päivästä 
lähtien! 

Killan toiminnasta päävastuussa on 11 henkilöstä koostuva raati, eli hallitus. Yhdessä 
aktiivisten kiltalaisten joukon kanssa pidämme huolta siitä, että integroitumisesi kiltaan 
onnistuu mahdollisimman jouhevasti. Meiltä saa ja pitääkin tulla kysymään aina kun 
mieltä jokin asia askarruttaa. En lupaa että tietäisimme aina kaikesta kaiken, mutta usein 
tiedämme kuka tietää kysymykseesi vastauksen. Vaikkei mitään kysyttävää olisikaan, 
kanssamme saa tulla myös rupattelemaan ihan niitä näitä. 

Tervetuloa mukaan, tehdään opintovuosistasi yhdessä unohtumattomat. Nähdään orien-
taatioviikolla! 

Rakennusinsinöörikillan raadin puolesta, 

Mia Roslund 
Puheenjohtaja 2019
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RAATI ESITTÄYTYY

Puheenjohtaja - Mia

Parasta Otaniemessä: 
Kaikki rakkaat ystävät, uudet tutta-
vuudet ja kokonaisvaltainen Aalto-
henki.
Mitä virkaasi kuuluu: 
Raadin kokousten pöytäkirjojen laa-
timinen sekä killan sisäisen tiedotuk-
sen hoitaminen.
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: 
Humoristisella asenteella ja yksittäi-
sillä ahkeruudenpuuskilla. Elämää ei 
pidä ottaa liian vakavasti.

Parasta Otaniemessä: 
Kaikki kaverit asuu yllätysvisiittietäi-
syydellä. Rantsun palju on myös lä-
hellä sydäntä.  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Hellän rautaisella otteella raadin ja 
killan johtaminen.  
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty 

Kirjuri-tiedottaja - Rasku

Parasta Otaniemessä: 
Siellä vallitseva rento ilmapiiri ja katuku-
vassa näkyvä opiskelijamaisuus.  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Killan taloudesta huolehtiminen eli las-
kujen maksamista, laskuttamista ja tilin-
päätöksien hoitamista.
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: Vas-
taavat=vastattavaa, sillä pääsee pitkälle.

Rahastonhoitaja - Tommi

Parasta Otaniemessä: 
Otaniemi on oma pieni maailmansa täynnä vilskettä, menoa ja perinteitä. 
Ikinä ei tiedä, mitä voi tapahtua.   
Mitä virkaasi kuuluu: 
Kiltalaisten tutustuttaminen oman alan työelämään ja mahdollisuuksiin 
yritysvierailuiden kautta.   
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: Vakavasti, mutta ei tosissaan. Todella 
hauskaa fuksivuotta kaikille! Olkaa upeita toisillenne!  

Parasta Otaniemessä: 
Koskaan ei tiedä mitä voi tulla vastaan tai mistä voi löytää itsensä. Varmaa on 
se, että tuttuihin törmää väistämättä. En tosin tiedä onko se aina hyvä juttu.  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Killan ja yritysten välisestä yhteistyöstä huolehtiminen. Tehtävänäni on hankkia 
rahaa muiden raatilaisten käytettäväksi, sekä  tutustuttaa opiskelijat jo opiske-
luaikana alan yrityksiin.
Miten hoidat virkasi / vapaa sana:  Nauti fuksivuodestasi täysillä ja tule MAIK-va-
raslähtöön!

Yrityssuhdevastaava - Laura

Excursiomestari - Orava
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Fuksikapteeni - Saikku

Parasta Otaniemessä: 
Ystävät ja tapahtumat ovat lähellä, joten joka päivälle voi 
halutessaan löytää spontaania tai odottamatonta tekemistä  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Opiskelijaedunvalvonta ja yhteydenpito yliopistoon - jos 
siis opinnoissa on esimerkiksi ongelmia tai parannettavaa, 
ryhdyn toimeen epäkohtien ratkomiseksi.   
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: Arkipäivieni riemuna on 
kokoukset eri yliopistotahojen kanssa

Parasta Otaniemessä: 
Jokaisen päivän mukana tuleva yllätysmomenttipotentiaali.  
Mitä virkaasi kuuluu: 
ENY:n uuden fuksivuosikurssin kouluttaminen ja perehdyttäminen teekkariuuteen 
ja sen saloihin.  
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: 
Esa Saarisen, Napoleonin ja Julius Caesarin johtotaitojen tarkan analysoinnin tu-
loksena hioutunut johtamiskäyttäytyminen

Opintovastaava - Jutta

Parasta Otaniemessä: 
Ihmiset ja yhteisöllisyys  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Killan journalistisen huipputuotoksen Ruutis-
ten toimittaminen ja muun muassa kuvagalle-
rian hoito   
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: Vahvalla 
aikatauluttamisella ja sitäkin vahvemmalla de-
legoimisella 

Parasta Otaniemessä: 
Se, että huomenna voit löytää 
jotain, jonka olemassaolosta et vielä 
tänään tiedä.  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Vastaan kiltaan tulevista maisteri- ja 
vaihto-opiskelijoista ja heidän fuksi-
kasvatuksesta.  
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: The 
world is my office 

Parasta Otaniemessä: 
Otaniemi on eloisa ja yllätyksellinen paik-
ka, jossa tekeminen ja uudet tuttavuudet 
eivät lopu kesken.  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Tapahtumien järjestämistä ynnä muita käy-
tännön järjestelyitä.  
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: 
Smökissä eka smökissä vika

Parasta Otaniemessä: 
Spontaanit seikkailut ja Smökin keittiö  
Mitä virkaasi kuuluu: 
Kiltalaisten janon ja nälän sammuttaminen 
sekä ympärivuotinen stressinpoisto.  
Miten hoidat virkasi / vapaa sana: 
Keittiössä on parhaat bileet

Emäntä - Emma

Isäntä - Lionel

Kv- ja maisterivastaava - Ella
Ruutisten päätoimittaja - Lauri
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ISOVASTAAVAN JA ISOJEN TERVEHDYS
Moikkamoi fuksi!

 

Opintojen ja opiskelijaelämän alku on varmasti 
jännittävää aikaa - uudet maisemat, uudet kasvot 
sekä täysin uusi ilmapiiri ja ruokaakin pitäisi jossain 
välissä saada.

Ei syytä huoleen, sillä minä, IK:n ISOvastaava, 
sekä fuksikapteeninne Matias, olemme valinneet 
juuri Sinulle sopivan joukon ISOja auttamaan 
näissä arjen pulmatilanteissa. ISOt toimivat 
fuksien ohjaajina sekä kavereina, siis aivan kuten 
tuutoreina, mutta ISOmpana! Heidän tehtävänsä 
on auttaa sinua jo ensimmäisestä päivästä 
lähtien. ISOt kertovat teekkarikulttuurin saloja, 
parhaimpia ruokapaikkoja ja antavat hyviä vinkkejä 
yliopistokursseille. Otaniemestä löytyy muun 
muassa kaikenlaisia harrastekerhoja, joista voi 
kysellä ISOilta vapaasti ja he yrittävät parhaansa 
mukaan neuvoa tai etsiä tietoa kysymyksiisi. 
Tunnistat ISOt orientaatioviikolla omasta haalean 
sinisestä tutor-paidasta, joten mikäli olet eksynyt tai 
jokin asia kummastuttaa, älä pelkää nykäistä tässä 
paidassa sekä meidän sinisissä haalareissamme 
haahuilevaa ISOa hihasta.

Ensimmäisen kosketukseen opiskelijaelämästä saat MAIK-varaslähdössä. Täällä pääset 
tutustumaan tuleviin fuksikavereihisi, ISOihisi, muihin kiltalaisiin ja myös muiden kiltojen 
jäseniin rennon hauskassa ilmapiirissä. Myös minä sekä fuksikapteenisi on paikalla, 
joten olet enemmän kuin tervetullut tänne!

Onneksi olkoon loistavasta 
valinnasta, ja tervetuloa Aaltoon 
ja Otaniemeen. Toivottavasti 
nähdään jo varaslähdössä!

 

Terveisin,

Mikko Jantunen, 
ISOvastaava 2019

Raksa-ISOja vuosimallia 2019
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KURSSINEUVOSTO
Moikkelis koikkelis!
Vilpittömät onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa kiltaamme! Nämä eivät var-
masti ole ensimmäiset eivätkä viimeiset kuulemasi onnittelut. Olet tehnyt erin-
omaisen valinnan sekä alan että opiskelijaelämän kannalta, sillä ohan tää ny nät-
tii!
“Kurssineuvosto on fukseista koostuva aktiivinen joukko, joka mm. organisoi fuksien 
omat bileet eli RILkamat, tilaa vuosikurssin haalarimerkin ja tuottaa kurssimatrikkelin.”

Kurssineuvostoon voi hakea vuosittain jokainen kyseisenä vuonna energia- ja 
ympäristötekniikan opiskelunsa aloittava Rakennusinsinöörikillan jäsen. Muista 
killoista poiketen killassamme fuksit valitsevat keskuudestaan kurssineuvoston. 
Perinteisten tehtävien lisäksi kurssineuvostolla on vapaus järjestää juuri omanlai-
siaan tapahtumia ja toimintaa. Paikka kurssineuvostossa on erinomainen ensias-
kel aktiiviseen kiltatoimintaan ja opiskelijaelämään. Toiminnan tavoite on nostaa 
vuosikurssin yhteishenkeä ja pitää haippi huipussa!

KN ’18
Mikko, Lotta, Lassi, Eino, Iina, Iiro, Fanni x2, Rita, Eetu, Kristofer

PS. Uusi kurssineuvosto valitaan jo toisella kouluviikolla 13.9. Ole siis skarppina, sillä tätä et halua missata!
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- Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja jo vuodesta 1963 -

Ruutiset on Rakennusinsinöörikillan oma lehti, joka julkaistaan neljä (fem) kertaa vuodessa. Se on 
sisällöltään toisinaan viihteellinen ja pyrkii osaltaan dokumentoimaan kiltatoimintaa ja sen histo-
riaa seuraaville teekkaripolville. Ruutiset julkaistaan sekä verkossa, että fyysisenä painoksena, 
jonka voi hakea omakseen kiltahuoneeltamme. Huhu kertoo, että lehti toimii hyvin paitsi sateen-
suojana ja päiväpeittona, myös lukumateriaalina – oikein epätoivoisen hetken tullen. Paremman 
käyttötarkoituksen keksijälle voinen tarjota ylävitosen (högfem).

Ruutisia työstävään toimikuntaan kuuluu päätoimittajan lisäksi ahkera joukko toimittajia, graafi-
koita ja dokumentoijia. Tähän ryhmään olet erittäin tervetullut jo fuksina, kun jäsenet loppuvuo-
desta taas nimitetään killan vaalikokouksessa. Mukaan toimintaan voi tosin päästä mukaan jo 
aiemminkin, kunhan ensin neuvottelee tiensä päätoimittajan suosioon. Esimerkiksi em. henkilöltä 
kysyminen voisi olla ihan hyvä tapa lähestyä ongelmaa.

Lopuksi voisin varmaan vielä toivottaa teidät oikein tervetulleeksi Rakennusinsinöörikiltaan ja 
Otaniemeen. Vuosi se on tämäkin.

Ruudolf Ruutinen
TG @RuudolfRuutinen
IG @Ruutiset

Teekkari oikeudessa syytettynä:
Armoa, ei humanistiksi!

Kirjuri kirjaa:
Armoa ei, humanistiksi!

Koska pilkun paikalla on väliä
-Ruutiset

Ruutiset - riippumatonta laatujournalismia tutkivasti 
Ruutiset - tutkimatonta journalismilaatua riippumatossa
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Kansainvälisiä opiskelijoita opiskelee Aalto-yliopistossa iso joukko. Maisteriopiskelijoita, jotka 
suorittavat koko tutkintonsa Suomessa, on yli 2000, vaihtareita eli vaihto-opiskelijoita saapuu 
vuosittain noin 1000, ja lisäksi on englanninkielisen kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskeli-
joita. Myös kiltaamme saapuu vuosittain lukuisia kansainvälisiä vaihto- ja maisteriopiskelijoita. 
Lisäksi tänä syksynä killassa alkaa uusi englanninkielinen kandidaattiohjelma, minkä johdosta 
toivotamme tervetulleeksi lisää opiskelijoita.

KANSAINVÄLISYYS

ELLA

Minun tehtäväni kiltamme Kv- ja maisterivastaava-
na on yhdessä Kv-ISOjen kanssa tutustuttaa alamme 
vaihto- ja maisteriopiskelijat niin kiltaan ja teekkari-
kulttuurin, kuin myös elämään Suomessa. Jos sinua 
kiinnostaa kansainvälistyminen, kielitaitojesi paranta-
minen, toisiin kulttuureihin tutustuminen tai ihan vain 
hauskanpito uusien ihmisten kanssa, olet tervetullut 
mukaan kiltamme Kv-toimintaan! Tule ihmeessä ny-
käisemään hihasta, jos olet kiinnostunut!

Nähdään orientaatioviikolla!

Ella Asikainen
Kv- ja maisterivastaava | Master of International Affairs
ella.asikainen@aalto.fi

DANIELA 

Kiltaamme saapuu tänä vuonna 25 kv-kandiopiskeli-
jaa, joista osa tulee Suomen ulkopuolelta. Minun teh-
täväni yhdessä Fuksikipparin ja IB-ISOjen kanssa on 
ensinnäkin tarjota ja mahdollistaa samanlainen fuksi-
kasvatus kv-kandifukseille kuin normi fukseille ja saa-
da heidät tuntemaan itsensä osaksi kiltaa. Jos sinulla 
on ideoita tai ehdotuksia, miten voisimme tarjota teille 
ja teidän kv-kollegoillenne parhaan mahdollisen fuk-
sivuoden, tai jos olet muuten kiinnostunut kv-kandi-
asioista, ota ihmeessä yhteyttä minuun! 

Nähdään syksyllä!

Daniela Schenk
Kv-kandivastaava | International Bachelor Coordinator 
daniela.schenk@aalto.fi 

Raksan IB-ISOja 2019



Opiskelijaedut 
Opiskelijana sinulla on oikeus satoihin etuuksiin, kuten Kelan, 
Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja alennettuun opiskelijalou-
naaseen opiskelijaravintoloissa. Myös pääkaupunkiseudun 
julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kun-
han asuinpaikkasi on HSL-alueella ja olet päivittänyt mat-
kakorttiisi opiskelijastatuksen HSL:n palvelupisteellä. Samalla 
matkakortilla pääsee myös joihinkin yliopiston tiloihin! 

Opiskelijapalvelu Frankin kautta saat opiskelijakortin, jolla 
varmistat opiskelija-alennukset koko Suomessa. Frankilla on 
sekä digitaalinen että perinteinen muovinen opiskelijakortti. 
 
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App (0€) on virallinen opis-
kelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida sen jälkeen, kun 
olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut 
AYY:n jäsenmaksun. Danske Bankin maksujärjestelmällä va-
rustettu muovinen opiskelijakortti on maksuton kaikille opis-
kelijoille. Voit saada kortin ilman maksujärjestelmää hintaan 
15,10 €. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että 
muoviseen opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteis-
ta löytyy Frankin sivuilta osoitteesta FRANK.FI. 
 
HUOM! Kun olet saanut kortin, muista hakea siihen myös 
vuositarra AYY:n palvelupisteeltä! 

Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY 
kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. 
Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme 
Aallon opetusta ja opiskelijaelämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin 
niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus 
osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n 
piirissä toimivaa yhdistystä. 

Mikä AYY?

Palvelut

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, jonka 
tunnistat myös kirjaimista AYY! Me täällä ylioppilaskunnas-
sa pyrimme takaamaan, että Aallossa voit kokea maailman 
parasta opiskelijan elämää. Haluamme, että jokaisella opis-
kelijalla on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhtei-
sössämme, ja että jokainen meistä saa tarvitsemansa tuen 
koko opiskelun ajan. 

Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maailmaan. 
Kannustamme sinua tutkimaan, olemaan utelias, oivalta-
maan, oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä pel-
kää, vaikka oman paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi 
joskus olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua 
ja auttamassa vaikeissa paikoissa. 

Ollaan yhteyksissä! 

14 000 jäsentä 

200 järjestöä ja yhdistystä 

40 työntekijää 

10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä 

Satoja vapaaehtoisia 

Anna Halsas
uusista opiskelijoista vastaava hallituksen jäsen

AYY numeroina Viestintäkanavat

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta! 

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta

AYY

AYY_FI  AYY_FI

Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n 
palveluista ja mahdollisuuksista osoit-
teessa AYY.FI
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Edunvalvonta ja  
vaikuttaminen 
 
AYY edustaa opiskelijoita yliopiston päätöksen-
tekoelimissä ja ajaa opiskelijoiden etua yhteis-
kunnassa. AYY:n valitsemien opiskelijaedustajien 
kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan yli-
opistossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n ylin pää-
töksentekoelin on edustajisto, joka valitaan ää-
nestämällä. Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet voivat 
äänestää ja asettua ehdolle. Seuraavat vaalit 
ovat jo tänä syksynä 2019! 

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa jäsenilleen muitakin 
palveluita ja mahdollisuuksia design-kalenterista ja 
stipendeistä monenlaisiin vapaaehtoismahdolli-
suuksiin. AYY:lla on myös lukuisia sauna- ja juhlati-
loja, joita jäsenet voivat vuokrata. 

Muut palvelut

Opiskelija-asuminen 
AYY omistaa noin 2 600 opiskelija-asuntoa Helsingis-
sä ja Espoossa. Kaikilla AYY:n jäsenillä on oikeus hakea 
AYY:n asuntoja. Voit hakea omaa asuntoa heti, kun 
saat vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta 
yliopistolta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkau-
punkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat 
etusijalla asuntoja jaettaessa. Ylimääräisen hakijapis-
teen saa, kun hakee ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai jou-
lukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. Voit 
selailla ja hakea AYY:n asuntoja Domo-järjestelmän 
kautta: DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä 
(HOAS). 

Terveydenhuolto 
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilai-
den terveydenhoitosäätiö (YTHS). AYY:n jäsenenä saat 
tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suuntervey-
den ja mielenterveyden alueilla. Suurin osa YTHS:n pal-
veluista on maksuttomia yhteydenotot ja yleistervey-
den käynnit mukaan lukien, ja maksullisetkin palvelut on 
pidetty kohtuuhintaisina.  

Lisätiedot: YTHS.FI 

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri 
Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat oleellinen osa aal-
tolaista opiskelijakulttuuria. Vuoden kohokohtina toimi-
vat Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja 
monet muut tapahtumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka jär-
jestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin ja peleistä 
muihin harrastuksiin. Uudet opiskelijat ovat aina terve-
tulleita mukaan yhdistystoimintaan. Kannattaa pysyä 
avoimena eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa!
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AYY:n keskustoimisto sijaitsee vanhan ostarin vieressä ylätasangolla



What is KY?
                        

For over a hundred years, and for years to come, KY 
has and will be the home and community for all Aalto 

University Business students. Founded in 1911, KY has 
ever since provided its members services and benefits, 

student advocacy and memorable experiences, as well as 
friendships that last a lifetime.

KY exists solely for – and because of – its members. 
Many students choose to volunteer their time and are 

active in, for example, KY’s associations, committees and 
project teams. Every degree student at Aalto University 
School of Business may join KY and the membership is 

free of charge.

KY Foundation, for its part, was founded to support the 
students at Aalto University School of Business. The 

foundation distributes grants and subsidies, for example, 
to KY’s associations, individual projects and students 

going abroad for an exchange period. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY. 

KY in numbers
Over 3000 members 

108 years
3 locations

11 employees & 9 board members
Over 50 associations

Hundreds of volunteers



What is KY?
                        

For over a hundred years, and for years to come, KY 
has and will be the home and community for all Aalto 

University Business students. Founded in 1911, KY has 
ever since provided its members services and benefits, 

student advocacy and memorable experiences, as well as 
friendships that last a lifetime.

KY exists solely for – and because of – its members. 
Many students choose to volunteer their time and are 

active in, for example, KY’s associations, committees and 
project teams. Every degree student at Aalto University 
School of Business may join KY and the membership is 

free of charge.

KY Foundation, for its part, was founded to support the 
students at Aalto University School of Business. The 

foundation distributes grants and subsidies, for example, 
to KY’s associations, individual projects and students 

going abroad for an exchange period. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY. 

KY in numbers
Over 3000 members 

108 years
3 locations

11 employees & 9 board members
Over 50 associations

Hundreds of volunteers
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FUKSI! TULE MAIK-VARASLÄHTÖÖN!

MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikiltaa yhdistävä ammattiainejärjestö, jo-
hon kannattaa liittyä heti! Yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa verkostoituminen alojen välil-
lä jo opiskeluaikana, ennen työelämään siirtymistä. MAIK:in toiminta koostuu pitkälti vuosittain 
järjestettävistä perinteisistä tapahtumista, joista ensimmäinen on jo ihan kulman takana.

Fuksi, lähde MAIK-varaslähtöön! Varaslähtö on orientaatioviikkoa edeltävä alkupamaus, jossa 
teillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus tavata tulevia opiskelukavereitanne. Uusien opiskeli-
joiden lisäksi paikalle saapuu mittareiden, arkkarien ja raksalaisten hallitukset, ISOhenkilöt sekä 
MAIK-hallitus.

Varaslähdössä pääsee kokemaan ensimmäistä kertaa opiskelijaelämän hauskimpia puolia ren-
noissa mökkimaisemissa, ruoan, juoman ja hyvän seuran kera. Bonuksena saat jo orientaatiovii-
kolle tuttuja kasvoja. Lähde siis ennakkoluulottomasti mukaan, et varmasti tule katumaan!

MAIK:in jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista, ja sen voi tehdä vaikka saman tien osoittees-
sa www.maik.ayy.fi. Seuraa myös varaslähdön Facebook-eventtiä MAIK ry:n Facebook-sivujen 
kautta.

MAIKin Puheenjohtaja,
Meeri Pitkänen

QR-koodi
MAIK-varaslähdön

Facebook-eventtiin!



MAIK

TERVETULOA
MAIK-VARASLÄHTÖÖN!

Paikan päälle järjestetään bussikuljetus Helsingistä lau-
antaina sekä paluukyyti sunnuntaina.

MITÄ? Tutustumista, hengailua ja rentoa kesämeininkiä 
mökkimaisemissa
MILLOIN? 24.8.-25.8. Vallitun leirikeskus, Kangasala
MITÄ MAKSAA? MAIK:in jäsenille 8€, muille 10€. Si-
sältää kuljetuksen, majoituksen ja ruokailun.
ILMOITTAUTUMINEN: MAIK ry:n nettisivuilla, linkki 
julkaistaan myös facebook-tapahtumassa. Ilmoittautu-
minen päättyy 21.8.
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Order your copy now at keikka@humps.fi!

050 353 4552   |   keikka@humps.fi   |   humpsvakar.fi



www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset 9.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät 10.9. & 11.9.

Aada Taipale
050 919 6698
aada.taipale@aalto.fi

Helmi Uusitalo
040 560 8305
helmi.uusitalo@aalto.fi

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä

L A U L A M A L L A  M A A I L M A L L E

Order your copy now at keikka@humps.fi!

050 353 4552   |   keikka@humps.fi   |   humpsvakar.fi
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Teknologföreningen TF on Aallon 147-vuo-
tias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaik-
ki ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta 
huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus 
puhua tai oppia ruotsia. Teknologföre-
ningenin tilat sijaitsevat Urdsgjallarissa, 
suuressa betonirakennuksessa Dipolin vie-

ressä. Siellä TF:llä on oma lounasravintola anniskeluoikeuksi-
neen. TF:llä on tekniikanpunaiset haalarit, joihin monet lisäi-
levät osia oman linjansa haalareista. 

Maanmittarikilta, eli MK, on perustet-
tu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja 
edelleen vastaanottava kilta. Killasta on 
muodostunut sanonta “killoista perhein”. 
Haalarit ovat mattamustat joissa vasen 
hiha ja takatasku ovat fuksianpunaiset. 
Haalareiden selkää koristaa killan logo 

“kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on jokaisen vuo-
sikurssin oma tunnus.

Arkkitehtikilta on perustettu 1908 ja se 
on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. 
Se on koti arkkitehtuurin, maisema-ark-
kitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opis-
kelijoille, eli jäseniä ovat sekä teknillisen 
alan että taiteen alan opiskelijat. Arkkari-

haalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin hel-
posti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehtiopiskelijat 
tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse maalatusta 
puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat 
joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee 
oman logonsa haalareiden selkään.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavalli-
semmin Raksa, on 1913 perustettu ai-
nejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja 
ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. 
Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina 
tunnettu yhdistys on Otaniemen kolman-

neksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 
killan opiskelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympäristö-
tekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista 
ympäristönvihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin 
legendaarisesta RAKSA JAKSAA huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin 
vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suu-
rimmista killoista. Tämä aiemmin kone- 
ja energiatekniikkaa ja vuodesta 2013 
kone- ja rakennustekniikkaa opiskelevien 
tekniikan ylioppilaiden ainejärjestö on 

osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset 
tunnistaa vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä 
telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, 
kaa, KONE!” -huudoista.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 
perustettu, pian satavuotias kilta. Reip-
paat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa puh-
taanvalkoisista haalareistaan joiden sel-
kää koristaa killan upouusi logo, kun taas 
vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää 

vanhan lamppulogon. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähkö-
fukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit 
saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on 
“Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”

TF 
Axel MK

Eetu AK
Elina

IK
Matias KIK

Mikko ja Mikko
SIK

Jami ja Janne
Fuksimajuri

Jere
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Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 pe-
rustettu ainejärjestö, joka kerää saman 
katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan 
ja matematiikan opiskelijat. Kukin fyssalai-
nen erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, 
matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Kil-

lan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavut-
tamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi 
teevedellä.

Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustet-
tu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjes-
tö. Sisäänotoltaan Tietokilta on myös yksi 
Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset 
tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan 
joiden selässä komeilee valkoinen killan 

epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan killan 
AS:n jäsenet eli aASit tunnistaa violeteista 
haalareista, joiden vasen hiha on musta. 
Mustassa hihassa komeilee vielä valkoi-
nen tasku merkiksi tietoliikenneopiskeli-

joiden SIK-menneisyydestä. Haalareiden selässä on killan 
logo ja teksti “Aivan Sama”, jota toisinaan kuulee aASien 
suusta huudettuna.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoi-
den vuonna 1866 perustama kilta. Vaikka 
kilta on pieni, ovat sen jäsenet sitäkin ak-
tiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoi-
sista haalareistaan, joita koristavat sateen-
kaaret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit 

alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä 
kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet 
tervetullut!

Athene on informaatioverkostojen opiskeli-
joiden 1999 perustama ainejärjestö. Otanie-
messä ehkä hieman pienempi ja nuorempi 
kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset Athene-
laiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haala-

reistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita 
koristaa musta vasen hiha, joka muistuttaa Tietokiltalaisis-
ta juurista.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on 
perustettu vuonna 2007, ja on siten Otanie-
men nuorin kilta. Inkubion haalarit ovat his-

toriallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja nii-
tä koristavat valkoiset, itseommeltavat lehmänlaikut, jotka 
muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään 
he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Prosessiteekkarit eli lyhyemmin PT on Otaniemen uusin tulokas, vuonna 2012 perus-
tettu korkeakouluyhdistys. PT ottaa vastaan kaikki kemian tekniikan korkeakouluun tu-
levat fuksit. PT:läiset pitävät yllään sinisiä haalareita, joiden lahkeissa ja hihoissa koris-
telee keltaiset, siniset ja punaiset raidat. Raidat kuvastaa korkeakoulun vanhoja kiltoja, 
jotka ottivat ennen fuksit vastaan. PT:läiset tunnistaa “Pumppu, Tase!” -huudosta.

FK
Emma

Prodeko
Oona

TIK
Joona

AS
Lassi

Athene
Markus

Inkubio
Vili

PT
Oona ja Rudolf

Fuksimajuri
Jere



TERVETULOA TEKNIIKAN 
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN
 

Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on 
todennäköisesti elämäsi parhaat vuodet. Ota kaikki irti  
opiskeluajastasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Tekniikan akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä on noin 20 000 
teekkaria, arkkitehtiopiskelijaa ja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopisto- 
opiskelijaa sekä noin 50 000 näiltä aloilta valmistunutta.
 
TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja palvelut. Tarjolla on 
muun muassa kesätyöpaikkoja, työnhakuohjeita, koulutuksia, verkostoitumistapahtumia, 
palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa, ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.
 
Liity jo nyt:     

   www.tek.fi/liityopiskelija
 

JÄSENEDUT JA PALVELUT: 
www.tek.fi/jasenedut

Terveisin,

Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja

Iiro Lindgren
kiltayhdyshenkilösi
iiro.lindgren@aalto.fi



Hermanninsitsi eli IK:n vuosijuhla

Vuosijuhlat ovat akateemista hauskanpitoa 
parhaimmillaan. Ne ovat teekkarijuhlista ar-
vokkaimpia, ja täällä Otaniemessä kunnon 
iltapukujuhlat. Vuosijuhlat alkavat cock-
tailtilaisuudella, jossa boolin lisäksi nauti-
taan muiden kiltojen ja yhdistysten lahjoit-
tamista huomionosoituksista, jotka yleensä 
ovat suuria, painavia ja epäkäytännöllisiä. 
Kokkareilta siirrytään itse pääjuhlaan, jossa 
nautitaan kolmen ruokalajin illallinen juomi-
neen.

KILTAMME TAPAHTUMAT

31

IK:n vuosijuhla Hermanninsitsi on perintei-
sesti Otaniemen lauluntäyteisimpiä vuosi-
juhlia. Aterian yhteydessä on tapana lau-
laa siitä, mitä juodaan, ja juoda sitä, mistä 
lauletaan. Laulujen lomassa vuosijuhlissa 
kuullaan myös mitä erilaisimpia puheita. 
Pääjuhlan lopun vanhojen tanssien jälkeen 
juhlakansa siirtyy jatkoille, ja urheimmat 
vielä jatkoilta jajatkoille. Aamun sarastaes-
sa väsynyt, mutta riemuisa juhlakansa siirtyy 
silliaamiaiselle, jonka järjestäminen on fuk-
seille jokavuotinen kunniatehtävä. 

Hermanninsitsiä vietetään joka vuosi huhti- 
kuun 11. päivää lähimpänä olevana perjan-
taina. Hermanninsitsi (sekä laulukirjamme 
Hermanni) ovat saaneet nimensä viime vuo-
sisadan alussa vaikuttaneen erittäin pidetyn 
professorin Herman Hanneliuksen mukaan. 
Vuosijuhlan ajankohta puolestaan määräy-
tyy hänen syntymäpäivänsä perusteella.

KILTAMME TAPAHTUMIA
Kiltamme tarkoituksena on edistää opiskelijoiden etuja korkeakoulussa sekä järjestää opiske-
lijoita yhdistävää ja opintoja tukevaa toimintaa. Koska meitä on moneen junaan, kilta järjestää 
monenlaisia tapahtumia sitseistä saunomiseen ja urheilutapahtumista opintoiltoihin. Tarkoitus ei 
ole tyrkyttää kaikille kaikkea, vaan jokaiselle jotain. Seuraavassa pientä esimakua tunnetuimmis-
ta killan tapahtumista – pistähän korvan taakse, sillä näistä kuulet varmasti vielä myöhemmin.

105. Hermanninsitsi Ravintola Sipulissa 6.4.2018
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Sitsaaminen

Sitsit ovat pöytäjuhla, jossa hieman sivisty-
neemmin juhlitaan hyvän ruoan, juoman ja lau-
lun merkeissä. Sitsit ovat Otaniemessä erittäin 
yleisiä. Yleensä juhlitaan jonkin teeman ympä-
rillä tai ihan vaan arvokkaasti – muttei toki liian 
vakavasti. 

Sitsiasu vaihtelee irtopuvusta frakkiin. Nor-
maaleilla sitseillä miehillä on puku ja naisilla 
esimerkiksi pikkumusta tai muut juhlavammat 
vaatteet. Vuosijuhlat ovat tietysti glamouris-
saan ihan oma lukunsa, kun taas erilaisilla tee-
masitseillä voi pukeutua paljon vapaammin, 
illan teemasta riippuen. 
Sitsit maksavat yleensä hieman enemmän kuin muut tapahtumat, mutta rahalle saa vastinet-
ta moninkertaisesti, sillä sitsit ovat lähes poikkeuksetta kolmen ruokalajin illallisia. Ruokaa tär-
keämmässä asemassa sitseillä on silti laulaminen. Kun lukkari kumauttaa gongiin laulun aloit-
tamisen merkiksi, ruokailuvälineet lasketaan käsistä ja puhe vaikenee. Laulun ja siihen liittyvän 
puheen aikana ei siis syödä eikä puhuta. Hyvät sitsit tunnistaakin siitä, ettei ruokaa ehditä syödä 
lämpimänä. Sitseihin liittyy muitakin rituaaleja, joista opit enemmän syksyn saunailloissa sekä 
tietenkin sitseillä. Fuksien ensimmäiset sitsit ovat 15.9. järjestettävät  fuksisitsit ISOjen ja muiden 
raksalaisten kanssa. Lisäksi syksyllä on ainakin killan puolivuosijuhla,  ½-Hermanni, kaikkien 
kiltojen fukseille tarkoitetut Fuksien juhlasitsit ja MAIK-sitsit. Vaikka sitseihin liittyy monenlaista 
rituaalia ja seremoniaa, ei kannata jännittää, ne kyllä oppii aikanaan. Eikä laulutaidon puutekaan 
ole este sitseille osallistumiselle – teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin, ja nuotin vieressä 
on aina tilaa!

Saunaillat

Jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten alkuteek-
kari virkisti mieltään sekä fyysistä olemustaan 
saunan lauteilla. Näitä kuumia perinteitä jat-
ketaan myös killassamme. Laulusaunojen ja 
muiden saunailtojen lisäksi sauna on oivallinen 
bileitten jatkopaikka. Tulet varmasti löytämään 
tiesi Otaniemen saunoihin:  Rantasaunaan, 
Gorsuun, Otakaari 20:een, Kattosaunaan, 
Avain-saunaan ja Ossinsaunaan.

RILkamat

RILkamat on yksi syksyn odotetuimmista ta-
pahtumista. Se on syksyn fuksien kokonaan 
itse järjestämä tapahtuma, jota puuhaillessa 
viimeistään tutustuu omaan vuosikurssiinsa. 
RILkamissa pukeudutaan yleensä jonkin tee-
man mukaan. Viime vuosina pukukoodina ovat 
olleet taivas vs. helvetti, autiosaari, Hienos-
to/Räkälä ja viimeisimpänä lapsuuden unel-
ma-ammatti. RILkamia varten fuksit myös val-
mistelevat ensimmäisen speksinsä. Pukuteema 
ja speksin aihe on helppo liittää toisiinsa, jol-
loin koko illasta tulee mukava paketti sekä van-
hemmille opiskelijoille että etenkin järjestäjille.
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pIKkujoulu

IK:n pIKkujoulua vietetään vuoden lähestyes-
sä loppuaan. Tapahtuma sijoittuu iltapäivänä 
pidettävän killan vaalikokouksen jälkimainin-
keihin. Joulupuuron ja -pukin lisäksi illan oh-
jelmassa on perinteisesti ollut ensimmäisen 
ja toisen vuosikurssin esittämiä hämmentäviä 
spektaakkeleja. Kuten kaikilla hyvillä kekke-
reillä, myös pIKkujouluilla on ainakin yhdet jat-
kot. Saakohan kipparikin tänä vuonna lahjoja?

Norske Kimble Cup

Kevään kynnyksellä kisaillaan pelien kunin-
kuuslajin Norske Kimblen mestaruudesta. 
Lapsenahan eräs pelin hauskuus oli pelilau-
dan keskellä oleva kupla, jossa noppa pomppi. 
Tässäkin Kimblessä on kyllä kupla, mutta se 
saattaa sijaita ennemmin otsassa, sillä pelinap-
puloina toimivat A-oluella täytetyt tuopit. Pe-
lin ideana on yksinkertaisesti päästä lähdöstä 
maaliin. Matkan varrella vastapuoli saattaa to-
sin syödä pelinappulasi. Tällöin syöty joukkue 
joutuu juomaan pelinappulansa sisällön. Jouk-
kueiden tiimiasut tuovat väriä peliin, ja turnaus 
onkin varsin mielenkiintoista katseltavaa.

Kotimaan pitkä (KP)

Kotimaan pitkä -excursio on yksi kevään le- 
gendaarisimmista tapahtumista. Matkalle läh-
tijät valitaan vapaamuotoisen hakemuksen 
perusteella. Tälle jonnekin päin Suomea suun-
tautuvalle reissulle lähdetään bussilla aikaisin 
Kimbleä seuraavana aamuna. Matkan varrella 
tutustutaan lukuisiin alan yrityksiin sekä usein 
myös muihin opiskelijoihin ympäri maata. Mo-
nelta katoaa ajan taju tämän pitkän ”tiistain ja 
perjantain välisen yön” aikana, ja viikonloppu 
tulee vastaan täytenä yllätyksenä.



POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r

Lisätietoa
http://www.polyteknikkojenkuoro.fi

/kuoron-esittely/koelaulut/

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com/Koelaulut2019S
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TEEKKARIKULTTUURIA

Teekkarius on yhteistä tekemistä, kilta-, yhdistys- ja ylioppilaskuntatoimintaa, perinteiden ja historian 
tuntemista sekä niiden kokemista omakseen. Ei ole yhtä ainoaa tapaa olla teekkari: teekkari-identiteetti 
muodostuu fuksille tämän toimiessa teekkariympäristössä ja kasvaessa teekkariksi. Teekkari tuntee 
voimakasta yhteenkuuluvuutta nykyisten ja entisten teekkareiden kanssa: perinteet ovat tärkeitä, mutta 
myös uutta keksitään ja ideoidaan jatkuvasti. Teekkarius on kivaa – se ei sido mihinkään tiettyyn rooliin.
Teekkarius muodostuu henkilökohtaisten kokemusten kautta, ja kukin toteuttaa sitä omalla tavallaan. 
Teekkariudesta ei kannata ottaa paineita: jokainen löytää oman teekkari-identiteettinsä aikanaan. 
Teekkariyhteisössä voit toimia hyvin erilaisissa yhdistyksissä: killassa, osakunnassa tai lukuisissa eri-
laisissa alayhdistyksissä. Tarjolla on ammattiainekerhoja, kulttuuri- ja urheiluyhdistyksiä, yhteiskunta-

vaikuttajia sekä kansainvälisiä yhdistyksiä. Jokaiselle jotakin!

Haalarit

Tupsulakin ohella haalarit ovat asuste, josta 
teekkarin tunnistaa - muut tosin yrittävät matkia 
meitä parhaansa mukaan. Haalareita käytetään 
monissa tilaisuuksissa, joissa liikutaan julkisil-
la paikoilla teekkareina. Ne ovat toisin sanoen 
teekkarin univormu. Haalareiden parissa on 
muutenkin hauska puuhastella vapaa-aikana, 
esimerkiksi ompelemalla niihin muiden kanssa 
vaihdeltuja merkkejä tai haalarien osia. Haalarit 
luovat yhteenkuuluvuutta ja herättävät huomiota.

Otaniemen killoilla ja osakunnalla on kullakin 
omanlaisensa haalarit, joten haalarin väristä 
voi päätellä teekkarin opiskelualan. Haalareita 
koristellaan kangasmerkeillä, ja lähes jokaisel-
la yhdistyksellä onkin oma merkkinsä. Myös 
erilaisista tapahtumista teetetään haalarimerk-
kejä, joita kerätään ja vaihdetaan ahkerasti. 
Joidenkin mielestä ainoa oikea tapa kerryttää 
merkkikokoelmaa on vaihtaa oman yhdistyksen 
(esimerkiksi killan) merkkejä muiden kanssa, 
mutta periaatteessa kaikki keinot (laittomuuksia 
lukuun ottamatta) ovat sallittuja. Muista kuiten-
kin, että haalareissa edustat kaikkia teekkareita, 
joten käytöksesi tulee myös olla sen mukaista. 
Raksalaiset saavat raksansiniset haalarinsa en-
simmäisten fuksien joukossa – jo toisena koulu-
päivänä.

Teekkarilakki

Jo yli sadan vuoden ajan on nykyisenlainen teek-
karilakki koris tanut teekkarien päälakea. Sen 
kuusi kulmaa, hammasrataskokardi ja tietenkin 
tupsu ovat viestittäneet pitkän matkan päähän 
kantajansa arvokkuutta. Lakkia saavat kantaa 
ainoastaan teekkarit, joten ensim mäisenä opis-
keluvuotenaan fuk silla ei vielä ole lakkia päähän 
pistäminen. Fuksi saa painaa teekkarilakin ensim-
mäisen kerran päähänsä (mahdollisesti järjestet-
tävänä) Wappuna keskiyöllä, ei siis Mantan laki-
tuksessa, kuten muut ylioppilaat tekevät. Tämä on 
juhlallinen hetki, sillä ansaitakseen lakkinsa fuksi 
on kerännyt ahkerasti fuksipisteitä koko vuoden. 
Tekkarilakki ei oikeuta käyttäytymään huonosti, 
vaan velvoittaa käyttäjänsä käyttäytymään iloisen 
herrashenkilön tavoin.

Lakinkäytölle on lakin arvon mukaiset säännöt:

1) Tupsulakki on kesälakki, joten sen käyttöai-
ka on 1.5.-30.9. Tänä aikana lakkia saavat pitää 
kaikki ne, jotka ovat siihen oikeutettuja.
2) Jos talviaikana tulee tilaisuuksia, joissa lakkia 
halutaan ehdottomasti käyttää, on siihen saatava 
Teekkarijaostolta lakinkäyttölupa anomusta vas-
taan.
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Fuksipisteet
Saadaksesi lakin muiden fuksien kanssa ensim-
mäisen opiskeluvuotesi keväällä, tarkemmin sa-
nottuna aikaisin wappuaaton aamuna, on sinun 
vuoden aikana todistettava olevasi teekkarilak-
in arvoinen. Tämä tapahtuu keräämällä fuksip-
isteitä erilaisista tapahtumista. Fuksipisteiden 
seuraamista varten saat vuoden alussa fuksip-
istekortin, johon kyseisiä pisteitä kerätään. 

Pisteitä ropsahtelee luonnollisesti killan toimin-
nasta – muun muassa lauluilloista, urheilu - ja 
kulttuuri tapahtumista, killan toimi kunnissa 
toimi misesta, kurssi neu vostoon kuulumisesta 
ja tie tenkin killan bileiden järjeste le misestä. Jos 
vapaa- aikasi uppoaa johonkin tiettyyn harras-
tukseen, voit kerätä fuksipisteesi myös jossain 

ala yhdistyksessä. Näin ollen esimer kiksi aktiivi-
urheilu ei ole esteenä lakin saamiselle.

Fuksipistejärjestelmän tarkoituksena on tu-
tustuttaa sinut teekkari kulttuuriin,  tapoihin ja 
 pe rinteisiin mahdollisimman monipuolisesti. 
Tarkoituksena ei siis ole kierrättää sinua väki-
pakolla jokaisissa kissan ristiäisissä, juhlissa 
ja juomingeissa, vaan ennemmin kannustaa 
kokeilemaan erilaisia aktiviteetteja, jotta löydät 
Otaniemestä juuri itsellesi mieluista ajanvietet-
tä.

Speksi
Speksi on interaktiivista musiikkiteatteria, jossa 
yleisö voi vaikuttaa lavan tapahtumiin 
“Omstart!”-huudoilla.

Omstartin raikuessa näyttelijät improvisoi-
vat juuri tapahtuneeseen tilanteeseen uuden 
vivahteen, ja ehkäpä myös orkesteri ja tanssijat 
liittyvät spontaanisti mukaan. Lopputuloksena 
on kutkuttavan hauska, koskettava ja taatusti 
ainutkertainen kokoillan show.

Wappulehdet

Wappulehdet ovat olennainen ja näkyvä osa 
mahdollista teekkarivappua. Wappulehtien 
myyjät ovat tuttu ja taattu näky pääkaupunk-
iseudun katukuvassa koko mahdollisen vap-
puviikon. Ne ovat varmasti myös yksi tunne-
tuimpia teekkarikulttuurin ilmenemismuotoja 
Otaniemen ulkopuolella. Otaniemen piskeli-
joiden julkaisuista Äpy ilmestyy parittomina vu-
osina, ja Julkku parillisina.

Jäynääminen
“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riip-
pumatta ne eivät koskaan olleet raakoja, vä-
kivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa 
huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tu-
hotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasä-
vel, ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä 
hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myö-
hemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja 
on varmaan edelleenkin - siis hieman ilkikuri-
nen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, 
mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa 
tosimielessä, eikä ketään vakavasti loukkaa-
vaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovin-
naisen iloisen hetken aikaansaamiseksi.” 
- Ossi Törrönen

Rakennusinsinöörikillan, ENY-ohjelman 
mukaiset raksansiniset haalarit, joissa 

ympäristönvihreä hiha ja takatasku
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ENGIJENGI

MK eli
Maanmittarikilta

Pääaine: Rakennettu 
ympäristö (RYM)

Kippari: Eetu
Sisäänotto: 50 opiskelijaa

Perustettu: 1901
Haalarit: Mattamustat, 
joissa fuksian värinen 

hiha ja reisitasku

IK eli
Rakennusinsinöörikilta

Pääaine: Energia- ja ympä-
ristötekniikka (ENY)

Kippari: Matias
Sisäänotto: 95 + 25 kvKandi

opiskelijaa
Perustettu: 1913

Haalarit: Rakentajansiniset, 
joissa ympäristönvihreä hiha 

ja takatasku

KIK eli
Koneinsinöörikilta

Pääaine: Kone- 
ja rakennustekniikka (KJR)
Kipparit: Mikko ja Mikko

Sisäänotto: 150
 opiskelijaa

Perustettu: 1915
Haalarit: 

Vaaleanpunaiset

ENGijENGi
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Energia- ja ympäristötekniikan pääaine kuuluu Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun 
(Aalto University School of Engineering) piiriin, jossa opiskellaan myös Kone- ja rakennustekniikkaa, 
sekä Rakennettua ympäristöä. Näiden kahden killan, Koneinsinöörikillan ja Maanmittarikillan sie-
lunmaailma sopii täysin Rakennusinsinöörikillan kanssa yhteen. Yhdessä muodostamme Aalto-yli-
opiston Insinööritieteiden korkeakoulun, Aalto ENGin! Nämä haalarit kannattaa painaa erityisesti 
mieleen, sillä tällä porukalla tulemme vuoden aikana parantamaan maailmaa ja levittämään ENGin 
ilosanomaa koko Otaniemen kansalle! Ohessa pienet tietopaketit jokaisesta killasta!
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Lukujärjestys

Oppimispalvelujen koordinaattorit laativat malli-
lukujärjestykset, johon on merkitty lukukausittain 
käydyiksi suunnitellut kurssit. Osa kursseista sisäl-
tää esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä 
tietyssä järjestyksessä.

Lukujärjestys on suunniteltu siten, että keskiver-
to-opiskelija selviytyy kursseista inhimillisellä työ-
määrällä. Mallilukujärjestykseen merkittyjen kurs-
sien lisäksi voit vapaasti valita esimerkiksi kielten, 
viestinnän tai vaikka seuraavan vuoden kursseja. 
Päätös on täysin henkilökohtainen, monille suunni-
tellut kurssit riittävät mainiosti. Jos kaipaat lisätie-
toa kursseista, voit kääntyä pääaineen koordinaat-
torin ja/tai opintoneuvojan puoleen. 

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille pitää ilmoittautua WebOodissa (https://
oodi.aalto.fi/a/). Kursseihin voi sisältyä laskarei-
ta tai harjoitustöitä, joihin tulee myös ilmoittautua. 
Ilman ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata. 
Ensimmäiset kurssi-ilmoittautumiset tehdään ISO-
jen kanssa opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse 
stressata. Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä 
monet kurssit ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisäl-
löistä ja käytännöistä kerrotaan niiden ensimmäisillä 
luennoilla. Voit myös tutustua kurssien tietoihin My-
Coursesissa 
mycourses.aalto.fi/

Luentoja, laskareita ja harjoituksia

Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa 
luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuhar-
joitusten, laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa 
muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa 
ehdottomasti käydä. Ensimmäisellä luennolla ker-
rotaan mahdollisista laskuharjoituksista, laborato-
rio- ja harjoitustöistä – yleensäkin kaikesta, mikä on 
tarpeellista kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka 
akateeminen vapaus antaa mahdollisuuden jättää 

osan kurssien opetustapahtumista välistä, ei se tar-
koita, etteivätkö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. 
Luennoille osallistuvat opiskelijat menestyvät tutki-
musten mukaan parhaiten opinnoissaan.

Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja 
niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia 
harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjes-
tettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli 
laskareita vetävät yleensä assistentit eli assarit, jot-
ka ovat usein vanhempia korkeakoulun opiskelijoita. 
Hyvä assari on kultaakin kalliimpi, sillä assareiden 
opastuksella on mahdollista laajentaa ymmärrystä 
aihealueista, joita on luennoilla käsitelty ja selvitellä 
luennoilla epäselviksi jääneitä asioita.

Laskuharjoituksissa kerrataan ja käytetään luen-
nolla käsiteltyjä asioita. Kurssiassistentti opastaa 
ja neuvoo tehtävien kanssa. Joillain kursseilla las-
kuharjoituksista saa pisteitä tenttiin ratkaisemalla 
tehtäviä kotona, tai riittävä pistemäärä laskareista 
voi olla erikseen osasuorituksena edellytys kurssin 
suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut palau-
tetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. Las-
karitehtävät jaetaan usein etukäteen esimerkiksi 
kurssin MyCourses -sivuilla.  Viime aikoina hyväksi 
todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat 
laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävissä. Siel-
lä ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan avun ollessa 
lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee 
yhdessä kavereiden kanssa.

Kirjat

Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina kurssikir-
ja ja/tai luentomateriaalit. Kurssikirjoja löytyy Aal-
to-yliopiston kirjastosta, laitosten kirjastoista sekä 
joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjoja voi ostaa 
kirjakaupoista. Usein kannattaa kuitenkin kysellä 
omilta ISOhenkilöiltä ja muilta vanhemmilta tieteen-
harjoittajilta käytettyjä kirjoja. Joillakin kursseilla 
opiskelu pohjautuu luentomateriaaleihin ja sähköi-
seen sisältöön, kirjojen jäädessä sivualalle.

Kirjojen etsintä ja lainaus: aalto.finna.fi/

OPINNOT
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Prujut

Otaniemen slangilla prujut tarkoittavat opetusmo-
nisteita tai tiivistelmiä kurssin aiheista. Prujuista 
löytyvät keskeisimmät kurssilla käsitellyt asiat, 
usein luentokalvoja ja mahdollisesti myös laskari-
vinkkejä. Vaikka kursseja onkin uusittu, kiltalaisten 
keskuudessa liikkuvista prujuista saa usein hyvää 
tukea opiskeluun, sillä niissä on aihepiirin tärkeim-
mät asiat (usein hyvin) tiivistettynä.

Tentit

Kurssiin sisältyvä ensimmäinen tentti on nimeltään 
kurssitentti. Kun ilmoittaudut kurssille, olet  sa-
malla ilmoittautunut kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei 
siis ole erillistä ilmoittautumista kuten muihin tent-
teihin, joihin täytyy ilmoittautua normaalisti. Saat 
sähköpostivahvistuksen kurssille, kurssitenttiin ja 
tenttiin ilmoittautumisesta. Tentteihin valmistautu-
minen kannattaa aloittaa ajoissa, ettei aiheen laa-
juus pääse yllättämään. Jos ei kuitenkaan tentis-
tä pääse läpi ensimmäisellä kerralla, järjestetään 
kurssitenteistä yleensä yksi uusinta. Uusintamah-
dollisuuksista kannattaa kysyä tietoa kurssin vas-
tuuhenkilöiltä.

Tietoa!

Korkeakoulumaailmassa on itse opittava löytä-
mään tietoa. Paras tietolähde monissa asioissa 
ovat usein vanhemmat opiskelijat. Myös opinto-
neuvojien puoleen voit kääntyä opintoihin liittyvis-
sä asioissa. Opintoneuvojat tekevät työtään omien 
opintojensa ohessa, joten he osaavat katsoa asioi-
ta opiskelijan näkökulmasta. 

Vastaanottopaikka: huone 102, Otakaari 4
Yhteystiedot: advisors-eng@aalto.fi tai 
050 4064409, WhatsApp/Telegram 

into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
www.facebook.com/opintoneuvola/ 
Käy tykkäämässä! 

Akateeminen vapaus

Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huo-
mattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle 
tulee myös akateeminen vastuu kannettavakse-
si. Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa 
omista opinnoistasi ja niiden etenemisestä.

Omien opintojen suunnittelu: 
into.aalto.fi/display/fikandeng/
Opintojen+suunnittelu

Miten opiskelet? Opintopsykologien sivusto: 
into.aalto.fi/display/fiopisk/Opinto-
+ja+uraohjauspsykologit

Killan oma opintovastaava
 
Jos ennen kurssia, sen aikana tai jälkeen mieltä jää 
kaihertamaan jokin kurssissa tai sen järjestelyissä, 
ota yhteyttä killan opintovastaavaan! Opintovas-
taava Jutta valvoo opiskelijoiden etua ja ongelma-
tapauksissa keskustelee tarvittavien yliopistota-
hojen kanssa, jotta opinnot sujuvat opiskelijoiden 
kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

IK:n Opintovastaava Jutta Kanerva
jutta.kanerva@aalto.fi

Energia- ja ympäristötekniikan pääaine
 60 op

(Sisältää kandityön)

Sivuaine 
25 op

Vapaasti valittavat
25 op

Perusopinnot
70 op

Energia- ja ympäristötekniikan tutkintorakenne:

http://rakennusinsinoorikilta.fi/mita-meilla-opiskellaan/
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• Ammatillisiin tehtäviin tutus-
tuminen

• Syventää ura-ajattelua
• Täsmentää ylemmän tutkin-

non opintosuunnitelmaa

• Työympäristöön tutustumi-
nen

• Esimies-alaissuhteen havain-
nointi

• Työuran- ja opiskelutavoittei-
den reflektointi

• Antaa pohjan ura-ajattelun 
kehittymiselle

• Työkaluja työnhakuun
• Omien taitojen tunnistamin-

en ja niiden esille tuominen 
työnhaussa
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HARJOITTELU
Kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää harjoittelua 5 op (valinnaisiin opintoihin). 
Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön 
sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. 

Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa työympäristössä, esimies-
alaissuhteita ja diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Insinööritieteissä on 
perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia 
työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja oppimista edistävä 
raportointi harjoittelujaksoista auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi. 

Kurssissa Harjoittelupassi (1 op) opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia 
osasuorituksia. Kurssi (ts. harjoittelupassikurssi) suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen 
opiskeluvuoden aikana ja sen jälkeen suoritetaan Työympäristöharjoittelu (2 op). Lisäksi, 
opiskelijaa suositellaan täydentämään opintojaan ja osaamistaan Syventävällä harjoittelulla (2 
op). Opiskelija voi suorittaa em. harjoittelukurssit myös eri järjestyksessä, eivätkä kurssit ole 
esitietovaatimuksena toisillensa.
 
Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu
Harjoittelukurssien MyCourses –sivuilta, harjoittelukurssit löytyvät kurssikoodeilla. Tarkemmat 
ohjeet kurssien suorittamiseen kerrotaan kunkin kurssin aloitusluennolla. 

Lisätietoa harjoittelukursseista saat opintoneuvojalta, yhteystiedot ja vastaanottoajat Into-sivulla: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot ja harjoittelun vastuuryhmään kuuluvilta 
henkilöiltä.

Syventävä 
   Harjoittelu  2 op

Työympäristö-
harjoittelu

2 op

Harjoittelupassi
1 op

(1.lukuvuoden aikana)
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OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA
Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot, kuten opintotuutorit/ISOhenkilöt, 
opintoneuvojat, killan opintovastaava, kv-opintoneuvoja (vaihto-opiskelu) ja oppimis-
palveluiden henkilökunta sekä akateemiset ohjaajat. Oppimispalveluiden henkilökun-
taan voit ottaa yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Kurssikohtaista 
neuvontaa antavat kurssien opettajat.

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut  

Palvelupisteeltä saat opintoneuvontaa, virallisia opiskelutodistuksia ja voit noutaa valmi-
ita tutkintotodistuksia sekä ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin:

Huone K102, Otakaari 4. 
Avoinna ti ja to klo 12-14, 
email: studies-eng@aalto.fi 
puh. 050 3478 230
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

Opintoneuvojille voit varata ajan Vihta-ajanvarausjärjestelmän kautta. Opintoneuvojilla 
on myös yksi viikottainen vastaanottoaika, jolloin voi tulla juttelemaan ilman ajanvaraus-
ta.
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot 
Email: advisors-eng@aalto.fi 
puh. 050 406 4409. (vastaanottoaikana)
Myös WhatsApp, Telegram ja Facebook https://www.facebook.com/opintoneuvola

Voit varata opinto-ohjausajan pääaineen koordinaattorille tai kandisuunnittelijalle 
helposti Vihta-ajanvarausjärjestelmän kautta, yhteystiedot Intossa:
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot   

Yliopiston yhteinen opiskelijapalvelupiste:
Starting Point, Otakaari 1, huone Y199
auki ma - pe klo 11- 13 
Opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280
Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite: opiskelijapalvelut@aalto.fi
https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot 

Akateeminen ohjaus

Heti opintojen alussa uusi opiskelija saa itselleen akateemisen ohjaajan. Akateemista 
ohjaajaa on tarkoitus tavata joka syksy ja joka kevät. Tapaamisen kesto on ohjeellisesti 
noin 15-30 min. Akateeminen ohjaus sisältää opiskelijan tavoitteiden edistämistä, ura-
suunnittelua ja opintosuunnitelman tekemistä. Oppimispalvelut tukee ja koordinoi aka-
teemista ohjausta. 

Lisätietoa: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Akateeminen+ohjaus 



OPINNOT JA SINÄ
Hei, ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi! Energia- ja ympäristötekniikan ala on mitä 
monimuotoisin ja jännittävin kokonaisuus, joka tarjoaa sinulle varmasti hyvin monenlaisia sekä 
tärkeitä oppimiskokemuksia ja haasteita nyt ja myös tulevaisuudessa, joten osaamisellesi tulee 
olemaan paljon kysyntää. Tuleva maisteriohjelmasi saattaa olla energiatekniikka tai geoinfor-
matiikka, tai sitten jokin muu. Sitä sinun ei kuitenkaan vielä kannata miettiä liikaa, sillä kandi-
vaiheessa tärkeintä on saada avoimin mielin ymmärrystä näiden eri alojen suhteesta toisiinsa, 
oppia insinöörin perusajattelua sekä tutustua alaasi siinä määrin, että löydät omat suurimmat 
kiinnostuksen kohteesi. Jokaisella meistä ne ovat hieman erilaisia, ja usein muuttuvat kerran, jos 
toisenkin matkan aikana.

Apuna tällä matkalla ja oman suunnan löytämisen tukena olemme Fuksikapteenin, ISOjen ja 
muiden kiltalaisten lisäksi myös me opintoneuvojat opintoneuvolassa. Yliopisto-opintojen it-
senäisyys, tutkinnon rakentuminen ja oman alasi laajuus saattaa aluksi tuntua hieman haastav-
alta kokonaisuudelta. Aallon, Insinööritieteiden korkeakoulun ja Rakennusinsinöörikillan sisällä 
on kuitenkin monia teitä varten rakennettuja tukiverkkoja ja ohjausta on aina saatavilla. Minä 
toimin tänä vuonna yhtenä Insinööritieteiden korkeakoulun opintoneuvojana ja työni on auttaa 
kaikissa mahdollisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kysymyksissä, ongelmissa ja haasteissa. 
Myös muissa asioissa, jos et tiedä kehen tai mihin kannattaisi ottaa yhteyttä, osaan ohjata sinut 
asiassa eteenpäin. Luokseni saakin koska vain tulla juttelemaan tai laitella viestiä pienissäkin kys-
ymyksissä ja pulmissa. ISOjen ja muiden kiltalaisten tietoa ja kokemusta suosittelen ehdottomasti 
myös hyödyntämään.

Muista kuitenkin, että yliopistossa vallitseva akateeminen vapaus tuo myös ison vastuun. Niin 
opinnoista, kuin muustakin elämästä. Tekniikan opintoihin kuuluu varsin paljon pakollisia tai va-
paaehtoisia laskuharjoituksia, sekä kurssin suorittamiseen vaadittavien töiden palautuksia. Pel-
killä luennoilla tai tenttimällä suoritettavia kursseja ei fuksivuotena ole montaa. Myös teekkari-
lakin saamiseksi on opintopisteitä kerryttävä ja Kelan lisäksi korkeakoulun oppimispalveluista 
lähestytään sinua, jos opintosuorite näyttää ensimmäisen lukuvuoden puolivälissä turhan ni-
ukalta. Kannattaakin yrittää heti syksyllä saada hyvä ote myös opinnoista, ettei keväälle kasaan-
nu liikaa opintoja ja ongelmia.

Olet aina tervetullut opintoneuvolaan juttelemaan, kun tarvitset neuvoja tai tukea opintoihisi. Jos 
sinulla on jo opintoja toisessa yliopistossa/korkeakoulussa takana, tai muita isommin opintoihin 
vaikuttavia osa-alueita elämässäsi, suosittelen tulemaan heti syyskuussa käymään, niin katsotaan 
hyväksiluvut ja lukujärjestykset yhdessä kuntoon. Käythän myös jo syyslukukauden alussa Face-
bookissa tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta. Opintoneuvolan Facebook-sivuille 
päivitetään päivystysajat, ajanvarausohjeet sekä paljon muuta hyödyllistä informaatiota. Voit 
myös ottaa yhteyttä esimerkiksi Facebook chatin kautta, tai laittaa viestiä osoitteeseen advi-
sors-eng@aalto.fi. Yhteystiedot Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot 

Toimistomme sijaitsee Konetalon 2. kerroksessa Otakaari 4:ssä, eli kiltahuoneenne yläpuolella.

Syksyllä nähdään!

Arina Värä
Opintoneuvoja Aalto ENG ja ENY-opiskelija

OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA
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Opiskelijapalaute osana oppimista 
ja opetuksen kehittämistä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille lähetetään kaksi fuksiky-
selyä 1. lukuvuonna. Lisäksi kandidaattiopiskelijoille lähetään opiskelijakyselyt 2. ja 3. 
lukuvuonna. 

Kyselyt ovat osa opiskelijan proaktiivista turvaverkkoa ja oppimispalveluiden kohden-
nettua palvelutuotantoa. Kyselyiden tuloksia käytetään korkeakoulun opetuksen sekä 
opintojen ohjauksen kehittämiseen.

Aalto-ylipiston AllWell? Opiskeluhyvinvointikysely on suunnattu 2. ja 4. vuoden opiske-
lijoille. Opiskelijat saavat siitä myös vastapalautteen. 

Jokaisella käymälläsi kurssilla kerätään kurssipalautetta. Kun kysely on sulkeutunut ja 
siihen on vastannut vähintään 5 opiskelijaa, kurssin vastuuopettaja saa automaattisesti 
palauteraportin sähköpostiinsa. Kurssipalautteesta toimitetaan lisäksi yhteenvetotiedot 
yliopiston ja korkeakoulujen johdolle kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijana sinulla on oi-
keus pyytää opettajilta palautetta, joka auttaa sinua parempiin opiskelusuorituksiin. On 
myös tärkeää, että annat omalta osaltasi palautetta opettajille sekä vastaamalla kyselyi-
hin, että myös kertomalla kokemuksistasi. Opiskelijoiden äänen kuuleminen on tärkeä 
osa Aalto-yliopiston opetuksen, oppimisympäristön ja koulutuksen kehittämistyötä sekä 
opiskeluun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. 

Valtakunnallinen kandipalaute selvittää kandidaatintutkinnon valmistumisvaiheessa tyy-
tyväisyyttäsi Aalto-yliopistoon ja kokemuksiasi opintojen sujumisesta.  Valmistuessasi 
maisteriksi pyydämme vastavalmistuneiden kyselyllä (TEK) mielipidettäsi opintojen su-
juvuudesta ja suoritetusta tutkinnosta sekä työelämäkokemuksistasi suhteessa opintojen 
aikana kehittyneeseen osaamiseen. 

Lisätietoa: 
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Palaute+ja+kyselyt 



RIL

ILMAISEN JÄSENYYDEN ETUJA MM:

Rakennetun 
ympäristön 
akateemiset

Tuleva rakennusalan ammattilainen,       
liity RILin jäseneksi jo tänään!

+JÄSENTAPAHTUMAT
+JÄSENLEHDET
+APURAHAT

+KYSELYT JA TULOKSET
+PALKKASUOSITUKSET
+TYÖSUHDEJURIDINEN NEUVONTA

JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA LISÄ-
TIETOJA EDUISTA OSOITTEESSA
www.ril.fi
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AMMATTIAINEKERHOT
Ammatiainekerhot ovat korkeakoulumme kiltojen alaisuudessa toimivia yhdityksiä, 
joiden tarkoitus on koota eri pääaineista kiinnostuneita opiskelijoita yhteen. AA-kerhot 
järjestävät erilaisia tapahtumia, kuten saunailtoja, excursioita ja tietysti bileitä. Tunne-
tuimpia ja hauskimpia tapahtumia ovat mm. LVK/LVI Wappubooli ja Members Only 
Bileet. Ammattiainekerhoihin kannattaakin liittyä jo fuksina, ja voit kuulua useampiinkin 
tai vaikka kaikkiin niistä!

Maa- ja Kalliorakentajat
Maa-, kallio- ja vesirakentamisen 

kerho

Akva
Vesi- ja ympäristötekniikan kerho

Lämpövoimakerho
Energiatekniikan kerho

Poligoni
Geoinformatiikan kerho

Teekkarien LVI-kerho
LVI-tekniikan kerho
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Otaniemi on erikoinen vapaa-alue, jolle on aikojen 
kuluessa kehittynyt varsin pitkälle oma kielensä. 
Vai mitä ajattelet lauseesta: “Pitää mennä FTMK:n 
kanssa YTHS:n järjestämälle kurssille, pääseekö 
sinne lafkalta nopeiten OK:ta pitkin?” - tai “oltiin 
just SCI:n kiltiksellä Ketolla ku se Oltermanni tuli 
heittää ne Excun prujut!”?

Sanoja ja sanontoja on melkoinen viidakko, osa on 
pääkaupunki-seudulle tyypillisiä, osa kaikille teek-
kareille, osa Otaniemelle ja jokunen jopa ihan IK:n 
omiakin. Tätä kielikurssia ei hyväksytä DI:n tutkin-
toosi, mutta varsinkin alkuaikanasi Otaniemessä 
kurssista saattaa olla arvaamatonta hyötyä.

Aalto-sali: Kandikeskuksen toisessa kerroksessa 
sijaitseva suuri luentosali. Tunnetaa myös A-salina.
Aava: 1) AYY:n yhteisöjaosto, joka luo ja vaalii Aal-
to-kulttuuria. 2) Suomalainen hoitoalan perheyri-
tys.
Aalto-yliopisto: Helsingin kauppakorkeakoulun, 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä nel-
jän tekniikan alan korkeakoulun muodostama yli-
opisto.
Ainon aukio: A Blocin edessä oleva aukioalue
Alvari: Alvar Aallon mukaan nimetty ruokala kan-
ditalon sisäänkäynnin vieressä.
Alvarin aukio: Ruohokenttä vanhan ostarin ja pää-
lafkan välillä, saanut nimensä edellisen mukaan. 
Käytetään myös lyhennelmää Alvari.
Amfi: Porrasmainen rakennelma A-salin ulkopuo-
lella Alvarilla.
ARTS: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu.
Assari: Assistentti. Prujaa laskuja kalvolle laska-
reissa yrittäen paikata luennolta jääneitä aukkoja 
opiskelijan tiedoissa. Jäätyy vain harvoin.
AYY: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinun yliop-
pilaskuntasi 
BIZ: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
CHEM: Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkea-
koulu
Dipoli: Vaikuttava rakennus ostarin ja Otahallin 
välillä (Otakaari 24). Yliopiston hallinnon lisäksi 
sisältää opiskelijaruokalan ja näyttelyitä. Dipolissa 
järjestetään myös juhlia.
ELEC: Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkea-
koulu
ENG: Aalto School of Engineering eli Insinööritie-
teiden korkeakoulu. Sinun koulusi!
Excursio: Excu, XQ Yritysvierailu, joka sisältää 
asiaa tai sitten ei. Parhaat excut päättyvät saunan 
lauteille.

Fuksi: Phuksi Saks. Fuchs, Fux = kettu, keltanok-
ka, ensimmäisen vuoden opiskelija. Todennäköi-
sesti juuri sinä.
Fuksikapteeni: Työmyyrä, joka vastaa fuksien hy-
vinvoinnista. Kaveri, jolle voi AINA kilauttaa.
Fuksimajuri: Isähahmo fuksikapteenien yläpuolel-
la. Päättää mm. siitä, järjestetäänkö Wappu.
FTMK: Fuksitoimikunta. Kaikkien Otaniemen kil-
tojen fuksivastaavien tyhmyyden tiivistymä.
Gorsu: Illanvietto- ja saunatila JMT 5:n kellarissa.
Gravitaatio: Laskiaisen riemujuhla, vrt. Iso G, älä 
sekoita isoon H:hon tai pikku G:hen. Elastisuutta 
käsitellään vasta termodynamiikan kurssilla.
Haalarit: Yleinen teekkarin edustusasu, suojaa 
roiskeilta ja muulta haittaavalta mm. humanisteilta
Hermanni: Herman Ossian Hannelius, legendaari-
nen raksan proffa, joka on lainannut nimensä vuo-
sijuhlallemme ja laulukirjalleme. Tunnetaan puhe-
kielessä usein Hessuna.
Humanisti: Yliopistohenkilö. Jonkun mielestä 
teekkarin täydellinen vastakohta, mutta on myös 
usein ihan hyvä ihminen.
IE: Isännistö ja emännistö. Huolehtii teekkarikan-
san ruokkimisesta ja juottamisesta. Otaniemen toi-
siksi parhaita bilettäjiä (kts. FTMK).
IK: Rakennusinsinöörikilta, tuttavallisemmin Rak-
sa. Sinun kiltasi!
ISO: Aina ymmärtävä isosisarus, jonka tarkoituk-
sena on perehdyttää sinut teekkarikulttuurin pe-
rusteisiin ja auttaa opintomatkasi alkuun.
JMT: Teekkarikylän valtaväylä, jonka varrelta löy-
dät ainakin miljoona väärin pysäköityä autoa.
Julkku: Äpyn kanssa vuorovuosina ilmestyvä teek-
kareiden wappuhuumoripaketti. Tulee myyntiin 
seuraavan kerran (mahdollisen) Wapun ’20 alla.
Jämeräpartainen insinööri: Kova jätkä, aina hen-
gessä mukana. Antaa mm. tempauskäskyt.
Kandidaattikeskus: Päälafka, kanditalo, Otakaari 1 
Keto: 1)AYY:n keskustoimisto (Otakaari 13). 2) 
Metsäisellä seudulla avomaa, jota pitää avoimena 
karjan laidunnus.
Kilta: Kunkin osaston opiskelijoita yhdistävä yhtei-
sö. Onhan niitä muitakin, mutta IK on todistetta-
vasti paras.
Kiltis: IK:laisten tukikohta lafkallamme, kiltalais-
ten olohuone ja toinen koti (Otakaari 4)
KY: Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry. 
Kauppatieteilijöitä yhdistävä ainejärjestö, vrt. 
tekniikan alan killat.
Kylteri: Yleensä vihreään sonnustautunut Kaup-
pakorkeakoulun opiskelija; rakastettu ja herjattu.
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Lafka: Laitos. Viittaa myös rakennukseen, esim.- 
päälafka (Otakaari 1), konelafka (Otakaari 4).
Laskarit: Laskuharjoitus. Assarin vetämä tilaisuus, 
jossa veikataan parhaita tehtävien ratkaisuja.
Laulu: Yksi monista teekkariuden ulkoisista tun-
nusmerkeistä. Kuuluu mahdollisimman kovana 
kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa tilanteis-
sa. Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.
Luento: 1) Tilaisuus, jossa luennoitsijan muistiin-
panot kopioituvat opiskelijan muistiinpanoiksi kul-
kematta kummankaan aivojen kautta. 2) Toiseksi 
paras tapa tavata kavereita.
Lukkari: Laulunjohtaja. Aseina gongi ja mahdolli-
sesti lukkarinsauva tai jopa miekka.
Maari: 24h auki oleva ATK-keskus. Opiskelijoiden 
toinen koti tenttiviikolla ja palautuspäivän lähesty-
essä. (Sähkömiehentie 3)
Mursu: 1) (Odobenus rosmarus) suurikokoinen, 
vesielämään sopeutunut arktinen nisäkäslaji. 2) 
Kylterifuksi
N. kurssilainen: Kokenut teknokraatti, pyörinyt 
Otaonnelassa kauemmin kuin neljä (4) vuotta.
Noppa: Opintopisteistä käytettävä nimitys (op). 
Oltermanni: 1) Opettajien edustaja killassa, tällä 
hetkellä professori Leena Korkiala-Tanttu. ks. s.8
2) Juusto.
Opintoneuvola: Sinua vaivaa jokin asia. Menet si-
sään. Tulet ulos. Sinua vaivaa moni asia.
Opintopiste: Järjestelmän tukipylväs, ruoska ja 
porkkana. Opintomenestyksen mitta. (op)
Ossi Törrönen: Teekkari honoris causa. Kannattaa 
googleta ”Ossin lässyt” ja lukea.
Otaantuminen: YTHS:n diagnosoima sairaus, joka 
aiheuttaa kaiken toiminnan sijoittumista Otanie-
meen ja vieraantumista muusta maailmasta.
Otakaari: Kavereiden kesken OK. Otaniemeä kier- 
tävä tie, jolla tuntuu olevan täysin omat liikenne-
säännöt (varsinkin öisin).
Printteri: Mystinen, ATK-luokassa asustava eläin, 
jonka sielunelämä on monelle teekkarille täysi ar-
voitus. 
Polyteekkarimuseo: JMT 3 A:n kellarissa toimiva 
teekkariuden elävä muistomerkki. Ehdottomasti 
tutustumisen arvoinen paikka.
Pruju: Prujaamisen tulos. Opetusmoniste. Graafi-
nen jäljenne.
Raati: Kiltamme hallitus. Kts. s. 9-11
Rantsu: Rantasauna, teekkarihengellä ja -työllä 
rakennettu löylynheitto- ja illanistujaispaikka.
R-talo: Rakennus- ja ympäristötekniikan laitos.
Ruutiset: Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti, 

ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.
SCI: Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu
Smökki: Servin mökki. Kovaakin kovempi bile-
paikka.
Skumppa: Kuohuviini, wappujuoma numero yksi.
SMT: Perhekylän pääväylä, Servin Maijan tie.
Sähköposti: Koulunkäynnin elinehto. Lisää aal-
to-mailisi puhelimeesi!
Teekkari: Vähintään vuoden korkeakoulussa opis-
kellut tekn. yo. Tietyn elämäntavan omaksunut ih-
minen – pelkkä lakki ei tee teekkaria. Toivottavasti 
myös sinä Wappuna 2020!
Teekkarilakki: “Suomessa kaikki hullut saavat val-
kolakin. Häiriintyneimmät niistä merkitään tupsul-
la.”
Tekn. yo: Tekniikkaa opiskeleva ylioppilas. Kor-
rekti, asiallinen, kaikin puolin yhteiskuntakelpoi-
nen kansalainen.
TF: Täffä, Teknologföreningen 1) AYY:n ainoa 
osakunta, ruotsinkielinen sellainen. 2) Rakennus 
ja ruokala Otaniemessä. Spagettia keskiviikkoisin. 
(Otakaari 22)
Triviaali: Helppo, itsestäänselvä asia, jonka kaikki 
ymmärtävät - paitsi sinä.
Tupsufuksi: Toisen vuosikurssin opiskelija.
Valmistuminen: Katkaisee lupaavasti alkaneen 
opiskelun, joskus?!?
Vanha ostari: Otaniemen vanha ostoskeskus, Ke-
ton vieressä Otakaari 11 
Vanhempi tieteenharjoittaja: Vuosikurssien II – N 
opiskelija.
Väre: ARTS:in ja BIZ:in uusi päärakennus, jossa si-
jaitsee mm. A Bloc ja Otaniemen metroasema.
Wanha Poli: Itäiseen satamakaupunkiin jäänyt yli-
oppilaskuntatalo, nykyisin GLO Hotel Art.
Wappu: Järjestetään, jos fuksimajuri suo. Ajan-
jakso jossain huhti- ja toukokuun 15. päivien välil-
lä. Suuri ja perinteikäs juhla, jolloin ahkerat fuksit 
saavat teekkarilakin. Teekkarien joulu, uusivuosi, 
syntymäpäivät ja juhannus yhdellä kertaa.
YTHS: Ylioppilaiden terveyden huoltosäätiö. Toi-
mipiste Otaniemessä on edullinen paikka hoidat-
taa vikojaan niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasol-
la. (Otakaari 12)
ÄPY: Neljä kirjainta, joihin voit luottaa. Otaniemes-
sä parittomina vuosina paras vappulehti.
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1. Kanditalo, Päärakennus (Otakaari 1)
2. T-Talo 
3. TUAS-talo
4. Konelafka (Otakaari 4)
5. Maarintalo
6. Harald Herlin-oppimiskeskus (Kirjasto)
7. AYY-Palvelupiste
8. A Bloc (Metro)
9. Dipoli
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10. Täffä
11. YTHS
12. Otahalli (Unisport)
13. Smökki (Servin mökki)
14. Rantsu
15. OK20 (Otakaari 20)
16. Ossinsauna ja -kulma
17. M-ovi (Lähin ovi U2- saliin ensimmäisenä päivänä)       Koodi “5RPH+V7 Espoo” Google Mapsissa vie suoraan oven eteen!

 Kiltahuone!
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Matkakortti

Pääkaupunkiseudulla liikkumisessa auttaa Helsingin 
seudun liikenne (HSL) ja heidän palveluidensa maksa-
miseen käytetään matkakorttia. Seudun ulkopuolelta 
muuttavat voivat käydä ostamassa kortin suoraan jouk-
koliikenteen palvelupisteeltä, jolloin hinta on 5€. Mat-
kakorttiin täytyy hakea opiskelijastatus, joka oikeuttaa 
halvempiin kausimatkoihin. Statukseen oikeuttaa todis-
tus opiskelusta eli opiskelijakortti tai hakemuslomake 
oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella. Mikäli olet 
juuri muuttanut pääkaupunkiseudulle, tarvitset myös 
maistraatista todistuksen asuinpaikastasi.

Opiskelijakortti

Jos olet kotoisin Kehä III:n ulkopuolelta, ja matkustat 
kotipuoleen VR:n tai Matkahuollon palveluja hyväksi 
käyttäen, joudut todistelemaan opiskelijastatustasi saa-
daksesi alennusta matkoista. Jos matkustat paljon kis-
koilla, kannattaa hommata alkuun VR:n opiskelijakort-
ti. Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on virallinen 
opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida sen jäl-
keen, kun oet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 

Menossa inttiin tai TJ0?

Vaikka olisit lähdössä armeijaan kesällä tai talvella, 
muista silti lunastaa opiskelupaikkasi ajoissa ja ilmoit-
tautua poissaolevaksi armeijan ajaksi. Mikäli armeija 
häämöttää jo talvella, suosittelen harkitsemaan, voisi-
ko sen siirtää vasta kesäksi: fuksivuosi on kokonaisuus, 
jota et halua missata!

Onko valtion täysihoito osaltasi juuri nautittu? 
Hanki katto pääsi päälle ja tarkista terveydentilasi sekä 
rahatilanteesi. Hae asuntoa ajoissa, vaikka pääsisitkin 
pois armeijan leivistä vasta alkusyksystä.

Tule mukaan killan toimintaan, vaikka olisitkin ollut 
poissa pari ensimmäistä päivää tai vaikka saapuisit 
vasta lähempänä joulua. Ota rohkeasti yhteyttä fuksi-
kapteeniin, niin järjestetään sinulle omat ISOhenkilöt ja 
potkaistaan teekkarielämäsi käyntiin!

Opiskelijahintaista ruokailua

A Bloc Otaniemen uuden metro-kauppakeskuksen ylä-
kerrasta löytyvä opiskelijaruokala, josta löytyy jokai-
selle jotain. Kokonaan vegeravintola Wicked Rabbit, 
Pizza/a la carte-ravintola Chefs Kitchen, sekä tietenkin 
vakio A Bloc opiskelijaravintola. 

Alvari sijaisee otollisesti Kanditalon suorassa yhteydes-
sä. Alvarista saa perushyvää ruokaa.

Dipolista saa monipuoliset salaatit ja maukkaat leivät, 
sekä vaihtuvat levitteet. Rakennuksen arkkitehtuuri on 
vertaansa vailla, joten ruokaillessa ei käy aika pitkäksi.

Kipsari on Aalto ARTSin opiskelijoiden omistama ravin-
tola, joka tarjoilee Otaniemessä herkullista kasvis- ja 
vegaaniruokaa. Kipsari Väre löytyy nimen mukaisesti 
Väreestä ja Studio Kipsari taas tarjoilee päivittäistä keit-
tolounasta Otakaari 7B:ssä, aivan SMT:n lähistöllä!

Konetekniikka on Konelafkalta löytyvä, aivan kiltahuo-
neen äheisyydestä löytyvä ruokala. Koneen erikoisena 
on lounaspatonki joka on mainio napata to-go.

Kvarkista löytyy myös hyvät salaatti- ja leipävalikoimat 
sekä erityisen hyviä kasvisruokia sekä keittoja.

TUAS- ja T-Talojen ruokatarjontaan kuuluu molemmista 
rakennuksista löytyvät opiskelijaruokalat, jonka lisäksi 
T-talossa sijaitsevasta Subwaystä saa lounasaikaan hy-
vän opiskelijasubitarjouksen.

Täffä on ruotsinkielisen osakunnan TF:n pitämä
ruokala, jossa annokset ovat taatusti isoja. Keskiviik-
koisin Täffältä saa roimat spagettisatsit talon oivallisella 
jauhelihakastikkeella (tai kasviskastikkeella).

Edellä mainittujen paikkojen lisäksi ruokaloita löytyy 
myös useiden eri laitosten rakennuksista. Kaikki ruoka-
lat ja niiden ruokalistat löydät osoitteesta kanttiinit.fi

Kaikissa ruokapaikoissa opiskelijahintaisen ruuan edel-
lytyksenä on opiskelijakortin näyttäminen kassalla.

Liikettä niveliin!

Urheilu tarjoaa tervetullutta vastapainoa opiskeluun ja 
opiskelijaelämään.

Unisport on edullinen tapa päästä kuntosalille tai vaik-
ka pilatekseen! Aaltolaiselle kausikortti maksaa noin 
145€/12kk. Lähin toimipiste sijaitsee Otahallilla. Lisä-
tietoa ja tarkemmat hinnat löydät osoitteesta unisport.fi

Killan ja korkeakoulun joukkueet osallistuvat Unisportin 
järjestämiin jalkapallo-, futsal-, lentopallo-, ja koripal-
losarjoihin. Mukaan lähteminen ei vaadi mitään mör-
kömäistä osaamista, vaan reipas asenne riittää. Osassa 
sarjoista pelataan kilpa- ja harrastesarjaa. Myös kap-
teeninne eksyy silloin tällöin pelikentille!

Lisäksi Otaniemen lähimaastossa on runsaasti hyviä 
lenkkipolkuja merellisissä maisemissa. 

SELVIYTYMISOPAS
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Maanantai 2.9.
8-8:45 Aamupala, U2-salin aula, Otakaari 1
9-10 Korkeakoulun tervetulotilaisuus, U2-sali
10-11 Orientaatioviikon esittely, TEK, RIL ja AYY
11:30-12:30 Pääaineen ja killan tervetulotilaisuus, 
Otakaari 4, K215
12:30-14 Ruokailu ja kiertelyä Otaniemessä ISOjen 
kanssa
14-16 Teekkarielämää, Dipoli, Otakaari 24 
18-> Tutustumisilta ja saunomista, Otakaari 20

EKA VIIKKO

Tiistai 3.9.
10:30-11:30 Opinnot sujuvasti alkuun työpaja, Maari
11:30-12:30 Ruokailua ja kiertelyä ISOjen kanssa
12:30-15 Haalarienjako ja haalarileikit
15-> Aalto party ja Afterparty

Keskiviikko 4.9.
10-12 Ruokailua ja kiertelyä ISOjen kanssa
12-14 Pääaineen tilaisuus, K215
14-16 (Att studera på svenska, E-sali, Otakaari 1)
17-> Fuksiryhmähengailua

Torstai 5.9.
10-11 IT-työpaja, Maari
11-13 Ruokailu ja kiertelyä
17-> Otasuunnistus

Perjantai 6.9.
9-11 Oppimiskeskusvierailu ISOjen kanssa
11-12 Lounas
12 ENGin valokuvaus amfilla
13:15-14:15 Esa Saarinen: Innostus, mahdollisuudet 
ja henkilökohtainen kasvu, Otakaari 1
16-> Raksarock ja Kaukkarit

IK:n FacebookIK:n kotisivut IK:n Instagram IK-Fuksit 19 FB

www.rakennusinsinoorikilta.fi IK - rakennusinsinoorikilta @rakennusinsinoorikilta tinyurl.com/ikfuksit19
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MUISTILISTA

SYKSYN TAPAHTUMIA
Elokuu
24.-25.8. MAIK-varaslähtö

Syyskuu
2.9. Tutustumisilta
3.9. Aalto-party
4.9. Fuksiryhmähengailua
5.9. Otasuunnistus
6.9. Kaukkarit

9.9. LVK & LVI Energiasauna
10.9. Stadisuunnistus
13.9. KN-vaalit & sitsikoulutus
15.9. Fuksisitsit

23.9. Lettucup
26.9. RIL-nuorten gaalailta
30.9. Otatarhan ajot ja lakinlaskijaiset

Lokakuu 
9.10. Pääaineiltama 
13.10. Fuksiaiset
18.10. 1/2-Hermanni
19.10. 1/2-Hermannin sillis
25.10. HBN?!?!
29.10 RILkamat
31.10 Fuksien liikuntapäivä

Marraskuu
4.11. Fuksien Juhlasitsit
7.-8.11. Kotimaan Puoli Pitkä
15.11. Vaalikokous ja pIKkujoulut
26.11. Fuksiexcu

Joulukuu
1.-3.12. Nelikiltaristeily
10.12. Piparielementti

HUOM! Kaikkia päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon! IK:n nettisivuilta (rakennusinsinoorikilta.fi)
ja erityisesti syksyllä saamistasi viikkomaileista löydät ajankohtaisempaa tietoa tapahtumista!

Muista vastaanottaa opiskelupaikkasi  ja ilmoittaudu läsnäolevaksi.

Hanki Aalto-käyttäjätunnukset osoitteesta salasana.aalto.fi.

Maksa AYY:n ja Rakennusinsinöörikillan jäsenmaksu.

Hae opiskelijakorttia (www.myfrank.fi) opiskelijanumeron saatuasi. 

Hae asuntoa!! Ohjeet sivulla 18. Voit saada asunnon käyttöösi jo elokuun alussa, toimi vielä kun on aikaa. Otanie-
messä järjestetään hätämajoitusta sitä tarvitseville syyskuun ajan. 

Ano opintorahaa, yleistä asumislisää ja mahdollisesti opintolainaa nyt - ruuhkat ovat järjettömät syksyllä!

Saavu maanantaina 2.9. ajoissa U2-saliin. Varaa koko päivä ja ilta käyttöösi. Ylipäätänsä ekalla viikolla on paljon 
ohjelmaa - huomioi se esimerkiksi työvuoroja sopiessasi.

Jos et pääse paikalle 2.9. tai tulee muita ongelmia, meilaa tai soita fuksikapteenillesi    
(matias.saikku@aalto.fi, 040 411 0902), niin saamme opintosi ja opiskelijaelämäsi silti käyntiin.

Tutustu materiaaliin: tähän oppaaseen ja muuhun kirjekuoressa tulleeseen sälään

Tule MAIK-varaslähtöön (s. 24-25) tutustumaan opiskelijatovereihisi!

Liity ”IK-fuksit 2019” -ryhmään facebookissa joko hakutoiminnolla tai viereisen sivun QR-koodin avulla. 

Lataa Telegram-sovellus puhelimeesi ja liity vuosikurssin chattiin linkillä tinyurl.com/fuksit19tg  
(Telegram on Whatsappin kaltainen viestintäsovellus, mutta paljon käytännöllisempi suuriin ryhmäkokoihin) 

Pyydä fuksikapteeniasi Facebook-kaveriksi, ennen kuin hän ehtii ensin!

Lue tämä lista vielä kerran läpi!



RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA
IK

FUKSIOPAS 2019

IK-HYMNI

INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ SYNTYNYT
INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ LUOTU

:,: TERÄSSILTOJEN, RAUTATEIDEN KUNNIAKSI
ON MUN RISTIÄISENI JUOTU. :,:

INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ SYNTYNYT
INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ LUOTU

:,: POLYSTEEKISSA TIET, SILLAT, KANAVAT
SIKSI OPPIA ON MUN SUOTU. :,:

TEEKKARIHYMNI

:,: YÖ KUIN SIELU TEEKKARIN ON PIMIÄ. 
 TAKAJOUKKO NUKKUU VAIN, 

NUKKUU VAIN.

TARHAPÖLLÖN ÄÄNI KIMIÄ
KUULUU PAPPILASTA PÄIN,

KUULUU PÄIN.

JA TAAS JA SIIS JA 1, 2, 3, 4, 5 :,:


