
Rakennusinsinöörikillan viikkotiedote 27/2022

Jos haluat oman julkaisusi killan viikkotiedotteeseen, lähetäthän sen edellisviikon sunnuntaihin mennessä sähköpostilla osoitteeseen
kalle.j.koskela[at]aalto.fi. Viikkotiedotteet pyritään lähettämään maanantaisin. 
 
Liitythän myös Telegramissa killan tiedotuskanavalle ja keskusteluryhmään.
Lisäksi työpaikkailmoituksia voi seurata killan nettisivuilta ja rekrykanavalta.
Anna raadille palautetta etusivun oikeasta palkista.
Täältä voit käydä lukemassa raadin kokousten pöytäkirjoja.
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____________________________________________________________________________

I KILTA

1. Koe Aalto kampus - tapahtumaan tarvitaan vapaaehtoisia!

12.10. lukiolaiset ynnä muut yliopisto-opiskelusta kiinnostuneet tulevat tutustumaan Aalto-yliopiston
kampukseen, ja kiltalaisia halutaan erinäisiin tehtäviin auttamaan ja edustamaan. Tapahtuma kestää
9:30-15:00.

Tehtäviä, joihin vapaaehtoisia tarvitaan:

-Juontajia ja juontajien varahenkilöitä tekniikan alan opiskelijapaneeliin 13:30-14:30

-Päivystäjiä tapahtumatorille 9:30-15:00 (ei koko aikaa vaan lyhyemmissä vuoroissa)

-Ohjaajia viemään vierailijoita paikasta toiseen 9:30-11:00

-Kommentaattoreita pääaine-esittelyyn 10:15-11:00

Kyseessä on harvinainen tilaisuus päästä edustamaan tekniikan alaa ja insinööritieteitä! Jos
kiinnostuit tai heräsi kysymyksiä, ota yhteyttä opintovastaavaan:

https://t.me/joinchat/AAAAAEmteeIFZ7iqY1D5Bw
https://t.me/joinchat/D4CA5U5H3bM9SXTG9JpOoQ
http://rakennusinsinoorikilta.fi/rekrytoi-iklainen/
https://t.me/IKrekry
http://rakennusinsinoorikilta.fi/
https://rakennusinsinoorikilta.fi/kilta/poytakirjat/


atte.jamsen@aalto.fi

@kaepistelija

II ENG

2. Opiskelijat ovat tervetulleita mukaan Opetusfoorumiin 30.10.2022: Oppimista tukeva
kurssiarviointi

Lisätietoa: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=76778234

https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/aalto-engin-opetusfoorumi-3102022-oppimista-tukeva-kurssiarvi
ointi

III AA-KERHOT

3. Akva’s double-excursion to SYKE and WSP’s Tampere office with Flokki 20.10.2022

The day will start from Water Building at morning where we leave with bus and head to Finnish
environmental Institute SYKE. In SYKE we hear about their activities in water centre and what it’s
like to work there. After the SYKE we head to Tampere and office of consultant company WSP.
There we will hear about water- and environmental engineering from their point of view, storm water
management and some of their recent projects. The visit is held with environmental engineering
students of Tampere University and their association Flokki. After the WSP visit we will go to eat*
with Flokki somewhere in Tampere. We will also have opportunity to explore the Hervanta campus
area and spend time with Flokki in their guild room. We will travel back to Otaniemi in the evening.

*will likely to be self-funded

More detailed timetable and the participation fee (around 10 euros most probably) will be available
next week. The registration will start on next week’s Thursday 6.10. Any questions can be asked
from Aarni-Matti Mäntyselkä tg:aarnimasa

IV RIL & TEK

4. RILin kesätyökysely

Hyvä RILin opiskelijajäsen,

haluamme kuulla juuri sinun, eli rakennetun ympäristön alan (mm. rakennus-, ympäristö-, energia- ja
yhdyskuntatekniikan sekä kiinteistötalouden) opiskelijan kokemuksia kesätöistä vuonna 2022.

Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa kokemuksistasi ja mielipiteistäsi koskien kesätöitä, niiden
hakemista ja hyödyllisyyttä. Voit vastata, vaikka et olisi ollutkaan tänä kesänä töissä. Vastaathan
kuitenkin mahdollisuuksien mukaan kaikkiin kohtiin, jotta kyselydata olisi mahdollisimman
laadukasta!

Jaamme tulokset jäsenistömme lisäksi yliopistoille ja työnantajille opintojen ja työelämän yhteistyön
jatkuvaksi kehittämiseksi.

mailto:atte.jamsen@aalto.fi
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=76778234
https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/aalto-engin-opetusfoorumi-3102022-oppimista-tukeva-kurssiarviointi
https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/aalto-engin-opetusfoorumi-3102022-oppimista-tukeva-kurssiarviointi


Kysely on avoinna 9.10. klo 23.59 saakka! Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortteja
Verkkokauppa.comiin.

Linkki kyselyyn tästä: https://q.surveypal.com/RIL-Kesatyokysely-2022

V AALTO & AYY

5. Teekkarius 150 + Radiodiodi = Perinneviikkoradio!

Kyllä luit aivan oikein, sillä tänä vuonna Teekkarius 150 -juhlavuoden kunniaksi Radiodiodi on
päättänyt lähteä mukaan juhlistamaan 150-vuotiasta teekkariutta järjestämällä perinneviikkoradion
teekkariperinneviikoilla 7.-18. marraskuuta. Lisätietoa sekä ilmoittautumisen ohjelmantekijäksi löydät
osoitteesta radiodiodi.fi. Ilmoittautuminen on nyt auki ja sulkeutuu 16.10.!

Mikä Radiodiodi? Radiodiodi on Otaniemestä ponnistava jokavuotinen produktio, jossa opiskelijoilla
on mahdollisuus päästä tekemään omannäköistään radio-ohjelmaa. Ohjelmat ovat täysin
ohjelmantekijöiden käsialaa (eli mahdollisesti juuri sinun). Me tarjoamme puitteet, te ohjelmien
sisällön. Toiminta on opiskelijoille ilmaista eikä edellytä aiempaa kokemusta.

Liity Radiodiodin kanaville Telegramissa: https://t.me/radiodiodichat (Keskustelu) ja
https://t.me/radiodiodi (Tiedotus).

Seuraa myös Radiodiodia Instagramissa @radiodiodi.

6. Teekkarius 150 -Perinnemallisto on täällä

Nyt sinulla on mahdollisuus tilata syksyn upeimpia teekkarituotteita lämmittämään viileneviä iltoja!
Mallistoon kuuluu upeat pipo, sukat sekä kangaskassi! Tuotteiden tilaus on mahdollista 26.9. alkaen
kide.appissa💫 🎊

Tilaa omasi 5.10. mennessä ja saat päheät tuotteet mukaan perinneviikon tapahtumiin!

https://kide.app/products/f73e81bf-5eb7-45ad-afc7-e119cfd1afb8

7. Teekkarispeksin castingit auki!

Oletko juuri sinä seuraava tähti Teekkarispeksin lavalla? Haluatko suunnitella huikean
musikaaliesityksen? Haku lava- ja biisitiimeihin on nyt avattu!

Lavatiimiin haetaan näyttelijöitä, tanssijoita ja soittajia bändiin. Biisitimeihin etsitään sanoittajia,
sovittajia ja koreografeja toteuttamaan huikea musikaalikohtaus. Haku muihin osa-alueisiin on myös
edelleen auki.

Jos speksiin lähtö kiinnostaa, tule fiilistelemään Teekkarispeksin Katseluiltaan ti 11.10 klo 18
OUBS:in studiollle.

Ensimmäinen haun DL on jo 16.10. (näyttely). Löydä itsesi, liity speksiin ja hae nyt:
https://teekkarispeksi.fi/mukaan-produktioon/

8. Aalto Amazing Race 2022 on täällä!

https://t.me/radiodiodichat


Kaikille Aallon ensimmäisen vuoden kandi- sekä maisteriopiskelijoille suunnattu Aalto Amazing Race
on huikea seikkailukilpailu, jossa fuksit, mursut ja kaikki muutkin ensimmäisen vuoden opiskelijat
pääsevät tutustumaan Aaltolaisiin oman opiskelualansa ulkopuolelta. Seikkailussa joukkueet
etenevät kohti maalia ratkomalla erilaisia tehtäviä ja vihjeitä, samalla kisaten kelloa vastaan. Maaliin
päässeitä odottaa jatkot.

Osallistujat jaetaan järjestäjän toimesta poikkitieteellisiin joukkueisiin. Joukkueeseen saa
halutessaan valita mukaan yhden kaverin. Itse matka starttaa torstaina 27.10., lähdöt porrastetusti
klo 15 alkaen Otaniemestä. Tällöin osallistujat saavat tietää oman ryhmänsä ja ensimmäisen vihjeen.

Lisää tietoa facebookissa: https://fb.me/e/3QhSuCqKY

Lipunmyynti alkaa 13.10 klo 16:00
https://kide.app/events/98567bc8-1819-4273-aac5-ae22b64c0a97

MITÄ: Aalto Amazing Race 2022

MISSÄ: Lähtö Otaniemestä

MILLOIN: 27. lokakuuta klo 15.00 -->

MITÄ MUKAAN: Säänmukainen vaatetus ja HSL-matkakortti

HINTA: 5€

Aalto Amazing Race on tapahtumana reilu ja yhdenvertainen kaikille eikä tapahtumassa hyväksytä
minkäänlaista häirintää. Tapahtumassa noudatetaan AYY:n turvallisemman tilan periaatteita. Jos
kuitenkin kohtaat tapahtumassa epämiellyttävää käytöstä tai häirintää, voit ottaa yhteyttä AYY:n
häirintäyhdyshenkilöihin hairinta@ayy.fi

Tapahtuma on K-18.

                               

viikko käyntiin

Ystävällisin Terveisin,
 
Kalle Koskela
Kirjuri-tiedottaja
Rakennusinsinöörikilta ry
 
Voit perua viikkotiedotteen tilauksen vastaamalla tähän sähköpostiviestiin. 
You can unsubscribe from this mailing list by responding to this email.
Subscribe to the newsletter in English by responding to this email.
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