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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.
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Ramzi El Geneidy
Fuksikapteeni

ramzi.elgeneidy@aalto.fi
0400 834 126

Anna Laaksonen
Fuksikapteeni

anna.m.laaksonen@aalto.fi
044 2944834

Arwon 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 Ramzi ja Anna – Rakennusinsinöörikillan eli tuttav-
allisemmin Raksan tämän vuoden fuksikapteenit. Ramzi on 
kotoisin Turusta ja asustelee nykyään Otaniemessä. Anna 
on Espoosta, ja asustaa Niittykummussa. Otaniemen katuja 
tallaamme kumpikin 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. 

Nykyisestä pandemiatilanteesta johtuen olosuhteet saatta-
vat muuttua nopeasti ja edelleen on vaikea ennustaa, mitä 
tuleva tuo. Me pyrimme parhaamme mukaan tekemään 
kaikkemme, että fuksivuotesi olisi unohtumaton. Toivomme, 
että seuraat aktiivisesti killan ja yliopiston tiedotuskanavia, 
jotta pysyt ajan tasalla tilanteesta. Tehdään tästä yhdessä 
elämämme parasta aikaa!

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 6.9. Meihin, muihin kiltalaisiin ja ennen kaikkea 
tuleviin opiskelukavereihisi pääset tutustumaan kuitenkin 
jo MAIK-varaslähdössä 28.–29.8. Tästä löydät lisätietoa 
oppaan sivuilta 26–27. Tule rohkeasti mukaan ottamaan 
ensikosketus tulevasta vuodesta!

Nyt on aika nauttia kesän auringosta ja levätä syksyn koi-
toksia varten! Nähdään pian!

@ramzi_geneidy@annnalaaksonen

Fuksikapteenien päiväkäsky
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Ett stort GRATTIS till din studieplats på energi- 
och miljöteknik och välkommen till Aalto-univer-
sitetet! Du skulle inte ha kunnat välja bättre, för 
framför dig har du nämligen ett helt fantastiskt 
phuxår. Jag heter Malena Österman och är 
Phuxivator på Teknologföreningen, TF, den sven-
skspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Min 
viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar, 
alltså just dig. 

För att bli medlem i Teknologföreningen behöver 
du ingenting annat än ett intresse för att tala 
svenska, oavsett vad du studerar. TF är till för 
alla, “ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”! Ta gär-
na tillfället i akt och skriv in dig då dina stora-
syskon tar dig till Urdsgjallar under Aalto-univer-
sitetets introduktionsvecka! Ifall du är nyfiken på 
allt vad vi gör på Teknologföreningen, så är det 
bara att kontakta mig eller komma på besök till 

Urds! Kom ihåg att vila och njuta av sommaren. 
Genast från början kommer det hända mycket 
och det kommer att ordnas en massa program 
för er phuxar. Jag rekommenderar starkt att 
modigt vara med i allt genast från början för då 
lär du känna de andra phuxarna och även äldre 
studerande. Du skall dessutom samla phuxpoäng, 
för de som får tillräckligt med phuxpoäng kan 
nämligen få teknologmössan till Wappen (om 
den ordnas)! 

Jag vet att Ramzi och Anna kommer att ta bra 
hand om dig, men du skall veta att jag också 
alltid finns här för dig. Läs igenom hela denna 
blaska ordentligt, för att den innehåller mycket 
bra information. Jag hoppas att du har en skön 
sommar så ses vi sen i september! :)

Malena Österman
Phuxivator
+358 40 952 4869
phuxivator@tf.fi

Phuxivatorns hälsning
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Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, arwon fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut hakuprosessista kunnialla, ja seuraavaksi onkin 
aika suunnata katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Ota-
niemeen, osaksi upeaa Aalto- ja teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Fanni Mattsson, ja tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä 
opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (AYY) ja johdan Fuksitoimi-
kuntaa (FTMK), johon kuuluu kaikkien tekniikan alojen sekä Nuorten Designereiden fuksikapteenit ja -päälliköt. 

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, ja sen myötä Otaniemeen on rantautunut opiskelemaan teekkareiden lisäk-
si myös taiteiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opinto-
jen ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista 
tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori yliopisto, on teekkareita ollut jo yli vuosisadan verran. Teekkarius täyttääkin 
ensi vuonna 150 vuotta, ja sen myötä teekkariudella on erittäin pitkä historia. Toivonkin, että pidät tämän mielessäsi, 
kun tutustut teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. 150 vuodessa on syntynyt paljon perinteitä, mutta tapahtunut myös 
valtaisasti kehitystä, ja niin kuin moni muu asia, on teekkariuskin alati kehittyvää.

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja 
suvaitsevaisuus – teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään jätetä yksin. Teekkareille omi-
naista 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!

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 1966, ja tätä ennen teknillinen korkeakoulu oli Helsingin puolella. 
Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään, tempauksistaan, teekkarilauluistaan sekä tietysti 
teekkariuden arvokkaimmasta tunnuksesta, teekkarilakista, joka on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Tupsukansa 
pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea 
hauskaa tai hullua, mitä me teekkarit keksimme tehdä!

Fuksimajuri
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuksikapteenisi, tehtävä on auttaa 
sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään fuksivuotesi 
aikana fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä, ansaitaksesi oman teekkarilakkisi. Fuksipisteet tutustutta-
vat sinut teekkarikulttuuriin ja sen perinteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä muuhun Otaniemen tarjontaan hauskanpitoa 
unohtamatta! Fuksivuotesi huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän 
sellaisen järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. Toivon 
hartaasti, että saat uusia kavereita ja ystäviä, keiden kanssa tulet seuraavat vuodet viettämään. Tutustu siis kurssika-
vereihisi, fuksikapteeneihisi, ISOhenkilöihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat 
opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. Me fuksitoimikunnassa, kiltasi tai 
opiskelijayhdistyksesi sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet toiminnalle ja järjestämme tapahtumia par-
haamme mukaan. Loppujen lopuksi, sinä itse päätät, millaisen haluat omasta fuksivuodestasi tehdä. Sinua odottaa 
ainutkertainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

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

Fanni Mattsson
Fuksimajuri

Fuksimajuri
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Terveisin

Leena
Leena Korkiala-Tanttu
Geotekniikan professori

Tervetuloa Otaniemeen ja onnittelut opiskelupaikasta Aalto-ylio-
pistossa! Elämäsi muuttuu nyt kokonaan uudenlaiseksi, kun siirryt 
opiskelemaan. Toki tämä tarkoittaa myös sitä, että sinun tulee 
ottaa paljon aiempaa suurempi vastuu omista tekemistäsi, vars-
inkin jos tähän samaan hetkeen osuu muutto kotilieden lämmöstä 
omillesi. Koska opiskelijavalinta ja pääsykokeet ohjaavat Aal-
to-yliopistoon valikoitunutta porukkaa, tulet opiskelemaan muiden 
samantapaisesti orientoituneiden seurassa, mikä antaa taattua 
vertaistukea. Syksyn 2021 opetuksen järjestelyjen yksityiskohdat 
ovat vielä epävarmoja. Aallon kevään linjausten mukaan on 
varsin todennäköistä, että ainakin osa ensimmäisen vuosikurssin 
opetuksesta voidaan järjestää lähiopetuksena. Pidetään peukku-
ja, että tämä osuus olisi mahdollisimman suuri.

Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatinohjelma on teoreet-
tisvoittoinen, eikä sisällä vielä kovin paljoa ammattiaineopintoja. 
Niitä joudut pääosin 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 parem-
min pohtia omaa tulevaisuuttasi tai ainakin rajata, mitä et halua 
aikuisena tehdä. Ohjelmaan kuuluu paljon vapaaehtoisia aineita, 
joiden valinnalla voit tehdä räätälöidä opiskelusi omien kiinnos-
tuksiesi mukaisesti ja samalla ylläpitää omaa motivaatiotasi.

Omia evästyksiäni sinulle ovat:

• Ajattele omilla aivoillasi, älä usko kaikkea, mitä sinulle 
kerrotaan.

• Opiskele oppiaksesi – älä läpäistäkseni tenttejä. Monel-
la 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. Kann-
attaa myös katsoa, painottaako haluamasi maisteriohjelma 
jotain sivuainetta tai -aineita. Tämä on asia, josta voit jutella 
oman opettajatuutorisi (Academic advisor) tai tulevan maiste-
riohjelman professorien kanssa. Muista, että sivuaine voi olla 
myös Aallon muusta koulusta tai jopa Aallon ulkopuolelta.
Päästyäsi maisteriohjelmaan voit keskittyä pääaineen opin-
toihin. Maisteriohjelmaan on jätetty varaus myös vaihto-opin-
noille, vaikka näin korona-aikoina vaihto-opiskelu onkin ollut 
varsin vähäistä. 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 olosuhteissa. 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 henkilökun-
nan välillä. Osallistukin useisiin killan tilaisuuksiin ja pidän 
yhteyttä erityisesti raatiin. Voit tulla juttelemaan kanssani 
esimerkiksi luennoilla, Teams-tapaamisella tai jopa piipahtaa 
huoneessani R-talossa.

Oltermannin evästyksiä
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Terve!

Erittäin suuret onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa joukkoomme! Uunituoreena energia- ja ympäristötekniikan 
opiskelijana kuulut Rakennusinsinöörikiltaan, jota myös Raksaksi ja IK:ksi kutsutaan. Perinteikäs 108-vuotias kiltamme kokoaa 
yhteen energiatekniikan, geoinformatiikan, georakentamisen, computational engineering sekä ympäristö- ja vesitekniikan 
opiskelijat. Vaikka killassamme opiskellaan paljon eri aloja, on meillä erinomaisen vahva yhteishenki, nimittäin raksahenki!

Killan toiminnasta päävastuussa on 12 henkilöstä koostuva raati, eli hallitus. Yhdessä aktiivisten kiltalaisten joukon kanssa 
pidämme huolta siitä, että integroitumisesi kiltaan onnistuu mahdollisimman jouhevasti. Tehtävämme olla teidän tukenanne 
kaikissa tilanteissa, järjestää teille hauskaa ja mielenkiintoista tekemistä sekä ajaa teidän etujanne. Meiltä saa tulla ky-
symään aina kun jokin mieltä askarruttaa. Yritämme vastata kysymyksiin parhaamme mukaan ja jos emme tiedä vastausta, 
niin selvitämme sen. Tule toki ihan vain jutustelemaan kanssamme, lupaan ettei me purra (ainakaan toivottavasti)!

Suosittelen lähtemään aktiivisesti mukaan killan toimintaan ja tehdään yhdessä tästä vuodesta se elämän parhain! 
Nähdään viimeistään orientaatioviikolla!

Rakennusinsinöörikillan raadin puolesta,

Lassi Mäkelä
Puheenjohtaja 2021

IK:n Raati
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RAHASTONHOITAJA - TOMAS

Parasta Otaniemessä?

Aalto-yhteisön henki esiintyy vahvana Otaniemessä. Teekka-

rikylästä löytää aina uutta ihmeteltävää.

Mitä virkaasi kuuluu?

Huolehdin killan rahaliikenteestä ja budjetoinnista sekä vah-

din ettei killan talous kaadu.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Lasken kolikoita uskomattoman nopeasti. / Suosittelen naut-

timaan fuksivuodesta rohkeasti omana itsenä. Lämpimästi 

tervetuloa!

PUHEENJOHTAJA - LASSI

Parasta Otaniemessä?

Otaniemessä on kaikki mitä ihminen voi tarvita! Kavereita, 

menoa ja meininkiä ei tarvitse kaukaa etsiä. Tämä yhteisö on 

aivan huippu ja yllätyksellinen.

Mitä virkaasi kuuluu?

Vastaan killan hallituksesta, eli raadista, ja katson, että kilta 

toimii ja kehittyy. 

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Positiivisuudella ja periksiantamattomuudella, pitäen langat 

tiukasti käsissäni. / Ota kaikki ilo irti fuksivuodesta, äläkä 

pelkää heittäytyä ja mennä kaikkeen kivaan mukaan!

OPINTOVASTAAVA - IIRO

Parasta Otaniemessä?

Kaikki Otaniemen mahtavat ihmiset ja yhteisöllisyys! Ota-

niemen oma kulttuuri on aivan uniikki ja se täytyy jokaisen 

itse kokea!

Mitä virkaasi kuuluu?

Opiskelijaedunvalvonta sekä alumnitoiminnan ylläpitäminen 

ja kehittäminen yhdessä alumnitoimikunnan kanssa. Virkaan 

kuuluu paljon kokoustamista yliopiston henkilökunnan kanssa.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Tärkein työkalu virkani hoitamiseen on kahvinkeitin.

Nauttikaa fuksivuodesta ja opiskelijaelämästä!

KIRJURI-TIEDOTTAJA - IIRIS

Parasta Otaniemessä?

Otaniemessä kaikki kiva on kävelymatkan päässä ja arkea 

piristävät extemporelounaat ja -hengailut naapurin kaiman 

kissan serkun kanssa!

Mitä virkaasi kuuluu?

Toimin kokouksissa sihteerinä ja vastaan killan tiedotuksesta 

sekä jäsenrekisteristä.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Hyvin.

EXCURSIOMESTARI - SAKU

Parasta Otaniemessä?

Paljon kavereita ja hyvä meininki! Teekkarikylässä on uniikki 

kulttuuri ja kaikki tarvittava on lähellä.

Mitä virkaasi kuuluu?

Järjestän pääasiassa yritysvierailuja ja opintomatkoja. 

Tämän lisäksi virkaani kuuluu pienempiä tehtäviä kuten ap-

prokyytejä ja saunailtoja.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Positiivisella meiningillä! / Fuksina kannattaa lähteä kaik-

keen mukaan ja antaa teekkarikulttuurin viedä mennessään!

YRITYSSUHDEVASTAAVA - ILMARI

Parasta Otaniemessä?

Otaniemi on oma kuplansa keskellä pääkaupunkiseutua ja 

omaa tästä johtuen uniikin ilmapiirin ja kulttuurin.

Mitä virkaasi kuuluu?

Toimin ensisijaisena yhteyshenkilönä killan ja yritysten välil-

lä. Tärkeänä tehtäväni on myös rahoittaa killan toimintaa 

myymällä näkyvyyttä yrityksille.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Hommat hoituvat lähettämällä sähköposteja sarjatulella ja 

soittelemalla Teams-puheluita. Virassani olen päässyt tutus-

tumaan moneen edustajaan alamme yrityksistä!

Raati esittäytyy
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KV-MAISTERIVASTAAVA - JAAN

Parasta Otaniemessä?

Teekkarikylä! En tiedä toista paikkaa, jossa voi jäädä 

suustaan kiinni joka kulmalla ja lopulta myöhästyä siitä mihin 

ikinä olikaan matkalla.

Mitä virkaasi kuuluu?

Toivotan kansainväliset sekä maisteritason opiskelijat tervet-

ulleiksi yliopistoelämän pariin. Järjestän teekkarikulttuuria 

aina sitseistä saunailtoihin.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Tukeva musta kahvi aamulla naamaan ja menoks.

FUKSIKAPTEENI - RAMZI

Parasta Otaniemessä?

Mahtavat tyypit, keihin oon tutustunu täällä. Yhteishenki on 

uskomattoman hyvä täällä. Otaniemessä on ainutlaatuinen 

yhteisö, joka koostuu huipputyypeistä!

Mitä virkaasi kuuluu?

Orientoida fuksit teekkarikulttuuriin ja varmistaa, että joka-

inen fuksi löytää paikkansa Aalto-yhteisössä.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan ku ellun kanat. 

Fuksina on hyvä lähteä, mitä hullunkurisimpiin asioihin mu-

kaan. Muistakaa tehdä tästä vuodesta omanlaisenne!

RUUTISTEN PÄÄTOIMITTAJA - JUHO

Parasta Otaniemessä?

Se on aivan omanlainen kulttuurikeskus.

Mitä virkaasi kuuluu?

Pääasiallinen virkani on toimittaa kiltalaisille luettavaa 4 

kertaa vuodessa.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Pääasiassa patistan toimittajia palauttamaan artikkelinsa 

viikon deadlinen jälkeen, jonka jälkeen edessä on muutama 

all-nighter lehden taittamista.

ISÄNTÄ - LEEVI

Parasta Otaniemessä?

Ihmiset, kulttuuri, uskomaton tekemisen henki ja se, että jat-

kuvasti mutta aina yllättäen löytää jotain uutta!

Mitä virkaasi kuuluu?

Virkani koostuu kaikenlaisten tapahtumien keksimisestä, su-

unnittelusta ja toteutuksesta yhdessä killan emännän kanssa. 

Järjestämme kiltalaisille puitteita pitää hauskaa yhdessä!

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Leveällä virneellä. Lisäksi pyrin pitämään paremman puo-

liskoni, Lotan, vireessä niin tapahtuu ihmeitä!

EMÄNTÄ - LOTTA
Parasta Otaniemessä?

Niemi paljastaa ihmeyksiään vuosi vuodelta lisää ja aina 

löytyy uutta koettavaa.

Mitä virkaasi kuuluu?

Virkaani kuuluu kiltalaisten piristäminen erilaisilla (etä)

tapahtumilla. Huolehdimme siis isännän kanssa kiltalaisten 

virkistäytymisestä koulutöiden lomassa.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Isolla innolla, tarkasti suunnittelemalla ja kuten Leevi kuvaili 

“sopivan pippurisesti”.

FUKSIKAPTEENI - ANNA

Parasta Otaniemessä?

Sen yhteisöllisyys ja yllätyksellisyys. Kaikki spontaanit ex 

tempore kokemukset tuttujen ja tuntemattomien kanssa.

Mitä virkaasi kuuluu?

Uusien fuksien tutustuttaminen Otaniemeen. Pääsen 

seuraamaan lähietäisyydeltä fuksien yhteistä matkaa kohti 

teekkariutta.

Miten hoidat virkasi? / Vapaa sana:

Heittäytymällä uusiin kokemuksiin uteliaisuudella ja avoimin 

mielin. Odotan jo innolla, että päästään Ramzin kanssa tu-

tustumaan teihin ja kokemaan yhdessä kaikkea kivaa!

Raati esittäytyy
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Hei fuksi!
Yksi jännityksen aihe on nyt takana, kun opiskelupaikka on taskussa. Jän-
nitys ei kuitenkaan ole tältä vuodelta kokonaan ohi, sillä pian koet suuren 
elämänmuutoksen aloittaessasi yliopisto-opinnot ja opiskelijaelämän. Monella 
on varmasti edessä muutto ensimmäiseen omaan asuntoon ja kohta pitäisikin 
jo osata suunnistaa sokkeloisessa päälafkassa luentosalista toiseen.

Älä kuitenkaan ole huolissasi, sillä Rakennusinsinöörikillan ISOt ovat juuri teitä 
varten paikalla, aina valmiina auttamaan tilanteessa kuin tilanteessa, heti 
ensimmäisistä tunneista alkaen vuoden loppuun asti! Minä olen killan ISOvas-
taava, ja tehtävänäni on ohjata ja koordinoida ISOja. Yhdessä ISOjen ja fuk-
sikapteenien kanssa pidämme huolta siitä, että saatte parhaan mahdollisen 
startin opiskelijaelämään.

ISOt toimivat fuksien tutoreina sekä kavereina – ISOsisarusten tavoin. ISOt 
ottavat teidät jo heti ensimmäisenä päivänä avosylin vastaan ja kulkevat 
kanssanne läpi koko ensimmäisen vuoden tutustuttaen teidät teekkariuden 
saloihin. Tarkoitus on luoda teille mahdollisimman hyvät olosuhteet Otanie-
men arkeen sopeutumiseen sekä tehdä olonne mukavaksi, kotoisaksi ja ennen 
kaikkea tervetulleeksi.

Muistakaa, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Suurin osa ISOista on 
toisen vuosikurssin opiskelijoita, joten heillä on vielä tuoreessa muistissa fuk-
sivuoden haasteet ja mahdollisuudet, joten he jos jotkut osaavat vastata ky-
symyksiisi, oli sitten aiheena vapaa-aika, opinnot tai vaikkapa Otaniemen 
lukuisat harrastekerhot. Orientaatioviikolla tunnistat nämä innokkaat apurisi 
tutor-paidasta, joten jos olet eksynyt tai jokin asia mietityttää, nykäise ro-
hkeasti hihasta! Ensimmäisen kosketuksen opiskelijaelämästä saat MAIK-var-
aslähdössä. Siellä pääset tutustumaan tuleviin fuksikavereihisi, ISOihin, muihin 
kiltalaisiin ja myös muiden kiltojen jäseniin rennon hauskassa ilmapiirissä! 5, 
4, 3, varaslähtöön! 

Vaikka olette jo tässä(kin) lehdessä saaneet monia kehuja ja onnitteluja 
opiskelupaikasta, on minunkin vielä pakko onnitella teitä loistavasta valinnas-
ta ja toivottaa teidät lämpimin sydämin tervetulleeksi Otaniemeen, syksyllä 
nähdään!

Aapo Salonen
ISOvastaava’21

ISOvastaavan tervehdys
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Tervetuloa Raksalle fuksit 2021!

Kurssineuvosto on vuosittain fukseista vaaleilla valittava porukka, jolle tarjoutuu jo ensimmäisenä vuonna mah-
dollisuudet päästä järjestämään killan tapahtumia ja tutustumaan laajasti kiltatoimintaan. Kurssineuvosto on 
vain meidän oman kiltamme juttu, joten mukaan tulemalla pääset osaksi jotain ainutlaatuista.

Kurssineuvoston tehtäviin kuuluu muutama perinteinen tapahtuma, kuten RILkamat ja Ystävänpäivätapahtu-
ma. Lisäksi KN pääsee tekemään vuosikurssin haalarimerkin ja fuksimatrikkelin. Tärkeintä kuitenkin on, että 
kurssineuvosto on joka vuosi erilainen ja upeinta onkin päästä tekemään juuri omanlaisiaan juttuja.

Esimerkiksi näin koronavuonna perinteisiä tapahtumia ei ole voinut järjestää, mutta tämä ei ole menoa hidasta-
nut. Päinvastoin olemme Kurssineuvostossa päässeet ideoimaan aivan uudenlaisia etätapahtumia ja keränneet 
aivan legendaarisia muistoja ja kokemuksia.

Hae siis ihmeessä mukaan Kurssineuvostoon ja tee fuksivuodestasi unohtumaton!

KN’20

Otto, Vilma, Tuomas, Selin, Aino K., Matti, Lotta, Kata, Aino T., Simo ja Elina

Kurssineuvosto
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Jaan Rönkkö
Kv- ja maisterivastaava
jaan.ronkko@gmail.com
Telegram: @janssehans

Energia- ja ympäristötekniikka houkuttelee kaukaisista maista saakka 
opiskelijoita tänne pohjoiseen. Kansainvälisyys on Aallossa suuressa 
kasvussa, joten vastaamme osaltamme myös Rakennusinsinöörikillassa 
englanninkielisten tapahtumien järjestämisestä. Vaihtareita eli vai-
hto-opiskelijoita saapuu yliopistoomme vuosittain noin 1000 ja vain 
ylemmän tutkintonsa ENYllä suorittavia maisteriopiskelijoita on täällä 
yli 2000, joista useat ovat tulleet täydentämään edellistä tutkintoaan. 
Tuoreen englanninkielisen kandidaattilinjan myötä killassamme pu-
hutaan nyt englantia entistä enemmän myös alemmilla vuosikursseilla. 

Jaan – Kv-kipparinne

Tehtäväni kv- ja maisterivastaavana on toivottaa tervetulleeksi kaikki 
uudet vaihtarit ja maisterivaiheen opiskelijat sekä auttaa heitä polulla 
Teekkariuuteen. Tavoitteemme yhdessä kv-ISOvastaavan ja kv-ISO-
jen kanssa on järjestää kaikkea sitseistä saunailtoihin tuoden kaikki 
ENG-korkeakoulun englanninkieliset opiskelijat yhteen. Kuulit oikein 
– kv-tapahtumissa törmää usein KIK:in ja MK:n väkeen ja esimerkiksi 
International Sitseillä sinulla on mahdollisuus tutustua koko Aallon vai-
htareihin! Kiinnostavatko uudet tuttavuudet ympäri maailman, mitä hie-
noimmat kokemukset kansainvälisessä juhlahumussa ja ehkäpä omakin 
vaihtoon lähtö?

Hasta la vista, baby!

Kansainvälisyys

14



Hei Fuksi!

Onnittelut opiskelupaikasta, ja tervetuloa opiskelemaan 
Aalto-yliopistoon! Fuksivuosi on jännittävää ja hektistä ai-
kaa, joka tuo mukanaan aivan uusia kokemuksia, ja ehdot-
tomasti parhaita muistoja.

Rakennusinsinöörikilta ottaa vuosittain vastaan kansain-
välisiä (kv)-opiskelijoita kandivaiheen Computational Engi-
neering -ohjelmaan sekä lukuisiin maisterivaiheen ohjelmiin. 
Kv-ISOvastaavana toimin yhdessä kv-ISOjen ja fuksikap-
teenien kanssa mahdollistamaan kv-opiskelijoille parhaan 
alun heidän opiskelijaelämäänsä.

Rakennusinsinöörikillassa opiskelee tällä hetkellä oppilai-
ta aivan käsittämättömän monesta maasta. Kun törmäätte 
näihin kv-opiskelijoihin orientaatioviikolla, tai myöhemmin 
eri tapahtumissa, niin menkää ihmeessä juttelemaan! Paras 
tapa aloittaa opiskelijaelämä on tekemällä uusia ystävy-
yksiä. 

Yksi Aalto-yliopiston parhaimmista puolista on kuinka 
kansainvälinen ympäristö se on! Täällä toimii monta eri 
kansainvälistä yhdistystä jotka ovat erittäin aktiivisia ja 
järkkäävät tapahtumia ympäri vuoden. Eli jos haluat olla 
mukana kansainvälissä tapahtumissa, tai haluat kokea tuon-
tiopiskelijakulttuuria, niin mahdollisuuksia on paljon.

Nähdään syksyllä ja muistakaa ottaa kaikki irti fuksivuo-
desta!

Ilari Pajula
Kv-ISOvastaava 21’

Kansainvälisyys
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Terveisin

Ruudolf Ruutinen

Ruudolf Ruutinen
Kiltalehden päätoimittaja

- Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja jo vuodesta 1963 -

Ruutiset on kiltalehtemme, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa, kaksi keväällä ja 
kaksi syksyllä. Ruutisten sisältö on pääasiallisesti humoristista ja parodisoivaa, joten 
suosittelen ainakin vilkaisemaan niitä jossakin kohtaa vuotta. Tuoreimpia Ruutisia 
pääsee lukemaan kiltahuoneella paperisena ja nettilehteä pääsee lukemaan 
nettisivuillamme, josta löytyy myös vanhempia lehtiä. 

Ruutiset tekee killan jäsenistä koostuva toimittajakunta, joka kokoustaa ennen 
lehden tekemistä ja ideoi artikkeleita seuraavaan lehteen. Tämän jälkeen 
toimittajat kirjoittavat ideoiden pohjalta artikkeleita yleensä yksin, mutta 
myös pienemmissä ryhmissä. Toimitukseen haetaan killan vaalikokouksessa, 
joka järjestetään marraskuussa. Jos kuitenkin paloa hommaan löytyy jo 
aikaisemmin voi rohkeasti laittaa viestiä tai tulla nykäisemään hihasta. 
Lupaan etten pure!

Vaikka välttämättä toimittajan hommat ei olisi se oma juttu, suosittelen 
vahvasti hakemaan mukaan kiltatoimintaan! Makoisia lukuhetkiä! 
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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!

Matias Saikku

Yhteisöstä, vapaaehtoisista ja  
uusista opiskelijoista vastaava  
hallituksen jäsen

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!



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 maailman parasta opiskelijan elämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palvelui-
hin ja opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tar-
joaa jäsenilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja, 
vuokrattavia juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla 
on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on 
AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toimivaa yhdistystä.

AYY numeroina
  •  yli 15 000 jäsentä
  •  noin 200 järjestöä ja yhdistystä
  •  noin 2600 opiskelija-asuntoa
  •  lähes 50 työntekijää
  •  10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
  •  noin 400 vapaaehtoista

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuk-
sista osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa koskevan ajankoh-
taisen tiedon maanantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedot-
teeseemme.

 Instagram:  @ayy_fi
  @ayyhousing
 Facebook:  Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
  AYY Housing
 Twitter: AYY_FI
 Youtube: Student Union AYY
 LinkedIn: Aalto University Student Union AYY



Onnittelut opiskelupaikasta sekä 
lämpimästi tervetuloa osaksi Aal-
to-yhteisöä! Edessäsi avautuu 
uusi mahdollisuuksien maailma 
oppia, tutkia ja tutustua niin tek-
niikkaan, uusiin ihmisiin kuin opis-
kelijakulttuuriinkin. Yliopistoaika 
on niin paljon muutakin kuin opis-
kelua, ja juuri ylioppilaskuntamme 
voi auttaa sinua löytämään uusia 
jännittäviä elämän sivupolkuja. 
Aalto-yhteisö kokonaisuudessaan 
tarjoaa ainutlaatuisen ekosystee-
min kokeilla vaikka ja mitä, ja uu-
siin tilaisuuksiin kannattaakin tart-
tua terveellä uteliaisuudella ja 
avoimuudella. Opintojen alku on 
myös suuri elämänmuutos, joten 
muistathan pitää huolta omas-
ta hyvinvoinnistasi ja vetää rajat 
niin opiskelulle kuin hauskanpidol-
le! Nauti kesästä ja syksyllä näh-
dään! 

Aurinkoisin terveisin

Tiina Pajukari    

Hallituksen jäsen (Sosiaalipolitiik-
ka, hyvinvointi, vaalit ja kestävä 
kehitys), Rakennusinsinöörikillan   
hallituskummi 

Hei tuore fuksi!  



Palvelut

Opiskelija-asuminen  
AYY omistaa noin 2600 kohtuu-
hintaista opiskelija-asuntoa Hel-
singissä sekä Espoossa ja tarjoaa 
kodin yli 3200 asukkaalle. Kaikil-
la tutkinto- ja vaihto-opiskelijoil-
la, jotka ovat AYY:n jäseniä, on oi-
keus hakea AYY:n asuntoja. Voit 
hakea omaa asuntoa heti, kun 
saat vahvistuksen opiskelupaikan 
vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat 
ja pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lelta muuttavat opiskelijat ovat 
etusijalla 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 kaut-
ta: domo.ayy.fi. Opiskelijana voit 
myös hakea asuntoa Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiöl-
tä (HOAS). 

Edunvalvonta ja vaikutta-
minen 
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja 
edustaa opiskelijoita sekä yliopis-
ton päätöksentekoelimissä että 
valtakunnallisella tasolla. Voit 
hyödyntää AYY:n edunvalvontaa 

esimerkiksi, jos tenttituloksesi ovat 
myöhässä tai ottaa yhteyttä häi-
rintäyhdyshenkilöön, jos kohtaat 
häirintää. AYY:n jäsenenä voit ha-
kea hallinnon opiskelijaedustajak-
si ja päästä vaikuttamaan yliopis-
tossa tehtyihin päätöksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on 
edustajisto, joka valitaan vaa-
leilla. Vaaleissa kaikki AYY:n jäse-
net ovat äänioikeutettuja ja voi-
vat asettua ehdolle. Edustajiston 
jäsenet pääsevät päättämään 
ylioppilaskunnan tavoitteista ja 
linjauksista. Seuraavan kerran 
edustajistovaalit pidetään tänä 
syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 
Vapaaehtoistoiminta, yhdistys-
toiminta ja monenkirjavat tapah-
tumat ovat oleellinen osa aal-
tolaista opiskelijakulttuuria ja 
Aalto-yhteisöä. Vuoden kohokoh-
tina toimivat Wapun tapahtumat, 
vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet 
muut tapahtumat heti orientaa-
tioviikosta lähtien. 

Tapahtumien taustalla ovat yli-
oppilaskunnan lisäksi vapaaeh-
toiset, jotka toimivat jaostoissa ja 
toimikunnissa. AYY:ssa toimii kuu-
si jaostoa: Yhteisöjaosto Aava, 
Kampusjaosto, Teekkarijaosto, 
Museojaosto, UO-jaosto ja edun-
valvonnan johtoryhmä eli tutta-
vallisemmin EduJory. Vapaaeh-
toishaku aukeaa loppusyksystä, 
ja siitä tiedotetaan AYY:n viestin-
täkanavissa. 



Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
yhdistystä, jotka järjestävät toi-
mintaa aina urheilusta musiikkiin 
ja peleistä muihin harrastuksiin. 
Uudet opiskelijat ovat aina ter-
vetulleita mukaan yhdistystoimin-
taan, ja AYY antaa apua, tukea 
ja neuvoja yhdistyksen perusta-
miseen ja toimintaan. Kannattaa 
pysyä avoimena eri mahdollisuuk-
sille ja tutustua yhdistyksiin tule-
vissa tapahtumissa! 

Syksyllä remontin ja brändiuudis-
tuksen jälkeen aukeaa myös AYY:n 
uudistunut museo, jossa voit pe-
rehtyä opiskelijakulttuurien histo-
riaan. 

Vuokratilat 

Asuntojen lisäksi AYY:lla on lukui-
sia sauna-, juhla- ja harrastusti-
loja, joita jäsenet voivat vuokra-
ta. Osa tiloista on maksuttomia. 
Vuokrattavana on myös paketti-
auto ja peräkärry. 

Stipendit ja projektiavus-
tukset 

Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahas-
tolta projektiavustusta kaveripo-
rukalla tai yhdistyksen voimin jär-
jestettävälle projektille. Voit myös 
hakea AYY:n myöntämiä stipen-
dejä. 

Opiskelijaedut 

Saat käyttöösi digitaalisen tai 
muovisen opiskelijakortin, jolla 
todistat opiskelijastatuksesi (kor-
tin toimittaa Frank). Näyttämällä 
opiskelijakorttiasi sinulla on 1.8. al-
kaen oikeus satoihin etuuksiin, ku-
ten Kelan, Matkahuollon ja VR:n 
etuuksiin ja alennettuun opiske-
lijalounaaseen opiskelijaravinto-
loissa. Myös pääkaupunkiseudun 
julkisen liikenteen opiskelija-alen-
nus on käytettävissäsi, kunhan 
asuinpaikkasi on HSL-alueella 
ja olet päivittänyt matkakorttii-
si opiskelijastatuksen HSL:n pal-
velupisteellä. Listan kaikista opis-
kelijakortilla saatavista eduista ja 
alennuksista löydät Frankin netti-
sivuilta frank.fi. 

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatun-
niste, jonka voit ladata ja akti-
voida käyttöösi 1.8. alkaen, kun 
olet ilmoittautunut läsnäolevak-
si yliopistoon ja maksanut AYY:n 
jäsenmaksun (31.7.–8.8. on käyttö-
katko, jolloin ilmoittautuminen ja 
jäsenmaksun maksaminen ei ole 
mahdollista). Muiden korttivaih-
toehtojen hinnat voit tarkistaa 
Frankin sivuilta. Voit myös lisätä 
ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen 
että muoviseen opiskelijakorttiin. 
Lisätietoja eri opiskelijakorteista 
löytyy Frankin sivuilta osoittees-
ta frank.fi. 

Kun olet saanut muovisen opis-
kelijakortin, muista hakea siihen 
myös lukuvuosivuositarra AYY:n 
palvelupisteeltä! Saat samalla 
myös muuta neuvontaa ja mak-
suttoman Design Notebookin. 



We are KY, a community of more than 3000
business students, “kylteris”. Our purpose in the
Aalto community is to cherish our 110-year-old
traditions, uphold KY culture and advocate for our
members. At the campus you can spot us in our
dollar green overalls!

KY is home for hundreds of volunteers, who
participate actively in KY’s clubs, subject clubs,
subcommittees and committees. They organize a
wide selection of activities to make sure that
everyone gets the most out of their time in the
university. We have many traditional events that
are also open for anyone in the Aalto community,
such as the adventure competition Aalto City
Challenge, Hukkaputki pub crawl and KY Wappu.
Follow us on social media to spot the ticket sales!

Website: ky.fi 
Instagram: @ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

Probba is the Student Association of Aalto
University School of Business, Mikkeli Campus. All
students who study at Mikkeli campus are
members of Probba, bringing their size to around
240 members.

Website: probba.org
Instagram: probbary

PROBBA

HELLO FUKSI AND WELCOME TO
AALTO COMMUNITY!







FUKSI! TULE MAIK-VARASLÄHTÖÖN!
MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikiltaa yhdistävä ammattiaine-
järjestö, johon kannattaa liittyä heti! Yhdistyksen tavoitteena on mahdollistaa ver-
kostoituminen alojen välillä jo opiskeluaikana, ennen työelämään siirtymistä. MAIKin 
toiminta koostuu pitkälti vuosittain järjestettävistä perinteisistä tapahtumista, joista 
ensimmäinen on jo ihan kulman takana.

Fuksi, lähde MAIK-varaslähtöön! Varaslähtö on orientaatioviikkoa edeltävä alku-
pamaus, jossa teillä on ensimmäistä kertaa mahdollisuus tavata tulevia opiskeluka-
vereitanne. 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-hallitus huomioi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen järjestely-
issään turvatakseen kaikille mukavan ja turvallisen tapahtuman. 

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

Iiris Vuorialho
Puheenjohtaja
MAIK ry
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Paikan päälle järjestetään bussikyyti Otaniemestä 
lauantaina ja paluukyyti sunnuntaina.

MITÄ: Tutustumista, hengailua ja rentoa kesämeininkiä mök-
kimaisemissa
MISSÄ: Vallitun leirikeskus, Kangasala.
MILLOIN: 28.–29.8.2021
MITÄ MAKSAA: MAIK:in jäsenille 10€, muille 12€.
Sisältää kuljetuksen, majoituksen ja ruokailun.
ILMOITTAUTUMINEN: MAIK ry:n nettisivuilla,
linkki julkaistaan myös Facebook-tapahtumassa.
Ilmoittautuminen päättyy 25.8.2021

TERVETULOA
MAIK-VARASLÄHTÖÖN

27



vvva

ILMOITTAUTUMINEN
tinyurl.com/
KoelaulutS21

KOELAULUT
14.9. klo 17

Jämeräntaival 1, Limokuja 2
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APOLYTEKNIKKOJEN KUORO

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

www.polyteknikkojenkuoro.fi/
kuoron-esittely/koelaulut/



www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 13.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 14.9. & ke 15.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä

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

Aada Toivettula
040 017 1872
aada.toivettula@aalto.fi

Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@aalto.fi



Teknologföreningen, TF, on Aallon 149-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita TF:lle opiske-

lulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat 

ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. Täffäläiset tunnistaa 

tekniikanpunaisista haalareista.

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava kilta.  Maanmitta-

rikilta ottaa vastaan rakennetun ympäristön kandiopiskelijoita. Killan haalarit ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja 

reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy killan logo, “kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on 

vuosikurssilogo.

Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se on koti arkkitehtuurin, maise-

ma-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä ovat sekä tekniikan alan että taiteiden alan opiskel-

ijat. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkite-

htiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse maalatusta puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi lehti. 

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat taas koristelevat omat haalarinsa vuosikurssin itse suunnittelemalla kankaalla. Haalarit 

ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään. Killan vuosijuhlaa, 

Wähäjoulua, vietetään 5.12.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja 

ympäristötekniikan sekä computational engineering opiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yh-

distys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääainee-

na oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista ympäristön vihreällä hihalla ja 

takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta RAKSA JAKSAA -huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. Tämä kone- ja raken-

nustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen 

vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas raikuvista “Yy, kaa, KO, 

NE!” -huudoistaan.

Fuksitoimikunta 2021

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa pu-

htaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin 

löytää vanhan lamppulogon selästä. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä läh-

tien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä 

SIK!”.

TF MK
ASTIKProdekoIK SIK

AK KIK FK
DGNude

PTInkubioAthene

Otaniemen killat
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Fyysikkokilta on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja 

matematiikan sekä Quantum Technology -linjan 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.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 perustama kilta, vaikka haalareissa legendaarisen virheen 

myötä lukeekin 1866. Vaikka kilta on pieni, ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista 

haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköisikseen ja puke-

vat ne ensimmäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut!

Tietokilta on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi Ota-

niemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan joiden selässä komeilee valkoinen killan 

epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS yhdistää automaatio- ja informaatioteknologian sekä Digital Systems and 

Design -pääaineen opiskelijoita. Aikaansaavat jäsenet tunnistat violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha 

valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja SIK-menneisyydestä.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna  1999 perustama ainejärjestö. Otaniemessä ehkä hieman 

pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan 

sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset, takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki 

muistuttavat Athenen juurista Tietokillassa.

Data Guild on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 perustettu Data Guild on Otanie-

men nuorin kilta. Killan nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varuste-

tuista haalareista. Tulevaisuudessa fuksit tulevat saamaan hopeanväriset haalarit kiiltävänmustalla hihalla, joka jää 

muistoksi ajasta, kun Data Science -koulutuslinjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.

Bioinformaatioeknologian 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, itseommelta-

vat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat ylpeydellä piirilevyle-

hmälogoaan Maikkia.

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 perustettu kemiantekniikan fukseja vastaanottava yhdistys. Vuodesta 2019 

PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat. Tämän Otaniemen 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 Bourdonputkimanometri.

Otaniemen killat
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RIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!

Moi!
Edustan RILiä, rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettujen yhteisöä. 
Toimin siellä teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti  
ensimmäisellä viikolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. 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 Kuva: Lotta Kuisma 



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

Ammattiainekerhot
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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 teekkari-
lakki koristanut teekkarien päälakea. Sen kuusi kulmaa, 
hammasrataskokardi ja tietenkin tupsu ovat viestit-
täneet pitkän matkan päähän kantajansa arvokkuut-
ta. Lakkia saavat kantaa ainoastaan teekkarit, joten 
ensimmäisenä opiskeluvuotenaan fuksilla ei vielä ole 
lakkia päähän pistäminen. Fuksi saa painaa teekka-
rilakin ensimmäisen kerran päähänsä (mahdollisesti 
järjestettävänä) Wappuna keskiyöllä, ei siis Mantan 
lakituksessa, kuten muut ylioppilaat tekevät. Tämä on 
juhlallinen hetki, sillä ansaitakseen lakkinsa fuksin on 
kerättävä fuksipisteitä koko vuoden. Teekkarilakki ei 
oikeuta käyttäytymään huonosti, vaan velvoittaa käyt-
täjänsä 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 aktiivisesta toiminnasta – 
muun muassa sitseihin, urheilu- ja kultuuritapahtumiin 
osallistumisesta, vapaaehtoistoiminnasta tai kurssineu-
vostoon kuulumisesta. Jos vapaa-aikasi uppoaa jo-
honkin tiettyyn harrastukseen, voit kerätä fuksipisteesi 
myös jossain alayhdistyksessä. Näin ollen esimerkik-
si aktiiviurheilu ei ole esteenä lakin saamiselle. Fuk-
sipistejärjestelmän tarkoituksena on tutustuttaa sinut 
teekkarikulttuuriin, tapoihin ja perinteisiin mahdollisim-
man monipuolisesti. Tarkoituksena ei siis ole kierrättää 
sinua väkipakolla jokaisissa kissanristiäisissä, juhlissa ja 
juomingeissa, vaan ennemmin kannustaa kokeilemaan 
erilaisia aktiviteetteja, jotta löydät Otaniemestä juuri 
itsellesi mieluista ajanvietettä.

Fuksipisteet

Teekkarikulttuuria
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Rakennusinsinöörikillan  
haalarit

Tupsulakin ohella haalarit ovat asuste, josta teekkarin tunnistaa. Haalareita käytetään mo-
nissa tilaisuuksissa, joissa liikutaan julkisilla paikoilla teekkareina. Ne ovat toisin sanoen 
teekkarin univormu. Haalareiden parissa on muutenkin hauska puuhastella vapaa-aika-
na, esimerkiksi ompelemalla niihin muiden kanssa vaihdeltuja merkkejä tai haalarien osia. 
Haalarin tarkoitus on luoda yhteenkuuluvuutta ja herättää huomiota. Tekniikan alojen opiske-
lijoilla on kullakin omanlaisensa haalarit, joten haalarin väristä voi päätellä kunkin teekkarin 
opiskelualan. Haalareita koristellaan kangasmerkeillä, ja lähes jokaisella yhdistyksellä onkin 
oma merkkinsä. Myös erilaisista tapahtumista 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 ensim-
mäisten fuksien joukossa – jo toisena koulupäivänä.

Haalarit

Teekkarikulttuuria
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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 spontaanis-
ti mukaan. Lopputuloksena on kutkuttavan hauska,        
koskettava ja taatusti ainutlaatuinen 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

Teekkarikulttuuria
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Moikka!

Killan tarkoitus on taata jäsenistölleen turvallinen ja tervetullut olo kai-
kissa tapahtumissa ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, 
etniseen taustaan tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. 
Kilta ei hyväksyy häirintää missään muodossa.

Häirintä tai epäasiallinen käytös voi ilmetä esimerkiksi sanallisena tai 
sanattomana loukkauksena, seksistisenä tai rasistisena vitsinä, ei-toivot-
tuna fyysisenä kosketuksena, uhkailuna, ei-toivottuna yhteydenpitona, 
yhteisöstä ulossulkemisena tai muuten sen toimintaan osallistumisen asiat-
tomana vaikeuttamisena. Häirintää ei aina välttämättä tunnista häirinnäk-
si sen tapahtuessa ja se on aina subjektiivinen kokemus. On kuitenkin aina 
parempi puuttua tilanteisiin, jotka näyttävät olevan jollekin osapuolelle 
epämiellyttäviä.

Killan häirintäyhdyshenkilöiden tehtävä on tarjota tukea, keskustelukana-
va sekä vastata yhdenvertaisuustyön kehittämisestä killassa. Koetus-
ta häirinnästä voi ilmoittaa häirintäyhdyshenkilöille sekä itse häirintää 
kokeneet että sivusta seuranneet henkilöt. Kaikki yhteydenotot ja keskus-
telut ovat luottamuksellisia eikä mihinkään toimenpiteisiin ryhdytä ilman 
asianomaisten suostumusta.

Killan häirintäyhdyshenkilöiden lisäksi kaikkien Aaltolaisten tukena ovat 
myös AYY:n häirintäyhdyshenkilöt, jotka tavoittaa sähköpostitse osoittees-
ta hairinta@ayy.fi. 

Teekkari tunnetaan tavoistaan – ja juuri sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, millaisista.

Onnea opintojen aloitukseen!

Sampo Sainio
Killan häirintäyhdyshenkilö

Laura Aalto
Killan häirintäyhdyshenkilö

Pari tärkeää sanaa
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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 
saunomiseen ja urheilutapahtumista yritysvierailuihin. 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.

Kiltamme tapahtumia
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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 Hienosto/ Räkälä, lapsuuden haaveammatti, ala-as-
teen limudisco ja viimeisempänä RILskaba, jossa etäolosuhteista 
huolimatta osallistujat pääsivät kilpailemaan toisiaan vastaan. 
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.

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 19.9. 
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

Kiltamme tapahtumia

41



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 yk-
sinkertaisesti päästä lähdöstä maaliin. Matkan varrella 
vastapuoli saattaa tosin syödä pelinappulasi. Tällöin 
syöty joukkue joutuu juomaan pelinappulansa sisällön. 
Joukkueiden 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

Kiltamme tapahtumia
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UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia,
lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja.
Livestream- tunneilla ja Online Training videokirjaston 
parissa treenaat joustavasti missä vain, milloin vain.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI

HARJOITUS TEKEE 
MAISTERIN
Monipuolista treeniä opiskeli jahinnoin lähellä sinua
KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI



Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

For us, entrepreneurship isn’t just about founding cool technology 
startups and rolling in money in Silicon Valley, but something much 
more. Entrepreneurship is a mindset and a tool that helps daring 
individuals to solve real, meaningful problems either as an 
entrepreneur or from inside an existing organisation. We don’t want 
you to become a tech-millionaire. We want you to save the world — 
and maybe become a millionaire while doing it. If that sounds like 
something you’d like to do, we can help.

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

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program



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:
Ramzi & Anna

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

KIK - Koneinsinöörikilta
Pääaine: 
Kone- ja rakennustekniikka (KJR)
Sisäänotto:
179
Perustettu:
1915
Haalarit:
Vaaleanpunaiset
Fuksikapteenit:
Aku & Allu

ENGijENGi
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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 kalenterisovellusta.

Lukujärjestys

Kursseille pitää ilmoittautua Sisussa. Kursseihin voi sis-
ältyä laskareita tai harjoitustöitä, joihin tulee myös il-
moittautua. Ilman ilmoittautumista ei opintosuorituksia 
kirjata. Ensimmäiset kurssi-ilmoittautumiset tehdään 
ISOjen kanssa opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse 
stressata. Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä 
monet kurssit ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisällöistä 
ja käytännöistä kerrotaan niiden ensimmäisillä luenn-
oilla. Voit myös tutustua kurssien tietoihin MyCourse-
sissa 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

Opinnot
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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: primo.aalto.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

Opinnot
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Iiro Ristikankare
Rakennusinsinöörikillan opintovastaava

iiro.ristikankare@aalto.fi
Telegram: @iiror

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

Tietoa koronasta:
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavi-
rus+-+tietoa+opiskelijalle

Miten opiskelet?
Opintopsykologien sivusto: 
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opiskelutaidot

Akateeminen vapaus

Killan opintovastaava

Jos ennen kurssia, sen aikana tai jälkeen mieltä jää 
kaihertamaan jokin kurssissa tai sen järjestelyissä, ota 
yhteyttä killan opintovastaavaan! Opintovastaava 
Iiro valvoo opiskelijoiden etua ja ongelmatapauksissa 
keskustelee tarvittavien yliopistotahojen kanssa, jot-
ta opinnot sujuvat opiskelijoiden kannalta parhaalla 
mahdollisella tavalla.

Opinnot
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Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua viisi opinto-
pistettä. Harjoittelun keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. 
Työharjoittelussa opiskeluun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin. 

Harjoittelun ideaan kuuluu, että opiskelija oman työnsä lisäksi havainnoi työympäristön toi-
mintaa ja prosesseja, johtamista, esimies-alaissuhteita ja mahdollisia diplomi-insinöörin (DI) 
työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen 
tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön 
tuntemusta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja oppimista edistävä raportointi harjoittelujaksoista 
auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi.

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 rekrytoin-
tipalveluilta https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Ura-+ja+rekrytointipalvelut

HARJOITTELU

URA JA REKRY

Harjoittelu
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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. 
email: studies-eng@aalto.fi puh. 050 3478 230
into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

Opintoneuvojat

Tavattavissa vastaanottoaikoina opiskelijapalvelupisteellä tai Zoomissa
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

Voit myös varata opintojen ohjausajan pääaineiden koordinaattoreille ja  kandidaattiohjelman  suunnittelijalle, yhteystiedot 
Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

Yliopiston yhteinen opiskelijapalvelupiste

Starting Point, Otakaari 1, huone Y199. 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.
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 tule-
vaisuudessa, 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 Fuksikapteenin, 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 Facebookissa 
tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta ja liitythän Telegram kanavaan t.me/opintoneuvola. Opintoneuvolan 
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 Zoom-keskusteluajan. Lähetä meille sähköpostia ja saat tarkem-
mat ohjeet. Studierådgivning erbjuds även på svenska.

Toimistomme sijaitsee Konetalon 2. kerroksessa Otakaari 4:ssä, eli kiltahuoneenne yläpuolella.
(palaamme kesälomalta 1.9.)

Hyvää kesää! Syksyllä nähdään! 

Arina Värä
Opintoneuvoja Aalto ENG ja ENY-opiskelija

Opinnot ja sinä
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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 pääkaupunkiseudulle tyypillisiä, osa kaikille teekkareille, osa Ota-
niemelle 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 hyvä ih-
minen.
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)
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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 
2022!
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 2023!
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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 tinyurl.com/2dh2p2xm

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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Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa 
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, 
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien 
webinaareihin.

TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen 
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria 
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin  
työelämän haasteisiin.

Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!

Terveisin,

Eero Järvinen
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
045 111 4650
eero.jarvinen@tek.fi
Telegram: @Ertsipupu



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 6.9.

9.00

10.00

11.30 – 12.30
 
12.30 – 14.00

14.00

18.00  ›››

TIISTAI 7.9.

9.00 – 11.30

11.30 – 12.30

13.00 – 15.00

15.00  ›››

KESKIVIIKKO 8.9.

10.00 – 11.00

12.00 – 14.00

14.00 – 16.00

17.00  ›››

TORSTAI 9.9.

10.00 – 12.00

13.00 – 14.00

17.00 ›››

PERJANTAI 10.9.

10.00 – 11.00

16.00  ›››

Dekaanin tervetulotilaisuus

Orientaatioviikon esittely

Killan esittäytyminen

Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa

Teekkarielämää-video

Tutustumisilta ja saunomista, Otakaari 20

Opinnot sujuvasti käyntiin, Otakaari 4

Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa

Aalto-yliopiston avajaiset

Haalarienjako ja leikkejä

Opinnot sujuvasti käyntiin, Zoom

Pääaineen tilaisuus

Att studera på svenska, Zoom/Design Factory

Ompeluilta ja hengailut fuksiryhmissä

Aallon palvelumessut

Esa Saarisen inspiraatioluento

Otasuunnistus

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

Tietoa koronasta:
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavi-
rus+-+tietoa+opiskelijalle

Seuraathan Opintojen aloittaminen -sivua kesän aikana:
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opintojen+aloittaminen

Orientaatioviikko
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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 6.8. 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 27.-29.8 (s. 26-27).

Tutustu tämän oppaan sisältöön.

Liity Telegramissa IK-fuksit 2021 -chattiin tinyurl.com/2dh2p2xm.

Lue tämä lista vielä kerran läpi.

Save the dates!

ELOKUU
28.-29.8. MAIK-varaslähtö

Fuksien tutustumisilta
Aalto-pary
Fuksiryhmähengailua
Otasuunnistus
Kesäkaukkarit

KN-vaalikokous + sitsikoulutus
LVI & LVK energiasauna
Stadisuunnistus
Fuksisitsit

RIL-nuorten gaala
Fuksiexcu
Lakinlaskiaiset

SYYSKUU
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.
10.9.

13.9.
13.9.
14.9.
19.9.

23.9.
27.9.
30.9.

LOKAKUU
4.10.
14.10.
15.10.
20.10.

MARRASKUU
3.11.
4.-6.11.
19.11.
24.11
28.-30.11

JOULUKUU
9.12.
18.12.

Fuksiaiset
Lettucup
1/2 Hermannisitsit
ENG-Fest

Piparielementti
Pikkujoulusitsit

RILkamat
Kotimaan puolipitkä
pIKkujoulut
Pääaineiltama
Fuksirisse

*Pandemiatilanteesta johtuen päivämäärät saattavat vaihtua ja tapahtumia voidaan joutua perumaan

IK fuksit 2021 Telegram

Muistilista
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Yö kuin sieluYö kuin sielu
Teekkarin on pimiä,Teekkarin on pimiä,

takajoukko nukkuu vain,takajoukko nukkuu vain,
nukkuu vain.nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiäTarhapöllön ääni kimiä
kuuluu pappilasta päin,kuuluu pappilasta päin,

kuuluu päin.kuuluu päin.
Ja taas ja siisJa taas ja siis

ja 1, 2, 3, 4, 5.ja 1, 2, 3, 4, 5.


