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Päätoimitus ja taitto: Lauri Vallo & Katariina Kokkonen

Painatus:  Unigrafia

Painos:  160 kpl

Materiaalit: Aikaisemmat fuksioppaat <3

       

Kuvat: IK:n kuvagalleria, Katariina Kokkonen, Otto Jalas,  

 Simo Kauppila, Kasper Keränen, Elias Ylä-Jarkko,  

 AYY:n kuvagalleria

Kiitokset: Kiitokset Insinööritieteiden korkeakoululle op 

 paan tukemisesta. Suuri kiitos myös teille kaikille,  

 jotka ootte jaksanu tänne tekstejä tuottaa ja kuvia  

 ottaa. Kiitos myös rakkaat kipparit kolleegat.

Arwon fuksi,

Valtaisat onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskele-
maan rakennustekniikkaa ja Rakennusinsinöörikiltaan! Me 
raksalaiset odotamme innolla teidän saapumistanne ja ensi 
syksyä.

Me ollaan Kata ja Lauri, teidän fuksikapteeninne. Meidän te-

htävämme on saattaa teidät alkuun opinnoissanne ja tutus-
tuttaa opiskelijayhteisöön. Pyritään yhdesssä järjestämään 
teille paras mahdollinen fuksiwuosi. Älkää siis epäröikö 
kääntyä meidän puoleen, jos missään vaiheessa tulee 
mitään kysyttävää - we’re here for you.

Kata - Mä tuun alkujani Töölöstä, vaikka oon tässä viimesen 
parin vuoden aikana pahasti ehtinyt otaantua. Nautin tosi 
paljon luonnossa puuhailusta ja tykkään tehä kaikenlaista 
käsilläni, jos vapaa-aikaa löytyy. Raksan kiltahuone on aina 
välillä toiminut lähes toisena kotina, mutta nykyään yritän 
hengailla vähän jossain muuallakin. Multa saa aina haleja. 

Lauri - Meikäläinen on ponnistanut maailmalle Nurmijärveltä, 
josta päräytin Otaniemeen opintojen alkaessa. Oon inno-
kas sporttailija, videopelaaja ja pyörähifistelijä, joten ainakin 
näistä aiheista juteltavaa löytyy vähän liikaakin! Vapaa-ajalla 
( ja muutenkin) mut löytää tyypillisesti samoilemassa kiltik-
sen sohvalta tai jostain pusikosta reppu selässä.

Tämän fuksioppaan sisältö on koottu juuri teitä varten ja sen 
tarkoituksena on helpottaa ensimmäisiä viikkojanne Otanie-
messä. Koko opas kannattaa siis lukea tarkkaan. Täältä löy-
dät esimerkiksi orientaatioviikon aikataulun. 

Orientaatioviikko starttaa 29.8. Tätä ennen kannattaa 
kuitenkin tulla MAIK-varaslähtöön 20.-21.8. tutustumaan 
meihin, muihin kiltalaisiin ja ennen kaikkea tuleviin opiskel-
ukavereihin.

Olet suuren elämänmuutoksen äärellä. Tässä vaiheessa 
kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään, mitä tahdot tule-
valta vuodelta  ja alkavilta opinnoilta. Uuteen yhteisöön 
saapuminen voi tuntua jännittävältä. Ei kuitenkaan syytä hu-
oleen - tulet varmasti tutustumaan nopeasti aivan huikeisiin 
tyyppeihin. 

Nyt voi kuitenkin vielä vetää hetken henkeä ennen syksyn 
koettelemuksia. Nauttikaa kesästä ja ladatkaa akkuja - niin 
meki tehään!

Katariina Kokkonen

0400 456380
katariina.kokkonen@aalto.fi

Lauri Vallo

045 1295758
lauri.vallo@aalto.fi 
 ketutuskata larskii
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Rakennusinsinöörikilta
109-vuotias Raksa omaa pitkät perinteet ja tarjoaa 
kiltalaisille monenlaisia mahdollisuuksia. Tutustutaan 

meihin vähän lisää!

Heipä hei!

 

Erittäin suuret onnittelut opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa joukkoomme! Uunituoreena rakennustekniikan 

opiskelijana kuulut Rakennusinsinöörikiltaan, jota myös Raksaksi ja IK:ksi kutsutaan. Perinteikäs 109-vuotias 

kiltamme kokoaa yhteen Aalto-yliopiston vuodesta 2022 eteenpäin aloittaneiden rakennustekniikan ja compu-

tational engineering -pääaineen opiskelijat. Tämän lisäksi killan alle kuuluvat myös viimeistään 2021 aloittaneet 

energia- ja ympäristötekniikan kandiopiskelijat, sekä niin vanhat, kuin vasta aloittavatkin energiatekniikan, 

geoinformatiikan, georakentamisen, sekä ympäristö- ja vesitekniikan maisteriopiskelijat. 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 jou-

kon kanssa pidämme huolta siitä, että integroitumisesi kiltaan onnistuu mahdollisimman jouhevasti. Tehtävämme 

on olla teidän tukenanne kaikissa tilanteissa, järjestää teille hauskaa ja mielenkiintoista tekemistä sekä ajaa 

teidän etujanne. Meiltä saa tulla kysymään aina kun jokin mieltä askarruttaa. Yritämme vastata kysymyksiin 

parhaamme mukaan ja jos emme tiedä vastausta, niin selvitämme sen. Tule toki ihan vain jutustelemaan kans-

samme, lupaan ettei me purra (ainakaan toivottavasti)!

 

Suosittelen lähtemään aktiivisesti mukaan killan toimintaan ja tehdään yhdessä tästä vuodesta se elämän par-

hain! Nähdään viimeistään orientaatioviikolla!

 

Rakennusinsinöörikillan raadin puolesta,

Ilmari Oinonen

Puheenjohtaja 2022

Puhiksen terveiset
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PUHEENJOHTAJA - ILMARI

Parasta Aallossa on:

Aallosta kaikki voivat löytää itselleen saman-

henkisiä ja fiksuja ystäviä. Joskus se edellyttää 

rohkeutta ja heittäytymistä lähteä kokeilemaan 

uutta, mutta se on varmasti sen arvoista.

Miten selvitä Otaniemessä: 

Jos et asu Otaniemessä, selvitä kenen täällä asu-

van kaverisi luokse pääsee varmasti aamuyöllä 

nukkumaan.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Puhiksena johdan raatia ja raadin kokouksia, 

sekä pidän huolen, että asiat tulevat tehdyksi 

oikein ja että kilta toteuttaa tarkoitustaan.

RAHASTONHOITAJA - JOONATAN

Parasta Aallossa on:

Kaikki tapahtuu yhteisellä kampuksella, mikä luo 

Aaltoon ainutlaatuisen kulttuurin ja mahtavan 

yhteishengen.

Miten selvitä Otaniemessä: 

Kannattaa aina kantaa mukana pieni määrä 

käteistä rahaa.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Tehtävänäni on muun raadin kanssa vastata kil-

lan taloudesta. Maksan ja lähetän laskuja, sekä 

pidän huolta, että budjetissa pysytään.

KIRJURI-TIEDOTTAJA - KALLE

Parasta Aallossa on:

Ainutlaatuinen kulttuuri ja yhteisöllisyys!

Miten selvitä Otaniemessä: 

Suosittelen tulemaan Otaniemeen omana itsenä 

ja avoimin mielin.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Toimin kokouksissa sihteerinä ja vastaan killan 

tiedotuksesta sekä jäsenrekisteristä.

YRITYSSUHDEVASTAAVA - AINO

Parasta Aallossa on:

Aalto on todella monipuolinen yhteisö, josta 

jokainen voi löytää oman paikkansa.

Miten selvitä Otaniemessä: 

Kannattaa kokeilla rohkeasti uusia juttuja ja 

lähteä ennakkoluulottomasti mukaan meininkiin!

Mitä virkaasi kuuluu: 

Yrityssuhdevastaavana eli ysvinä huolehdin kil-

talaisten ja alamme yritysten välisestä kommu-

nikaatiosta. Tapaan yritysten edustajia, sovin 

yhteistyökumppaneita tapahtumiin sekä autan 

yrityksiä tavoittamaan mahdollisia tulevaisuuden 

osaajia.

EXCURSIOMESTARI - OTTO

Parasta Aallossa on:

Aallossa parasta on ehdottomasti Otaniemen 

ainutlaatuinen kulttuuri ja yhteisöllisyys!

Miten selvitä Otaniemessä: 

Rohkeasti mukaan vaan kaikkeen ja tutustumaan 

toimintaa! Tapahtumia ja ohjelmaa on kuitenkin 

niin paljon, että kannattaa välillä muistaa ottaa 

aikaa itselleen ja hengähtää.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Excursiomestarina vastaan killan excursiotoimin-

nasta eli käytänössä yritysvierailuista. Vastaan 

myös killan toiminnasta Otaniemen ulkopuolella.

OPINTOVASTAAVA - ATTE

Parasta Aallossa on:

Aallossa on varmasti jokin yhteisö, josta löydät 

samoista asioista innostuneita ihmisiä. 

Miten selvitä Otaniemessä: 

Ole aina valmis törmäämään johonkin tuttuun 

kampuksella ja lähtemään spontaanisti mukaan 

menoihin!

Mitä virkaasi kuuluu: 

Huolehdin siitä, että opinto-ohjelman kurssit 

noudattavat yliopiston ohjesääntöä, sekä yritän 

parantaa opiskelijoiden oloja kursseilla olemal-

la yhteydessä korkeakouluun. Opiskelijoiden 

edunvalvonta on siis vastuullani.

ISÄNTÄ - MATTI

Parasta Aallossa on:

Aallossa ehdottomasti parasta on killat ja 

yhteistyö näiden välillä. Oma kiltamme jo yk-

sinään tarjoaa hurjan määrän tekemistä Aallossa. 

Miten selvitä Otaniemessä: 

Suhtaudu avoimin mielin kaikkeen ja ole avulias. 

Olen huomannut, että mitä enemmän itse antaa 

Aalto yhteisölle sitä enemmän siltä myös saa 

takaisin.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Virkaani kuuluu sitsien ja tapahtumien järjestämi-

nen ja organisointi yhdessä kiltamme emännän 

kanssa.

EMÄNTÄ - VILMA

Parasta Aallossa on:

Ehdottomasti loputtomat mahdollisuudet to-

teuttaa itseään niin opintojen kuin vapaa-ajan 

toiminnan parissa! 

Miten selvitä Otaniemessä: 

Ole monessa mukana ja tutustu avoimesti uusiin 

ihmisiin. 

Mitä virkaasi kuuluu: 

Järjestämme kiltalaisille sitsejä ja muita tapah-

tumia yhdessä isännän kanssa. Pyrimme 

tekemään paljon yhteistyötä toisten kiltojen 

kanssa, ja näin mahdollistaa tutustuminen yli kil-

tarajojen.

RUUTISTEN PÄÄTOIMITTAJA - SIMO

Parasta Aallossa on:

Parasta Aallossa on ehdottomasti kaikki mahta-

vat kaverit ja niiden kanssa spontaanit seikkailut 

Otaniemessä.

Miten selvitä Otaniemessä: 

Osallistu kaikkiin juttuihin niin ei tarvitse päättää 

eriksee, mihin osallistuu.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Toimin kiltalehtemme, Ruutisten, päätoimittajana 

sekä hoidan mm. killan kuvagalleriaa ja nettisivu-

ja.

FUKSIKAPTEENI - KATA

Parasta Aallossa on:

Mahdollisuudet! Itsensä toteuttamiseen on luke-

maton määrä erilaisia tapoja.

Miten selvitä Otaniemessä: 

Nuku aina kun voit.

Mitä virkaasi kuuluu: 

Otan Larskin kanssa teidät vastaan ja pidän huo-

len, että tähdet ovat kohdallaan teidän täydellis-

en fuksivuoden toteutumisen kannalta. :D

FUKSIKAPTEENI - LAURI

Parasta Aallossa on:

Innostava ympäristö, jossa pääsee oppimaan it-

sestä ja ympäröivästä maailmasta!

Miten selvitä Otaniemessä: 

Pidä pää ja juomat kylmänä. Ole oma itsesi!

Mitä virkaasi kuuluu: 

Luotsataan Katan kanssa teidät läpi yliopiston 

ensiaaltojen ja pidetään huoli siitä ettei fuksivuo-

den myrkyissä kellekkään käy ns. Titaniceja. :)

KV-MAISTERIVASTAAVA - LOTTA

Parasta Aallossa on:

Ihanat iloiset haalareihin pukeutuneet tyypit 

ympäri kampusta!

Miten selvitä Otaniemessä: 

Lähde kaikkiin juttuihin avoimella mielellä ja 

omalla tyylillä. Ja pidä aina mukana puhelimen 

laturia :)

Mitä virkaasi kuuluu: 

Otan vastaan syksyisin ja keväisin kiltaan tule-

vat kansainväliset ja maisteritason opiskelijat ja 

toivotan heidät tervetulleeksi yliopistoelämään 

järjestämällä heille tapahtumia ja muuta toimint-

aa.

Raati esittäytyy Raati esittäytyy
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Tervetuloa kiltaamme fuksi!

Kilta sanana saattaa herättää ihmetystä ja helposti saattaakin ih-
metellä, mihin hähmyiseen kollektiiviin sitä onkaan tullut päädyt-
tyä. Yksinkertaisesti killat ovat yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka 
koostuvat tiettyjen alojen opiskelijoista. Kiltojen tehtävänä on 
muun muassa toimia jäseniensä edunvalvojana, järjestää toimint-
aa heille, innostaa ammatilliseen ajatteluun ja ylläpitää tervettä 
teekkarihenkeä. 

Kiltamme jäsenten opiskelualat ovat vuosien varrella ajoittain 
muuttuneet ja vuonna 2022 kiltamme vastaanottaa fukseja Rak-
ennustekniikan ja englanninkielisen Computational Engineer-
ingin kandidaattiohjelmista. Killassamme törmäät varmasti myös 
vanhan Energia- ja ympäristötekniikan kandiohjelman opiskelijoi-
hin. Killassamme on myös erittäin paljon kansainvälisiä opiske-
lijoita esimerkiksi maisteriohjelmissa ja vaihtareina. Killastamme 
löytyy siis erittäin moninainen joukko ihmisiä, joihin kannattaa 
ehdottomasti tutustua!

Rakennusinsinöörikilta on perustettu vuonna 1913 ja olemme-
kin yksi Otaniemen vanhimmista killoista. Yli 100-wuotisen tai-
paleen aikana kiltaamme on muodostunut paljon perinteitä ja 
rikasta kiltakulttuuria, kuten varmasti pääset opiskeluaikana-
si huomaamaan. Useat tavat ja käytännöt voivat alkuun tuntua 
hieman oudoilta, joten kannattaa rohkeasti kysyä vanhemmilta 
tieteenharjoittajilta neuvoa! Monet asiat toki selkeytyy opintojesi 
edetessä, eikä siitä kannata kantaa huolta. Vinkki: tämän oppaan 
lopusta löytyvästä Otaniemi-Suomi -sanastosta voi olla yllättävää 
hyötyä! 

Kiltahuoneemme sijaitsee Konetekniikan laitoksen rakennukses-
sa osoitteessa Otakaari 4. Kiltahuone on kaikkien kiltalaisten va-
paassa käytössä, ja sinne kannattaa ehdottomasti suunnata hen-
gailemaan! Kiltahuoneeltamme löydät mm. erilaisia tapoja viettää 
aikaa, kurssien prujuja, kiltatuotteita, reliikkiesineitä sekä opiske-
lu- ja peliseuraa. 

Kiltamme toiminnasta on kattavasti tietoa tämän oppaan sivuilla 
ja sen lisäksi osoitteessa rakennusinsinoorikilta.fi

Moikka fuksi!

Yksi jännityksen aihe on nyt takana, kun opiskelupaikka on taskussa. 

Jännitys ei kuitenkaan ole tältä vuodelta kokonaan ohi, sillä pian koet 

suuren elämänmuutoksen aloittaessasi yliopisto-opinnot ja opiske-

lijaelämän. Monella on varmasti edessä muutto ensimmäiseen omaan 

asuntoon ja kohta pitäisikin jo osata suunnistaa sokkeloisessa päälafkas-

sa luentosalista toiseen. 

Älä kuitenkaan ole huolissasi, sillä Rakennusinsinöörikillan ISOt ovat 

juuri teitä varten paikalla ja aina valmiina auttamaan tilanteessa kuin 

tilanteessa, heti ensimmäisistä tunneista alkaen vuoden loppuun asti! 

Minä olen killan ISOvastaava ja tehtävänäni on ohjata ja koordinoida 

ISOja. Yhdessä ISOjen ja fuksikapteenien kanssa pidämme huolta siitä, 

että saatte parhaan mahdollisen startin opiskelijaelämään. ISOt toimivat 

fuksien tutoreina sekä kavereina – ISOsisarusten tavoin. 

ISOt ottavat teidät heti ensimmäisenä päivänä avosylin vastaan ja 

kulkevat kanssanne läpi koko ensimmäisen vuoden tutustuttaen teidät 

teekkariuden saloihin. Tarkoitus on luoda teille mahdollisimman hyvät 

olosuhteet Otaniemen arkeen sopeutumiseen sekä tehdä olonne muka-

vaksi, kotoisaksi ja ennen kaikkea tervetulleeksi. 

Muistakaa, että ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä. Suurin osa ISOista 

on toisen vuosikurssin opiskelijoita, joten heillä on vielä tuoreessa muis-

tissa fuksivuoden haasteet ja mahdollisuudet, joten he jos jotkut osaavat 

vastata kysymyksiisi, 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 mi-

etityttää, nykäise rohkeasti hihasta! Ensimmäisen kosketuksen opiskeli-

jaelämästä saat MAIK-varaslähdössä. Siellä pääset tutustumaan tuleviin 

fuksikavereihisi, ISOihin, muihin kiltalaisiin ja myös muiden kiltojen jäse-

niin 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 val-

innasta ja toivottaa teidät lämpimin sydämin tervetulleeksi Otaniemeen, 

syksyllä nähdään!

Iiris Vuorialho

ISOvastaava

ISOvastaavan terveisetKiltaesittely
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Teekkarius
Teekkarius on yhdessä tekemistä ja itsensä 
toteuttamista. Sitä ei voi kuitenkaan kenell-
ekään täysin selittää, sillä todellisuudessa 
kyse on kokemuksesta. Tässä kuitenkin en-
simmäinen vilkaus teekkariuden saloihin.

Fuksina killassa

Erilaiset tapahtumat ja yleisetikin kiltojen ja muiden yhdistysten toiminta perustuu Otaniemessä 
pitkälti vapaaehtoisuuteen. Esimerkiksi kaikki killan toimijat ovat järjestämässä toimintaa omasta 
halusta. Tämä antaa jokaiselle kiltalaiselle mahdollisuuden toteuttaa itseään ja vaikuttaa siihen, 
millaista Rakennusinsinöörikillassa on.

Kiltamme tarjoaa myös fukseille paljon erilaisia mahdollisuuksia osallitua tekemiseen. Tässä esit-
teillä muutamia erityisesti fukseja kiinnostavia kiltahommia. Fuksitoimikuntaa lukuunottamatta eri 
“toimaripesteihin” haetaan syksyn päätteeksi vaalikokouksessa, mutta mukaan tekemiseen saa 
tulla ennen sitäkin. Nykäiskää vaan rohkeasti hihasta!

Pikku-IE

Pikku-IE on ryhmä, joka toimii isännän ja 
emännän apuna tapahtumien järjhestämi-
sessä. Tehtävään kuuluu eismerkiksi 
ruuanlaittoa ja juhlatilojen koristelua sekä 
sitseillä tarjoilemista. Pikku-IE on killan 
IE:n korvaamaton apu taphtumien jär-
jestämisessä ja ilman heitä ei kilta sitsaisi. 
Keittiössä on parhaat bileet, jokainen voi 
tästä itse ottaa selvää...

Ysvikisällit

Ysvikisällit ovat läpi vuoden killan yritys-
suhdevastaavan apuna. He hankkivat 
killalle yrityksistä kannatusjäseniä, joiden 
avulla rahoitetaan killan toimintaa ja aut-
tavat ysviä muutamien yritystapahtumien 
järjestämisessä.

Excukisällit

Excukisällit auttavat excumesua excur-
sioiden järjestämisessä. Tähän kuuluu 
muun muassa excu-kohteiden etsintää ja 
varsinaisten excu-vierailujen organisoin-
tia.

RaJa - Rakentamisjaos

Nimensä mukaan RaJa raknetaa kil-
talaisten tarpeisiin erilaisia kulkupe-
lejä ja muita ajanvietto välineitä. 
Vuoden tärkeimpiä projekteja ovat Ota-
tarhan ajojen ajokin ja laskiaisriehan liu-
kumavälineen rakentaminen. Nämä ovat 
lähtökohtaisesti fuksiprojekteja ja kan-
nustammekin kaikkia osallistumaan mat-
alalla kynnyksellä näiden raksailuun.

Fuksitoimikunta

Syksyn alussa on tarkoitus perustaa fuk-
seista koostuva toimikunta, johon kaikki 
halukkaat pääset mukaan puuhailemaan. 
Toimikunnalla on muutamia vastuita 
vuoden aikana kuten fuksibileiden jär-
jestäminen, vuosikurssin matrikkelin teet-
täminen ja killan vuosi- ja puolivuosi juh-
lilla auttaminen. Tämän lisäksi toimikunta 
saa vapaasti järjestää vuosikurssilleen 
ja muillekin kiltalaisille ohjelmaa omien 
näkemystensä mukaisesti. 

Killan muita toimareita

Lukkarikisällit, lukkarit ja lukkarimestarit
Liikuntavastaavat
Kulttuurivastaavat
Kiltahuonevastaavat
Killan DJ:t
Ruutiset-toimikunta
 Valokuvaajat, toimittajat,   
 graafikot, nettisivuvastaavat
Somevastaavat
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Teekkarius on yhdessä tekemistä, perinteitä ja historiaa, avointa mieltä ja pilkettä silmäkulmassa. Teekkarius 
on jokaiselle yksilöllinen matka ja kokemus, jonka ympärille oma teekkarius identiteetti muodostuu ajan saa-
tossa. Perinteitä on paljon ja ne ovat usein tärkeä osa tekemistä, mutta uutta keksitään ja vanhaa uudistetaan 
jatkuvasti. Teekkarius on loppujen lopuksi jokaiselle henkilökohtainen kokemus ja kukin toteuttaa sitä omalla 
tavallaan. Älä siis pelkää, täällä ei tarvitse asettua minkäänlaiseen muottiin.

Teekkariyhteisössä jokaisella on mahdollisuus toimia osana erilaisissa yhdistyksissä: killassa, alaydistyksissä 
tai vaikka osakunnassa. Tarjolla on ammattiainekerhoja, kulttuuri- ja urheiluyhdistyksiä, yhteiskuntavaikuttajia 
sekä kansainvälisiä yhdistyksiä. Jokaiselle jotakin!

Excursiot eli excut tarkoittavat pääa-

siassa erilaisia yritysvierailuja. Excui-

hin kuuluu yleensä aluksi virallisempi 

osuus, jossa yritys esittelee toimint-

aansa opiskelijoille. Tämän jälkeen 

keskitytään usein enemmän hauskan-

pitoon ja rentoon hengailuun. Ohjel-

massa on usein jonkinlaista purtavaa 

ja eismerkiksi saunomista. Excilla 

tarkoitetaan myös muunlaisia reissuja 

Otaniemen ulkopuolelle.

Sillis eli silliaamiainen seuraa usein 

edellisen päivän vujuja tai sitsejä. Ni-

mestään huolimatta silliksillä nautitaan 

useimmiten hyvin palauttavia ruokia 

kuten mozzarella tikkuja ja nautitaan 

saunasta ja parhaassa tapauksessa 

paljuilusta. 

Vuosijuhlilla juhlistetaan eri yh-

distysten kuten kiltojen syntymäpäiviä. 

Vuosijuhlat ovat Otaniemessä arvok-

kaat juhlat ja dc:nä toimii lähes aina 

white tie akateemisten kunnia-

merkkien kera. 

Vuosijuhlat alkavat cocktail tilaisuudel-

la, jossa yhdityksen hallitus ottaa vas-

taan lahjoja. Sieltä siirrytään pääjuh-

laan, jossa nautitaan kolmen ruokalajin 

illallinen ja seurataan erilaisia esityksiä 

ja puheita. Pääjuhlan jälkeen siirrytään 

jatkoille ja sieltä reippaimmat jatka-

vat aamuun asti jajatkojen merkeissä. 

Seuraavana päivänä vujukansa raa-

hautuu vielä sillikselle.

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, 

joilla lauletaan, syödään ja pääasiassa 

nautitaan. Yleensä kyseessä on kol-

men ruokalajin illallinen ruokajuomien 

kera. Sitseillä juodaan sitä mistä lau-

letaan ja lauletaan siitä mitä juodaan. 

Laulun johtajina toimivat lukkarit. 

Yleensä sitsien aikana seurataan 

myös erilaisia esityksiä. Sitsejä on lai-

dasta laitaan. Pukukoodi on usein ju-

hlallinen, mutta Niemessä järjestetään 

myös paljon erilaisia teemasitsejä.

Jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten 

alkuteekkari virkisti mieltään sekä 

fyysistä olemustaan saunan lauteil-

la. Näitä kuuman kosteita perinteitä 

jatketaan myös killassamme. Lau-

lusaunojen ja muiden saunailtojen 

lisäksi sauna on oivallinen bileitten 

jatkopaikka. Tulet varmasti löytämään 

tiesi Otaniemen saunoihin: Rantasau-

naan, Gorsuun, Otakaari 20:een, Kat-

tosaunaan, Otarannan kattosaunaan 

ja Ossinsaunaan.

Teekkari laulaa mielummin kuin hyvin 

ja tämä kuuluu (pun intended) selvästi 

Otanimessä. 

Laulamista voi harrastaa Otanimessä 

erilaisissa kuoroissa, mutta laululla 

täyttyvät myös sitsit, vuosijuhlat ja er-

ilaiset saunaillat. Monilla killoilla on 

oma laulukirja, meillä Hermanni, jota 

kannetaan mukana sitseillä ja josta 

lauluja sitten lauleskellaan.

TeekkarikulttuuriaTeekkarikulttuuria

Teekkarilakki

Teekkarilakki on jo yli sadanvuoden ajan koristanut nykyisenlaisena teekkarei-
den päälakea. Lakki painetaan ensi kertaa päähän fuksivuoden mahdollisena 
wappuna, kun fukseista lukuisten koitosten jälkeen tulee teekkareita. Lakin 
kuusi kulmaa, hammasrataskokardi ja tupsu viestivät pitkän matkan päähän 
käyttäjänsä arvokkuutta. Tupsulakki on kesälakki ja sitä saakin käyttää vain 1.5. 
- 30.9. Tämän ajan ulkopuolella lakinkäyttölupaa voi erikseen anoa erilaisiin 
tapahtumiin Teekkarijaostolta.

Haalarit

Tupsulakin lisäksi jokaisen teekkarin varustukseen kuuluu oma haalari. Haalarit 
ovat oiva asuvalinta KAIKKIIN tilaisuuksiin. Käyttäjästään riippuen haalareita ko-
ristee usein erilaiset merkit, härpäkkeet ja muut modaukset. Näihinkin kuuluu 
siis paljon erilaista symboliikkaa ja perinteitä. Tekniikan alojen opiskelijoilla on 
kullakin omanlaisensa haalrit, joten haalareiden väristä voi päätellä kantajansa 
opiskelualan. Vaikka haalareissa saa ja pitääkin pitää hauskaa, on jokaisen 
muistettava, että haalarit päällä edustat kaikkia teekkareita. Käyttäydytään siis 
sen mukaisesti. Raksafuksit saavat rakentajansiniset haalarit ylleen orientaatio-
viikon tiistaina. 

Fuksipisteet

Jokaisen fuksin on fuksivuoden aikana mahdollista kerätä fuksipisteitä teekka-
rilakin saamiseksi mahdollisena wappuna. Fuksipisteitä kerätään tutustumalla 
teekkariuteen erilaisten tapahtumien ja muiden koitosten kautta ja jokainen 
fuksi osoittaa keräämillään pisteillä fuksivuoden päätteeksi olevansa teekkari-
lakin arwoinen. Fuksipisteiden ei ole tarkoitus pakottaa ketään kaikkiin kissan-
ristijäisiin vaan esitellä teekkarikulttuuria mahdollisimman laajasti ja kannustaa 
jokaista etsimään itselleen mieluista toimintaa.

Sitsit

Vujut

Sillis

Laualminen

Excursiot

Saunaillat
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ONNITTELUT, TUORE 
TEEKKA�-TO-BE!
Minä juhlavuonna pääset opintosi aloittamaankaan!
Teekkarius täyttää vuonna 2022 150 vuotta. Tämä juhlavuosi 
on erityinen kaikille teekkareille ja teekkarihenkisille, ja 
sen kunniaksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta 
menoa läpi koko vuoden. Tempaudu siis mukaan 
riemukkaaseen juhlavuoteen ja juhli pitkää historiaamme!

Tämän teekkari-aiheisen risitkon avulla voit testata jo 
kerätyt tietosi teekkariudesta, tai oppia uutta! 

1. Kaikista teekkareista ei tule 
diplomi-insinöörejä. Myös nämä 
taloista ja tiloista kiinnostuneet 
tyypit ovat teekkareita! 
2. Teekkarien suosiossa oleva, 
improvisaatiota, musiikkia, tanssia ja 
huumoria yhdistelevä opiskelijavoimin 
toteutettu teatteriesitys
3. Teekkareita on Suomessa monella 
paikkakunnalla. Osaatko nimetä kaikki? 
Ristikkoon kaivataan Tampereen 
teekkarikaupunginosaa.
4. Tekkari ei pidä päässään 
hattua, vaan mustavalkoinen 
päähineemme on nimeltään
teekkari...
5. Teekkariainejärjestö
6. Kevään suurin riemujuhla, 
teekkareiden joulu!
7. Alunperin teekkarien Suomen 
opiskelijakulttuuriin tuoma 
opiskelijan vakioasu, yleensä täynnä 
merkkejä
8. Antiikin kreikassa suosittu rakennustyyppi, Otaniemen maamerkki
9. Ensimmäisen vuoden opsikelija eli...
10. Erityisesti teekkareiden suosima akateeminen pöytäjuhla 

“ Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta 
riippumatta ne eivät koskaan olleet raako-
ja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai 
muussa huumeessa tapahtuneita mellastuk-
sia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristi-
nen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuot-
taa yllätyksellistä hupia itselle, kohteille 
ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. 
Oikea teekkarijäynä oli – ja on varmaan 
edelleenkin – siis hieman ilkikurinen, usein 
sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei 
koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimie-
lessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. 
Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnais-
en iloisen hetken aikaansaamiseksi. ”

  - Ossi Törrönen

Wappulehdet ovat olennainen ja 
näkyvä osa mahdollista teekkariwap-
pua. Wappulehtien myyjät ovat tuttu 
ja taattu näky pääkaupunkiseudun 
katukuvassa koko mahdollisen vap-
puviikon. Ne ovat varmasti myös yksi 
tunnetuimpia teekkarikulttuurin ilmen-
emismuotoja Otaniemen ulkopuolella. 
Otaniemen opiskelijoiden julkaisuista 
Äpy ilmestyy parittomina vuosina, ja 
Julkku parillisina. Ensi wuoden mah-
dollisena wappuna on aika taas myy-
dä Äpyä.

Säännöllisen epäsäännöllisin välia-
join järjestettävissä tempauksissa 
herätetään suuren yleisön kiinnostus 
ajankohtaiseen asiaan tai yleiseen 
ongelmaan. Tempauksilla saatetaan 
myös kerätä rahaa yleishyödylliseen 
tarkoitukseen. Tempaus ei ole miele-
nosoitus ja se tehdään hyvässä hen-
gessä. Tempaukset ovat teekkareiden 
tapa vaikuttaa. 

Kaikkien aikojen suurin tempaus lienee 
vuoden 1966 muuttotempaus Dipolin 
valmistumisen kunniaksi. Teekkareiden 
jäähyväiset Helsingille sekoitti kau-
pungin lukemattomilla isoilla ja pie-
nillä tapahtumilla. Viimeisin tempaus 
järjestettiin suomalaisen peruskoulun 
hyväksi vuonna 2016.

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

Omstartin raikuessa näyttelijät impro-
visoivat juuri tapahtuneeseen tilan-
teeseen uuden vivahteen, ja ehkäpä 
myös orkesteri ja tanssijat liittyvät 
spontaanisti mukaan. Lopputuloksena 
on kutkuttavan hauska, koskettava ja 
taatusti ainutkertainen kokoillan show.

Jäynääminen

Tempaus Speksi

Wappujulkaisut
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RILkamat

RILkamat ovat  yksi raksalaisten syksyn kohokohtia sillä kyseessä ovat raksan omat 

fuksibileet. Fuksit järjestävät nämä teema-bileet alusta asti keskenään, joten juhla on 

aina tekijöidensä näköinen. Viime vuosien teemoja ovat olleet lapsuuden haaveammatti, 

ala-asteen limudisco ja halloween. Järjestelyjen aikana vuosikurssi pääsee tutustumaan 

entistä paremmin toisiinsa. RILkamoissa nähdään myös perinteisesti fuksien ensimmäin-

en speksi, jota monet vanhemmat opiskelijat odottavat aina innolla. 

Ruutiset on Rakennusinsinöörikillan oma lehti, joka ilmestyy neljä (2+2) kertaa vuodessa. Lehti julkaistaan niin fyysisesti samettisen sileässä 

sanomalehti muodossa kuin henkisesti sähäkän sähköisenä kiltamme nettisivuilla. Ruutisten sisältö on päätoimisesti hupaisaa, mutta kuiten-

kin aina kiltatoimintaa journalistisella tarkkuudella dokumentoivaa. 

Ruutisia toimittaa kiltalaisista koostuva toimittajakunta, joka yhdessä ideoi ja toteuttaa lehteen artikkeleita, tutkimuksia ja reportaaseja. Mikäli 

oma sisäinen journalistisi herää heti fuksivuotesi aikana, kannattaa nykäistä allekirjoittanutta hihasta tai hakea toimittajaksi killan vaalikok-

ouksessa.

Kun riippumattojen oikeudet alkavat jossain kohtaa kiinnostaa, muista lukea Ruutisia. Lukunautintoja Ruutikuivan huumorin merkeissä ja 

tervetuloa Rakennusinsinöörikiltaan!

Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja jo vuodesta 1963

Ruudolf Ruutinen
Kiltalehden päätoimittaja

Kuten olet jo toivottavasti huomannut, teekkarius pitää sisällään laajan kirjon erilaisia tapoja ilmentyä. Jokaisella yhteisöllä on kuiten-

kin omia perinteitä ja tapoja, joista osa on saattanut jatkua jo hyvinkin pitkään. Omassakin killassamme on paljon perinteitä, niin 

tapahtumia kuin kaikkea muutakin, jotka haluamme esitellä teille. Haluamme kuitenkin kiltana tarjota mahdollisimman laajaa toimint-

aa, jotta jokainen löytäisi jotain itselleen sopivaa ja näin myös perinteetkin ajan saatossa muuttuvat. Tässä hieman esimakua joistain 

perinteisekkäämistä menoistamme — kuulet näistä varmasti vielä lisää.

Hermanninsitsit

Hermanninsitsit eli tuttavallisemmin Hessu on Rakennusinsinöörikillan vuosijuhla. Nämä 

vujut ovat yksiä Otaniemen hienostunneemmasta päästä ja usein erittäin laulun täyteiset. 

Hessua vietetään aina huhtikuun 11. päivää lähimpänä olevana perjantaina. Ajankohta 

määräytyy Herman Hanneliuksen — viime vuosisadan alussa vaikuttaneen ja erittäin 

pidetyn professorin — syntymäpäivän mukaan. Syksyisin järjestetään myös IK:n pu-

olivuotisjuhlat, jotka on kekseliäästi nimetty puoli-Hessuksi.

Kiltahuone

Raksan kiltahuone eli kiltis sijaitsee Konalafkan yhteydessä osoitteessa Otakaari 4. Kil-

tis on kaikille kiltalaisille avoin “olohuone”, jonne voi tulla opiskelemaan, hengailemaan, 

juomaan kahvia tai vaikka pelaamaan pleikkaria. Kiltahuone on hyvä paikka tutustua mui-

hin kiltalaisiin ja toivommekin, että mahdollisimman moni teistäkin tulee siellä käymään. 

Jaossa on aina ilmaista kahvia!

Koitmaan Pitkä - KP

Kotimaan pitkä -excursio on yksi kevään legendaarisimmista tapahtumista. Tämä jopa 

neljä yötä kestävä reissu kierrättää kiltalaisia jonnekin päin Suomea tutustumaan alan yri-

tyksiin sekä muihin mielenkiintoisiin excu-kohteisiin. KP:lle lähtijöiden määrä on rajallinen 

ja  matkalle lähtijät valitaan vapaamuotoisen hakemuksen perusteella, minkä aiheen ex-

cumesu päättää. Tämä matka, joka voi tuntua yhdeltä pitkältä yöltä,  jää varmasti monien 

mieleen pitkäksi aikaa.

pIKkujoulut

IK:n pIKkujoulut kerää kiltalaiset joulun lähestyessä viettämään aikaa yhdessä. Tapah-

tuma sijoittuu aikaisemmin päivällä pidetyn killan vaalikokouksen jälkimaininkeihin. Illan 

aikana nautitaan perinteisistä jouluherkuista kuten riisipuurosta, otetaan osaa erilaisiin 

ohjelmanumeroihin ja nautitaan muiden kiltalaisten seurasta. Jos käy oikein hyvä tsägä, 

niin joulupukkikin saattaa käydä paikalla. Kuten kaikilla hyvillä kekkereillä, myös pIKkujo-

uluilla on ainakin yhdet jatkot.

Norske Kimble

Ennen KP:lle lähtöä kisaillaan pelien kuninkuulajin Norske Kimblen mestaruudesta. Tämä 

intensiivinen turnaus kokoaa yhteen Kimblen pelaamisesta kiinnostuneita kiltalaisia, 

joskin säännöt ovat hieman lapsuuden pelailuista muuttuneet. Pelissä isossa roolissa 

ovat nestemäiset virvokkeet, jotka turnauksen loppua kohden saattavat hieman vähem-

män virvoittaivlta tuntua. Turnauksen paras joukkue lunastaa itsensä mukaan KP:lle.

Urheilutapahtumia

Killan liikuntavastaavat järjestävät myös laajan kattauksen erilaisia urheilutapahtumia 

vuoden ympäri. Tarjolla on erilaisia lajikokeiluja, futsal ja salibandy sarja, kesäisin len-

topallo vuoroja ja muita erilaisia vähemmän tai enemmän leikkimielisiä kilpailuja. Kesän 

aloittaa killan perinteiset kesäkisat ja 110 metrin aidat ja syksyllä kiltalaiset suuntaavat jo 

perinteeksi muodostuneelle vaellukselle!

Kiltatoimintaa Kiltatoimintaa
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Aalto
Aalto on monipuolinen yhteisö, jossa jokainen voi 

löytää oman paikkansa. Seuraavassa osiossa 
esittelemme teille hieman, mitä kaikkea tämä suuri 

yhteisö pitääkään sisällään.

Killan tarkoitus on taata jäsenistölleen turvallinen ja tervetullut olo kaikissa tapahtumissa 
ikään, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etsinees taustaan tai muihin hen-
kilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta. 

Rakennusinsinöörikilta ei hyväksy häirintää tai epäasiallista käytöstä missään muodossa. 
Turvallisen tilan takaaminen tapahtumissa kaikille kiltalaisille on ensiarvoisen tärkeää. 

Loukkaava ja epäasiallinen käytös voi olla esimerkiksi sanallista, sanatonta tai fyysistä. 
Seksistiset ja rasistiset vitsit, halventavat sanavalinnat, uhkailu, ei-toivottu yhteydenpito, 
koskettaminen ilman lupaa ja tahallinen ulkopuoliseksi jättäminen ovat kaikki häirintää. 
Häirinnän kokemus on aina subjektiivinen: mikä sinusta ei ole ahdistavaa tai sopimaton-
ta, voi olla sitä jollekulle toiselle. Tärkeintä on henkilön oma kokemus tilanteesta.

Killassamme on tällä hetkellä 5 häirintäyhdyshenkilöä, jotka tarjoavat apua, tukea ja rat-
kaisuja häirintätilanteissa. Voit ottaa yhteyttä häirintäyhteyshenkilöihin, jos olet kokenut 
tai todistanut häirintää Rakennusinsinöörikillan tapahtumissa. Kaikki häirintäyhdyshen-
kilöiden kanssa käyty keskustelu on aina luottamuksellista, eikä mihinkään toimenpit-
eisiin ryhdytä ilman asianomaisen suostumusta.

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

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

Löydät tarkemmat toimintaohjeet häirintätapauksiin killan nettisivuilta tai kysymällä es-
imerkiksi fuksikapteeneiltasi!

Häirintä
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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 Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin vapaaehtoisena Aalto-yli-
opiston ylioppilaskunnassa ja johdan Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta, joka koostuu kaik-
kien tekniikan alan fukseja vastaanottavien kiltojen ja yhdistysten fuksikapteeneista ja -päälliköistä.
Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, ja sen myötä Otaniemeen on rantautunut opiskelemaan 

teekkareiden lisäksi myös taiteiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Monialainen yliopisto sekä Aal-
to-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harrastustoi-
minnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori yliopisto, on meitä teekkareita ollut jo puolitoista vuosisa-
taa, ja sen myötä teekkariudella on erittäin pitkä historia. Teekkarius täyttääkin juuri tänä vuonna 150 
vuotta, mitä juhlistetaan pitkin vuotta monilla huikeilla valtavan kokoluokan tapahtumilla! Otaniemes-
sä teekkarit ovat vaikuttaneet vuodesta 1966, mitä ennen Teknillinen korkeakoulu sijaitsi Helsingin 
puolella. Teekkariuden arvokkain tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Toi-
von, että pidät pitkän historian mielessäsi, kun tutustut teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. 150 
vuodessa on syntynyt paljon perinteitä, mutta tapahtunut myös valtaisasti kehitystä. Teekkarikulttuuri 
onkin alati kehittyvää – kaikkea sitä hauskaa tai hullua, mitä me teekkarit ikinä keksimmekään tehdä!

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuu-
luu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat, eikä 
ketään jätetä yksin. Tupsukansa pyrkii toiminnallaan herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin kans-
saeläjissään, ja Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään, tempauksis-
taan ja teekkarilauluistaan. Teekkareille ominaista on myös reipas tekemisen meininki, ja kulttuuriam-
me kuvastavatkin erityisen 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!

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

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydä-
mellä ja pilke silmäkulmassa. Saat varmasti uusia kavereita ja ystäviä, joiden kanssa tulet seuraavat 
vuodet viettämään. Tutustu siis kurssikavereihisi, ISOhenkilöihisi, fuksikapteeneihisi sekä muihin Ota-
niemen asukkeihin, sillä yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiske-
luaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi, me Fuksitoimikunnassa 
sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet toiminnalle ja järjestämme tapahtumia parhaamme 
mukaan, mutta loppujen lopuksi sinä itse päätät, millaisen haluat omasta fuksivuodestasi tehdä. Sinua 
odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kai-
ken irti! Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan 
sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti 
juttelemaan milloin vain, toivottavasti saan tutustua myös sinuun.
Toivotan juuri sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Henri Brax
Fuksimajuri

Fuksimajurin terveiset Fuksimajurin terveiset
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Stort GRATTIS till din studieplats på Bygg-
nadsteknik och välkommen till Aalto-univer-
sitetet! Du har framför dig ett härligt phuxår 
och du skulle inte ha kunnat göra ett bättre 
val. Jag heter Rasu och fungerar som phuxi-
vator på Teknologföreningen och min främsta 
uppgift är att ta hand om TFs phuxar, det vill 
säga dig.

Teknologföreningen, också kallat TF, är den 
svenskspråkiga nationen vid Aalto Universi-
tetet som samlar alla som är intresserade om, 
vill lära sig eller talar svenska, från alla skolor 
och studieinriktningar på Aalto. Som stude-
rande vid Aalto är du välkommen och bli med-
lem på Teknologföreningen oberoende av 
modersmål, studieinriktning eller bakgrund. Vi 
samlas ofta i vårt egna kända hus, Urdsgjallar, 
som ligger på Otsvängen 22 i Otnäs. Detta 
betonghus kommer bli en bekant plats för dig 
under introveckan när du kommer på besök 
med dina Storasyskon.

Genast från början kommer det ordnas en 
massa spännande program åt er phuxar. Det 
kommer ordnas program både på TF och på 
ditt gille. Jag rekommenderar starkt att du ska 
hänga med på så mycket som du orkar och 
hinner i början på båda! Det härliga med TF 

är att kunna vara aktiv på gillet och på TF. Ta 
vara på chansen att lära känna både andra 
svenskspråkiga studeranden från olika linjer 
och studeranden från samma studieinriktning. 

Kom dock ihåg att vila och njut ordentligt av 
sommaren! Mycket av detta kommer kännas 
främmande i början, men du behöver inte 
oroa dig, allt kommer nog bli bra! Kata och 
Lauri kommer ta bra hand om dig, men jag 
finns också här till för dig. Läs igenom denna 
blaska ordentligt, den innehåller en massa 
viktig information!

Ännu en gång, stort grattis på din studieplats! 
Njut av sommaren och så ses vi på hösten!

Rasmus Sjöholm
Phuxivator
+358 45 120 4912
phuxivator@tf.fi
TG: @phuxivator

Phuxivators hälsningar



Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun yliop-
pilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 15 000 taiteen, muotoilun, kauppa-
tieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvin-
voinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon opetusta ja maailman 
parasta opiskelijan elämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja 
opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tarjoaa jäse-
nilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia 
juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdol-
lisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestä-
mässä 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 mahdollisuuksista 
osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa koskevan ajankohtaisen tiedon 
maanantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedotteeseemme.

@ayy_fi
@ayyhousing

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY
AYY Housing

AYY_FI

Student Union AYY

Aalto University Student Union AYY

AYY Info 
Ayy Events

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa teemme 
töitä sen eteen, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että 
jokaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opiskeli-
jayhteisössämme, ja että jokainen 
meistä saa tarvitsemansa tuen koko 
opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kan-
nustamme sinua tutkimaan, kokeile-
maan, oivaltamaan, oppimaan ja 
nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä 
pelkää, vaikka virheitä sattuu ja 
oman paikkansa ja intohimonsa 
löytäminen voi joskus olla haas-
tavaa. Me olemme täällä tukemas-
sa sinua ja auttamassa vaikeissa 
paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Erik Halttunen

Hallituksen jäsen (Uuden opiskelijat, 
Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!



Palvelut
Opiskelija-asuminen  

AYY omistaa noin 2600 kohtuuhin-
taista opiskelija-asuntoa Helsingissä 
sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n 
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asun-
toja. Voit hakea omaa asuntoa heti, 
kun saat vahvistuksen opiskelupai-
kan vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etusi-
jalla asuntoja jaettaessa. Ylimää-
räisen hakijapisteen saa, kun hakee 
ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän 
pisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitus-
ajasta riippuen. 

Voit selailla ja hakea AYY:n asunto-
ja Domo-järjestelmän kautta: domo.
ayy.fi. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiöltä (HOAS). 

Edunvalvonta ja 
vaikuttaminen 
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja 
edustaa opiskelijoita sekä yliopiston 
päätöksentekoelimissä että valta-
kunnallisella tasolla. Voit hyödyntää 
AYY:n edunvalvontaa esimerkiksi, jos 
tenttituloksesi ovat myöhässä tai 
ottaa yhteyttä häirintäyhdyshen-
kilöön, jos kohtaat häirintää. AYY:n 
jäsenenä voit hakea hallinnon opis-

kelijaedustajaksi ja päästä vaikut-
tamaan yliopistossa tehtyihin pää-
töksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on 
edustajisto, joka valitaan vaaleilla. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat 
äänioikeutettuja ja voivat asettua 
ehdolle. Edustajiston jäsenet pää-
sevät päättämään ylioppilaskunnan 
tavoitteista ja linjauksista. Seuraa-
van kerran edustajistovaalit pide-
tään tänä syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 

Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoi-
minta ja monenkirjavat tapahtu-
mat ovat oleellinen osa aaltolaista 
opiskelijakulttuuria ja Aalto-yhtei-
söä. Vuoden kohokohtina toimivat 
Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, 
laskiaisrieha ja monet muut tapah-
tumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. 

Tapahtumien taustalla ovat yliop-
pilaskunnan lisäksi vapaaehtoiset, 
jotka toimivat jaostoissa ja toimi-
kunnissa. AYY:ssa toimii kuusi jaos-
toa: Yhteisöjaosto Aava, Kampus-
jaosto, Teekkarijaosto, Museojaosto, 
UO-jaosto ja edunvalvonnan johto-
ryhmä eli tuttavallisemmin EduJory. 
Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyk-
systä, ja siitä tiedotetaan AYY:n vies-
tintäkanavissa. 

Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
yhdistystä, jotka järjestävät toi-
mintaa aina urheilusta musiikkiin ja 
peleistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita 
mukaan yhdistystoimintaan, ja AYY 
antaa apua, tukea ja neuvoja yhdis-
tyksen perustamiseen ja toimintaan. 
Kannattaa pysyä avoimena eri mah-

HSL:n palvelupisteellä. Listan kai-
kista opiskelijakortilla saatavista 
eduista ja alennuksista löydät Fran-
kin nettisivuilta frank.fi.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatunnis-
te, jonka voit ladata ja aktivoida 
käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet ilmoit-
tautunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 
Muiden korttivaihtoehtojen hinnat 
voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit 
myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digi-
taaliseen että muoviseen opiskeli-
jakorttiin. Lisätietoja eri opiskeli-
jakorteista löytyy Frankin sivuilta 
osoitteesta frank.fi.

Kun olet saanut muovisen opiskelija-
kortin, muista hakea siihen myös luku-
vuosivuositarra AYY:n palvelupisteeltä! 
Saat samalla myös muuta neuvontaa 
ja maksuttoman Design Notebookin.

dollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa! 

Remontin ja brändiuudistuksen 
kokenut AYY:n uudistunut Opiske-
lijakulttuurimuseo toivottaa kaikki 
tervetulleeksi perehtymään opiske-
lijakulttuurien historiaan.

Vuokratilat 

Asuntojen lisäksi AYY:lla on lukuisia 
sauna-, juhla- ja harrastustiloja, joita 
jäsenet voivat vuokrata. Osa tiloista 
on maksuttomia. Vuokrattavana on 
myös pakettiauto ja peräkärry. 

Stipendit ja 
projektiavustukset 
Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahastol-
ta projektiavustusta kaveriporukal-
la tai yhdistyksen voimin järjestet-
tävälle projektille. Voit myös hakea 
AYY:n myöntämiä stipendejä.

Opiskelijaedut 

Saat käyttöösi digitaalisen tai muo-
visen opiskelijakortin, jolla todistat 
opiskelijastatuksesi (kortin toimit-
taa Frank). Näyttämällä opiske-
lijakorttiasi sinulla on 1.8. alkaen 
oikeus satoihin etuuksiin, kuten 
Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuk-
siin ja alennettuun opiskelijalounaa-
seen opiskelijaravintoloissa. Myös 
pääkaupunkiseudun julkisen liiken-
teen opiskelija-alennus on käytet-
tävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen 



Hello fuksi and welcome 
to Aalto community!

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

KYKY is home for hundreds of volunteers, who 
participate actively in KY’s clubs, subject clubs, 
subcommittees and committees. They 
organise a wide selection of activities and 
festivities to make sure that everyone gets 
the most out of their time in the university. We 
have many traditional events that are also 
openopen 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!

Probba is the student association of Aalto 
University School of Business, Mikkeli 
Campus. All students studying at the Mikkeli 
Campus major in International Business and 
are members of Probba, bringing their size to 
around 240 members.

Website: probba.org 
Instagram: probbary

Website: ky.fi 
Instagram: ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

PROBBA



Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläinen opiskelijoiden sähköisen 
median yhdistys. Toimintaamme on opiskelijatoiminnan ja 

opiskelijoita koskettavien tapahtumien livestriimaus ja 
taltiointi, minkä lisäksi järjestämme studiollamme 

viikottaisia hengailuiltoja. Tervetuloa mukaan!

oubs.fi
youtube.com/OUBSry

hallitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry

Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläisen opiskelijoiden sähköisen 
median yhdistys. Toimintaamme on opiskelijatoiminnan 
ja opiskelijoita koskettavien tapahtumien livestriimaus 

ja taltiointi, minkä lisäksi järjestämme studiollamme 
viikottaisia hengailuiltoja. Mitään aikaisempaa 

kokemusta tai osaamista ei tarvitse. 
Tervetuloa mukaan!oubs.fi

youtube.com/OUBSry
halllitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry
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Kansainvälisyys
Aalto-yhteisö tarjoaa opiskelijoilleen paljon kansain-

välisiä mahdollisuuksia. Aaltoon tulee vuosittain 
hurjat määrät kansainvälisiä opiskelijoita ja tämä 
näkyy jo omassakin killassamme. Kansainväliset 
mahdollisuudet rikastuttavat jokaisen Aaltolaisen 

opiskeluaikaa.
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Rakennusinsinöörikilta on todellakin kansainvälinen, sillä 
rakennustekniikka ja sitä edeltävä energia- ja ympäristötek-
niikka houkuttelee kiltaamme opiskelijoita kaukaakin maa-
ilmalta! Kansainvälisyys on Aalto-yliopistossa jatkuvassa 
kasvussa ja yliopistoon otetaankin vastaan vuosittain noin 
1000 vaihto-opiskelijaa. Kiltaamme saapuu vuosittain noin 
150 uutta maisterifuksia, joista suuri osa on kv-opiskelijoi-
ta. Myös killan englanninkielinen kandilinja Computational 
Engineering nostaa todennäköisyyttäsi kuulla englantia rak-
sameiningeissä.

Killan kv-toimihenkilöiden tehtävänä on toivottaa sekä kan-
sainväliset että kansalliset uudet maisterivaiheen opiskelijat 
ja vaihtarit tervetulleeksi yliopistoon ja teekkariuteen. Yh-
dessä kv-ISOvastaavan, kv-ISOjen ja muiden kv-mielisten 
kanssa järjestämme kv- ja maisteriopiskelijoille kaikenlaisia 
tapahtumia sitseistä saunailtoihin. Suuri osa toiminnasta jär-
jestetään yhdessä ENGin korkeakoulun kanssa eli KIKin ja 
MKn kanssa. IK:n kv-tapahtumissa törmää siis usein myös 
pinkkeihin ja pinkkihihoisiin haalareihin. Kansainvälisyystoi-
mikunta KvTMK:n kanssa järjestetään tapahtumia yhdessä 
myös kaikille Aallon maisterifukseille.

Lotta Elonen

Kv- ja maisterivastaava
@lottaelonen

Sofia Harri

Kv-ISOvastaava
@harsof

Opetuksen ja oppimisen kansainvälistäminen on Aalto-yli-
opiston strateginen tavoite ja kansainvälisyys on merkittävä 
osa yliopiston toimintaa. Sillä on keskeinen rooli yliopiston 
kehittymisessä kohti maailmanluokkaa ja se avaa mahdol-
lisuuksia rakentaa kestävää tulevaisuutta sekä luoda rat-
kaisuja maailman haasteisiin. Yliopistoaikana sinulle tar-
joituukin loistavia mahdollisuuksia tutustua kansainvälisiin 
opiskelijoihin ja solmia globaaleja ystävyyssuhteita! 

Killan lisäksi ylioppilaskuntamme piirissä toimii myös paljon 
kansainvälisiä yhdistyksiä. Olit sitten vaihto-opiskelija, kan-
sainvälinen tutkinto-opiskelija tai supisuomalainen, kansain-
välissä yhdistyksissä voit tutustua ihmisiin ympäri maailman. 
Näihin voit tutustua osoitteessa: https://www.ayy.fi/fi/yhdis-
tyslistaus/kansainvalisyys

Myös vaihto-opiskelumahdollisuus kannattaa pitää mieles-
sä, sillä se on yksi parhaista tavoista hankkia kansainvälistä 
kokemusta! Vaihto-opiskelu sijoittuu kandivaiheessa tyypil-
lisesti toisen vuoden kevääseen tai kolmannelle vuodelle. 
Vaihto-opinnoista voit lukea: https://into.aalto.fi/display/ 
-fiopinnot/Vaihto-opinnot

Kansainvälisyys Kansainvälisyys
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Korkeakoulut ja Killat

MK - Maanmittarikilta
Pääaine: 
Kestävät yhdyskunnat (KEY) + 
Kiinteistötalous ja geoinformatiikka (KGI)
Sisäänotto:
70 (KEY) + 55 (KGI)
Perustettu:
1901
Haalarit:
Mattamustat, joissa fuksian värinen hiha ja re-
isitasku
Fuksikapteenit:
Joona ja Pinja

KIK - Koneinsinöörikilta
Pääaine: 
Energia- ja konetekniikka (EKO)
Sisäänotto:
195
Perustettu:
1915
Haalarit:
Miehekkään vaaleanpunaiset
Fuksikapteenit:
Janni ja Riku

Rakennustekniikan pääaine kuuluu Aalto-Yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun. Insinööritieteiden eli 
ENGin alla majailee myös kaksi muuta kiltaa, maanmittarikilta ja koneinsinöörikilta. Maanmittarit opiskelevat 
kestäviä yhdyskuntia sekä kiinteistötaloutta ja geoinformatiikkaa ja konelaiset puolestaan energia- ja konetek-
niikkaa. Kaikki kolme kiltaa ovat tänä syksynä vaihtaneet hieman vaihtaneet opiskelualoja keskenään, mutta 
ENGi JENGin yhteinen meininki ei tästä muutu miksikään. Niemessä ENGiläisillä on tapana tunnistaa toisensa 
haalareiden lisäksi soipinhuutoa muistuttavalla EEENGIIII lurautuksella. Tämä jengi kannattaa pistää erityisesti 
mieleen. Alla hieman conversation starters tästä porukasta!

IK - Rakennusinsinöörikilta
Pääaine: 
Rakennustekniikka (RAK) + 
Computational engineering (CE)
Sisäänotto:
100 (RAK) + 40 (CE)
Perustettu:
1913
Haalarit:
Rakentajansiniset, joissa ympäristönvihreä hiha
ja takatasku
Fuksikapteenit:
Kata ja Lauri

ENGi

Raksalaisten lisäksi Otaniemessä majailee 
monia muitakin. Lets have a look!
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Raksalaisten lisäksi Aallossa opiskelee paljon muitakin teekkareita. Tällä aukeamalla voit tutustua muihin teekkarikiltoihin.

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

taa vastaan kestävien yhdyskuntien, sekä kiinteistötalous ja geoinformatiikan linjojen kandiopiskelijoita. Killassa opiskelee 

rakennetun ympäristön opiskelijoita, joiden haalarit ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. 

Haalareiden selästä löytyy killan logo, “kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan rakennustekniikan 

sekä englanninkielisen computational engineering -ohjelman kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklu-

bina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen tulevaa syksyä killan opiskeli-

joiden pääaineena oli energia- 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 energia- ja koneteknii-

kan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunai-

sista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista 

haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää vanhan lamp-

pulogon. Oikeaa reisitaskua koristaa myös sähkösanoma. Näitä haalareita alkaa näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä 

päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, 

Hei, hyvä SIK!”.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS on vuonna 1998 perustettu ainejärjestö, joka yhdistää automaatio ja robotii-

kan, informaatioteknologian sekä Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat 

violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistuttaa TiK- ja SIK-menneisyydestä.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen toiseksi nuorin ja kaikista 

paras kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä koristavat valkoiset, 

itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat ylpeydellä 

piirilevylehmälogoaan Maikkia.

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

vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat. Prosessiteekkareiden edustajat tunnistaa kirk-

kaasinisistä haalareistaan, joiden lahkeita ja hihoja koristaa punainen, keltainen ja sininen raita muistona kemiantekniikan 

korkeakoulun kolmesta vanhasta killasta, joista PT juontaa juurensa. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen 

logo, prosessin painetta mittaava Bourdonputkimanometri.

INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU  -  ENG

SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU - ELEC

KEMIANTEKNIIKAN KORKEAKOULU  -  CHEM

Fyysikkokilta eli FK 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 tai matematiikkaan ja systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi 

fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä. QT-linjan opiskelijoiden haalareisen vasen hiha on beigen väri-

nen.

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 haalare-

istaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensim-

mäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut!

Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi 

Otaniemen suurimpia. Tietokillan siipien alta on useampi nuori kilta aloittanut taipaleensa, kuten AS, Athene sekä uusim-

pana Data Guild. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan, joiden selässä komeilee valkoinen killan 

epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo. Heidät saattaa myös kuulla jo kaukaa raikuvista “tieto- KILTA!” -huudoistaan.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 perustama ainejärjestö, jossa nyt ensimmäistä vuotta myös 

teknisen psykologian opiskelijat! Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset 

athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa mus-

tat kaulukset, takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki muistuttavat Athenen juurista Tietokillassa.

Data Guild eli DG on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 perustettu Data Guild on Ota-

niemen nuorin kilta. Killan vanhat opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varuste-

tuista haalareista. Nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänhopeista haalareista joissa on musta hiha, joka jäi muistoksi 

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

Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen toiseksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Se on koti arkkite-

htuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä on sekä tekniikan että taiteiden aloilta. 

Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehdit tunnistaa 

vasemmassa lahkeessa olevasta puusta, sisustusarkkitehdit taas koristelevat haalarinsa itse suunnittelemallaan kankaalla. 

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

Teknologföreningen, TF, on Aallon 150-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita TF:lle opiskelu-

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

lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpu-

naisista haalareista. 

PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULU - SCI

ARKKARIT

OSAKUNTA

Otaniemen killat Otaniemen killat
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MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikillan yhteinen ammattiainejärjestö. Koska tarve yhteistyölle kaik-

kien kolmen killan edustamien alojen välillä on ilmeinen, tavoitteenamme on luoda mahdollisuuksia verkostoitumiselle ren-

nossa ilmapiirissä jo ennen työelämään siirtymistä. MAIK:in toiminta koostuu pitkälti vuosittain järjestettävistä perinteisistä 

tapahtumista, joista seuraava on jo aivan kohta.

MAIK:in jäseneksi sinun kannattaakin liittyä heti, ei vain siksi että se on ilmaista, vaan koska jäsenenä saat huimia etuja, 

kuten ensimmäisenä alennusta MAIK-varaslähdöstä! Lue lisää ja liity jäseneksi: maik.ayy.fi

Ota samalla myös somet seurantaan: 

ig: @maik-yhdistys

fb: @maikjarjesto

Fuksi, ota hyvä alku opintoihin –Tule MAIK-varaslähtöön!

 

MAIK:in meininkeihin on mahdollista päästä mukaan jo ennen opintojen alkua: MAIK-varaslähtö järjestetään Kavalahden 

leirikeskuksessa 20.–21.8. Varaslähdössä pääset tutustumaan uusiin opiskelijatovereihisi, fuksikapteeneihin, ISOihin sekä 

vanhempiin tieteenharjoittajiin ja kokemaan MAIK-henkeä jo ennen orientaatioviikon ja varsinaisten opintojen alkua. Tule 

siis kokemaan opiskelijaelämän hauskimpia puolia rennossa ilmapiirissä ruoan, juoman ja hyvän seuran kanssa!

Voin vakuuttaa, että ensimmäinen koulupäivä on helpompi, kun on jo muutama tuttu kasvo vastassa. Lähde ennakkoluulot-

tomasti mukaan, et tule katumaan.

Nähdään MAIK-varaslähdössä!

 

Poikkitieteellisesti ja kiltarajattomasti

Kasper Luoma

Puheenjohtaja

MAIK ry

VÄÄNTÖ

Vääntö on kerho rakennesuunnittelusta kiinnostuneille Aalto-yliopiston opiskelijoil-

le. Kuka tahansa rakennesuunnittelusta ja rakentamisesta kiinnostunut on tervetul-

lut liittymään. Kerho on alun perin perustettu 2006, mutta on aloittanut toimintansa 

uudelleen vuonna 2021.

Järjestämme sponsoriemme kanssa erilaisia tapahtumia ja ekskursioita jäsenil-

lemme ja teemme yhteistyötä yliopiston ja sen professorien kanssa. Syksylle 2022 

on kaavailtu tapahtumia, kuten 15-vuotisjuhlat sekä silta-excursio myöhemmin 

tarkentuvalle työmaalle. Tapahtumamme ovat pääosin ilmaisia.

ROPO

ROPO on rakentamistaloudesta ja rakennustuotannosta kiinnostuneiden opiskeli-

joiden perinteikäs ammattiainekerho, jonka tarkoituksena on koota yhteen opiske-

lijoita ja valmistuneita diplomi-insinöörejä ammatillisessa mielessä sekä mukavan 

yhdessäolon merkeissä. Yhdistyksellämme on pitkä, värikäs ja vaiherikas historia jo 

perustamisvuodestaan 1981 lähtien, johon on aina kuulunut rento yhdessä tekemis-

en meininki tehokasta verkostoitumista unohtamatta!

ROPOn kalenterivuoteen kuuluukin niin seminaareja, saunailtoja kuin yritysvierai-

luja, jotka tarjoavat loistavia mahdollisuuksia tutustua niin alan ammattilaisiin kuin 

vanhoihin ROPOlaisiin. Ja saattaapa sieltä tarttua haaviin myös tuleva työpaikka. 

Tapahtumat ovat jäsenille pääosin ilmaisia ja jäseneksi liittyminen käy helposti 

ROPOn verkkosivuilla. Jos siis urakointi ja rakennuttaminen kiinnostaa, lähde 

ihmeessä mukaan ROPOn toimintaan!

MKR

Maa- ja kalliorakentajat on kerho geo- ja kalliorakentamisesta kiinnostuneille Aalto-yli-

opiston opiskelijoille.Kerhon tavoitteena on yhdistää maa- ja kalliorakennusalasta kiin-

nostuneita opiskelijoita sekä ylläpitää kiinnostusta maa- ja kalliorakennusalaan. Kerho 

myös pyrkii kehittämään alan ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyötä. Kerho on 

perustettu vuonna 1946. 

Jäsenillemme järjestämme sponsoriemme kanssa useita erilaisia tapahtumia, kuten 

excursioita alan yrityksiin, saunailtoja sekä vapaa-ajan tilaisuuksia. Syksylle 2022 on 

suunniteltu muun muassa kaivosexcursiota sekä useita saunailtoja.

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! AA-kerhot ovat loistava tapa tutustua hieman tarkemmin jonkin tietyn pääaineen ja alan työelämään ja saada uusia 

tuttuja kiltatoiminnan ja fuksien ulkopuolelta. Vaikka et vielä tietäisi tasan, mitä tahdot työelämältä, kannattaa AA-kerhojen 

toimintaan lähteä mukaan aktiivisesti. Tässä kattaus juuri Raksan alla toimivista ammattiainekerhoista.

AA-Kerhot



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!

Emma Kuula 
Teekkariyhdyshenkilö 
RIL 
www.ril.fi Kuva: Lotta Kuisma 

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 77 000 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,

Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: @sarasiivola



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 make an impact and solve real, 
meaningful problems either as an entrepreneur or from inside an existing 
organization. We don’t want you to become a startup 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 and sustainability

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program

Opinnot
Yliopisto-opinnot eroavat monista aikaisemmista opinoista 
varsin paljon. Tässä osiossa hieman eväitä ja ensimakua 

siitä, kuinka opiskelu täällä toimii. Asiaa on paljon, mutta ei 
hätää - kyl nää jutut oppii.

44
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Hyvä tekniikan ylioppilas,

Olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan rakennustekniikkaa Aalto-yliopistoon!

Toivotan sinut tervetulleeksi myös Insinööritieteiden korkeakouluun (ENG), Rakennustekniikan pääaineeseen (RAK) sekä 

Rakennusinsinöörikiltaan (IK), jonka oltermannina toimin. Kiltojen oltermannit toimivat yhdyshenkilöinä professoreiden ja 

yliopiston suuntaan sekä osallistuvat eri tavoin kiltojen toimintaan. Toivottavasti tapaamme myös luentojen ulkopuolella!

Yliopistoyhteisöömme tulee uusia opiskelijoita luonnollisesti joka vuosi, mutta yksittäiselle opiskelijalle korkeakouluo-

pintojen aloittaminen on yleensä ainutkertaista. Olet siis mitä todennäköisimmin elämäsi taitekohdassa: Yleissivistävien 

lukio-opintojen jälkeen on tullut aika suuntautua kohti ammattia – työelämää, työuraa, elämäntehtävää, kutsumusta.

Tarkemman ammatillisen suuntautumisen suhteen sinulla ei kuitenkaan ole vielä mihinkään kiire, sillä Insinööritieteiden 

kandidaattiohjelman eri pääaineiden (EKO, KEY, KIG, RAK) perusopinnot ovat hyvin samankaltaiset. Lisäksi RAK-pääai-

neessa pääaineopinnot ovat suurelta osin yhteiset riippumatta siitä, jatkatko Rakennustekniikan (CIV) vai Geotekniikan 

(GEO) maisteriohjelmaan. Oikeastaan vasta sivuainetta ja vapaasti valittavia opintoja suunnitellessasi sinun on suunnat-

tava katse pidemmälle tulevaisuuteen. Sekin vaihtoehto on olemassa, että ensimmäisten opiskeluvuosien aikana opitut 

tiedot ja taidot sekä kertyneet kokemukset inspiroivat sinut suunnanvaihtoon vielä kandidaattiopintojesi loppuvaihees-

sa. On siis hyvä pitää mieli avoinna.

Mitä muuta haluan sinulle teroittaa? Käsillä olevasta oppaasta löydät nyrkkisääntöjä ja vinkkejä opintoja ja opiskelijaelä-

mää varten, ja alkusyksystä niitä on luvassa lisää. Tässä vaiheessa haluan kuitenkin nostaa esille yhden yleispätevän pe-

riaatteen: vähemmän mutta paremmin. Tätä periaatetta voit helposti harjoitella jo arkielämässäsi ennen opintojen alkua. 

Nimittäin nykyajan viihde- ja tietotulva rajattomilta vaikuttavine mahdollisuuksineen saa meidät helposti tuntemaan, että 

meidän tulisi osata ja tehdä jatkuvasti enemmän ja enemmän. Yliopisto-opintojen salaisuus piilee kuitenkin siinä, että 

nimenomaan harvojen mutta perustavaa laatua olevien periaatteiden ja ilmiöiden perinpohjainen ymmärtäminen sekä 

analysointitaitojen omaaminen ovat ne työkalut, joiden avulla alati kasvavaa tietomäärää, uusia teknologioita ja uusia 

ilmiöitä pystyy käsittelemään, ymmärtämään, soveltamaan, analysoimaan ja arvioimaan. Tästä yliopistossa oikeastaan 

on pohjimmiltaan kyse: tarkkaan seulotun tutkitun tiedon omaksumisesta, kriittisestä ajattelusta sekä uuden tiedon luo-

misesta ja ongelmien ratkaisemisesta.

Yliopistossamme pyrimme siihen, ettei kukaan jää yksin: Kaikki opintopalvelut ovat sinua varten, ja sinulle tullaan nimeä-

mään opetushenkilökuntaan kuuluva ohjaaja. Kiltojen lisäksi Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) yhteydessä toimii 

monenlaisia harrasteryhmiä, kerhoja, seuroja ja yhdistyksiä. Juuri harrastusten kautta moni saakin opiskeluajaltaan elini-

käisiä ystäviä. Kannattaa siis tutustua tarjontaan jo ennen syksyä ja olla aktiivinen myös opintojen ulkopuolella!

Terveisin, 

Jarkko Niiranen,

rakentamisen laskennallisen tekniikan professori 

RAK-pääaineen vastuuopettaja & IK:n Oltermanni

Hei, ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi! 

Insinööritieteiden korkeakoulun ala on mitä monimuotoisin ja jännittävin kokonaisuus, joka tarjoaa sinulle 
varmasti hyvin monenlaisia sekä tärkeitä oppimiskokemuksia ja haasteita nyt ja myös tulevaisuudessa, 
joten osaamisellesi tulee olemaan paljon kysyntää. 

Kandivaiheessa tärkeintä on saada avoimin mielin oppia insinöörin perusajattelua sekä tutustua alaasi sii-
nä määrin, että löydät omat suurimmat kiinnostuksen kohteesi. Jokaisella meistä ne ovat hieman erilaisia, 
ja usein muuttuvat kerran, jos toisenkin kandi- ja maisterivaiheen 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 killan sisällä on kuitenkin monia teitä varten rakennettuja tukiverkkoja ja ohjausta on aina saatavilla. Me 
toimimme tänä vuonna Insinööritieteiden korkeakoulun opintoneuvojina ja työmme on auttaa kaikissa mah-
dollisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kysymyksissä, ongelmissa ja haasteissa. Myös muissa asioissa, jos 
et tiedä kehen tai mihin kannattaisi ottaa yhteyttä, ohjaamme sinut asiassa eteenpäin. Luoksemme saakin 
koska vain tulla juttelemaan tai laitella viestiä pienissäkin kysymyksissä. ISOjen ja muiden kiltalaisten tietoa 
ja kokemusta suosittelemme ehdottomasti myös hyödyntämään. 

Muistathan myös, että yliopistossa vallitseva akateeminen vapaus tuo samalla ison vastuun. Niin opinnois-
ta, kuin muustakin elämästä. Tekniikan opintoihin kuuluu varsin paljon pakollisia tai vapaaehtoisia laskuhar-
joituksia, sekä kurssin suorittamiseen vaadittavien töiden palautuksia. Pelkillä luennoilla tai tenttimällä suo-
ritettavia kursseja ei fuksivuotena ole montaa. Myös teekkarilakin saamiseksi on opintopisteitä kerryttävä 
ja Kelan lisäksi korkeakoulun oppimispalveluista lähestytään sinua, jos opintosuorite näyttää ensimmäisen 
lukuvuoden puolivälissä turhan niukalta. Kannattaakin yrittää heti syksyllä saada hyvä ote myös opinnoista, 
ettei keväälle kasaannu liikaa opintoja. Olet aina tervetullut opintoneuvolaan juttelemaan vastaanottoaika-
na, kun tarvitset neuvoja tai tukea opintoihisi. Päivystämme Zoomissa sekä toimistolla. 

Jos sinulla on jo opintoja toisessa yliopistossa/korkeakoulussa takana, tai muita isommin opintoihin vai-
kuttavia osa-alueita, suosittelemme tulemaan heti syyskuussa käymään, niin katsotaan lukujärjestykset 
kuntoon. Käythän Facebookissa tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta ja liitythän Telegram-ka-
navaan t.me/opintoneuvola. Opintoneuvolan Facebook-sivuilta sekä Intosta löydät päivystysajat, ajanvara-
usohjeet sekä paljon muuta hyödyllistä informaatiota. Voit myös ottaa yhteyttä Facebook-chatin kautta ja 
lähettää viestiä osoitteeseen advisors-eng@aalto.fi. Yhteystiedot löytyvät myös Intosta Insinööritieteiden 
kandidaattiohjelman sivuilta. Studierådgivning erbjuds även på svenska. Toimistomme sijaitsee Konetalon 
2. kerroksessa, Oppimispalvelut, Otakaari 4. 

Hyvää kesää! Syksyllä nähdään! 

Julia ja Sari
Opintoneuvojat

Oltermannin evästykset Opintoneuvojien terveiset



4847

Lukujärjestys

Oppimispalvelujen koordinaattorit laativat mal-
lilukujärjestykset, johon on merkitty lukukausit-
tain käydyiksi suunnitellut kurssit. Osa kursseis-
ta sisältää esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on 
käytävä tietyssä järjestyksessä. Lukujärjestys on 
suunniteltu siten, että keskiverto-opiskelija sel-
viytyy kursseista inhimillisellä työmäärällä. Malli-
lukujärjestykseen merkittyjen kurssien lisäksi voit 
vapaasti valita esimerkiksi kielten, viestinnän tai 
vaikka seuraavan vuoden kursseja. Päätös on täy-
sin henkilökohtainen; monille suunnitellut kurssit 
riittävät mainiosti. Jos kaipaat lisätietoa kursseis-
ta, voit kääntyä pääaineen koordinaattorin ja/tai 
opintoneuvojan puoleen. Oman lukujärjestyksen 
saat tehtyä Sisu-palvelussa kurssi-ilmoittautumis-
ten yhteydessä, ja lukujärjestyksen saa integroi-
tua näppärästi esimerkiksi Googlen kalenteriin.

Kursseille ilmoittautuminen

Kursseille ilmoittaudutaan Sisussa. Samassa pal-
velussa tehdään myös henkilökohtainen opin-
tosuunnitelma eli HOPS, ja kursseille voi ilmoittau-
tua vasta, kun ne on lisännyt HOPS:iin. Kursseihin 
voi sisältyä laskareita tai harjoitustöitä, joihin tulee 
myös ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei opin-
tosuorituksia kirjata. Ensimmäiset kurssi-ilmoittau-
tumiset tehdään ISOjen ja opintoneuvojien kanssa 
opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse stressata. 
Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä monet 
kurssit ovat hyvin suosittuja. Ilmoittautuminen 
alkaa pääsääntöisesti 28 päivää ennen periodin 
alkua ja loppuu 7 päivää periodin alun jälkeen. 
Ole kuitenkin tarkkana, sillä joillain kursseilla on 
käytössä poikkeavat ilmoittautumisajat. Kurssien 
sisällöistä ja käytännöistä kerrotaan niiden ensim-
mäisillä luennoilla. 
Voit myös tutustua kurssien tietoihin MyCourse-
sissa: mycourses.aalto.fi/.

Luennot, laskarit ja harkat

Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa 
luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuhar-
joitusten, laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa 
muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannat-
taa ehdottomasti käydä. Ensimmäisellä luennolla 
kerrotaan mahdollisista laskuharjoituksista, labo-
ratorio- ja harjoitustöistä – yleensäkin kaikesta, 
mikä on tarpeellista kurssin suorittamisen kannal-
ta. Vaikka akateeminen
vapaus antaa mahdollisuuden jättää osan kurs-
sien opetustapahtumista välistä, ei se tarkoita, 
etteivätkö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. Luen-
noille osallistuvat opiskelijat menestyvät tutkimus-
ten mukaan parhaiten opinnoissaan.

Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin 
ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Lasku-
rutiinia harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla 
järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoi-
tuksia eli laskareita vetävät yleensä assistentit eli 
assarit, jotka ovat usein vanhempia korkeakoulun 
opiskelijoita. Hyvä assari on kultaakin kalliim-
pi, sillä assareiden opastuksella on mahdollista 
laajentaa ymmärrystä aihealueista, joita on luen-
noilla käsitelty ja selvitellä luennoilla epäselviksi 
jääneitä asioita. Laskuharjoituksissa kerrataan 
ja käytetään luennolla käsiteltyjä asioita. Kurssi-
assistentti opastaa ja neuvoo tehtävien kanssa. 
Joillain kursseilla laskuharjoituksista saa pisteitä 
tenttiin ratkaisemalla tehtäviä kotona, tai riittävä 
pistemäärä laskareista voi olla erikseen osasuori-
tuksena edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin 
kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan assistent-
tien tarkistettavaksi. Laskaritehtävät jaetaan usein 
etukäteen esimerkiksi kurssin MyCourses -sivuil-
la. Viime aikoina hyväksi todettuna menetelmänä 
tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assa-
rit auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta pisteitä, 
vaan lasketaan avun ollessa lähellä. Parhaiten las-
kareista selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden 
kanssa.

Kurssikirjat

Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina kurssi-
kirja ja/tai luentomateriaalit. Kurssikirjoja löytyy 
Aalto-yliopiston kirjastosta, laitosten kirjastoista 
sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjo-
ja voi toki metsästää myös kirjakaupoista. Usein 
kannattaa kuitenkin kysellä omilta ISOhenkilöiltä 
ja muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta käytet-
tyjä kirjoja. Monilla kursseilla opiskelu pohjautuu 
kuitenkin pääosin luentomateriaaleihin ja sähköi-
seen sisältöön, kirjojen jäädessä sivualalle. Täl-
löinkin kirjojen hankkimisesta on kuitenkin ehdot-
tomasti hyötyä!
Kirjojen etsintä ja lainaus: primo.aalto.fi

Prujut

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

Tentit

Kurssiin sisältyvä ensimmäinen tentti on nimeltään 
kurssitentti. Kun ilmoittaudut kurssille, olet samal-
la ilmoittautunut kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis 
ole erillistä ilmoittautumista kuten muihin tent-
teihin, joihin täytyy ilmoittautua normaalisti. Saat 
sähköpostivahvistuksen kurssille, kurssitenttiin ja 
tenttiin ilmoittautumisesta. Tentteihin valmistau-
tuminen kannattaa aloittaa ajoissa, ettei aiheen 
laajuus pääse yllättämään. Jos ei kuitenkaan ten-
tistä pääse läpi ensimmäisellä kerralla, järjeste-
tään kurssitenteistä yleensä ainakin yksi uusinta. 
Uusintamahdollisuuksista kannattaa kysyä tietoa 
kurssin vastuuhenkilöiltä.

Akateeminen vapaus

Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta 
huomattavasti. Akateemisen vapauden myötä si-
nulle lankeaa myös akateeminen vastuu kannet-
tavaksesi. Opiskellessasi yliopistossa, olet itse 
vastuussa omista opinnoistasi ja niiden etenemi-
sestä.

Opintoneuvonta ja opintojen ohjaus
 
Opinto-ohjausta ja neuvontaa tarjoavat monet eri 
tahot, kuten ISOhenkilöt, killan opintovastaava, 
oppimispalveluiden henkilökunta: opintoneuvo-
jat, opintosihteerit, koordinaattorit, suunnittelijat, 
opinto-ohjaaja sekä akateemiset ohjaajat. Op-
pimispalveluiden henkilökuntaan voit aina ottaa 
yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyk-
sissä. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kurssien 
opettajat.

Pääaine

Insinööritieteiden korkeakoulussa on vuonna 
2022 toteutettu kandiuudistus. Rakennusinsinöö-
rikillassa aloitat opintosi Rakennustekniikan pää-
aineessa, mutta edellisen vuoden fuksit aloittivat 
vielä Energia- ja ympäristötekniikan pääaineessa. 
Monet killan vanhemmista opiskelijoista eivät siis 
opiskele samaa alaa kuin sinä. Killassa on kui-
tenkin läsnä vahva raksahenki, ja löydät varmasti 
samanmielisiä kiltalaisia myös vanhempien jäsen-
ten joukosta. Ennen kandiuudistusta rakennus-
tekniikkaa opiskeltiin Koneinsinöörikillassa, joten 
opintoihin liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä 
myös vanhempien konelaisten puoleen. Myös Ra-
kennusinsinöörikillan opintovastaava vastaa mie-
lellään kysymyksiin. Nykyisen rakennustekniikan 
ensimmäisinä fukseina teillä on mahdollisuus ja 
velvollisuus kehittää kandiohjelmaamme vähin-
tään antamalla palautetta kursseista ja tutkintora-
kenteesta sitä kerättäessä.

Opinnot Opinnot
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Edunvalvonta

Killan tehtäviin kuuluu pitää opiskelijoiden puolia 
opintoihin liittyvissä asioissa. Käytännössä kilta 
siis puuttuu opettajien toimintaan, mikäli kursseil-
la ei noudateta yliopiston ohjesääntöä. Päävas-
tuussa killan edunvalvonnasta on opintovastaava, 
joka pitää jatkuvasti yhteyttä korkeakouluun muun 
muassa osallistumalla hallinnon kokouksiin. Opin-
tovastaava yksi hallopedeista, eli hallinnon opis-
kelijaedustajista. Hallopedit huolehtivat osaltaan 
edunvalvonnasta, ja heitä on kaikissa Insinööritie-
teiden korkeakoulun hallinnon elimissä. Hallope-
diksi voi hakea kuka tahansa. Kausi kestää yhden 
kalenterivuoden, ja haku aukeaa loppuvuonna.

Killan opintovastaava

Jos ennen kurssia, sen aikana tai jälkeen mieltä 
jää kaihertamaan jokin kurssissa tai sen järjes-
telyissä, ota yhteyttä killan opintovastaavaan! 
Opintovastaava Atte valvoo opiskelijoiden etua ja 
ongelmatapauksissa keskustelee tarvittavien yli-
opistotahojen kanssa, jotta opinnot sujuvat opis-
kelijoiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Atte Jämsén 
Rakennusinsinöörikillan opintovastaava

atte.jamsen@aalto.fi
Telegram: @Attejamse

Yhteystietoja

Starting Point
Opiskelijoiden yleispalvelupiste Starting Point on 
avoinna ma–pe klo 12–15. Ajanvarausta ei tarvita. 
Sieltä saat esimerkiksi ilmoittautumiseen liittyvää 
neuvontaa ja tarvitessasi läsnäolotodistuksen tai 
opintosuoritusotteen.
Käyntiosoite: Kandidaattikeskus, Otakaari 1, huone 
Y199a
 
Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut
Opintoneuvojat ovat tavattavissa vastaanottoaikoi-
na opiskelijapalvelupisteellä tai etänä.
Tarkistathan vastaanottoajat Intosta: Insinööritie-
teiden kandidaattiohjelma - Yhteystiedot
Email: advisors-eng@aalto.fi
Puh, WhatsApp, Telegram: 050 406 4409
Telegram ryhmä: t.me/opintoneuvola
Facebook: www.facebook.com/opintoneuvola 

Opiskelijapalvelupiste
Opiskelijapalvelupisteeltä saat yleistä opintoneu-
vontaa ja voit hakea esim. virallisia opiskelijatodis-
tuksia.
Huone K102, Otakaari 4.
Sähköposti: studies-eng@aalto.fi
Puh. 050 3478 230.
Voit varata opinto-ohjausajan pääaineesi koor-
dinaattoreille tai kandiohjelman suunnittelijalle. 
Yhteystiedot ja vastaanottoajat Intosta: Insinööri-
tieteiden kandidaattiohjelma - Yhteystiedot 

Tärkeitä sivustoja:

Into - tietoportaali opiskelijoille
into.aalto.fi

Sisu - opiskelun ydintietojärjestelmä
sisu.aalto.fi

SisuHelp - ohjeita Sisun käyttöön 
sisuhelp.aalto.fi

Mycourses
mycourses.aalto.fi

Kurssikatalogi
courses.aalto.fi

Ruokalistat
kanttiinit.fi

Oppimiskeskus ja kirjasto
primo.aalto.fi

Opinnot Opinnot



www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 5.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 6.9. & ke 7.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten fuksivastaavilta

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

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

Vilma Eskelinen
050 353 8804
vilma.eskelinen@aalto.fi

vvva

LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN
www.polyteknikkojenkuoro.fi/koelaulut

KOELAULUT
ti 13.9. klo 17

Maarintie 8 (TUAS-talo)
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Asuminen ja tuet

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 on myös Otaniemessä!
hoas.fi

Muista hakea opinto- ja asumistukia ajoissa. Varsinkin koulujen alkaessa palvelut 
ovat ajoittain ruuhkautuneita. Kun olet ajoissa liikenteessä, tukieurot ovat tililläsi 
silloin kuin niiden pitää! Opintolainaan liittyvät asiat kannattaa myös selvittää mah-
dollisimman ajoissa.
kela.fi/opiskelijat

Kortit ja liikkuminen

Pääkaupunkiseudulla liikkumiseen auttaa Helsingin seudun liikenteen (HSL) mat-
kakortti tai HSL-sovellus, joiden avulla maksat matkasi joukkoliikennevälineissä 
aina busseista Suomenlinnan lauttaan. Matkakortin saat hankittua HSL:n palvelu-
pisteestä ja samalla aktivoitua opiskelijastatuksesi opiskelijakortilla. Mikäli olet juuri 
muuttanut pääkaupunkiseudulle, tarvitset myös maistraatista todistuksen asuinpai-
kastasi. Sovelluksen saat ladattua puhelimesi sovelluskaupasta.
hsl.fi

Hanki opiskelijakortti. Tarvitset sitä maksaessasi opiskelijaravintoloissa tai esimer-
kiksi hyödyntääksesi julkisen liikenteen opiskelijaalennukset. Opiskelijakortti on 
täysin ilmainen ja voit ladata Frank App-sovelluksen tai tilata fyysisen kortin.
frank.fi

Kampus on suuri ja kokematon eksyy helposti rakennusten eri siipiin. Lataa puhe-
limeesi  sovelluskaupastasi Aalto Space -sovellus, jonka avulla pystyt suunnista-
maan kampusalueen rakennusten sisällä ja ulkona, sekä varaamaan opiskelutiloja.

Otaniemessä ja kampusalueella on erittäin hyvät kevyen liikenteen liikkumismah-
dollisuudet. Suosittelemme hyödyntämään niitä ja hankkimaan esimerkiksi polku-
pyörän sulavaa liikkumista varten! Kampuksella on myös esimerkiksi kaupunkipyö-
räasemia, jotka parantavat kulkuyhteyksiä entisestään.

Kampusalueella ja sen läheisyydessä on loistavat liikuntamahdollisuudet. Älä epä-
röi hyödyntää niitä! Luontopolut lähtevät kampusalueelta, urheilukentän ympäris-
tössä on erilaisia kenttiä ja salipalveluita etsivän kannattaa tsekata Unisportin tar-
jonta!

Arjen askareet

Jotain muuta tekemistä ensi vuonna?

Jos vastasit kyllä esimerkiksi armeijan vuoksi, muista il-
moittautua korkeakoululle poissaolevaksi tulevan luku-
vuoden ajaksi, jotta et menetä opiskelupaikkaasi!

Jos poissaolosi alkaa vasta talvella, suosittelemme har-
kitsemaan saisitko lykättyä lähtöäsi vasta ensi kesään. 
Fuksivuosi on kokonaisuus, josta et halua jäädä paitsi!

Toivomme myös, että ilmoitat poissaolostasi myös fuk-
sikapteeneillesi, jotta he saavat pidettyä kirjaa ensi vuo-
den opiskelijoista.

Hyödyllisiä sovelluksia

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 bit.ly/ikfuksit22

MobilePay on ehdottoman suositeltava sovellus, jolla maksamalla saat myös opiske-
lija-alennuksen kätevästi lounaastasi, kun yhdistät sen opiskelijakorttiisi. Myös haa-
larimerkit ja muut pikku hankinnat hoituvat kätevästi käteisen loppuessa. Sopii kaik-
kien pankkien asiakkaille. Myös käteisen rahan kantaminen tapahtumissa kannattaa!

Facebook on sosiaalisena mediana hiljentynyt takavuosista, mutta Otaniemessä 
sitä käytetään tapahtumailmoitusten tekemiseen. Käytännössä kaikki merkittävät ta-
pahtumat sitseistä Afterpartyyn ja urheilutapahtumiin markkinoivat itseään edelleen 
myös Facebookin välityksellä.

Kesän aikana on suotavaa aktivoida oma aalto-käyttäjätunnuksesi, jonka kautta saat 
itsellesi myös aalto.fi -sähköpostisoitteen. Sähköpostin kautta kulkevat kurssitie-
dotteet, koulun uutiskirjeet sekä killan fuksikapujen löpinät®. Kannattaakin opetella 
lukemaan koulun sähköpostia aiemman henkilökohtaisen sähköpostisi ohella. Säh-
köpostin kansio-ominaisuuksia kannattaa myös opetella käyttämään viestimäärän 
kasvaessa. Aktivoi tilisi osoitteessa:
salasana.aalto.fi

Otaniemessä on yli kymmenen erilaista opiskelijaravintolaa, joissa on mahdollista 
nauttia Kelan tarjoamasta ateriatuesta. Kaikkien näiden sekä myös Helsingin puolel-
ta löytyvien ravintoloiden ruokalistat ja aukioloajat on kerätty yhteen:
kanttiinit.fi

Arjen askareet

http://domo.ayy.fi
http://kela.fi/opiskelijat
http://hsl.fi
https://tinyurl.com/ikfuksit2020
http://salasana.aalto.fi
http://kanttiinit.fi


humpsvakar

Teknologorkestern Humpsvakar

shop.humps.fi

Den finlandssvenska teknologorkestern i Otnäs! Vi gillar ljuv hornmusik, 
vacker dans och typerää viihdettä!

050-D-KEIKKA        |        keikka@humps.fi        |        humpsvakar.fi

RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin

retuperanwbk Retuperän WBK

rwbk.� Retuperän WBK

Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023



Vaihda aivosumu 
otsahikeen

www.unisport.fi

Monipuolista treeniä 
edulliseen 
opiskelijahintaan 

UniSportin kausikortilla 
käytössäsi on:

• 5 laadukasta kuntosalia
• yli 200 viikoittaista 
 ryhmäliikuntatuntia
• rennot palloiluvuorot
• Online-tunnit ja videot

Ensimmäinen 
treeni on 
ilmainen, 
tervetuloa!

Kluuvi  Kumpula Otaniemi Meilahti Töölö
Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella

teekkarispeksi.fi

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!

näytteleminen, tanssi, musiikki, tekniikka, lavastus, puvustus,
grafiikka, valokuvaus, markkinointi, yrityssuhteet...

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty

opiskelĳamusikaali
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OPINTOJEN ALKU
Koulu ja muuta hyödyllistä Täällä nähään! Otaniemen opioskelijaravintolat

Kandidaattikeskus, Otakaari 1
Konelafka, Otakaari 4, Kiltis
A Bloc
Harald-Herlin oppimiskeskus
T-Talo
TUAS
AYY Keskustoimisto, Keto
Teknologförenngen, Täffä
YTHS
Otahalli
Maarintalo

Smökki
Rantasauna, Rantsu
OK20
Ossinsauna ja -kulma
Dipoli

A Bloc
Alvari
Dipoli
Kipsari Väre
Kvarkki
Studio Kipsari
Tuas
T-Talo
Täffä

Monet teistä astuvat aivan uudenlaiseen 
maailmaan orientaatioviikon alkaessa. 
Me olemme teidän tukenanne läpi fuk-
sivuotenne, mutta seuraavasta osiosta 
löydätte tärkeää ja jopa hyödyllistä 
infoa koskien ensimäisiä viikkojanne 

raksalaisina. Nää jutut kannattaa tsekata 
tarkkaan <3

Otaniemen kartta

12
13
14
15
7

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
16

3
1
7

6
5
9
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Lafka: Laitos. Viittaa myös rakennukseen, esim.  päälafka

(Otakaari 1), konelafka (Otakaari 4).

Laskarit: Laskuharjoitus. Assarin vetämä tilaisuus, jossa 

veikataan parhaita tehtävien ratkaisuja.

Laulu: Yksi monista teekkariuden ulkoisista tunnusmerkeis-

tä. Kuuluu mahdollisimman kovana kaikissa mahdollisissa 

ja mahdottomissa tilanteissa. Teekkari laulaa mieluummin 

kuin hyvin.

Luento: 1) Tilaisuus, jossa luennoitsijan muistiinpanot ko-

pioituvat opiskelijan muistiinpanoiksi kulkematta kumman-

kaan aivojen kautta. 2) Toiseksi paras tapa tavata kavereita.

Lukkari: Laulunjohtaja. Aseina gongi ja mahdollisesti lukka-

rinsauva tai jopa miekka.

Maari: 24h auki oleva ATK-keskus. Opiskelijoiden toinen 

koti tenttiviikolla ja palautuspäivän lähestyessä. (Sähkö-

miehentie 3)

Mursu: 1) (Odobenus rosmarus) suurikokoinen, vesielä-

mään sopeutunut arktinen nisäkäslaji. 2) Kylterifuksi

N. vuoden opiskelija: Kokenut teknokraatti, pyörinyt 

Otaonnelassa kauemmin kuin neljä (4) vuotta.

Noppa: Opintopisteistä käytettävä nimitys (op).

Oltermanni: 1) Opettajien edustaja killassa, tällä hetkellä 

professori Jarkko Niiranen (ks. s.45) 2) Juusto.

Opintoneuvola: Sinua vaivaa jokin asia. Menet sisään. Tu-

let ulos. Sinua vaivaa moni asia.

Opintopiste: Järjestelmän tukipylväs, ruoska ja porkkana.

Opintomenestyksen mitta. (op)

Ossi Törrönen: Teekkari honoris causa. Kannattaa googla-

ta ”Ossin lässyt” ja lukea.

Otaantuminen: YTHS:n diagnosoima sairaus, joka aiheut-

taa kaiken toiminnan sijoittumista Otaniemeen ja vieraantu-

mista muusta maailmasta.

Otakaari: OK. Otaniemeä kiertävä tie, jolla tuntuu olevan 

täysin omat liikennesäännöt- ja -järjestelyt. 

Printteri: Mystinen, ATK-luokassa asustava eläin, jonka sie-

lunelämä on monelle teekkarille täysi arvoitus.

Opiskelijakulttuurimuseo: JMT 3 A:n kellarissa toimiva 

teekkariuden ja opiskelijakulttuurin elävä muistomerkki. 

Ehdottomasti tutustumisen arvoinen paikka.

Pruju: Prujaamisen tulos. Opetusmoniste. Graafinen jäljen-

ne.

Raati: Kiltamme hallitus. Kts. s. 5.-6.

Rantsu: Rantasauna, teekkarihengellä ja -työllä rakennettu 

löylynheitto- ja illanistujaispaikka.

Radio Diodi: Etenkin mahdollisen Wapun aikaan heräävä 

Otaniemen oma ja legendaarinen radiokanava.

R-talo: Rakennus- ja ympäristötekniikan laitos.

Ruutiset: Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti ilmes-

tyy 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 seuraa-

maan  aalto-mailiasi!

Teekkari: Vähintään vuoden korkeakoulussa opiskellut 

tekn. yo. Tietyn elämäntavan omaksunut ihminen – pelk-

kä lakki ei tee teekkaria. 

Teekkarilakki: “Suomessa kaikki hullut saavat valkola-

kin. Häiriintyneimmät niistä merkitään tupsulla.”

Tekn. yo: Tekniikkaa opiskeleva ylioppilas. Korrekti, asi-

allinen, kaikin puolin yhteiskuntakelpoinen kansalainen.

TF: Täffä, Teknologföreningen 1) AYY:n ainoa osakunta, 

ruotsinkielinen sellainen. 2) Rakennus ja ruokala Otanie-

messä. Spagettia keskiviikkoisin. (Otakaari 22)

Triviaali: Helppo, itsestäänselvä asia, jonka kaikki ym-

märtävät - paitsi sinä.

Tupsufuksi: Toisen vuosikurssin tekniikan opiskelija.

Valmistuminen: Katkaisee lupaavasti alkaneen opiske-

lun, joskus?!?

Vanha ostari: Otaniemen vanha ostoskeskus, Keton vie-

ressä (Otakaari 11)

Vanhempi tieteenharjoittaja: Vuosikurssien II – N opis-

kelija.

Väre: ARTS:in ja BIZ:in uusi päärakennus, jossa sijaitsee 

mm.  A Bloc ja Otaniemen metroasema.

Wanha Poli: Itäiseen satamakaupunkiin jäänyt ylioppi-

laskuntatalo, nykyisin GLO Hotel Art.

Wappu: Järjestetään, jos fuksimajuri suo. Ajanjakso 

jossain huhti- ja toukokuun 15. päivien välillä. Suuri ja 

perinteikäs juhla, jolloin ahkerat fuksit saavat teekkari-

lakkinsa. Teekkarien joulu, uusivuosi, syntymäpäivät ja 

juhannus yhdellä kertaa.

YTHS: Ylioppilaiden terveyden huoltosäätiö. Toimipiste

Otaniemessä on edullinen paikka hoidattaa vikojaan niin 

henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. (Otakaari 12)

Äiti: Muista soittaa aina välillä!

ÄPY: Neljä kirjainta, joihin voit luottaa. Otaniemessä

parittomina vuosina paras wappulehti. Ilmestyy seuraa-

van kerran mahdollisena Wappuna 2023!

Otaniemi - Suomi

Otaniemi on omanlaisensa vapaakaupunki, johon on vuosikymmenten kuluessa kehittynyt varsin pitkälle 
oma kieli. Vai mitä ajattelet lauseesta: ”Oon tulossa JMT:tä pitkin Alvarille päin ku piti käydä hakee Hermanni 
Oltermannille Smökiltä” tai “Puhuttiin yhen ännännen vuoden assarin kaa Artsin excuista ku oltii Täffällä syö-
mässä sen jälkeen ku tultiin rantsulta kaadosta”?
Sanoja ja sanontoja on melkoinen viidakko, osa on pääkaupunki-seudulle tyypillisiä, osa kaikille teekkareille, 
osa Otaniemelle ja jokunen jopa ihan IK:n omiakin. Varsinkin alkuaikanasi Otaniemessä tästä sanastosta 
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 suunnittelun 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 Alva-

rilla.

ARTS: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkea-

koulu.

Assari: Kurssiassistentti. Prujaa laskuja taululle laskareissa 

yrittäen paikata luennoilla syntyneitä aukkoja.

AYY: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinun ylioppilaskun-

tasi.

BIZ: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu.

CHEM: Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu.

Dipoli: Reima ja Raili Pietilän suunnittelema TKK:n vanha 

ylioppilaskuntatalo.

ELEC: Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu.

ENG: Aalto School of Engineering eli Aalto-yliopiston Insi-

nööritieteidenkorkeakoulu. Sinun koulusi!

Excursio: Excu, XQ, Yritysvierailu, joka sisältää asiaa tai sit-

ten ei. Parhaat excut päättyvät saunan lauteille.

Fuksi: Phuksi Saks. Fuchs, Fux = kettu, keltanokka, ensim-

mäisen vuoden opiskelija. Todennäköisesti juuri sinä.

Fuksikapteeni: Työmyyrä, joka vastaa fuksien hyvinvoin-

nista. Kaveri, jolle voi AINA kilauttaa.

Fuksimajuri: Isähahmo fuksikapteenien yläpuolella. Päät-

tää mm. siitä, järjestetäänkö Wappu.

FTMK: Fuksitoimikunta. Kaikkien Otaniemen kiltojen fuksi-

vastaavien 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 

muulta haittaavalta mm. humanisteilta.

Hermanni: Herman Ossian Hannelius, legendaarinen rak-

san proffa, joka on lainannut nimensä vuosijuhlallemme ja 

laulukirjalleme. Tunnetaan puhekielessä usein Hessuna.

Humanisti: Yliopistohenkilö. Jonkun mielestä 

teekkarin täydellinen vastakohta, mutta on myös usein ihan 

hyvä ihminen.

IE: Isännistö ja emännistö. Huolehtii teekkarikansan ruokki-

misesta ja juottamisesta. Otaniemen toisiksi parhaita bilet-

täjiä (kts. FTMK).

IK: Rakennusinsinöörikilta, tuttavallisemmin Raksa. Sinun 

kiltasi!

ISO: Aina ymmärtävä isosisarus, jonka tarkoituksena on 

perehdyttää sinut teekkarikulttuurin perusteisiin ja auttaa 

opintomatkasi alkuun.

JMT: Teekkarikylän valtaväylä, jonka varrelta löydät

ainakin miljoona väärin pysäköityä autoa.

Julkku: Äpyn kanssa vuorovuosina ilmestyvä teekkareiden 

wappuhuumoripaketti. Tulee myyntiin seuraavan kerran 

(mahdollisen) Wapun ’24 alla.

Jämeräpartainen insinööri: Kova jätkä, aina hengessä mu-

kana. Antaa mm. tempauskäskyt.

Kandidaattikeskus: Päälafka, kanditalo, Otakaari 1

Keto: 1) AYY:n keskustoimisto (Otakaari 13). 2) Metsäisellä 

seudulla avomaa, jota pitää avoimena karjan laidunnus.

Kilta: Kunkin osaston opiskelijoita yhdistävä yhteisö. On-

han niitä muitakin, mutta IK on todistettavasti paras.

Kiltis: IK:laisten tukikohta lafkallamme, kiltalaisten olohuo-

ne ja toinen koti (Otakaari 4)

KY: Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry. Kauppatieteili-

jöitä yhdistävä ainejärjestö, vrt. tekniikan alan killat.

Kylteri: Yleensä vihreään sonnustautunut Kauppakorkea-

koulun opiskelija; rakastettu ja herjattu.

Otaniemi - Suomi



Orientaatioviikon aikataulu:

Maanantai

9.00 Dekaanin tervetulotilaisuus, Dipoli, Otakaari 24

10.00 Orientaatioviikon esittely, Dipoli, Otakaari 24

11.30 Pääaineen ja killan tervetulotilaisuus, R1, Rakentajanaukio 4

12.45 Fuksiryhmiin jako ja tutustumista

16.00 Teekkarielämää, Dipoli, Otakaari 24

18.00 Haalarien sovitus ja tutustumisilta, Otakaari 20

Tiistai

8.00 Opinnot sujuvasti käyntiin 1, Aalto-sali, Otakaari 1

12.00 Haalarien jako, IK kiltahuone, Otakaari 4

14.00 Haalarigaala

16.00 → ISOjen järjestämää ohjelmaa

21.00 Fuksibileet Maanmittarikillan kanssa, Servin Mökki

Keskiviikko

8.00 Opinnot sujuvasti käyntiin 2, Aalto-sali, Otakaari 1

12.15 Pääaineiden tilaisuus, R1, Rakentajanaukio 4

14.00 Att studera på svenska, E-sali, Otakaari 1

Illalla: Ompelu- ja hengailuilta fuksiryhmissä

Torstai

10.00 Aalto Welcome Fair, tarkista sali MyCoursesista

Loppupäivä ja ilta: Otasuunnistus 

Perjantai

10.00 Oppimiskeskusvierailut ISOryhmissä

12.00 ISOjen järjestämää ohjelmaa

15.00 → Raksarock ja Kaukkarit, Kiltahuone ja Servin Mökki

ELOKUU

20.-21.8. MAIK-varaslähtö

29.8 Fuksien tutustumisilta

30.8 IK x MK fuksibileet

31.8 Fuksiryhmähengailua 

SYYSKUU

1.9. Otasuunnistus

2.9. Raksarock ja kaukkarit

6.9. Aalto-party

7.9. Fuksitoimikunnan järjestäy-

tyminen + sitsikoulutus

8.9. Stadisuunnistus

11.9. Fuksisitsit

13.9. Saunanrakennus

19.9. RIL-nuorten gaala

20.9. Lettucup

26.9. Fuksiexcu

30.9. Lakinlaskiaiset

LOKAKUU

3.10. ENG-Fest

7.10. Otaniemi Escape

12.10. Dipolin Appro

14.10 109 1/2 Hermannisitsit

20.10 RILkamat

24.10 Fuksiaiset

MARRASKUU

7.-18.11. Teekkariperinneviikot

16.11. Polin appro

19.11. 150 Teekkariperinnejuhla

24.11 Vaalikokous ja pIKkujoulut

27.-29.11. Otacruise

JOULUKUU

9.12. IK x AK Piparielementti
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 MAIK-varaslähtö 2022
 
Paikan päälle järjestetään bussikyyti Ota-
niemestä lauantaina ja paluukyyti sunnun-
taina.
 
Mitä: Tutustumista, hengailua ja rentoa 
kesämeininkiä
Missä: Kavalahden leirikeskus, Inkoo
Milloin: 20.-21.8.2022
Mitä maksaa: 16 € MAIK:in jäsenille, muille 
20 € ( jäseneksi liittyminen ilmaista:)
Sisältää kuljetuksen, majoituksen ja 
ruokailun
Ilmoittautuminen: MAIK ry:n nettisivuilla, 
linkki julkaistaan myös telegramissa, insta-
gramissa ja facebookissa

ig: @maik-yhdistys
fb: @maikjarjesto
maik.ayy.fi

TERVETULOA
MAIK-VARASLÄHTÖÖN

Orientaatioviikko
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Muistilista

Ajan rakenne on muuttunut

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.

Tule MAIK-varaslähtöön 20.-21.8.  s.64

Tutustu  tämän oppaan sisältöön

Lataa Telegram

Liity IK-fuksit 22 telegram-ryhmään bit.ly/ikfuksit22

Saavu maanantaina 29.8. Dipoliin 9:00

S E U R A A  K I L T A A  S O M E S S A

http://salasana.aalto.fi


Yö kuin sielu

Teekkarin on pimiä,

takajoukko nukkuu vain,

nukkuu vain.

Tarhapöllön ääni kimiä

kuuluu pappilasta päin,

kuuluu päin.

Ja taas ja siis

ja 1, 2, 3, 4, 5.


