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korkeakoululle oppaan tukemisesta.
Kiitos myös tekstejä ja kuvia toimittaneille,
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Tämä opas on koottu sinua varten ENY-fuksi. Sen läpi lukemalla saat ensikosketuk-
sen teekkariuteen, korkeakouluopiskeluun ja Otaniemeen. Opas sisältää myös 
hyödyllistä tietoa ensi syksyyn liittyen, kuten missä sinun tulisi olla ja milloin. 
Opas on täynnä hyödyllistä tietoa eri henkilöistä, organisaatioista, opiskelusta 
ja teekkarikulttuurista. Sen sivuilta löydät mm. tietoa lähimmistä tukiorganisaa-
tioistasi, kuten Rakennusinsinöörikillasta ja AYY:stä. Älä huoli, vaikka et kaik-
kea kesän aikana sisäistäisikään, tästä oppaasta ei tulla pitämään tenttiä. Op-
paasta saat kuitenkin vastauksia käytännön kysymyksiin, esimerkiksi siihen miten 
hakea asuntoa Otaniemestä.

IK - Rakennusinsinöörikilta @ rakennusinsinoorikilta
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Arvon fuksi

Valtaisat onnittelut opiskelupaikastasi! Olet tehnyt loista-
van valinnan päättäessäsi lähteä opiskelemaan energia- 
ja ympäristötekniikkaa. Älä huolestu, olet saanut juuri 
oikean oppaan käsiisi. Yli satavuotias kiltamme vastaanot-
taa ener gia- ja ympäristötekniikan ja Computational engi-
neering -ohjelman fukseja. Tervetuloa luomaan perinteik-
käästä killasta omasi näköistä!

Olemme Sampo ja Fanni – Rakennusinsinöörikillan eli tut-
tavallisemmin Raksan tämän vuoden fuksikapteenit. Sampo 
on kotoisin Helsingin Puistolasta ja Fanni Kangasalta, mut-
ta nykyään asustamme molemmat kotoisan punatiilisessä 
Teekkarikylässä puolen kerroksen päässä toisistamme. Ot-
aniemen katuja tallaamme kummatkin kolmatta vuotta.

Olet suuren elämänmuutoksen äärellä. Pysähdy siis miet-
timään, mitä elämältäsi ja tulevalta vuodelta haluat. Läh-
de tulevaan syksyyn avoimin mielin ja pyri löytämään oma 
paikkasi yliopistoyhteisössä. Olemme tukenasi tällä mat-
kalla, mutta matkan kuljet kuitenkin itse. 

Pandemiatilanteesta johtuen olosuhteet saattavat muuttua 
nopeasti ja syksyn tilannetta on mahdotonta ennustaa. Kai-
kesta huolimatta pyrimme tekemään syksystäsi unohtumat-
toman. Toivomme kuitenkin, että seuraat sekä killan että 
yliopiston viestintäkanavia aktiivisesti, jotta pysyt ajan 
tasalla tilanteesta.

Kapteeneinasi tehtävämme on tutustuttaa sinut yliopis-
toelämään ja teekkarikulttuuriin. Toiminnallamme pyrimme 
luomaan yhteisöllisyyttä ja raksahenkeä vuosikurssisi kes-
kuuteen. Jos mieltäsi askarruttaa jokin asia, voit aina tul-
la nykäisemään meitä haalareidemme hihasta. Olemme 
käytettävissäsi koko ensimmäisen vuoden ajan – lähtien 
tästä hetkestä. Ole rohkeasti yhteydessä jo kesän aikana, 
jos jokin mietityttää.

Koulu alkaa elokuun viimeisenä päivänä. Meihin, muihin kil-
talaisiin ja ennen tuleviin opiskelukavereihisi pääset tutus-
tumaan kuitenkin jo MAIK-varaslähdössä 22.-23.8. Tästä 
löydät lisätietoa oppaan sivuilta 26-27. Tule rohkeasti 
mukkan!

Nyt kuitenkin kannattaa nauttia kesästä ja levätä ennen 
syksyn koitoksia.

Odottavin terveisin

@samposainio @fannimaria
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Hej på dig!

Varma gratulationer till din studieplats! Du har gjort ett 
ypperligt arbete, och det kommer säkerligen att belönas! 
Studietiden är en unik tid i ditt liv, och jag önskar att du 
tar all nytta av den. Jag heter Sara Salminen och är 
Tek nologföreningens Phuxivator. Min huvuduppgift är 
att ta hand om Teknologföreningens, TF:s phuxar.

Teknologföreningen är Aalto Universitetets svenskspråki-
ga nation. För att bli medlem i Teknologföreningen be-
höver du inte annat än ett intresse för att tala svenska, 
oavsett utbildningsprogram. TF är för alla, “ruotsinkielis-
ille ja ruotsinmielisille”! Ta gärna tillfället i akt under de 
första dagarna vid Aalto då dina storasyskon tar er på 
besök till TF:s nationshus Urdsgjallar. Ifall du är nyfiken 
på vad allt vi gör på Teknologföreningen är det bara 
att kontakta mig eller komma på besök till Urds! 

Du har ett alldeles otroligt år framför dig, phuxåret 
är ett av det mest minnesvärda året under studietiden. 
Kom ihåg att vila och njuta under sommaren. Genast 
från början händer det mycket, och jag rekommenderar 
att du går med på allt. På det sättet lär du känna phux-
ar och äldre studerande, dessutom ska du samla phux-
poäng, eftersom de som får tillräckligt med phuxpoäng 
kan få teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!

Jag vet att ____ kommer att ta bra hand om dig, men 
jag är också alltid här för dig. Kom ihåg att läsa igen-
om hela denna blaska ordentligt, den innehåller mycket 
bra info.

Vi ses på hösten!

Kram

Sara Salminen
Phuxivator
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Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, arvoisa fuksi, 

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

Olen fuksimajuri Rudolf Nikander ja tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensim-
mäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja johdan 
tekniikan alan fukseja vastaanottavien yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimikuntaa, tuttavallisem-
min FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yliopistossa opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa. Akateeminen va-
paus antaa sinulle oikeuden päättää opinnoistasi ja tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta se edellyttää myös 
paljon vastuuta omasta opiskelustasi. 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 lisäksi nyt myös taiteiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita. 
Yhte näinen ja monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella äärimmäisen rikkaan 
ja aktii visen opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemistä samanhenkisessä 
seurassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko Suomessa, 
erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 1966. Otaniemen 
ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Tupsukansa 
pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, 
teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perinteiden vaalimis-
esta, kuitenkaan niihin jumittumatta. Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai hullua me teekkarit 
satummekaan keksimään!

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys 
ja suvaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään jätetä yksin. Teekkareille 
ominaista onkin reipas tekemisen meininki ja kulttuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä 
tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arwon fuksi, tekemään 
teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otanie-
messä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi teh-
tävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä 
opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet 
keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista 
tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi oman teekkari-
lakin. Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin, 
pitkiin perinteisiin sekä muihin Otaniemessä opiskeleviin, 
hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu teekka-
reiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wap-
puun, mikäli päätän sellaisen teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus 
heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. Tu-
tustu kurssikavereihisi, fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi 
sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekemi-
nen ja kokeminen, uudet ystävät sekä kokemukset ovat 
opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistos-
samme voi sinulle tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhdistykse-
si, me fuksitoimikunnassa, sekä lukemattomat muut tahot 
luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä itse päätät, mil-
laisen haluat omasta opiskeluajastasi tehdä. Sinua odot-
taa 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 fuk-
sivuotta!

Rudolf Nikander
Fuksimajuri
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Tervetuloa Otaniemeen ja onnittelut opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! Elämäsi muuttuu nyt kokonaan uudenlaiseksi, kun siir-
ryt opiskelemaan. Toki tämä tarkoittaa myös sitä, että sinun tulee ottaa paljon aiempaa suurempi vastuu omista tekemisistäsi, 
varsinkin jos tähän samaan hetkeen osuu muutto kotilieden lämmöstä omillesi. Koska pääsykokeet ohjaavat Aalto-yliopistoon 
valikoitunutta porukkaa, tulet opiskelemaan muiden samantapaisesti orientoituneiden seurassa, mikä antaa taattua vertais-
tukea. Syksyn opetuksen järjestelyjen yksityiskohdat ovat vielä epävarmoja. Pidetään peukkuja, että päästään aloittamaan 
lähiopetuksella, vaikka jouduttaisiinkin tekemään joitakin erityisjärjestelyjä. 
Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatinohjelma on teoreettisvoittoinen, eikä sisällä vielä kovin paljoa ammattiaineopintoja. 
Niitä joudut odottamaan maisterivaiheeseen saakka. Tärkeää on siis pitää motivaatiota ja oikea asennetta yllä, vaikka et enää 
olisikaan se ryhmän paras laskuniekka, joka ratkaisee vaativat ongelmat hetkessä. 
Sinulla ei välttämättä ole vielä kovin selvää kuvaa siitä, mitä haluat aikuisena tehdä. Hankkimalla alan kesätöitä voit paremmin 
pohtia omaa tulevaisuuttasi tai ainakin rajata, mitä et halua aikuisena tehdä. Ohjelmaan kuuluu paljon vapaaehtoisia aineita, 
joiden valinnalla voit räätälöidä opiskelusi omien kiinnostuksiesi mukaisesti ja samalla ylläpitää omaa motivaatiotasi. 
Omia evästyksiäni sinulle ovat:
• Ajattele omilla aivoillasi, älä usko kaikkea, mitä sinulle kerrotaan.
• Opiskele oppiaksesi – älä läpäistäksesi tenttejä. Monella taidolla tai tiedolla voi olla yllättävää käyttöä tule-  
 vaisuudessa, 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 pääsyn haluamaasi maisteriohjelmaan paras tapa on menestyä opinnoissa. Erityisesti nopea opiskelu ja 
hyvät arvosanat takaavat täyden valinnanvapauden. Kannattaa myös katsoa, painottaako haluamasi maisteriohjelma jotain 
sivuainetta tai -aineita. Tämä on asia, josta voit jutella oman opettajatuutorisi (Academic advisor) tai tulevan maisteriohjelman 
professorien 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. 
Ulkomaan vaihdon voit toki tehdä myös kandidaattivaiheessa. Eräänä vaihtoehtona voi olla myös kesätöiden hankkiminen 
ulkomailta.  Vaihdossa voit syventää osaamistasi ja opetella seisomaan omilla jaloillasi vaihtuvissa ja epävarmoissa olosuhteis-
sa. Nämä ovat taitoja, joista on varmasti hyötyä myös työelämässä. Tämän päivän työelämä muuttuu jatkuvasti ja edellyttää 
myös työssä ollessa jatkuvaa opiskelua ja osaamisen kartuttamista. Siksi hyvillä ja sinulle sopivilla opiskelutaidoilla on käyttöä 
jatkossakin. 

Olen IK:n oltermanni, jonka tehtävänä on toimia siltana opiskelijoiden ja professorien sekä 
muun laitoksen henkilökunnan välillä. Osallistukin useisiin killan tilaisuuksiin ja pidän yhteyt-
tä erityisesti raatiin. Voit tulla juttelemaan kanssani esimerkiksi luennoilla tai piipahtaa 
huoneessani R-talossa. 

Terveisin

Leena
Leena Korkiala-Tanttu
Geotekniikan professori
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Onnea ja tervetuloa uusi Raksafuksi!

Uutena energia- ja ympäristötekniikan opiskelijana kuulut Rakennusinsinöörikiltaan. Kiltamme yhdistää geoinformatii-
kan, georakentamisen, energiatekniikan sekä ympäristö- ja vesitekniikan opiskelijat. 
Kilta on vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, jonka tehtävänä on tutustuttaa jäsenensä niin eri opintoaloihin, opiskelu-
kavereihin kuin aloillamme toimiviin erilaisiin yrityksiin. Kilta järjestää paljon erilaisia tapahtumia kuten sitsejä, yri-
tysvierailuja sekä liikunta- ja kulttuuritoimintaa. Edes kevään erityislaatuinen tilanne ei ole pysäyttänyt 107-vuotiaan 
kiltamme toimintaa. Toivottavasti lukiessasi tätä opasta, koronaviruksen aiheuttamat rajoitukset ovat purkautuneet 
ja tiedämme mitä syksy tuo tullessaan. Olemme innoissamme saadessamme juuri sinut mukaan porukkaan, etänä tai 
perinteisissä merkeissä! 

Killan toiminnasta päävastuussa on 12 henkilöstä koostuva raati, eli hallitus. Yhdessä aktiivisten kiltalaisten joukon 
kanssa pidämme huolta siitä, että integroitumisesi kiltaan onnistuu mahdollisimman jouhevasti. Meiltä saa tulla ky-
symään aina kun mieltä jokin asia askarruttaa. En lupaa että tietäisimme aina kaikesta kaiken, mutta kyllä me aika 
paljon tiedetään. Vaikkei mitään kysyttävää olisikaan, kanssamme saa tulla myös rupattelemaan ihan niitä näitä. 

Tervetuloa mukaan, tehdään opintovuosistasi yhdessä unohtumattomat.  Toivottavasti nähdään orientaatioviikolla!

Rakennusinsinöörikillan raadin puolesta

Laura Aalto
Puheenjohtaja
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RAHASTONHOITAJA - LASSI

Parasta Otaniemessä?

Se, että Teekkarikylästä löytyy paljon kavereita läheltä, joid-

en kanssa voi käydä spontaanisti vaikka kesäisellä yöuinnil-

la! Teekkarikylässä on myös paljon historian havinaa ja aina 

uutta löydettävää.

Mitä virkaasi kuuluu?

Huolehdin killan rahaliikenteestä ja budjetoinnista sekä vah-

din, että killan talous ei kaadu.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Pettämättömällä yhteenlaskutaidolla ja suunnitelmallisuudel-

la. / Suosittelen nauttimaan täysillä fuksivuodesta ja osallis-

tumaan rohkeasti kaikkeen! Lämpimästi tervetuloa!

PUHEENJOHTAJA - LAURA

Parasta Otaniemessä?

Koskaan ei tiedä mitä voi tulla vastaan tai mistä voi löytää 

itsensä. Varmaa on se, että tuttuihin törmää väistämättä.

Mitä virkaasi kuuluu?

Olen vastuussa killan raadista. Pidän huolta, että raati toimii 

ja toteuttaa tehtäviään.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ohjaan raatilaisia rak-

kaudella, mutta tiukalla otteella.

Nauti fuksivuodestasi täysillä ja tule MAIK-varaslähtöön!

OPINTOVASTAAVA - JANNE

Parasta Otaniemessä?

Monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Otaniemessä on todella 

paljon erilaisia kerhoja ja yhdistyksiä, joiden toimintaan on 

helppoa lähteä mukaan.

Mitä virkaasi kuuluu?

Opiskelijaedunvalvonta sekä alumnisuhteet. Iso osa ajasta 

menee yliopiston henkilökunnan kanssa kokoustamassa.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Jos opintoihin vaikuttaminen kiinnostaa, älä epäröi lähteä 

mukaan hallopedtoimintaan jo ensimmäisenä vuonna!

KIRJURI-TIEDOTTAJA - EINO

Parasta Otaniemessä?

Perhe-elämä Servin Maijan tiellä

Mitä virkaasi kuuluu?

Vastuullani on killan sisäinen tiedotus, kokousten pöytäkirjo-

jen laatiminen sekä jäsenrekisterin hallinointi.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

(kofeiinin) vaikutuksen alaisena

EXCURSIOMESTARI - EETU

Parasta Otaniemessä?

Kaikki on lähellä, ei ole mitään syytä olla muualla!

Mitä virkaasi kuuluu?

Kaikenlaista puuhailua. Yritysvierailujen ja opintomatkojen 

järjestämistä. Saunailtoja, approkyytejä ja muita kulttuuri-

tapahtumia.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Hyvällä fiiliksellä. Tervetuloa mukaan excuille ja killan to-

imintaan!

YRITYSSUHDEVASTAAVA - RITA

Parasta Otaniemessä?

Se, että aina löytyy menoa ja melskettä sekä hyvää seuraa!

Mitä virkaasi kuuluu?

Huolehdin killan yritysyhteistyöstä sekä varainhankinnasta. 

Hommaan sisältyy vähintäänkin riittävästi sähköposteja, pu-

heluita ja palavereita.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Loputtomilla exceleillä ja hyvällä fiiliksellä.

Olisinpa taas fuksi.
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KV-MAISTERIVASTAAVA - MIKKO

Parasta Otaniemessä?

Kaikki mitä ihminen voi tarvita löytyy kivenheiton päästä. 

Otaniemi on oma ulottuvuutensa.

Mitä virkaasi kuuluu?

Kv-isoista ja maisteri/kansainvälisistä oppilaista huolehtimin-

en. Yhdessä Kv-isojen kanssa pidämme huolen, että vaihtarit 

pääsevät mukaan opiskelijakulttuuriin ja tutustuvat kaikkeen 

mitä suomella on tarjota (käytännössä vaan saunotaan)

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Tärkeintä on nesteytys.

FUKSIKAPTEENI - FANNI

Parasta Otaniemessä?

Yhteisö ja meininki! Oon saanut niin paljon uusia kavereita ja 

päässyt kokemaan niin paljon kaikkea, ettei sitä oikein pysty 

käsittämään. Otaonnelassa ihmisen on hyvä olla <3

Mitä virkaasi kuuluu?

Tutustua fukseihin ja tutustuttaa fuksit Otaniemeen sekä 

teekkariuden saloihin. Toteuttaa fukseille paras mahdollinen 

vuosi ja pitää hauskaa heidän kanssaan!

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Lupaan nauttia jokaisesta sekunnista täysillä ja olla läsnä ti-

lanteissa. Nauttikaa fuksivuodesta (ja opiskelijaelämästä) ja 

ottakaa siitä kaikki ilo irti!

RUUTISTEN PÄÄTOIMITTAJA - TEEMU

Parasta Otaniemessä?

Fiilis ja kulttuuri.

Mitä virkaasi kuuluu?

Killan journalistisen arvokkuuden ylläpitäminen, sekä myös 

yleisenä doku(mentoija)na oleminen.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Lehden toimittaminen sujuu lähinnä uhrilahjoilla Maarin-

talolla.

ISÄNTÄ - KRISTOFER

Parasta Otaniemessä?

Suomen ja koko maailman mittakaavassa uniikki kulttuuri. 

“Teekkarikylä”- kyltin sisäpuolella kaikki on kuin omasta 

maailmasta.

Mitä virkaasi kuuluu?

Taistelemme aisaparini Lotan kanssa kaikin keinoin kilta-

laisten tylsistymistä vastaan. Järkkäämme siis toimikuntamme 

kanssa kaikkea aina akateemisista pöytäjuhlista urheilu-

tapahtumiin ja rennoista illanvietoista pikkujouluihin!

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Pitämällä Lotan kiireisenä niin voin itse ottaa iisisti, tarvit-

taessa toimin pahana kyttänä

EMÄNTÄ - LOTTA
Parasta Otaniemessä?

Se, että voit mennä hakemaan kaupasta maitoa ja yhtäk-

kiä päätyä laulamaan jonkun terassille karaokea kolmelta 

aamuyöstä

Mitä virkaasi kuuluu?

Taistelemme aisaparini Krisin kanssa kaikin keinoin kilta-

laisten tylsistymistä vastaan. Käytännössä siis mm. suunnit-

telemme sitseille ruokalistat, hoidamme tapahtumiin kutsut ja 

huolehdimme kiltalaisten nesteytyksestä.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Innostumalla ihan liikaa jokaisesta kissanristiäisestä, joten 

kiltalaisten kalenteri täyttyy mitä h[ie/uo]noimmista tapah-

tumista!

FUKSIKAPTEENI - SAMPO

Parasta Otaniemessä?

Kun luulet tietäväsi jotain Otaniemestä, joku kertoo sinulle 

lisää. Niemi on oma anarkistinen saarekkeensa keskellä 

pääkaupunkiseutua.

Mitä virkaasi kuuluu?

Teekkarikulttuurin vaaliminen ja kehittäminen. Tiedon 

siirtäminen uusille fukseille - sinulle.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Juomalla kahvia kotona, R-kioskilla, kiltahuoneilla, koululla 

sekä muissa mahdollisissa ja mahdottomissa paikoissa. 

Fuksina on hyvä kokeilla siipiään ja miettiä mitä haluaa. 

Käytä fuksivuotesi hyvin - sen voi kokea vain kerran!
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Moikkuu!

Yksi jännityksen aihe on nyt ohi, kun opiskelupaikka 
on taskussa. Jännitystä on kuitenkin luvassa lisää, kun 
opiskelu- ja opiskelijaelämän alku tuovat mukanaan 
paljon uusia paikkoja ja kasvoja. 

Ei hätää, sillä minä, Fanni, Rakennusinsinöörikillan 
ISOvastaava ja fuksikapteeninne Sampo ja Fanni (se 
toinen), olemme valinneet joukon loistavia ISOja aut-
tamaan juuri sinua opintojen alkuun pääsemisessä. 
ISOt toimivat fuksien ohjaajina sekä kavereina - vähän 
ISOsisarusten tavoin. ISOt ottavat sinut jo heti ensim-
mäisenä päivänä vastaan ja kulkevat kanssasi läpi 
koko ensimmäisen vuoden tutustuttaen Otaniemen 
ruokapaikkoihin, kurssivalintoihin ja teekkariuden sa-
loihin.  ISOilla on jo vuosi kokemusta takanaan, mutta 
oma orientaatioviikko vielä vahvasti muistissa, joten 
he jos jotkut osaavat vastata kysymyksiisi, oli aiheena 
vapaa-ajan harrastemahdollisuudet tai opinnot. Ori-
entaatioviikolla tunnistat nämä apurisi tutor-paidas-
ta, joten mikäli olet eksynyt tai jokin asia mietityttää, 
nykäise rohkeasti hihasta!

Ensimmäisen kosketukseen opiskelijaelämästä saat 
MAIK-varaslähdössä. Siellä pääset tutustumaan tulevi-
in fuksikavereihisi, ISOihisi, muihin kiltalaisiin ja myös 
muiden kiltojen jäseniin rennon hauskassa ilmapiirissä. 
Onneksi olkoon loistavasta valinnasta, ja tervetuloa 
Aaltoon ja Otaniemeen. Toivottavasti nähdään jo var-
aslähdössä!

Terveisin

Fanni Kaitale
ISOvastaava
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Onnea opiskelupaikasta fuksit 2020!

Kiltatoiminta on helppo tapa tutustua opiskelijakulttuuriin Otaniemessä ja kurssineuvosto hauska
tapa tutustua kiltatoimintaan. Kurssineuvostossa ei aikailla vaan ryhdytään hommiin jo toisella
kouluviikolla.

Kurssineuvoston jäsenet valitaan suoralla vaalilla. Jokaisella tänä syksynä kandidaatin opintonsa aloittavalla 
Rakennusinsinöörikillan jäsenellä on oikeus äänestää ja
asettua ehdolle KN-vaaleissa. Tämä on toisista killoista poikkava ainutlaatuinen toimintamalli –
käytä siis äänesi (äänestämisestä saa myös fuksipisteen)! Kurssineuvoston valitsette te, joten
neuvostosta tulee väistämättä vuosikurssinne näköinen.

RILkamat, vuosikurssin haalarimerkki, Hermannisitsin sillis ja kurssimatrikkeli ovat KN:n vuosittaiset hommat.
Tapahtumia, hauskanpitoa ja ekstrahupia saa lisäksi järjestää niin paljon kuin intoa riittää.
Kurssineuvostossa opit kasaamaan niin sitsimenun kuin pikaspeksin ja varmaa on vain se, että
fuksivuodestasi tulee unohtumaton.

KN’19
Saku, Jaan, Aapo, Juho, Liida, Ramzi, Ruda, Lotta, Iiris, Bai-Bai ja Maija
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Kansainvälisiä opiskelijoita opiskelee Aalto-yli-
opistossa iso joukko. Maisteriopiskelijoita, jotka 
suorittavat koko tutkintonsa Suomessa, on yli 
2000. Vaihtareita eli vaihto-opiskelijoita saapuu 
vuosittain noin 1000, ja lisäksi on englanninkiel-
isen kandidaatin tutkinnon suorittavia opiskeli-
joita. Myös kiltaamme saapuu vuosittain lukuisia 
kansainvälisiä vaihto- ja maisteriopiskelijoita. 
Lisäksi viime syksynä killassa alkoi uusi englan-
ninkielinen kandidaattiohjelma, minkä johdosta 
toivotamme tervetulleeksi lisää opiskelijoita.

MIKKO

Minun tehtäväni kiltamme Kv- ja maisterivastaa-
vana on yhdessä kv-ISOjen kanssa tutustuttaa 
alamme vaihto- ja maisteriopiskelijat niin kiltaan 
ja teekkarikulttuurin, kuin myös elämään Suomes-
sa. Jos sinua kiinnostaa kansainvälistyminen, kiel-
itaitojesi parantaminen, toisiin kulttuureihin tutus-
tuminen tai ihan vain hauskanpito uusien ihmisten 
kanssa, olet tervetullut mukaan kiltamme kv-toi-
mintaan! Tule ihmeessä nykäisemään hihasta, jos 
olet kiinnostunut!

Nähdään orientaatioviikolla!

Mikko Tiili
KV-maisterivastaava

mikko.tiili@aalto.fi
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Ruutiset, nuo raksan ikiomat uutiset, jotka julkaistaan neljä (2+2) kertaa vuodessa. Ruu-
tisten sisältö on pääasiallisesti viihteellistä, mutta myöskin kiltatoimintaa dokumen-

toivaa, parodisoivaa ja kriittisesti seuraavaa. Uusimmat ja ei niin uusimmat Ruutiset 
voi lukea killan nettisivuilta sähköisenä tai samettisen pehmeästä tabloid-muo-

dostaan kiltahuoneella.

Ruutisia toimittaa kiltalaisista koostuva toimittajakunta, joka yhdessä ide-
oi seuraavaan lehteen artikkeleita ja lähtee tämän jälkeen suorittamaan 

Pulitzer-palkinnon arvoista tutkimusta. Toimitukseen pääsee jo mukaan 
fuksivuonna, mikäli sisäinen journalistisi herää syksyn aikana. Tässä 

tapauksessa voit hakea toimittajaksi killan vaalikokouksessa marras-
kuussa tai tulla vain nykäisemään hihasta.

Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja tervetuloa Rakennusin-
sinöörikiltaan. Kun riippumattojen oikeudet alkavat jossain 

kohtaa kiinnostaa, muista lukea Ruutisia. Olemmehan sentään:

Terveisin

Ruudolf Ruutinen

Ruudolf Ruutinen
Kiltalehden päätoimittaja

- Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja jo vuodesta 1963 -
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Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta



Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa pyrim-
me takaamaan, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että jo-
kaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opis-
kelijayhteisössämme, ja että jo-
kainen meistä saa tarvitseman-
sa tuen koko opiskelun ajan. 
 
Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kannus-
tamme sinua tutkimaan, olemaan 
utelias, oivaltamaan, oppimaan 
ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Älä pelkää, vaikka oman paikkan-
sa ja intohimonsa löytäminen voi 
joskus olla haastavaa. Me olem-
me täällä tukemassa sinua ja aut-
tamassa vaikeissa paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Imran Shamsul

uusista opiskelijoista ja kansain-
välisyydestä vastaava hallituk-
sen jäsen

Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta – 
AYY



Mikä AYY?
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 jäsen-
temme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon ope-
tusta ja opiskelijaelämää.

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin 
ja opiskelijaetuihin niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opis-
kelijana sinulla on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapah-
tumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toi-
mivaa yhdistystä.

AYY numeroina
  •  14 000 jäsentä
  •  200 järjestöä ja yhdistystä
  •  40 työntekijää
  •  10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
  •  satoja vapaaehtoisia

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuk-
sista osoitteessa AYY.FI.

Facebook: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
Instagram: AYY_FI 
Twitter: AYY_FI



Moikka  
aaltolainen!
 
Ihan ensiksi, valtavat onnittelut 
opiskelupaikan valinnasta ja ter-
vetuloa Aalto-yhteisöön! Opin-
tojen lisäksi Aalto-yhteisössä on 
tilaa kokeilla ja oppia paljon kaik-
kea muutakin. Opiskeluaika onkin 
mitä mainioin tilaisuus kokeilla ja 
innostua uusista jutuista. 
  
Samalla, kun sinua kannustetaan 
elämään opiskeluaika täysillä, on 
tärkeää muistaa, että seuraavien 
vuosien ei kuulu tuntua raskailta, 
kuormittavilta tai loputtoman kii-
reisiltä. Kannustuksesta huolimat-
ta kaikkea ei ehdi kokeilla ja jokai-
seen juttuun ei voi lähteä mukaan. 
Moni päätyy innostuessaan haa-
limaan lautaselleen hieman liikaa, 
oli se sitten kursseja, töitä, va-
paaehtoishommia tai jotain muu-
ta. Porukassa on hauska tehdä, 
mutta omia arvosanoja, sosiaalis-
ta elämää tai oikeastaan mitään 
ei kannata vertailla muiden kans-
sa. Joihinkin asioihin voi osallistua 
enemmän ja joihinkin hieman pie-
nemmällä panostuksella, sen ole-
matta yhtään huonompi valinta. 
Otaniemi-vuodet ovat parhaim-
millaan, kun ehtii myös nukkua, le-
vätä ja pitää itsestään huolta. 
 

Tua Videman

AYY:n hallituksen jäsen, Raken-
nusinsinöörikillan hallituskummi 



Palvelut

Opiskelijaedut

Opiskelijana sinulla on oikeus 
satoihin etuuksiin, kuten Kelan,  
Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja  
alennettuun opiskelijalounaaseen 
opiskelijaravintoloissa. Myös pää-
kaupunkiseudun julkisen liikenteen 
opiskelija-alennus on käytettä-
vissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen 
HSL:n palvelupisteellä. Samalla 
matkakortilla pääsee myös joihin-
kin yliopiston tiloihin!

Opiskelijapalvelu Frankin kaut-
ta saat opiskelijakortin, jolla var-
mistat opiskelija-alennukset koko 
Suomessa. Frankilla on sekä digi-
taalinen että perinteinen muovi-
nen opiskelijakortti.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatun-
niste, jonka voit ladata ja aktivoi-
da käyttöösi, kun olet ilmoittau-
tunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 
Muiden korttivaihtoehtojen hin-
nat voit tarkistaa Frankin sivuil-
ta. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin 
sekä digitaaliseen että muovi-
seen opiskelijakorttiin. Lisätietoja 
eri opiskelijakorteista löytyy Fran-
kin sivuilta osoitteesta FRANK.FI.

HUOM! Kun olet saanut (muovi-
sen) kortin, muista hakea siihen 
myös lukuvuosivuositarra AYY:n 
palvelupisteeltä!

Opiskelija-asuminen

AYY omistaa noin 2 600 opis-
kelija-asuntoa Helsingissä ja Es-
poossa. Tarjoamme kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkin-
to- ja vaihto-opiskelijoilla, jot-
ka ovat AYY:n jäseniä, on oikeus 
hakea AYY:n asuntoja. Voit ha-
kea omaa asuntoa heti, kun saat 
vahvistuksen opiskelupaikan vas-
taanottamisesta yliopistolta. En-
simmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etu-
sijalla asuntoja jaettaessa. Yli-
määräisen hakijapisteen saa, kun 
hakee ensimmäisen vuoden opis-
kelijana AYY:n soluasuntojonoi-
hin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään 
heinäkuun tai joulukuun aikana, 
opintojen aloitusajasta riippuen. 
Voit selailla ja hakea AYY:n asun-
toja Domo-järjestelmän kautta:  
DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit 
myös hakea asuntoa Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiöl-
tä (HOAS).

Terveydenhuolto

Yliopisto-opiskelijoiden tervey-
destä huolehtii Ylioppilaiden ter-
veydenhoitosäätiö (YTHS). AYY:n 
jäsenenä saat tarvitessasi apua 



YTHS:ltä yleisterveyden, suunter-
veyden ja mielenterveyden alu-
eilla. Suurin osa YTHS:n palveluis-
ta on maksuttomia yhteydenotot 
ja yleisterveyden käynnit mukaan 
lukien, ja maksullisetkin palve-
lut on pidetty kohtuuhintaisina.  
 
Syyslukukaudelle läsnäolevaksi il-
moittautumisen yhteydessä mak-
setaan terveydenhoitomaksu osa-
na ylioppilaskunnan jäsenmaksua, 
mutta korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuollon järjes-
tämisvastuu ja terveydenhoito-
maksun kerääminen siirtyvät Kelalle  
1.1.2021, joten keväällä 2021 yli-
oppilaskunta ei enää peri  
jäsenmaksun yhteydessä YTHS- 
maksua. YTHS tuottaa vastai-
suudessakin opiskelijoiden opis-
keluterveydenhuollon palvelut 
ja ne ovat käytettävissä terve-
ydenhoitomaksun maksaneille. 
 
1.1.2021 alkaen kansainväliset vaih-
to-opiskelijat, jatko-opiskelijat, 
täydennyskouluttautuvat ja ti-
lauskoulutusopiskelijat eivät kuulu 
YTHS:n opiskelijaterveydenhuol-
lon piiriin. Lisätietoja osoitteesta 
YTHS.FI.

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri

Yhdistystoiminta ja tapahtumat 
ovat oleellinen osa aaltolaista 
opiskelijakulttuuria. Vuoden ko-
hokohtina toimivat Wapun ta-
pahtumat, vuosijuhlat, laskiais-
rieha ja monet muut tapahtumat 
heti orientaatioviikosta lähtien. 

AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdis-
tystä, jotka järjestävät toimintaa 
aina urheilusta musiikkiin ja pe-
leistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita 
mukaan yhdistystoimintaan. Kan-
nattaa pysyä avoimena eri mah-
dollisuuksille ja tutustua yhdistyk-
siin tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja  
vaikuttaminen

AYY edustaa opiskelijoita yliopis-
ton päätöksentekoelimissä ja 
ajaa opiskelijoiden etua yhteis-
kunnassa. AYY:n valitsemien opis-
kelijaedustajien kautta opiskelijat 
pääsevät vaikuttamaan yliopis-
tossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n 
ylin päätöksentekoelin on edusta-
jisto, joka valitaan äänestämällä. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet voi-
vat äänestää ja asettua ehdolle. 

Muut palvelut

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa 
jäsenilleen muitakin palveluita ja 
mahdollisuuksia design-kalente-
rista ja stipendeistä monenlai-
siin vapaaehtoismahdollisuuksiin. 
AYY:lla on myös lukuisia sauna-, 
juhla- ja harrastustiloja, joita jä-
senet voivat vuokrata. Osa tilois-
ta on maksuttomia.



 
 

Congratulations on getting accepted to study and choosing Aalto 
University - you can be proud of your achievement! We at KY are pleased 

to welcome you to our great Aalto community and next we want to tell you 
a little bit about what KY is all about. 

 

What is KY? 
                         

For over a hundred years, and for years to come, Aalto University Business 
Students, or commonly known as 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 and individual projects. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY with endless 

possibilities.  
 

KY in numbers 
 

Over 3000 members  
109 years 

3 locations 
11 employees & 8 board members 

Over 50 associations 
Hundreds of volunteers 

 





Aalto ARTS student organization
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat 

TOKYO ry is a student organization which brings 
together students of Aalto University School 
of Arts, Design and Architecture. There are 
multiple subject organizations within Aalto 

ARTS, but TOKYO is the umbrella 
association open to all ARTS students. 

As a school level association 
TOKYO takes an active part 

in student advocacy and 
organizes events to 
gather together all 

the ARTS minded 
students and 

alumni.
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FUKSI! TULE MAIK-VARASLÄHTÖÖN!
MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikiltaa yhdistävä ammattiainejärjestö,
johon kannattaa liittyä heti! Yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa verkostoituminen alojen
välillä 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
opiskelijoiden lisäksi paikalle saapuu mittareiden, arkkarien ja raksalaisten hallitukset, ISOhenkilöt 
sekä MAIK-hallitus.

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

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

Markus Rauhanen
Puheenjohtaja
MAIK ry
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Paikan päälle järjestetään bussikyyti Otaniemestä 
lauantaina ja paluukyyti sunnuntaina.

MITÄ: Tutustumista, hengailua ja rentoa kesämein-
inkiä mökkimaisemissa
MISSÄ: Kavalahden leirikeskus, Inkoo
MILLOIN: 22.-23.8.2020
MITÄ MAKSAA: MAIK:in jäsenille 8€, muille 10€.
Sisältää kuljetuksen, majoituksen ja ruokailun.
ILMOITTAUTUMINEN: MAIK ry:n nettisivuilla,
linkki julkaistaan myös Facebook-tapahtumassa.
Ilmoittautuminen päättyy alustavasti 18.8.2020

TERVETULOA
MAIK-VARASLÄHTÖÖN
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ILMOITTAUTUMINEN
https://tinyurl.com/

Koelaulut2020S

LISÄTIETOA
http://www.polyteknikkojenkuoro.fi/

kuoron-esittely/koelaulut/

KOELAULUT
15.9. klo 16

TUAS-talo (Maarintie 8)
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#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 7.9. klo 18.00
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Teknologföreningen, TF, on Aallon 148-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita 
TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. 
Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgallarissa, suuressa betonirakennuksessa 
Dipolin vieressä. Täffäläiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista. Phuxivator on Sara.

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava kilta. 
Ensi vuosi onkin killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ottaa vastaan rakennetun ympäristön kandiopiske-
lijoita. Killan haalarit ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden 
selästä löytyy killan logo, “kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo. Killan fuksikap-
teeni on Aku.

Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se on koti arkkite-
htuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä ovat sekä tekniikan alan 
että taiteiden alan opiskelijat. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti li-
kaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse maala-
tusta puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vu-
osikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään. Killan vuosijuhlaa, Wähäjoulua, vietetään 5.12. 
Killan fuksikapteeni on Aimi.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan 
energia- ja ympäristötekniikan kandidaatti opiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu 
yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiske-
lijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista 
ympäristön vihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta RAKSA JAKSAA huudosta. 
Killan fuksikapteenit ovat Sampo ja Fanni.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. Tämä 
kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. 
KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Ve-
rasta sekä kauas raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan. Killan fuksikapteenit ovat Nelli ja Jenny.
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Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen nuorin ja 
paras kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä koristavat 
valkoiset, itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he 
kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia. Killan fuksikapteeni on Essi.

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 perustettu kemiantekniikan fukseja vastaanottava yhdistys. Vuo-
desta 2019 PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat. Tämän Ota-
niemen kuopuksen edustajia voi usein nähdä suurina joukkoina pukeutuneena sinisiin haalareihin, joiden 
lahkeissa ja hihoissa on punainen, keltainen ja sininen raita muistona korkeakoulun kolmesta vanhasta 
killasta. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen logo, prosessin painetta mittaava Bourdonput-
kinanometri. Yhdistyksen fuksipäälliköt ovat Laura ja Valtteri.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläi-
set tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa killan upouusi logo, kun taas vanhem-
milta opiskelijoilta voitkin löytää vanhan lamppulogon. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin 
huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”. Killan fuksikapteenit ovat Jonna ja Emma-Leena.

Fyysikkokilta on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki Aallon Teknil-
lisen fysiikan ja matematiikan (TFM) ja nyt myös Quantum Technology -ohjelman (QT) opiskelijat. Kukin 
TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. 
Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa 
esimerkiksi teevedellä. Killan fuksikapteenit ovat Eero ja Pinja.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1866 perustama kilta. Vaikka kilta on pieni, ovat sen 
jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista haalareistaan, joita koristavat sateen-
kaaret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa 
päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut! Killan fuksikapteeni on Severi.

Tietokilta on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Vuodesta 2018 Tietokilta 
on vastaanottanut myös englanninkielisen Data Science -kandiohjelman uudet opiskelijat. Sisäänotoltaan 
Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan joid-
en selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo. Killan fuksikapteeni  
on Heta.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS yhdistää automaatio- ja informaatioteknologian sekä Digi-
tal Systems and Design -pääaineen opiskelijoita. Aikaansaavat jäsenet tunnistat violeteista haalareista. 
Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja SIK-menneisyydestä. Killan fuksikap-
teeni on Leia.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna  1999 perustama ainejärjestö. Otaniemessä 
ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset athenelaiset voikin tunnistaa met-
sänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa musta vasen hiha,  
joka muistuttaa tietokiltalaisista juurista. Killan fuksikapteeni on Jaakko.
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RIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!

Moi!
Edustan Suomen Rakennusinsinöörien Liittoa eli tuttavallisemmin RILiä. Toimin 
siellä teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti ensim-
mäisellä viikolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. Nimestä huolimatta 
edustamme koko Suomen rakennetun ympäristön alan teekkareita ja RILiin 
kuuluukin yli 6000 jäsentä.

Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten 
ammattitaidon edistäminen mm. koulutusten muodossa ja verkostoituminen 
monipuolisissa tapahtumissa. Täydennyskoulutusten lisäksi julkaisemme vuo-
sittain lukuisia ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, 
kannanotoin, projektein ja kilpailuin. Tuomme Suomeen myös säännöllisesti 

rakennetun ympäristön sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia.

Teekkareille RILin jäsenyys on ilmainen. 
Jäsenetuihin kuuluu myös viikoittain 
postiluukusta kolahtava Rakennuslehti, 
teekkareille sähköinen Tekniikka & Talous sekä 
aikakausilehti Rakennustekniikka. Järjestämme 
myös vuosittain kyselyitä, joilla kerätään 
hyödyllistä tietoa opiskelusta, kesätöistä 
ja teekkareiden palkasta. RIL-Säätiöltä voit 
hakea apurahaa ulkomaan vaihtoa varten tai 
erinomaisesta opinnoista suoriutumisesta. 
Parasta RILissä on kuitenkin monipuoliset 
tapahtumat, joita järjestetään satoja vuoden 
aikana ympäri Suomen. RILillä on oma nuorille 
suunnattu vapaaehtoisista toimijoista koostuva 
jaos RIL-Nuoret, jotka järjestävät monenlaista 
tapahtumaa näkökulmanaan opiskelijat tai 
vastavalmistuneet.

Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi!  
Nähdään syksyllä!

Valtteri Keto 
Teekkariyhdyshenkilö 
RIL 
www.ril.fi
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Ammattiainekerhot ovat korkeakoulumme kiltojen yhteydessä toimivia yhdistyksiä, joiden 
tarkoitus on koota eri pääaineista kiinnostuneita opiskelijoita yhteen. AA-kerhot järjestävät 
erilaisia tapahtumia kuten excursioita, saunailtoja ja totta kai myös bileitä! Tunnetuimpia 
näistä ovat LVK/LVI Wappubooli ja Members Only Bileet. Ammattiainekerhoihin kannataa 
liittyä ehdottomasti jo fuksina. Voit liittyä useamman kerhon jäseneksi tai vaikka kaikkien! 

Teekkarien LVI-kerho
LVI-tekniikka

Poligoni
Geoinformatiikka

Akva
Vesi- ja ympäristötekniikka

Lämpövoimakerho
Energiatekniikka

Maa- ja kalliorakentajat
Maa-, kallio- ja vesirakentaminen
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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 jatku-
vasti. Teekkarius on kivaa – se ei sido mihinkään tiettyyn rooliin. Teekkarius muodostuu henkilökohtaisten kokemus-
ten 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 erilaisissa alayhdistyksissä. Tarjolla on ammattiainekerhoja, kulttuuri- ja urheiluyhdistyk-
siä, yhteiskuntavaikuttajia sekä kansainvälisiä yhdistyksiä. Jokaiselle jotakin!

Jo yli sadan vuoden ajan on nykyisenlainen teekka-
rilakki koristanut teekkarien päälakea. Sen kuusi 
kulmaa, hammasrataskokardi ja tietenkin tupsu ovat 
viestittäneet pitkän matkan päähän kantajansa arvok-
kuutta. Lakkia saavat kantaa ainoastaan teekka-
rit, joten ensimmäisenä opiskeluvuotenaan fuksilla ei 
vielä ole lakkia päähän pistäminen. Fuksi saa painaa 
teekkarilakin ensimmäisen kerran päähänsä (mah-
dollisesti järjestettävänä) Wappuna keskiyöllä, ei siis 
Mantan lakituksessa, kuten muut ylioppilaat tekevät. 
Tämä on juhlallinen hetki, sillä ansaitakseen lakkinsa 
fuksin on kerättävä fuksipisteitä koko vuoden. Tekkari-
lakki ei oikeuta käyttäytymään huonosti, vaan velvoit-
taa käyttäjänsä käyttäytymään iloisen herrashenkilön 
tavoin. 

Lakinkäytölle on lakin arvon mukaiset säännöt:

1) Tupsulakki on kesälakki, joten sen käyttöaika on 
1.5.-30.9. Tänä aikana lakkia saavat pitää kaikki ne, 
jotka ovat siihen oikeutettuja.
2) Jos talviaikana tulee tilaisuuksia, joissa lakkia halu-
taan ehdottomasti käyttää, on siihen saatava Teekka-
rijaostolta lakinkäyttölupa anomusta vastaan.

Teekkarilakki

Saadaksesi lakin muiden fuksien kanssa ensimmäisen 
opiskeluvuotesi keväällä, tarkemmin sanottuna aikaisin 
wappuaaton aamuna, on sinun vuoden aikana todistet-
tava olevasi teekkarilakin arwoinen. Tämä tapahtuu 
keräämällä fuksipisteitä erilaisista tapahtumista. Fuk-
sipisteiden seuraamista varten saat vuoden alussa fuk-
sipistekortin, johon kyseisiä pisteitä kerätään. Pisteitä 
ropsahtelee luonnollisesti killan toiminnasta – muun 
muassa lauluilloista, urheilu- ja kulttuuritapahtumis-
ta, killan toimikunnissa toimimisesta, kurssineuvostoon 
kuulumisesta ja tietenkin killan bileiden järjestele-
misestä. Jos vapaa-aikasi uppoaa johonkin tiettyyn 
harrastukseen, voit kerätä fuksipisteesi myös jossain 
alayhdistyksessä. Näin ollen esimerkiksi aktiiviurheilu 
ei ole esteenä lakin saamiselle. Fuksipistejärjestelmän 
tarkoituksena on tutustuttaa sinut teekkarikulttuuriin, 
tapoihin ja perinteisiin mahdollisimman monipuolisesti. 
Tarkoituksena ei siis ole kierrättää sinua väkipakolla 
jokaisissa kissanristiäisissä, juhlissa ja juomingeissa, 
vaan ennemmin kannustaa kokeilemaan erilaisia aktiv-
iteetteja, jotta löydät Otaniemestä juuri itsellesi mielu-
ista ajanvietettä.

Fuksipisteet
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Rakennusinsinöörikillan  
haalarit

Tupsulakin ohella haalarit ovat asuste, josta teekkarin tunnistaa - muut tosin yrittävät matkia 
meitä parhaansa mukaan. Haalareita käytetään monissa tilaisuuksissa, joissa liikutaan julkis-
illa 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. Haalarin tarkoitus on luoda yhteenkuuluvuutta ja 
herättää huomiota. Tekniikan alojen opiskelijoilla on kullakin omanlaisensa haalarit, joten 
haalarin väristä voi päätellä kunkin teekkarin opiskelualan. Haalareita koristellaan kan-
gasmerkeillä, ja lähes jokaisella yhdistyksellä onkin oma merkkinsä. Myös erilaisista tapah-
tumista teetetään haalarimerkkejä, joita kerätään ja vaihdetaan ahkerasti. Muista kuitenkin, 
että haalareissa edustat kaikkia teekkareita, joten käytöksesi tulee myös olla sen mukaista. 
Raksalaiset saavat raksansiniset haalarinsa ensimmäisten fuksien joukossa – jo toisena kou-
lupäivänä.

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

Omstartin raikuessa näyttelijät improvisoivat juuri 
tapahtuneeseen tilanteeseen uuden vivahteen, ja eh-
käpä myös orkesteri ja tanssijat liittyvät spontaanisti 
mukaan. Lopputuloksena on kutkuttavan hauska, ko-
skettava ja taatusti ainutkertainen kokoillan show.

Speksi

Wappulehdet ovat olennainen ja näkyvä osa mah-
dollista teekkarivappua. Wappulehtien myyjät ovat 
tuttu ja taattu näky pääkaupunkiseudun katukuvassa 
koko mahdollisen vappuviikon. Ne ovat varmasti myös 
yksi tunnetuimpia teekkarikulttuurin ilmenemismuoto-
ja Otaniemen ulkopuolella. Otaniemen opiskelijoiden 
julkaisuista Äpy ilmestyy parittomina vuosina, ja Julkku 
parillisina.

Wappulehdet

“ Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät 
koskaan olleet raakoja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä 
tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä. 
Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli 
tuottaa yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asi-
asta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli – ja on 
varmaan edelleenkin – siis hieman ilkikurinen, usein sopiv-
aisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, 
politiikkaa tosimielessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. 
Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen hetken 
aikaansaamiseksi. ”

    - Ossi Törrönen

Jäynääminen

Säännöllisen epäsäännöllisin väliajoin järjestettävissä 
tempauksissa herätetään suuren yleisön kiinnostus 
ajankohtaiseen asiaan tai yleiseen ongelmaan. Tem-
pauksilla saatetaan myös kerätä rahaa yleishyödylli-
seen tarkoitukseen. Tempaus ei ole mielenosoitus ja se 
tehdään hyvässä hengessä. Tempaukset ovat teekka-
reiden tapa vaikuttaa. 

Kaikkien aikojen suurin tempaus lienee vuoden 1966 
muuttotempaus Dipolin valmistumisen kunniaksi. 
Teekkareiden jäähyväiset Helsingille sekoitti kau-
pungin lukemattomilla isoilla ja pienillä tapahtumilla.

Viimeisin tempaus järjestettiin suomalaisen peruskoulun 
hyväksi vuonna 2016.

Tempaus
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Uudessa elämänvaiheessa on oivallinen mahdollisuus tarkastella sekä 
omaa että uuden yhteisön toimintaa kriittisesti. Yksikään yhteisö ei ole 
ikinä täysin valmis ja aina on mahdollisuus kehittyä. Tämä on kuitenkin 
mahdollista vain, kun rohkeat ihmiset tarttuvat epäkohtiin.

Joskus epäkohdan saattaa huomata omassa toiminnassaan ja sen 
myöntäminen voi olla hankalaa. Joskus epäkohta liittyy läheisten ystävien 
toimintaan tai sanomisiin, jolloin saattaa tuntua helpommalta vain olla 
hiljaa. Joskus epäkohta on rakenteellinen ja sen korjaaminen tuntuu ylit-
sepääsemättömältä.

Epäkohdat eivät katoa itsestään. Jokainen meistä voi omalla toiminnal-
laan olla varmistamassa, ettei yhteisössämme esiinny rasismia, seksismiä, 
seksuaalista taikka muunlaista häirintää tai ylipäätänsä muunkaanlaista 
idiotismia. Teekkarilakki ei ole eikä tule oleman tällaista toimintaa har-
rastavan henkilön päähine. Pidä se mielessäsi lakkitutkintoa suorittaessasi.

Teekkari tunnetaan tavoistaan – ja juuri sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, millaisista.
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Kiltamme tarkoituksena on edistää opiskelijoiden etuja korkeakoulussa sekä järjestää opiskelijoita yhdistävää ja 
opintoja tukevaa toimintaa. Koska meitä on moneen junaan, kilta järjestää monenlaisia tapahtumia sitseistä saun-
omiseen ja urheilutapahtumista opintoiltoihin. Tarkoitus ei ole tyrkyttää kaikille kaikkea, vaan jokaiselle jotain. 
Seuraavassa pientä esimakua tunnetuimmista killan tapahtumista – pistähän korvan taakse, sillä näistä kuulet 
varmasti vielä myöhemmin.

Hermannisitsi

Vuosijuhlat ovat akateemista hauskanpitoa parhaimmillaan. Ne ovat teekkarijuhlista 
arvokkaimpia, ja täällä Otaniemessä kunnon iltapukujuhlat. Vuosijuhlat alkavat cock-
tailtilaisuudella, jossa boolin lisäksi nautitaan muiden kiltojen ja yhdistysten lahjoittamis-
ta huomionosoituksista, jotka yleensä ovat suuria, painavia ja epäkäytännöllisiä. Kokka-
reilta siirrytään itse pääjuhlaan, jossa nautitaan kolmen ruokalajin illallinen juomineen. 
IK:n vuosijuhla Hermanninsitsi on perinteisesti Otaniemen lauluntäyteisimpiä vuosijuhlia. 
Aterian yhteydessä on tapana laulaa 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 ja-
jatkoille. Aamun sarastaessa väsynyt, mutta riemuisa juhlakansa siirtyy silliaamiaiselle, 
jonka järjestäminen on fukseille jokavuotinen kunniatehtävä. Hermanninsitsiä vietetään 
joka vuosi huhtikuun 11. päivää lähimpänä olevana perjantaina. Hermanninsitsi (sekä 
laulukirjamme Hermanni) ovat saaneet nimensä viime vuosisadan alussa vaikuttaneen 
erittäin pidetyn professorin Herman Hanneliuksen mukaan. Vuosijuhlan ajankohta pu-
olestaan määräytyy hänen syntymäpäivänsä perusteella.

Saunaillat

Jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten alkuteekkari virkisti mieltään sekä fyy-
sistä olemustaan saunan lauteilla. Näitä kuuman kosteita perinteitä jatket-
aan myös killassamme. Laulusaunojen ja muiden saunailtojen lisäksi sauna on 
oivallinen bileitten jatkopaikka. Tulet varmasti löytämään tiesi Otaniemen 
saunoihin: Rantasaunaan, Gorsuun, Otakaari 20:een, Kattosaunaan, Otaran-
nan kattosaunaan ja Ossinsaunaan.
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Sitsit maksavat yleensä hieman enemmän kuin muut tapahtumat, mutta rahalle saa vastinetta moninkertaisesti, sillä sitsit 
ovat lähes poikkeuksetta kolmen ruokalajin illallisia. Ruokaa tärkeämmässä asemassa sitseillä on silti laulaminen. Kun lukkari 
kumauttaa gongiin laulun aloittamisen 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 20.9. 
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 seremo-
niaa, ei kannata jännittää, ne kyllä oppii aikanaan. Eikä laulutaidon puutekaan ole este sitseille osallistumiselle – teekkar-
ihan laulaa mieluummin kuin hyvin, ja nuotin vieressä on aina tilaa!

Sitsit

RILkamat on yksi syksyn odotetuimmista tapahtumista. Se on syk-
syn fuksien kokonaan itse järjestämä tapahtuma, jota puuhaillessa 
viimeistään tutustuu omaan vuosikurssiinsa. RILkamissa pukeudu-
taan yleensä jonkin teeman mukaan. Viime vuosina pukukoodina 
ovat olleet autiosaari, Hienosto/ Räkälä, lapsuuden haaveammatti 
ja viimeisimpänä ala-asteen limudisco. RILkamia varten fuksit myös 
valmistelevat ensimmäisen speksinsä. Pukuteema ja speksin aihe 
on helppo liittää toisiinsa, jolloin koko illasta tulee mukava paketti 
sekä vanhemmille opiskelijoille että etenkin järjestäjille.

RILkamat

Sitsit ovat pöytäjuhla, jossa hieman sivistyneemmin juhlitaan hyvän ruoan, juoman 
ja laulun merkeissä. Sitsit ovat Otaniemessä erittäin yleisiä. Yleensä juhlitaan 
jonkin teeman ympärillä tai ihan vaan arvokkaasti – muttei toki liian vakavasti.
Sitsiasu vaihtelee irtopuvusta frakkiin. Normaaleilla sitseillä miehillä on puku ja 
naisilla esimerkiksi pikkumusta tai muut juhlavammat vaatteet. Vuosijuhlat ovat 
tietysti glamourissaan ihan oma lukunsa, kun taas erilaisilla teemasitseillä voi 
pukeutua paljon vapaammin, illan teemasta riippuen.
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IK:n pIKkujoulua vietetään vuoden lähestyessä lop-
puaan. Tapahtuma sijoittuu iltapäivänä pidettävän 
killan vaalikokouksen jälkimaininkeihin. Joulupuuron ja 
-pukin lisäksi illan ohjelmassa on perinteisesti ollut en-
simmäisen ja toisen vuosikurssin esittämiä hämmentäviä 
spektaakkeleja. Kuten kaikilla hyvillä kekkereillä, myös 
pIKkujouluilla on ainakin yhdet jatkot. Saakohan kippa-
rikin tänä vuonna lahjoja?

Kevään kynnyksellä kisaillaan pelien kuninkuuslajin 
Norske Kimblen mestaruudesta. Lapsenahan eräs pelin 
hauskuus oli pelilaudan keskellä oleva kupla, jossa nop-
pa pomppi. Tässäkin Kimblessä on kyllä kupla, mutta se 
saattaa sijaita ennemmin otsassa, sillä pelinappuloina 
toimivat A-oluella täytetyt tuopit. Pelin ideana on yksink-
ertaisesti päästä lähdöstä maaliin. Matkan varrella vas-
tapuoli saattaa tosin syödä pelinappulasi. Tällöin syöty 
joukku joutuu juomaan pelinappulansa sisällön. Joukkue-
iden tiimiasut tuovat väriä peliin, ja turnaus onkin varsin 
mielenkiintoista katseltavaa.

Kotimaan pitkä -excursio on yksi kevään legendaaris-
immista tapahtumista. Matkalle lähtijät valitaan va-
paamuotoisen hakemuksen perusteella. Tälle jonnekin 
päin Suomea suuntautuvalle reissulle lähdetään bussilla 
aikaisin Kimbleä seuraavana aamuna. Matkan varrella 
tutustutaan lukuisiin alan yrityksiin sekä usein myös mui-
hin opiskelijoihin ympäri maata. Monelta katoaa ajan 
taju tämän pitkän ”tiistain ja perjantain välisen yön” ai-
kana, ja viikonloppu tulee vastaan täytenä yllätyksenä.

pIKkujoulut

Kotimaan Pitkä - KP

Norske Kimble Cup
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HARJOITUS TEKEE 
MAISTERIN!

Monipuol ista treeniä opiskel i jahinnoin lähel lä s inua.

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI

UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta 
kuntosalia, lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia 
ja palloiluvuoroja.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI



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 sielunmaailma sopii täysin Rakennusinsinöörikil-
lan kanssa yhteen. Yhdessä muodostamme Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun, Aalto ENGin! Nämä 
haalarit kannattaa painaa erityisesti mieleen, sillä tällä porukalla tulemme vuoden aikana parantamaan maail-
maa ja levittämään ENGin ilosanomaa koko Otaniemen kansalle! Ohessa pienet tietopaketit jokaisesta killasta!

IK - Rakennusinsinöörikilta
Pääaine: 
Energia- ja ympäristötekniikka (ENY) + 
Computational engineering (CE)
Sisäänotto:
121 (ENY) + 30 (CE)
Perustettu:
1913
Haalarit:
Rakentajansiniset, joissa ympäristönvihreä hiha
ja takatasku
Fuksikapteenit:
Fanni & Sampo

MK - Maanmittarikilta
Pääaine: 
Rakennettu ympäristö (RYM)
Sisäänotto:
55
Perustettu:
1901
Haalarit:
Mattamustat, joissa fuksian värinen hiha ja re-
isitasku
Fuksikapteeni: 
Aku

KIK - Koneinsinöörikilta
Pääaine: 
Kone- ja rakennustekniikka (KJR)
Sisäänotto:
179
Perustettu:
1915
Haalarit:
Vaaleanpunaiset
Fuksikapteenit:
Jenny & Nelli
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Aalto Ventures Program is the 
entrepreneurship education 
program at Aalto University.

Entrepreneurial courses open for 
all Aalto students 

AVP Startup minor for diving 
deep into the startup world 

Open events on all things 
entrepreneurship 

avp.aalto.fi

@aaltoventuresprogram

Aalto Ventures Program

Follow us and find out more: 

All university students need entrepreneurial 
skills. That doesn’t mean we want every 
student to become an entrepreneur, 
because we don’t. The skills and mindsets 
of successful entrepreneurs, however, are 
beneficial to everyone.  

In a rapidly changing world, it’s impossible 
to predict the future precisely. What we 
can do is try and build a future in which 
we’d like to live. We can learn to understand 
users’ needs, to be adaptive and creative, 
to solve problems instead of finding 
scapegoats and to communicate our 
vision to others. That’s what entrepreneurs 
have always done, and it’s time everyone 
else started doing it too.  

At AVP, students solve real problems 
related to Sustainable Development Goals 
in multidisciplinary teams. After your time 
with us, you’re free to set up your own 
company, or take your skills and ideas into 
an existing one and help them see things 
more clearly. Either way is equally valuable 
in building a better future. 

Anyone can be a builder. We’re here to help you 
find your tools. 

Build like an entrepreneur

2020_Freshmenguide-ad_B5_Potrait.indd   1 5.6.2020   16.07.59



Opinnot

Oppimispalvelujen koordinaattorit laativat mall-
ilukujärjestykset, johon on merkitty lukukausittain 
käydyiksi suunnitellut kurssit. Osa kursseista sisältää 
esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietyssä 
järjestyksessä. 

Lukujärjestys on suunniteltu siten, että keskiver-
to-opiskelija selviytyy kursseista inhimillisellä 
työmäärällä. Mallilukujärjestykseen merkittyjen 
kurssien lisäksi voit vapaasti valita esimerkiksi kielten, 
viestinnän tai vaikka seuraavan vuoden kursseja. 
Päätös on täysin henkilökohtainen, monille suunnitellut 
kurssit riittävät mainiosti. Jos kaipaat lisätietoa kurs-
seista, voit kääntyä pääaineen koordinaattorin ja/tai 
opintoneuvojan puoleen.

Aallon käyttämät sähköiset järjestelmät eivät tue 
kovinkaan notkeasti viikottaisen lukujärjestysten 
tekemistä luettavassa muodossa, mutta hyväksi ha-
vaittu tapa on käyttää apuna esimerkiksi Google 
calendaria tai vastaavaa kalenteri-sovellusta.

Lukujärjestys

Kursseille pitää ilmoittautua WebOodissa (https://
oodi.aalto.fi/a/). Kursseihin voi sisältyä laskareita
tai harjoitustöitä, joihin tulee myös ilmoittautua. Ilman 
ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata. Ensim-
mäiset kurssi-ilmoittautumiset tehdään ISOjen kanssa 
opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse stressata. Il-
moittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä monet kurssit 
ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisällöistä ja käytän-
nöistä kerrotaan niiden ensimmäisillä luennoilla. Voit 
myös tutustua kurssien tietoihin MyCoursesissa
mycourses.aalto.fi/

Kursseille ilmoittautuminen

Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa 
luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuharjoi-
tusten, laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa mu-
odostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa eh-
dottomasti käydä. Ensimmäisellä luennolla kerrotaan 
mahdollisista laskuharjoituksista, laboratorio- ja har-
joitustöistä – yleensäkin kaikesta, mikä on tarpeellista 
kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka akateeminen 
vapaus antaa mahdollisuuden jättää osan kurssien 
opetustapahtumista välistä, ei se tarkoita, etteivätkö 
ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. Luennoille osallistu-
vat opiskelijat menestyvät tutkimusten mukaan par-
haiten opinnoissaan.

Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja 
niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia 
harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjest-
ettävissä 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 luennolla 
käsiteltyjä asioita. Kurssiassistentti opastaa ja neuvoo 
tehtävien kanssa. Joillain kursseilla laskuharjoituksis-
ta saa pisteitä tenttiin ratkaisemalla tehtäviä kotona, 
tai riittävä pistemäärä laskareista voi olla erikseen 
osasuorituksena edellytys kurssin suorittamiseen. Joil-
lakin kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan as-
sistenttien tarkistettavaksi. Laskaritehtävät jaetaan 
usein etukäteen esimerkiksi kurssin MyCourses -sivuil-
la. Viime aikoina hyväksi todettuna menetelmänä 
tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assarit 
auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta pisteitä, vaan 
lasketaan avun ollessa lähellä. Parhaiten laskareista 
selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden kanssa.

Luennot, laskarit ja harkat
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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 sähköiseen 
sisältöön, kirjojen jäädessä sivualalle.

Kirjojen etsintä ja lainaus: aalto.finna.fi

Kurssikirjat

Otaniemen slangilla prujut tarkoittavat opetusmonis-
teita tai tiivistelmiä kurssin aiheista. Prujuista löytyvät 
keskeisimmät kurssilla käsitellyt asiat, usein luento-
kalvoja ja mahdollisesti myös laskarivinkkejä. Vaikka 
kursseja onkin uusittu, kiltalaisten keskuudessa liik-
kuvista prujuista saa usein hyvää tukea opiskeluun, 
sillä niissä on aihepiirin tärkeimmät asiat (usein hyvin) 
tiivistettynä.

Prujut

Kurssiin sisältyvä ensimmäinen tentti on nimeltään kurs-
sitentti. Kun ilmoittaudut kurssille, olet samalla ilmoit-
tautunut kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis ole erillistä 
ilmoittautumista kuten muihin tentteihin, joihin täytyy 
ilmoittautua normaalisti. Saat sähköpostivahvistuk-
sen kurssille, kurssitenttiin ja tenttiin ilmoittautumises-
ta. Tentteihin valmistautuminen kannattaa aloittaa 
ajoissa, ettei aiheen laajuus pääse yllättämään. Jos 
ei kuitenkaan tentistä pääse läpi ensimmäisellä ker-
ralla, järjestetään kurssitenteistä yleensä yksi uusinta. 
Uusintamahdollisuuksista kannattaa kysyä tietoa kurs-
sin vastuuhenkilöiltä.

Tentit

Korkeakoulumaailmassa on itse opittava löytämään 
tietoa. Paras tietolähde monissa asioissa ovat usein 
vanhemmat opiskelijat. Myös opintoneuvojien puoleen 
voit kääntyä opintoihin liittyvissä asioissa. Opintoneu-
vojat tekevät työtään omien opintojensa ohessa, joten 
he osaavat katsoa asioita opiskelijan näkökulmasta. 

Vastaanottopaikka: 

Huone 102, Otakaari 4 (Konelafka)

Yhteystiedot:

advisors-eng@aalto.fi 
050 4064409, WhatsApp/Telegram
into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot 

www.facebook.com/opintoneuvola/

Käy tykkäämässä!

Opintoneuvojat
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Janne Suominen
Rakennusinsinöörikillan opintovastaava

janne.suominen@aalto.fi
Telegram: @jmsuominen

Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huomat-
tavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle tulee 
myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. Opiskel-
lessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omista opin-
noistasi ja niiden etenemisestä.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelmat:
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?page-
Id=331170

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

Miten opiskelet?

Opintopsykologien sivusto: 

into.aalto.fi/display/fiopisk/Opinto-+ja+ur-
aohjauspsykologit

Akateeminen vapaus

Killan opintovastaava

Jos ennen kurssia, sen aikana tai jälkeen mieltä jää 
kaihertamaan jokin kurssissa tai sen järjestelyissä, ota 
yhteyttä killan opintovastaavaan! Opintovastaava 
Janne valvoo opiskelijoiden etua ja ongelmatapauk-
sissa keskustelee tarvittavien yliopistotahojen kanssa, 
jotta opinnot sujuvat opiskelijoiden kannalta parhaal-
la mahdollisella tavalla.

48

Opinnot



Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää harjoittelua viisi 
opintopistettä. Harjoittelun keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehityk-
selle. Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin.

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

Tarkemmat ohjeet harjoittelun suorittamiseen löydät ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä 
(kandidaatin tutkinto) -kurssin MyCourses-sivulta. Kurssin voit suorittaa 1 -5 opintopisteen laa-
juisena. Kurssiin kuuluva työharjoittelu yrityksessä tai muussa työyhteisössä suoritetaan yleensä 
ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä ja siitä laaditaan reflektoiva harjoit-
teluraportti.

Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja 
harjoittelukurssin MyCourses –sivuilta, josta löydät myös kurssin yhteyshenkilöt. Harjoittelupai-
kan hankkimiseen saat tukea kurssin sivuilta löytyvistä tehtävistä sekä Aallon ura- ja rekryto-
intipalveluilta

https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Ura-+ja+rekrytointipalvelut 
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Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot, kuten opintotuutorit/ISOhenkilöt, opintoneuvojat, killan opintovas-
taava, oppimispalveluiden henkilökunta sekä akateemiset ohjaajat. Oppimispalveluiden henkilökuntaan voit ottaa yhteyttä 
kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.  Kurssikohtaista neuvontaa antavat kurssien opettajat.

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut  

Palvelupisteeltä saat opintoneuvontaa ja voit hakea esim. virallisia opiskelijatodistuksia
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

Opintoneuvojat

Tavattavissa vastaanottoaikoina opiskelijapalvelupisteellä tai ajanvaraus Vihta-järjestelmän kautta vihta.aalto.fi – Insinööri-
tieteiden kandidaattiohjelma
email: advisors-eng@aalto.fi
puh: 050 406 4409 (Myös WhatsApp ja Telegram!)
Facebook: https://www.facebook.com/opintoneuvola
Into: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
Telegram: ENG opintoneuvola
Teams: ajanvaraus sähköpostitse

Lisäksi opintojen ohjausajan pääaineiden koordinaattoreille ja  kandidaattiohjelman  suunnittelijalle    voit    varata    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
Into: https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot

Starting Point of Wellbeing 
tarjoaa opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Starting Point of Wellbeing on auki 
arkisin klo 9.00-15.00.
Osoite: Y199c, Otakaari 1
Into: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Starting+Point+of+Wellbeing

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 akateemista ohjausta. Lisäti-
etoa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Akateeminen+ohjaus
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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 geoinformatiikka, tai sitten jokin muu.  Sitä 
sinun ei kuitenkaan vielä kannata miettiä liikaa, sillä kandivaiheessa 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 Fuksikapteenien, ISOjen ja muiden kiltalaisten lisäksi myös 
me opintoneuvojat opintoneuvolassa.  Yliopisto-opintojen itsenäisyys, tutkinnon rakentuminen ja oman alasi laajuus saattaa 
aluksi tuntua hieman haastavalta 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, ky-
symyksissä, 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 kysymyksissä 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. Teknii-
kan opintoihin kuuluu varsin paljon pakollisia tai vapaaehtoisia laskuharjoituksia, sekä kurssin suorittamiseen vaadittavien 
töiden palautuksia. Pelkillä luennoilla tai tenttimällä suoritettavia kursseja ei fuksivuotena ole montaa. Myös teekkarilakin 
saamiseksi on opintopisteitä kerryttävä ja Kelan lisäksi korkeakoulun oppimispalveluista lähestytään sinua, jos opintosuo-
rite näyttää ensimmäisen lukuvuoden puolivälissä turhan niukalta. Kannattaakin yrittää heti syksyllä saada hyvä ote myös 
opinnoista, ettei keväälle kasaannu 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 Facebook-
issa tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta ja liitythän Telegram kanavaan ENG opintoneuvola. Opintoneu-
volan Facebook-sivuilta löydät päivystysajat, ajanvarausohjeet sekä paljon muuta hyödyllistä informaatiota.  Voit myös 
ottaa yhteyttä Facebook-chatin kautta, tai laittaa viestiä osoitteeseen advisors-eng@aalto.fi. Yhteystiedot Intossa: https://
into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot. Voit myös varata Teams-keskusteluajan. Lähetä meille sähköpostia ja saat 
tarkemmat ohjeet. 

Studierådgivning erbjuds även på svenska.

Toimistomme sijaitsee Konetalon 2. kerroksessa Otakaari 4:ssä, eli kiltahuoneenne yläpuolella.
(palaamme kesälomalta 24.8.)

Hyvää kesää! Syksyllä nähdään! 

Arina Värä
Opintoneuvoja Aalto ENG ja ENY-opiskelija
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Otaniemi on omanlaisensa vapaakaupunki, johon on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt varsin pitkälle oma kieli. 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 teekkareille, osa Ot-
aniemelle ja jokunen jopa ihan IK:n omiakin. Tätä kielikurssia ei hyväksytä DI:n tutkintoosi, mutta varsinkin alkuaikanasi 
Otaniemessä kurssista saattaa olla arvaamatonta hyötyä.

Aalto-sali: Kandikeskuksen toisessa kerroksessa sijaitseva  suuri 
luentosali. Tunnetaan myös A-salina
Aava: 1) AYY:n yhteisöjaosto, joka luo ja kehittää Aalto-kult-
tuuria. 2) Suomalainen hoitoalan perheyritys.
Aalto-yliopisto: Helsingin kauppakorkeakoulun, Taiteiden ja su-
unnittelun korkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun vuonna 2010 
muodostama yliopisto.
Ainon aukio: A Blocin edessä oleva aukioalue.
Alvari: Alvar Aallon mukaan nimetty ruokala kanditalon 
päädyssä.
Alvarin aukio: Ruohokenttä vanhan ostarin ja päälafkan välissä. 
Käytetään myös nimeä Alvari.
Amfi: Porrasmainen rakennelma A-salin yläpuolella Alvarilla.
ARTS: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu.
Assari: Kurssiassistentti. Prujaa laskuja taululle laskareissa yrit-
täen paikata luennoilla syntyneitä aukkoja.
AYY: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinun ylioppilaskuntasi.
BIZ: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.
CHEM: Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu.
Dipoli: Reima ja Raili Pietilän suunnittelema TKK:n vanha yliop-
pilaskuntatalo.
ELEC: Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu.
ENG: Aalto School of Engineering eli Aalto-yliopiston Insinööriti-
eteidenkorkeakoulu. Sinun koulusi!
Excursio: Excu, XQ, Yritysvierailu, joka sisältää asiaa tai sitten 
ei. Parhaat excut päättyvät saunan lauteille.
Fuksi: Phuksi Saks. Fuchs, Fux = kettu, keltanokka, ensimmäisen 
vuoden opiskelija. Todennäköisesti juuri sinä.
Fuksikapteeni: Työmyyrä, joka vastaa fuksien hyvinvoinnista. 
Kaveri, jolle voi AINA kilauttaa.
Fuksimajuri: Isähahmo fuksikapteenien yläpuolella. Päättää 
mm. siitä, järjestetäänkö Wappu.
FTMK: Fuksitoimikunta. Kaikkien Otaniemen kiltojen fuksivas-
taavien 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.
Haalarit: Yleinen teekkarin edustusasu, suojaa roiskeilta ja muul-
ta haittaavalta mm. humanisteilta.
Hermanni: Herman Ossian Hannelius, legendaarinen raksan 
proffa, joka on lainannut nimensä vuosijuhlallemme ja laulukirjal-
leme. Tunnetaan puhekielessä usein Hessuna.
Humanisti: Yliopistohenkilö. Jonkun mielestä
teekkarin täydellinen vastakohta, mutta on myös usein ihan hyvä 
ihminen.
IE: Isännistö ja emännistö. Huolehtii teekkarikansan ruokkimises-
ta ja juottamisesta. Otaniemen toisiksi parhaita bilettäjiä (kts. 
FTMK).
IK: Rakennusinsinöörikilta, tuttavallisemmin Raksa. Sinun kiltasi!
ISO: Aina ymmärtävä isosisarus, jonka tarkoituksena on pereh-
dyttää sinut teekkarikulttuurin perusteisiin ja auttaa opintomat-
kasi alkuun.
JMT: Teekkarikylän valtaväylä, jonka varrelta löydät
ainakin miljoona väärin pysäköityä autoa.
Julkku: Äpyn kanssa vuorovuosina ilmestyvä teekkareiden wap-
puhuumoripaketti. Tulee myyntiin seuraavan kerran (mahdollisen) 
Wapun ’22 alla.
Jämeräpartainen insinööri: Kova jätkä, aina hengessä mukana. 
Antaa mm. tempauskäskyt.
Kandidaattikeskus: Päälafka, kanditalo, Otakaari 1
Keto: 1) AYY:n keskustoimisto (Otakaari 13). 2) Metsäisellä seud-
ulla avomaa, jota pitää avoimena karjan laidunnus.
Kilta: Kunkin osaston opiskelijoita yhdistävä yhteisö. Onhan niitä 
muitakin, mutta IK on todistettavasti paras.
Kiltis: IK:laisten tukikohta lafkallamme, kiltalaisten olohuone ja 
toinen koti (Otakaari 4)

52

LC-0001: Otaniemi-Suomi



KY: Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry. Kauppatieteilijöitä 
yhdistävä ainejärjestö, vrt. tekniikan alan killat.
Kylteri: Yleensä vihreään sonnustautunut Kauppakorkeakoulun
opiskelija; rakastettu ja herjattu.
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 tunnusmerkeistä.
Kuuluu mahdollisimman kovana kaikissa mahdollisissa ja mahdot-
tomissa tilanteissa. Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.
Luento: 1) Tilaisuus, jossa luennoitsijan muistiinpanot kopioituvat 
opiskelijan muistiinpanoiksi kulkematta kummankaan aivojen kau-
tta. 2) Toiseksi paras tapa tavata kavereita.
Lukkari: Laulunjohtaja. Aseina gongi ja mahdollisesti lukkarinsau-
va tai jopa miekka.
Maari: 24h auki oleva ATK-keskus. Opiskelijoiden toinen koti 
tenttiviikolla ja palautuspäivän lähestyessä. (Sähkömiehentie 3)
Mursu: 1) (Odobenus rosmarus) suurikokoinen, vesielämään so-
peutunut 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 pro-
fessori Leena Korkiala-Tanttu. (ks. s.8) 2) Juusto.
Opintoneuvola: Sinua vaivaa jokin asia. Menet sisään. Tulet ulos. 
Sinua vaivaa moni asia.
Opintopiste: Järjestelmän tukipylväs, ruoska ja porkkana.
Opintomenestyksen mitta. (op)
Ossi Törrönen: Teekkari honoris causa. Kannattaa googlata 
”Ossin lässyt” ja lukea.
Otaantuminen: YTHS:n diagnosoima sairaus, joka aiheuttaa kai-
ken toiminnan sijoittumista Otaniemeen ja vieraantumista muusta 
maailmasta.
Otakaari: Kavereiden kesken OK. Otaniemeä kiertävä tie, jolla 
tuntuu olevan täysin omat liikennesäännöt (varsinkin öisin).
Printteri: Mystinen, ATK-luokassa asustava eläin, jonka 
sielunelämä on monelle teekkarille täysi arvoitus.
Polyteekkarimuseo: JMT 3 A:n kellarissa toimiva teekkariuden 
elävä muistomerkki. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen paikka.
Pruju: Prujaamisen tulos. Opetusmoniste. Graafinen jäljenne.
Raati: Kiltamme hallitus. Kts. s. 9-11
Rantsu: Rantasauna, teekkarihengellä ja -työllä rakennettu löy-
lynheitto- 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 bilepaikka.
Skumppa: Kuohuviini, wappujuoma numero yksi.
SMT: Perhekylän pääväylä, Servin Maijan tie.
Sähköposti: Koulunkäynnin elinehto. Opettele seuraamaan  
aalto-mailiasi!
Teekkari: Vähintään vuoden korkeakoulussa opiskellut tekn. 
yo. Tietyn elämäntavan omaksunut ihminen – pelkkä lakki ei 
tee teekkaria. Toivottavasti myös sinä mahdollisena Wappuna 
2021!
Teekkarilakki: “Suomessa kaikki hullut saavat valkolakin. 
Häiriintyneimmät niistä merkitään tupsulla.”
Tekn. yo: Tekniikkaa opiskeleva ylioppilas. Korrekti, asial-
linen, kaikin puolin yhteiskuntakelpoinen kansalainen.
TF: Täffä, Teknologföreningen 1) AYY:n ainoa osakunta, ruot-
sinkielinen sellainen. 2) Rakennus ja ruokala Otaniemessä. 
Spagettia keskiviikkoisin. (Otakaari 22)
Triviaali: Helppo, itsestäänselvä asia, jonka kaikki ym-
märtävät - paitsi sinä.
Tupsufuksi: Toisen vuosikurssin tekniikan opiskelija.
Valmistuminen: Katkaisee lupaavasti alkaneen opiskelun, 
joskus?!?
Vanha ostari: Otaniemen vanha ostoskeskus, Keton vieressä 
(Otakaari 11)
Vanhempi tieteenharjoittaja: Vuosikurssien II – N opiskelija.
Väre: ARTS:in ja BIZ:in uusi päärakennus, jossa sijaitsee mm. 
A Bloc ja Otaniemen metroasema.
Wanha Poli: Itäiseen satamakaupunkiin jäänyt ylioppilaskun-
tatalo, nykyisin GLO Hotel Art.
Wappu: Järjestetään, jos fuksimajuri suo. Ajanjakso jossain hu-
hti- ja toukokuun 15. päivien välillä. Suuri ja perinteikäs juhla, 
jolloin ahkerat fuksit saavat teekkarilakkinsa. Teekkarien jou-
lu, uusivuosi, syntymäpäivät ja juhannus yhdellä kertaa.
YTHS: Ylioppilaiden terveyden huoltosäätiö. Toimipiste
Otaniemessä on edullinen paikka hoidattaa vikojaan niin hen-
kisellä kuin fyysiselläkin tasolla. (Otakaari 12)
Äiti: Muista soittaa aina välillä!
ÄPY: Neljä kirjainta, joihin voit luottaa. Otaniemessä
parittomina vuosina paras wappulehti. Ilmestyy seuraavan 
kerran mahdollisena Wappuna 2021!
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Muista hakea opinto- ja asumistukia ajoissa. Varsinkin koulujen alkaessa palvelut ovat 
ajoittain ruuhkautuneita. Kun olet ajoissa liikenteessä, tukieurot ovat tililläsi silloin kuin 
niiden pitää!

kela.fi/opiskelijat

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY omistaa useita asuintaloja ympäri Espoota ja 
Helsinkiä. Laita asuntohakemus vireille ajoissa - yksiön saaminen voi kestää yli vuoden.

domo.ayy.fi

AYY:n lisäksi opiskelijahintaista asumista pääkaupunkiseudulla tarjoaa Helsingin seudun 
opiskelijaasuntosäätiö eli HOAS. Säätiön asuntoja löytyy myös Otaniemestä!

hoas.fi

Telegram on Otaniemessä yleinen WhatsAppin kaltainen viestintäsovellus, joka  on 
huomattavasti käytännöllisempi suuriin ryhmäkokoihin ja eri laitteilla käytettäväksi. Saat 
ladattua sen puhelimesi sovelluskaupasta.

Liity vuosikurssisi chattiin https://tinyurl.com/ikfuksit2020

Hanki opiskelijakortti. Tarvitset sitä maksaessasi opiskelijaravintoloissa tai esimerkiksi 
matkustaessasi VR:n tai Matkahuollon kyydissä. Opiskelijakortti on täysin ilmainen la-
datessasi Frank App-sovelluksen (digitaalinen) tai kytkiessäsi sen Danske Bankin maksu-
korttiin (fyysinen).

frank.fi

Pääkaupunkiseudulla liikkumiseen auttaa Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakort-
ti tai HSL-sovellus, joiden avulla maksat matkasi joukkoliikennevälineissä aina busseista 
Suomenlinnan lauttaan. Matkakortin saat hankittua HSL:n palvelupisteestä ja samalla 
aktivoitua opiskelijastatuksesi opiskelijakortilla. Mikäli olet juuri muuttanut pääkaupunki-
seudulle, tarvitset myös maistraatista todistuksen asuinpaikastasi. Sovelluksen saat ladat-
tua puhelimesi sovelluskaupasta.

hsl.fi

Kampus on suuri ja kokematon eksyy helposti rakennusten eri siipiin. Lataa puhelimeesi  
sovelluskaupastasi Aalto space -sovellus, jonka avulla pystyt suunnistamaan myös raken-
nusten sisällä ja varaamaan opiskelutiloja.
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Jotain muuta ensi vuonna?

Jos vastasit kyllä, muista ilmoittautua korkeakoululle poissaolevaksi 
tulevan lukuvuoden ajaksi, jotta et menetä opiskelupaikkaasi!

Jos olet menossa inttiin vasta talvella, suosittelemme harkitsemaan 
saisitko lykättyä lähtöäsi vasta ensi kesään. Fuksivuosi on kokonaisuus, 
josta et halua jäädä paitsi!

Toivomme myös, että ilmoitat poissaolostasi myös fuksikapteeneillesi, 
jotta he saavat pidettyä kirjaa ensi vuoden opiskelijoista.

Facebook on sosiaalisena mediana hiljentynyt takavuosista, mutta Otaniemessä sitä käytet-
ään tapahtumailmoitusten tekemiseen. Käytännössä kaikki merkittävät tapahtumat sitseistä 
Afterpartyyn ja urheilutapahtumiin markkinoivat itseään Facebookin välityksellä.

Kesän aikana on suotavaa aktivoida oma aalto-käyttäjätunnuksesi, jonka kautta saat itsellesi 
myös aalto.fi -sähköpostisoitteen. Sähköpostin kautta kulkevat kurssitiedotteet, koulun uutiskir-
jeet sekä killan fuksikapujen löpinät®. Kannattaakin opetella lukemaan koulun sähköpostia 
aiemman henkilökohtaisen sähköpostisi ohella, jotta tieto luentoaikojen ja -paikkojen  tai 
palautusaikataulujen muutoksista ei mene ohi! Sähköpostin kansio-ominaisuuksia kannattaa 
myös opetella käyttämään viestimäärän kasvaessa. Mikäli päätät käyttää jotain toista säh-
köpostia, pidä huolta, että välität siihen kaikki aalto-mailisi. Aktivoi tilisi osoitteessa:

salasana.aalto.fi

Otaniemessä on yli kymmenen erilaista opiskelijaravintolaa, joissa on mahdollista nauttia 
Kelan tarjoamasta ateriatuesta. Kaikkien näiden sekä myös Helsingin puolelta löytyvien rav-
intoloiden ruokalistat ja aukioloajat on kerätty yhteen:

kanttiinit.fi

MobilePay on ehdottoman suositeltava sovellus, jolla maksamalla saat myös opiskelija-alen-
nuksen kätevästi lounaastasi, kun yhdistät sen opiskelijakorttiisi. Myös haalarimerkit ja muut 
pikku hankinnat hoituvat kätevästi käteisen loppuessa. Sopii minkä tahansa pankin asiak-
kaille. Myös käteisen rahan kantaminen kannattaa!
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Tervetuloa TEK-yhteisöön
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!  
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. 
Ota kaikki irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa kesätyönhakuohjeita, 
koulutustapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa,  
ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia. 

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity 
TEKin opiskelijajäseneksi:  

   www.tek.fi/opiskelijat
 

Eero Järvinen
Teekkariyhdysmies
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Susanna Karlqvist
Kiltayhdyshenkilö
susanna.karlqvist@aalto.fi
+358 50 517 8212

Ps. Opiskelijajäsenyys 
 maksun!

Terveisin,
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Tervetuloa TEK-yhteisöön
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!  
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. 
Ota kaikki irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa kesätyönhakuohjeita, 
koulutustapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa,  
ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia. 

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity 
TEKin opiskelijajäseneksi:  

   www.tek.fi/opiskelijat
 

Eero Järvinen
Teekkariyhdysmies
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Susanna Karlqvist
Kiltayhdyshenkilö
susanna.karlqvist@aalto.fi
+358 50 517 8212

Ps. Opiskelijajäsenyys 
 maksun!

Terveisin,

1. Kandidaattikeskus (Otakaari 1) 
2. Konelafka (Otakaari 4) 
3. A Block (Metro) 
4. Harald Herlin -oppimiskeskus (Kirjasto)
5. T-talo 
6. TUAS-talo 
7. Dipoli 
8. AYY-palvelupiste

9.   TF 
10. YTHS
11. Otahalli (Unisport)
12. Smökki (Servin mökki)
13. Rantsu
14. OK20 (Otakaari 20)
15. Ossinsauna ja -kulma
16. Maarintalo

 Merkityissä paikoissa myös opiskelijaruokala

Kiltahuone!
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MAANANTAI 31.8.

9.00

10.00

11.30 -12.30
 
12.30 - 14.00

15.00 - 17.00

18.00  ›››

TIISTAI 1.9.

10.30 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 15.00

15.00  ›››

KESKIVIIKKO 2.9.

10.00 - 12.00

12.00 - 14.00

14.00 - 16.00

17.00  ›››

TORSTAI 3.9.

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

17.00  ›››

PERJANTAI 3.9.

13.15 - 14.15

16.00  ›››

Korkeakoulun tervetulotilaisuus

Orientaatioviikon esittely

Pääaineen ja killan esittäytyminen

Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa

Ylioppilaskunnan tervetulotilaisuus

Tutustumisilta ja saunomista, Otakaari 20

Opinnot haltuun -työpaja, Maari

Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa

Haalarienjako ja haalarileikkejä

Aalto Afterparty

Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa

Pääaineen tilaisuus, Otakaari 4, K215

Att studera på svenska, Otakaari 1, E-sali

Otasuunnistus

Opinnot haltuun -työpaja

Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa

Palveluluento

Esa Saarinen: innostus, mahdollisuudet ja henkinen 
kasvu, Otakaari 1, Aalto-sali

Fuksiryhmähengailua & ompeluilta®

Oppimiskeskusvierailu fuksiryhmän kanssa

Raksa Rock ja Kaukkarit

@ rakennusinsinoorikilta IK - Rakennusinsinöörikiltawww.rakennusinsinöörikilta.fi

Orientaatioviikolle on suositeltavaa ottaa mukaan ainakin seuraavia asioita:

käteinen raha, opiskelijakortti (fyysinen tai digitaalinen) & iloinen mieli!

*Pandemiatilanteesta johtuen aikataulut saattavat muuttua. Seuraathan sähköpostiasi muutosten varalta.

S E U R A A  K I L T A A  S O M E S S A
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Ota opiskelupaikka vastaan ja ilmoittaudu läsnäolevaksi.

Aktivoi Aalto-käyttäjätunnuksesi osoitteessa salasana.aalto.fi

Maksa AYY:n ja Rakennusinsinöörikillan jäsenmaksu.

Hae asuntoa! Esimerkiksi AYY ja HOAS ovat hyviä vaihtoehtoja.

Hae opintorahaa, asumistukea ja mahdollista opintolainaa ajoissa.
Kelan palveluissa on ruuhkaa syksyisin.

Saavu maanantaina 31.8. ajoissa paikalle. Varaa koko päivä ja ilta vapaaksi. 
Ylipäätänsä koko orientaatioviikko kannattaa pitää mahdollisimman vaapana.
Jos et pääse paikalle, otathan yhteyttä fuksikapteeneihisi! (s. 4)

Tule MAIK-varaslähtöön 22.-23.8 (s. 26-27).

Tutustu tämän oppaan sisältöön.

Liity Facebookissa IK-fuksit 2020 -ryhmään, joko hakutoiminnolla tai viereisellä QR-koodilla.

Lisää fuksikapteenisi kaveriksi Facebookissa ennen kuin he ehtivät lisätä sinut!

Lue tämä lista vielä kerran läpi.

Save the dates!

ELOKUU
22.-23.8.
31.8.

MAIK-varaslähtö
Tutustumisilta

Aalto-party
Otasuunnistus
Fuksiryhmähengailua
Kaukkarit

Stadisuunnistus
LVK & LVI - Energiasauna

KN-vaalikokous + sitsikoulutus
Fuksisitsit

LettuCUP
RIL-nuorten gaala
Fuksiexcu
Lakinlaskiaiset

SYYSKUU
1.9.
2.9.
3.9.
4.9.

8.9.
10.9.

18.9.
20.9.

22.9.
24.9.
28.9.
30.9.

LOKAKUU
4.10.
9.10.
27.10.
28.-30.10.

MARRASKUU
11.11.
25.11.
29.11.-1.12.

JOULUKUU
9.12.
18.12.

Fuksiaiset
107. Hermanni
RILkamat
Kotimaan Puoli Pitkä

Piparielementti
Pikkujoulusitsit

ENGvestigations
Pääaineiltama
5 Kiltaristeily

*Pandemiatilanteesta johtuen päivämäärät saattavat vaihtua ja tapahtumia voidaan joutua perumaan

IK fuksit 2020 FB

59

Muistilista



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.


