
Rakennusinsinöörikillan viikkotiedote 04/2023 

 
Jos haluat oman julkaisusi killan viikkotiedotteeseen, lähetäthän sen edellisviikon sunnuntaihin mennessä sähköpostilla osoitteeseen 

elias.peltola[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. Kotimaan Pitkä 2023 

Rakennusinsinöörikillan pisin ja odotetuin perinne Kotimaan Pitkä-excursio tulee taas! KP 

järjestetään tänä vuonna 15.-17.3.2023. Reissulle valitaan osallistujat tuttuun tapaan hakemuksen 

perusteella. Laita siis aivonystyräsi liikkeelle ja ala suunnittelemaan hakemustasi 

ennennäkemättömällä innolla. Lisätietoja täältä! 

2. Piirtelyä ja pirtelöä                 

Tervetuloa tiistaina 7.2. OK20 yläkertaan piirtelemään ja nauttimaan herkullisesta pirtelöstä! 

Tapahtuma alkaa klo 17 ja sen aikana on mahdollista piirtää vapaasti tai lukkarien inspiroimilla 

aiheilla. Piirtelyn lomassa pääset nauttimaan kulttuurivastaavien pirtelöbaarin antimista        

 

Parhaimmat (ja pahimmat) piirrustukset saattavat päätyä Hermannin uuteen painokseen! 

 

Ilmoittaudu mukaan liittymällä tapahtuman tg-ryhmään: https://t.me/+jdvi-3cbJCplZGI0 

https://t.me/joinchat/AAAAAEmteeIFZ7iqY1D5Bw
https://t.me/joinchat/D4CA5U5H3bM9SXTG9JpOoQ
http://rakennusinsinoorikilta.fi/rekrytoi-iklainen/
https://t.me/IKrekry
http://rakennusinsinoorikilta.fi/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frakennusinsinoorikilta.fi%2Fkilta%2Fpoytakirjat%2F&data=05%7C01%7Cpeltole8%40aaltofi.mail.onmicrosoft.com%7C8cf55a7e930b456273e808dad702bbf0%7Cae1a772440414462a6dc538cb199707e%7C1%7C0%7C638058703980902198%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b31VxcLX0yFIS6cT1dOfRaAcepFn1aHR%2BuXKLs3j9Z0%3D&reserved=0
https://rakennusinsinoorikilta.fi/2023/01/24/kotimaan-pitka-2023/


 

3. RWBK:n 90v juhlakonsertit        

Retuperän WBK, maailman paras uudempaa ranskalaista torwimusiikkia soittava espoolainen 

teekkaripalokuntaorkesteri, juhlistaa jo 90-vuotista musiikkitaivaltaan 15.04.2023 kahdella 

suurkonsertilla Töölönlahden uudemmalla palokunnantalolla, joka kansan keskuudessa kulkee 

myös nimellä Helsingin Musiikkitalo.  

 

Konsertit järjestetään klo 12:00 sekä 16:00 ja niiden kesto on väliaikoineen noin 3 (kolme) tuntia. 

Retuperän WBK:n soittavan torwiorkesterin lisäksi Musiikkitalon lavalla tullaan näkemään mm. 

Polyteknikkojen kuoro sekä Retuperän toistaiseksi suurin teknologinen innovaatio. 

 

IK:lle on tarjoutunut mahdollisuus ostaa ennakkolippuja tähän 90:n vuoden odotuksen vaatineeseen 

kulttuurihuipennukseen.       

 

Opiskelijalipun hinta on 15€.  
 

Mikäli olet kiinnostunut ostamaan ennakkolipun killan kautta, ole yhteydessä @kallekoskela ennen 

9.2. 

 

Huomioithan, että konsertit ovat samana päivänä kuin 110. Hermanninsillis! 

 

4. IK:n yhteislähtö Teekkarispeksin näytökseen 3.4.! 

Kiltamme järjestää yhteislähdön Teekkarispeksin 2023 näytökseen. Tämän kevään speksissä 

suunnataan unimaailmaan, jonne markkinatalouden lonkerot tunkeutuvat. Perheen, bisneksen ja 

unien kietoutuessa yhteen yllättävien kumppanien täytyy yhdistää voimansa. Lisätiedot esityksestä: 

www.teekkarispeksi.fi 

 

Speksi-excursiomme päivä on ma 3.4. Näytös alkaa klo 19:00 Aleksanterinteatterilla (Bulevardi 23-

27, HKI). 

 

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 26.2. Liput maksavat 16€ / 25€ (opiskelija-/peruslippu). 
Ilmoittautuminen: https://rakennusinsinoorikilta.fi/ikn-yhteislahto-teekkarispeksiin-3-4-2023/ 

 

Maksutiedot lähetetään ilmoittautuneille lähempänä. Kysymysten tai epäselvyyksien herätessä voit 

olla yhteydessä @lirissaollaan! 

 

Speksikkäin terveisin, 

Kulttuurivastaavat 

          

 

II ENG 

5. Hae opintoneuvojaksi Insinööritieteiden korkeakouluun! 

Koetko muiden auttamisen ja ohjauksen olevan sinun juttusi? Haluatko saada arvokasta 

työkokemusta? Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluihin haetaan opintoneuvojaa osa-

aikaiseen työhön 1.3.2023 alkaen. Työaika on 10 t/vko. Työaika on joustavasti sovitettavissa 

opintojen oheen. Haemme tehtävään Aalto-yliopiston opiskelijaa - yliopiston ja sen opiskelijakunnan 

läheinen tuntemus on välttämätöntä. 

Katso lisää täältä! 

https://www.aalto.fi/en/open-positions/opintoneuvoja-1
https://www.aalto.fi/en/open-positions/opintoneuvoja-1


 

 

III AA-KERHOT 

6. LVI-Kerho EcoReal Excursio 

Haluatko tehdä töitä, missä pääset hyödyntämään teoriaosaamistasi, mutta työ ei ole kuitenkaan 

pelkkää papereiden pyörittelyä? Kiinnostaako koulutustasi vastaava käytännönläheinen työ, missä 

pystyt etenemään urallasi ja samalla tekemään konkreettista työtä energiatehokkuuden parissa?  

  

Teekkarien LVI-kerho järjestää 13.2 excursion EcoRealin toimistolle Triplaan! EcoReal on 

kiinteistöjen energiatehokkuuteen keskittynyt kasvava asiantuntijayritys. Paikalla on EcoRealin 

energiaremonttien johtaja DI Essi Boije af Gennäs, johtava energia-asiantuntija ja tiimivetäjä DI 

Hanna Stammeier sekä projektipäällikkö DI Marko Heikkilä. Tällä kolmikolla on valmiudet vastata 

tarvittaessa kiperiinkin kysymyksiin rakennusten energiatehokkuuteen liittyen.  

 

Paikka ja aika: 

Tripla Workery West, Pasila 

Ma 13.2.2023 klo 17 eteenpäin 

 

Tarjolla kalvosulkeisten lisäksi rentoa yhdessäoloa, ruokaa ja virvokkeita. Ilmoittautuminen on nyt 

auki!      

https://lvi.ayy.fi/?event=ecoreal-excursio 

 

7. Save the date! AKVA - Avantosauna + (vuosikokous) Rantsulla 27.2 

AKVA - Avantosauna + (vuosikokous) Rantsulla 27.2!  

 

Lisätietoja tulossa myöhemmin! 

 

IV AALTO & AYY 

8. Gravitaatio 

Juhlakansa iskee taas Apollon tanssilattioille kuin Thorin vasara konsanaan, kun perinteikäs 

Gravitaatio järjestetään laskiaistiistaina 21.2.! Saavu siis viettämään tätä alkuvuoden suurinta 

spektaakkelia, kun huippuartistit viihdyttävät opiskelijoita näissä vetovoimaisissa bileissä päivän 

mäenlaskun ja appron jälkeen. Artistit julkaistaan lähempänä tapahtumaa! 

 

Käy ottamassa seurantaan myös Graviksen virallinen Telegram-tiedotuskanava: 

 

https://t.me/gravitaatio 

 

Mitä: Gravitaatio 2023 

 

Missä: Apollo Live Club 

 

Milloin: Laskiaistiistaina 21.2. klo 21 alkaen 

 

Miten: Liput kide.appista ti 7.2. klo 12 myöhemmin julkaistavasta linkistä 

9. Thrive in a job interview! Tue 7 Feb at 16:15 online 



Join the Thrive in a job interview training to learn to present your best self at a job interview. We 

start with Destia representatives´ talk on how to give your best at a job interview and how to calm 

your job interview nerves. After the lecture you have a possibility for a mock interview in small 

groups. Read more and register in JobTeaser Events. You can participate only the lecture part if 

you wish. More information: careerservices@aalto.fi 

10. Starting Point of Wellbeing: Kevätaikataulu 

Lisätietoa: https://www.aalto.fi/fi/opiskelu-aallossa/starting-point-of-wellbeing 

 

V MUUT 

11. Haku Sitowisen NextGen-harjoittelijaohjelmaan on auki! 

Kiinnostaako sinua tulevaisuuden älykkään ja kestävän elinympäristön suunnitteleminen 

lahjakkaiden tyyppien kanssa innostavassa duunissa? Haettavissa on paikat mm. geosuunnittelun 

tehtäviin sekä kalliorakennesuunnittelun tehtäviin. Tsekkaa kaikki avoimet paikat ja hae mukaan! 

12. Energiaviraston harjoittelupaikat 

Energiavirastolla on harjoittelupaikkoja auki tuleville asiantuntijoille! Haku on auki 16.2.2022 asti 

osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-

FI/Avoimet_tyopaikat?page=1&department=Energiavirasto&sort=PublishStartDate&per-page=10 

 

 

  

                               
  

  

 

Vibing  

 

 

Terveisin, 

  

Elias Peltola 

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. 

 

https://www.destia.fi/en/
https://www.destia.fi/en/
https://aalto.jobteaser.com/en/events/167620-thrive-in-a-job-interview
https://aalto.jobteaser.com/en/events/167620-thrive-in-a-job-interview
https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=1339
https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=1339
https://sitowise.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=1327
https://www.sitowise.com/fi/olisitko-yksi-meista/nextgen-harjoittelijaohjelma
https://www.youtube.com/watch?v=TUxYTdlcUMw&ab_channel=FrBlank
https://www.youtube.com/watch?v=REyRlAcOsWU

