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ESIPUHE

Tämä opas on koottu sinua varten ENY-fuk-
si. Sen läpi lukemalla saat ensikosketuksen 
teekkariuteen, korkeakouluopiskeluun ja 
Otaniemeen. Opas sisältää myös hyödyllis-
tä tietoa ensi syksyyn liittyen, kuten missä 
sinun tulisi olla ja milloin.

Opas on täynnä mielenkiintoisia juttuja eri 
henkilöistä, organisaatioista, opiskelusta 
ja teekkarikulttuurista. Sen sivuilta löydät 
mm. tietoa lähimmistä tukiorganisaatiois-
tasi, kuten Rakennusinsinöörikillasta ja 
AYY:stä. Älä  huoli, vaikka et kaikkea kesän 
aikana sisäistäisikään, tästä oppaasta ei tulla 
pitämään tenttiä. Oppaasta saat vastauksia 
käytännön kysymyksiin, esimerkiksi siihen 
miten hakea asuntoa Otaniemestä.

Ohessa muutama hyödyllinen linkki, joi- 
den takaa löydät informaatiota ja lisää fii-
listelynaihetta:

rakennusinsinoorikilta.fi (IK)
ayy.fi (AYY)
into.aalto.fi

 kela.fi

IK-Rakennusinsinöörikilta

@Rakennusinsinöörikilta

Antoisia lukuhetkiä!
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Päätoimitus ja taitto: Visa Simola
Painatus: BookCover 
Painos: 200kpl

Materiaalit: Vanhat fuksioppaat, 
Iiro Lindgren, Lauri Nyrhilä
Kuvat: IK:n kuvagalleria, Visa Simola, 

Anni Kolehmainen, Camilla Leiman, Atte 
Makkonen, Teemu Ojala, Petra Ekroos, 
Susanna Karlqvist
Suuret kiitokset Insinööritieteiden 
korkeakoululle oppaan kustantamisesta. 
Kiitos myös tekstejä ja kuvia toimittaneille, 
sekä kipparikolleegoilleni.
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FUKSIKAPTEENI

Tervehdys arwon ENY-fuksi!

Aluksi haluan onnitella sinua opiskelu-
paikastasi ja toivottaa sinut tervetulleeksi 
Aalto-yliopiston insinööritieteiden kor-
keakoulun kandidaattiohjelman ener-
gia- ja ympäristötekniikan koulutusohjel-
maan!

Alkavan korkeakouluopiskelutaipaleesi 
myötä olet myös lämpimästi tervetul-
lut Rakennusinsinöörikillan jäsenek-
si. Älä anna nimen hämätä, olet saanut 
juuri oikean oppaan. Rakas 105-vuotias 
kiltamme ottaa nykyään vastaan kaikki 
energia- ja ympäristötekniikan kandi-
daattiopiskelijat, sekä maisterivaiheen 
energiatekniikan, vesi- ja ympäristötek-
niikan, georakentamisen ja geoinforma-
tiikan opiskelijat.

Olen Visa, sinun fuksikapteenisi. Hel-
singissä ja Pohjois-Karjalassa asunut 
kolmannen vuoden ENY-opiskelija. Teh-
tävänäni on johdattaa sinut ja vuosikurs-
sitoverisi teekkarikulttuurin saloihin ja 
opiskelun syrjään aina orientaatioviikosta 
mahdolliseen Wappuun (mikäli fuksima-
juri sen suo meille järjestää) ja teekkari-
lakkiin asti.

Korkeakouluopinnot ovat iso merkkipaa-
lu ihmisen elämässä ja ne aloittavat si-
nulla aivan uuden elämänvaiheen. Siihen 
saattaa liittyä muutto omaan asuntoon 
pois vanhempien luota ja samalla itsenäi-
sen elämän alku täysin uudessa paikassa. 
Yliopisto-opiskelu tuo mukanaan myös 
aivan uusia kokemuksia ja mahtavia ih-
misiä elämääsi! Onneksi tälle polulle ei 
tarvitse lähteä yksin: sinulla on tukena-
si minun lisäkseni omat ISO-henkilösi, 
ISOvastaava Henkka ja 11 hengen raati. 
Voin taata, että saamme opintosi hyvin 
alkuun ja löydämme sinulle myös koulun 
ohelle tekemistä!

Ensimmäisenä päivänä kaikki kiltam-
me fuksit jaetaan n. 10 hengen fuksiryh-
miin. Omasta fuksiryhmästä saat hyvän 
tukiverkoston heti opiskeluidesi alkuun. 
Jokaiseen näistä ryhmistä on ennalta ni-
metty 3-4 ISOhenkilöä, sekä raatikummi. 
Suurin osa ISOhenkilöistä oli samassa ti-
lanteessa vuosi sitten kuin sinä juuri nyt, 
joten heiltä on oivallista kysyä mistä vain 
mieltä askarruttavasta. 

Heidän tehtävänään on opastaa teitä fuk-
seja läpi vuoden, niin opiskeluun liitty-
vissä asioissa kuin muissakin maailman 
murheissa! He tulevat mm. tutustutta-
maan teidät kampusalueeseen ja autta-
maan teitä opintosuunnitelman tekemi-
sessä, älä siis pelkää kysyä heiltä mitään.

Ensimmäinen opiskelusyksynä tapahtuu 
paljon. Älä säikähdä loputtomalta tun-
tuvaa tapahtumakirjoa, vaan lähde en-
nakkoluulottomasti mukaan toimintaan. 
Näin pääset helposti tutustumaan uusiin 
ihmisiin ja löytämään juuri oman juttusi 
ja porukkasi: toimintaa löytyy laidasta lai-
taan.

Vanhan sananlaskun mukaan fuksivuo-
den voi kokea vain kerran. Se pitää sisäl-
lään tapahtumia, joihin voit osallistua ja 
kokea vain ja ainoastaan fuksivuotenasi 
Otaniemessä. Tämä on jälleen yksi syy 
lähteä täysillä mukaan toimintaan ja teh-
dä fuksivuodestasi unohtumaton!

Fuksikapteeninasi tehtäväni on olla tu-
kenasi, sekä käytettävissäsi 24/7 ja auttaa 
sinua aina kykyjeni mukaan. Tule siis mil-
loin vain rohkeasti juttelemaan, oli sinulla 
asiaa tai ei. Minulle voi laittaa jo kesällä 
viestiä, jos mikä tahansa opiskeluihin 
liittyvä asia askarruttaa! Minut tavoittaa 
niin puhelimitse, facebookissa, kuin säh-
köpostitsekin. Vastaan mielelläni kaikkiin 
kysymyksiisi!

Koulu alkaa heti syyskuun ensimmäisel-
lä viikolla. Minuun, muihin kiltalaisiin 
ja ennen kaikkea tuleviin opiskelukave-
reihisi pääset kuitenkin jo tutustumaan 
MAIK-varaslähdössä 25.-26.8. Tästä löy-
dät lisää tietoa oppaan sivuilta 26-27. Tule 
rohkeasti mukaan! Nähdään viimeistään 
3.9. Aalto-yliopiston U2-salissa klo 9, il-
moitathan minulle, mikäli et pääse tällöin 
paikalle.

Muista, että nyt on vielä loma, josta kan-
nattaa nauttia! 

Levollista ja lupsakkaa loppukesää!

Odottavin terveisin,

Visa Simola
Fuksikapteeni | Captain of freshmen
visa.simola@aalto.fi | +358 44 2715 488



PHUXIVATORNS HÄLSNING
Jag vet att Visa kommer att ta bra hand 
om dig, men jag är också alltid här för dig. 
Kom ihåg att läsa igenom hela denna blas-
ka ordentligt och i tid ta i tu med alla de 
nya utmaningarna som kommer att ske, 
ta checklistan i denna blaska till hjälp. Jag 
hoppas du har en skön sommar och vi ses i 
september! :)

Axel Cedercreutz
Phuxivator

Grattis till din studieplats på Energi- och 
miljöteknik och välkommen till Aalto-uni-
versitetet! Du skulle inte ha kunnat välja 
bättre, framför dig har du nämligen ett helt 
fantastiskt phuxår. 

Jag heter Axel Cedercreutz och är Phuxiva-
tor på Teknologföreningen, TF, den svensk-
språkiga nationen vid Aalto-universitetet. 
Min viktigaste uppgift är att ta hand om 
TF:s phuxar. Att bli phux på TF är ingen 
konst, bara du vill tala eller lära dig svens-
ka här vid universitetet så är du varmt väl-
kommen med. Det är bara att komma med 
hit under orienteringsveckan eller kontakta 
mig. 

Det kommer att ordnas en massa program 
för er och jag rekommenderar att modigt 
vara med på allt genast från början. Då lär 
du känna de andra phuxarna och även äldre 
studerande. Dessutom ska du samla phux-
poäng. De som får tillräckligt med phux-
poäng kan nämligen få teknologmössan till 
Wappen (om den ordnas)! 
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+358 50 597 0196
phuxivator@tf.fi
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Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikastasi Aalto-yliopistossa! Olet suo-
riutunut pääsykokeista kunnialla ja on aika ottaa katse kohti tu-
levaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpi-
mästi tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Noora Salminen ja tehtäväni on yhdessä fuksi-
kapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä opis-
keluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yli-
opiston ylioppilaskunnassa ja johdan kaikkien, tekniikan alan 
fukseja vastaanottavien, yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa 
Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yliopistossa opiskelu on 
hyvin erilaista kuin lukiossa. Akateeminen vapaus antaa sinulle 
oikeuden päättää opinnoistasi ja tuo mukanaan mahdollisuuksia, 
mutta se edellyttää myös paljon vastuuta omasta opiskelustasi. Voit 
itse päättää missä tahdissa opiskelet, mutta loppukädessä olet itse 
vastuussa opintojen etenemisestä. Kannattaa siis heti alusta alkaen 
pohtia omaa ajankäyttöä ja jaksamista.

Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden lisäksi myös taitei-
den sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen 
yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella ää-
rimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. 
Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemistä samanhenkisessä 
seurassa! 

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin vuosien var-
rella olleet näkyvästi esillä koko Suomessa, erityisesti Otaniemessä 
ja Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun 
muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Tupsu-
kansa pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä niin itsessään 
kuin kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, teekkarilakki, 
on ollut käytössämme jo 125 vuotta. Teekkarit ovatkin tunnettuja 
pitkien perinteiden vaalimisesta, kuitenkaan niihin jumittumatta. 
Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai hullua 
teekkarit sattuvat keksimään.
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Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, on monella tapaa ai-
nutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus 
- teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään 
jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas tekemisen meininki 
ja kulttuuria kuvastaa hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä tekemi-
nen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä tekijöitä. 
Tahdon rohkaista, sinua arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnas-
ta 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 opis-
kelijaelämässä, sekä opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuo-
den. Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista ta-
pahtumista ja tehtävistä saadaksesi oman teekkarilakin. Fuksipisteet 
tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä mui-
hin Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuosi 
huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wap-
puun, mikäli päätän sellaisen teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä 
mukaan toimintaan täydellä sydämellä. Tutustu fuksikapteeniisi, ISO-
henkilöihisi, kurssikavereihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. 
Yhdessä tekeminen ja kokeminen, uudet ystävät sekä kokemukset 
ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme 
voi sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat 
muut tahot luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä itse päätät, mil-
laisen haluat omasta opiskeluajastasi tehdä. Sinua odottaa ainutker-
tainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan sinun ja fuk-
sitovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan 
milloin vain, toivottavasti saan tutustua myös sinuun. Toivotan sinul-
le ikimuistoista fuksivuotta!

Noora Salminen
Fuksimajuri
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Hei fuksit!

Oikein paljon onnea opiskelupaikan johdosta ja lämpimästi tervetuloa IK:lle! Energia- ja ympäris-
tötekniikan pääainetta opiskellessasi kuulut vuonna 1913 perustettuun Rakennusinsinöörikiltaan. 
Me olemme Rakennusinsinöörikillan, lyhyemmin IK:n, raati eli hallitus ja vastaamme tämän opis-
kelijajärjestön toiminnasta. 11 hengen porukkamme on täynnä innokkaita tyyppejä, joiden tehtä-
vänä on pitää huolta siitä, että yli 500 jäsenellemme riittää hauskaa ja mielenkiintoista tekemistä 
niin juhlien, opiskelun, yritysyhteistyön kuin urheilunkin merkeissä. Yksi killan tärkeimmistä teh-
tävistä on teidän fuksien vastaanotto ja tuominen osaksi niin kiltaa, teekkarikulttuuria kuin koko 
Otaniemen opiskelijayhteisöä. 

Kilta on täysin vapaaehtoisvoimin pyörivä yhdistys, joten motivaationa kaikille sen toiminnassa 
mukana oleville on yhdessä tekemisen meininki ja auttamisen halu. Tapahtumia on laidasta lai-
taan, ja löydät killasta varmasti oman paikkasi ja tukiverkostosi heti opiskelujen alkaessa, sillä me 
pyrimme raadin kanssa tarjoamaan jokaiselle kiltalaiselle jotakin. Yhdessä useiden toimihenkilöi-
den kanssa olemme tukena koko jäsenistöllemme. Kilta on myös erinomainen verkostoitumiska-
nava, jonka kautta voit löytää tulevaisuuden kontaktisi niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä 
verkostossa. 

Tule ihmeessä aktiivisesti mukaan killan toimintaan! Meiltä voi tulla kysymään kaikkea maan ja 
taivaan väliltä, mutta vastauksien laadusta en uskalla mennä raadin puolesta takuuseen.
Nähdään viimeistään orientaatioviikolla!

Rakennusinsinöörikillan raadin puolesta,

Silja Yli-Juuti,
Puheenjohtaja 2018
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Puheenjohtaja - Silja

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Kävely rantabulevardilla kohti rantsun 
paljua
Mitä virkaan kuuluu: Kiltalaisten edun 
ajaminen korkeakoulun päätöksenteos-
sa. Eli istuminen erilaisissa kokouksissa 
proffien ja muun kouluhenkilökunnan 
kanssa. +tenttiarkiston ylläpito yms. sälä.
Parasta fuksivuodessa: Se, että sen koki 
kahdesti: kerran PT:llä ja kerran IK:lla. 
Vaihtamalla paranee.
Vapaa sana: Pidän pupuista

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Raksan kiltahuone ja paras porukka joka puolella.
Mitä virkaan kuuluu: Olen vastuussa raksan fuksikasvatukses-
ta, sekä uusien ENY-opiskelijoiden Otaniemeen ja teekkarikult-
tuuriin perehdyttämisestä. Olen siis järjestämässä fuksivuodes-
tasi ikimuistoista.
Parasta fuksivuodessa: Orientaatioviikko ja mahdollinenWap-
pu. Uusiin ihmisiin tutustuminen.
Vapaa sana: Ole oma itsesi ja lähde innolla mukaan uusiin       
juttuihin. Pärjäät varmasti hyvin.

Lempparijuttu Otaniemessä:
Yhteisöllisyys, perinteet ja Kimble
Mitä virkaan kuuluu: Killan viral-
linen sihteeri huolehtii killan tiedo-
tuksesta ja jäsenrekisteristä. Lisäksi 
laadin killan ja raadin kokouksista 
pöytäkirjat.
Parasta fuksivuodessa: Kiltahom-
miin osallistuminen
Vapaa sana: Parhaat vitsit löytää 
viikkarista!

Lempparijuttu Otaniemessä: 
SMT 6 G 108 kommuunin jääkaapin 
skumppahylly sekä tietenkin Raksan 
kiltahuone!
Mitä virkaan kuuluu: Pönöttämistä, 
raadin toiminnan koordinointia ja 
muiden yhdistysten puheenjohtajien 
kanssa kaveeraamista.
Parasta fuksivuodessa: Kaikkiin uu-
siin huikeisiin ihmisiin ja paikkoihin 
tutustuminen, haalarit ja tietenkin 
mahdollinen Wappu
Vapaa sana: Onnittelut paikan vas-
taanotosta ja lämpimästi tervetuloa 
mukaan killan toimintaan! Tulkaa 
rohkeasti moikkaamaan ja juttele-
maan raatilaisille, kun meitä näette 
häärimässä Otaniemessä :)

Kirjuritiedottaja - Atte

Opintovastaava - Soile

Fuksikapteeni - Visa

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Kaikki jutut mitä voi käyttää Tropical 
Spa:na
Mitä virkaan kuuluu: Killan talous-
asioiden hoitaminen eli käytännössä 
enimmäkseen laskuttamista, laskujen 
maksamista ja kirjanpitoa. 
Parasta fuksivuodessa: 
Kiltahommat
Vapaa sana: Live, love, laugh

Rahastonhoitaja - Mikael
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Lempparijuttu Otaniemessä:
Se, että aina löytyy jostain jotain haus-
kaa puuhaa ja mukavia ihmisiä. Myös 
palju(t) on lähellä sydäntä.
Mitä virkaan kuuluu: Yritysvierai-
luiden järjestämistä aina saunailloista 
puolitoistaviikkoisiin ulkoexcuihin.. 
Excursiomestari järkkäilee myös koh-
taamisia eri kaupungeissa opiskelevien 
kanssa approjen ja muiden tapahtu-
mien merkeissä. Itsellä on suurena osa-
na kuulunut myös Katan kanssa sau-
nassa istumista ja miettimistä miten 
hommat hoidetaan
Parasta fuksivuodessa: Uusien ihmis-
ten tapaaminen, niiden kanssa ystävys-
tyminen, kaikki upeat tapahtumat ja 
hyvin rakkaaksi itselle tullut kilta.
Vapaa sana: Jauzaa!

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Kaikki mitä tarviset, löydät läheltäsi.
Mitä virkaan kuuluu: Yrityssuhde-
vastaavan tehtäviin kuuluu huoleh-
tia killan ja yritysten välisestä yhteis-
työstä. Yritysyhteistyön tavoitteena 
on luoda kohtaamisia opiskelijoiden 
ja yritysten välillä jo opiskeluaikana, 
jotta opiskelijoillamme olisi kattava 
kuva mahdollisuuksistaan työelä-
mässä ja yritykset voivat löytää tule-
via ammattilaisia ja yhteistyökump-
paneita jo opiskeluaikana.
Parasta fuksivuodessa: Uudet ku-
jeet
Vapaa sana: Toivottavasti näemme 
varaslähdössä!

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Lyhyet etäisyydet, kannustava ilma-
piiri ja runsaat parkkipaikat.
Mitä virkaan kuuluu: Ruutiset-leh-
temme päätoimittaminen plus killan 
kuvagallerian ylläpito ja muut pie-
nemmät vastuut. Ts. istun pitkiä aiko-
ja Maarintalolla kokispullon ja suk-
laalevyn kaverina (ei valittamista).
Parasta fuksivuodessa: Se, että kai-
ken hauskan saa kokea ensimmäistä 
kertaa!
Vapaa sana: Tervetuloa, toivottavasti 
ensimmäisenä päivänä paistaa aurin-
ko :)

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Otaniemi nyt simppelisti on vain 
paras
Mitä virkaan kuuluu: Vaihto-opis-
kelijoiden ja maisterifuksien kanssa 
leikkiminen ja heidän tutustuttami-
nen teekkarikulttuuriin
Parasta fuksivuodessa: Kaikki uu-
det jutut, tyypit ja tapahtumat

Lempparijuttu Otaniemessä:
Kaikille löytyy jotakin minkä kokee omak-
seen ja aina löytää menoa halutessaan.
Mitä virkaan kuuluu: Pääasiassa vegemät-
töä
Parasta fuksivuodessa: Uudet ystävät, kil-
lan yhteisöllisyys ja (mahdollinen) Wappu!
Vapaa sana: Silliksiä ei ikinä voi olla liikaa...

Lempparijuttu Otaniemessä: 
Kaikki on niin lähellä! “Otaantuminen”, ter-
mi, joka teillekin tulee tutuksi.
Mitä virkaan kuuluu: Järjestetämme yh-
dessä Isännän kanssa kiltalaisille vapaa-ajan 
tekemistä, suurimmaksi osaksi sitsejä. Ps. 
Kaukkarit perjantaina 7.9. Be there or be 
square. 
Parasta fuksivuodessa: 
Tämä kilta ja kaikki sen suomat uudet ka-
verit!
Vapaa sana: Kannattaa tulla mukaan killan 
toimintaan! Ensi alkuun suosittelen fukseis-
ta koostuvaa kurssineuvostoa, joka valitaan 
jo toisella viikolla.

Emäntä - Ninni

Isäntä - Tuukka

Kv- ja maisterivastaava - Susanna

Yrityssuhdevastaava - KatariinaExcursiomestari - MiaRuutisten päätoimittaja - Sara
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OLTERMANNIN EVÄSTYKSIÄ

OLTERMANNIOLTERMANNI

Tervetuloa Otaniemeen ja onnittelut opiske-
lupaikasta Aalto-yliopistossa! Sinun elämäsi 
muuttuu nyt kokonaan uudenlaiseksi, kun siir-
ryt opiskelemaan. Toki tämä tarkoittaa myös 
sitä, että sinun tulee ottaa paljon aiempaa suu-
rempi vastuu omista tekemistäsi, varsinkin jos 
tähän samaan hetkeen osuu muutto kotilieden 
lämmöstä omillesi. Koska pääsykokeet ohjaavat 
Aalto-yliopistoon varsin valikoitunutta poruk-
kaa, tulet opiskelemaan muiden samantapaises-
ti orientoituneiden seurassa, mikä antaa taattua 
vertaistukea. 

Energia- ja ympäristötekniikan kandidaatinoh-
jelma on teoreettisvoittoinen, eikä sisällä vielä 
kovin paljoa ammattiaineopintoja. Niitä joudut 
odottamaan maisterivaiheeseen saakka. Tär-
keää on siis pitää motivaatiota ja oikea asennet-
ta yllä, vaikka et enää olisikaan se ryhmän paras 
laskuniekka, joka ratkaisee vaativat ongelmat 
hetkessä. 

Sinulla ei välttämättä ole vielä kovin selvää ku-
vaa siitä, mitä haluat aikuisena tehdä. Hank-
kimalla alan kesätöitä voit paremmin pohtia 
omaa tulevaisuuttasi tai ainakin rajata, mitä et 
halua aikuisena tehdä. Ohjelmaan kuuluu pal-
jon vapaaehtoisia aineita, joiden valinnalla voit  
räätälöidä opiskelusi omien kiinnostuksiesi 
mukaisesti ja samalla ylläpitää omaa motivaa-
tiotasi. 

Omia evästyksiäni sinulle ovat:
•Ajattele omilla aivoillasi, älä usko kaikkea, 
mitä sinulle kerrotaan.
•Opiskele oppiaksesi – älä läpäistäkseni tentte-
jä. Monella taidolla tai tiedolla voi olla yllättä-
vää käyttöä tulevaisuudessa.
•Etsi itsellesi sopiva polku. 
•Tasapainota työ (tässä siis opiskelu) ja huvi. 
•Osallistu, älä jää yksin. Esimerkiksi kilta-, har-
rastetoiminta ja ammattiainekerhot toimivat 
aktiivisesti.  
•Älä kuvittele, että voit yhtä aikaa opiskella te-
hokkaasti, juhlia joka ilta, käydä töissä ja har-
rastaa huippu-urheilua. Muista priorisoida te-
kemisesi.

Varmistaaksesi haluamasi maisteriohjelman 
paras tapa on menestyä opinnoissa. Erityises-
ti nopea opiskelu ja hyvät arvosanat takaavat 
täyden valinnanvapauden. Kannattaa myös 
katsoa, painottaako haluamasi maisteriohjel-
ma jotain sivuainetta tai -aineita. Tämä on asia, 
josta voit jutella oman opettajatuutorisi (Aca-
demic advisor) tai tulevan maisteriohjelman 
professorien kanssa.  Muista, että sivuaine voi 
olla myös Aallon muusta koulusta tai jopa Aal-
lon ulkopuolelta.

Päästyäsi maisteriohjelmaan voit keskittyä 
pääaineen opintoihin. Maisteriohjelmaan on 
jätetty varaus myös vaihto-opinnoille. Ul-
komaan vaihdon voit toki tehdä myös kan-
didaattivaiheessa. Eräänä vaihtoehtona voi 
olla myös kesätöiden hankkiminen ulkomailta.  
Vaihdossa voit syventää osaamistasi ja ope-
tella seisomaan omilla jaloillasi vaihtuvissa ja 
epävarmoissa olosuhteissa. Nämä ovat taitoja, 
joista on varmasti hyötyä myös työelämässä. 
Tämän päivän työelämä muuttuu jatkuvasti ja 
edellyttää myös työssä ollessa jatkuvaa opiskel-
ua ihan sanamukaisesti, joten opiskelutaidoilla 
on käyttöä jatkossakin.

Olen IK:n oltermanni, jonka tehtävänä on to-
imia siltana opiskelijoiden ja professorien sekä 
muun laitoksen henkilökunnan välillä, joten 
tulen osallistumaan useisiin killan tilaisuuksiin. 
Voit tulla juttelemaan niissä, luennoilla tai pii-
pahtaa huoneessani R-talossa. 

Terveisin Leena
Leena Korkiala-Tanttu
Geotekniikan professori
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ISOVASTAAVAN JA ISOJEN TERVEHDYS

ISOVASTAAVA

Hellurei fuksi!

Mistä täältä saa ruokaa? Miten ilmoittaudun 
kursseille? Missä ihmeessä on Aalto-sali? Mistä 
kaikki eriväriset haalarit tulevat?

Opintojen aloitus syksyllä varmasti hämmästyt-
tää ja kummastuttaa uusia opiskelijoita, ja vastaa-
vanlaisia kysymyksiä tulee varmasti itse kullekin 
mieleen ensimmäisten viikkojen aikana. Ei kui-
tenkaan kannata vaipua epätoivoon, sillä minä, 
IK:n ISOvastaava, olen fuksikapteeninne kans-
sa valikoinut juuri sinua varten uskomattoman 
joukon mitä mahtavimpia henkilöitä auttamaan 
sinua asiassa kuin asiassa! Tukenasi toimivat kil-
tamme ISOhenkilöt, joiden ensisijaisena tehtä-
vänä on mahdollistaa paras alku opiskeluillesi. 
ISOt auttavat sinua niin arjen pulmatilanteissa 
kuin opintoihin liittyvissä ongelmissa, sekä he 
perehdyttävät sinut teekkarikulttuurin saloihin. 
Valitsemamme ISOhenkilöt ovat pääasiassa toi-
sen vuosikurssin opiskelijoita, eli he ovat olleet 
samassa tilanteessa vain vuosi sitten!

Omiin ISOihisi pääset tutustumaan heti ensimmäisenä päivänä, ja he opastavat sinua siitä hetkestä 
aina mahdolliseen Wappuun asti. Fuksikapteenisi Visan ja ISOjen kanssa varmistamme, että fuksi-
vuodestasi tulee ikimuistoinen, ja että elämäsi Ota-Onnelassa lähtee sulavasti liikkeelle.

Opiskelijaelämän voi kuitenkin aloittaa 
jo hieman aiemmin MAIK-varasläh-
dössä. Siellä pääset tutustumaan tule-
viin fuksitovereihisi, ISOihisi, ja muihin 
kiltalaisiin rennossa ja hauskassa ilma-
piirissä. Myös minä ja fuksikapteenisi 
olemme paikalla, joten tulkaa ehdotto-
masti fiilistelemään meininkiä ja vetä-
mään hihasta!

Onneksi olkoon, ja tervetuloa Otanie-
meen. Toivottavasti nähdään jo varas-
lähdössä!

Terveisin,

Henkka Hakala, ISOvastaava 2018

Raksa-ISOt vuosimallia 2018
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KURSSINEUVOSTO

KURSSINEUVOSTO

Heipä hei, ja heti alkuun onnittelut uunituoreesta opiskelupaikastasi! Riippuen onnitteluiden tä-
mänhetkisestä markkinahinnasta, taitavat nämä olla kyseisen oppaan kuudennet tai seitsemännet 
onnittelut. Tosin onnitteluiden määrä tai laatu ei kuitenkaan riitä kuvaamaan tapahtuman luokkaa 
alkuunkaan.

Killassamme fukseilla on upea mahdollisuus osallistua kiltatoimintaan, nimittäin fuksien oma 
kurssineuvosto! Kurssineuvosto koostuu joka vuosi killan fukseista, ja toimii fuksien omana toi-
mijana killassa. Jokavuotisia kurssineuvoston tuotoksia ovat fuksien omat bileet, RILkamat, vuosi-
kurssin haalarimerkki ja kurssimatrikkeli. Näiden lisäksi on kurssineuvostolla vapaat kädet järjes-
tää fukseille tapahtumia laidasta laitaan.

Kurssineuvosto onkin mahtava tapa tutustua uusiin ihmisiin, kiltatoimintaan ja päästä tekemisen 
meininkiin. Uusi kurssineuvosto valitaan jo 14.9., jolloinka kannattaakin olla paikalla.

Orientaatioviikkoa odotellen,

Kurssineuvosto-17

Anni, Ella, Emma, Eveliina, Laura, Lauri, Lionel, Matias, Teemu, Tuomas O. ja Tuomas R.

“Kurssineuvosto on fukseista koostuva aktiivinen joukko, joka  mm. organisoi fuksien omat bileet eli RILka-
mat, tilaa vuosikurssin haalarimerkin ja tuottaa kurssimatrikkelin. Kurssineuvosto valitaan vaaleilla, jotka 
pidetään heti alkusyksystä 14.9. joten olehan kuulolla!”
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- Rakennusinsinöörikillan riippumaton äänenkannattaja jo vuodesta 1963 -

Ruutiset on Rakennusinsinöörikillan oma lehti, joka julkaistaan neljä (fem) kertaa vuodessa. Se 
on sisällöltään toisinaan viihteellinen ja pyrkii osaltaan dokumentoimaan kiltatoimintaa ja sen 
historiaa seuraaville teekkaripolville. Ruutiset julkaistaan sekä verkossa, että fyysisenä painoksena, 
jonka voi hakea omakseen kiltahuoneeltamme. Huhu kertoo, että lehti toimii hyvin paitsi sateen-
suojana ja päiväpeittona, myös lukumateriaalina – oikein epätoivoisen hetken tullen. Paremman 
käyttötarkoituksen keksijälle voinen tarjota ylävitosen (högfem).

Ruutisia työstävään toimikuntaan kuuluu päätoimittajan lisäksi ahkera joukko toimittajia, graa-
fikoita ja dokumentoijia. Tähän ryhmään olet erittäin tervetullut jo fuksina, kun jäsenet loppu-
vuodesta taas nimitetään killan vaalikokouksessa. Mukaan toimintaan voi tosin päästä mukaan jo 
aiemminkin, kunhan ensin neuvottelee tiensä päätoimittajan suosioon. Esimerkiksi em. henkilöltä 
kysyminen voisi olla ihan hyvä tapa lähestyä ongelmaa.

Lopuksi voisin varmaan vielä toivottaa teidät oikein tervetulleeksi Rakennusinsinöörikiltaan ja 
Otaniemeen. Vuosi se on tämäkin.

Ruudolf Ruutinen

RUUDOLF RUUTINEN| KV- JA MAISTERIVASTAAVA

KV ELI KANSAINVÄLISYYS
Kansainvälisiä opiskelijoita opiskelee Aalto-yliopistossa iso joukko. Tutkareita, eli tutkinto-opiske-
lijoita, jotka suorittavat koko tutkintonsa Suomessa, on yli 2000 ja vaihtareita, eli vaihto-opiskeli-
joita, saapuu vuosittain n. 1000. 

Minun tehtäväni kiltamme Kv- ja maisterivastaavana on, yhdes-
sä kv-ISOjen kanssa, tutustuttaa alamme kansainväliset opiske-
lijat niin kiltaan ja teekkarikulttuurin, kuin myös elämään Suo-
messa.

Jos sinua kiinnostaa kansainvälistyminen, kielitaitojesi paran-
taminen, toisiin kulttuureihin tutustuminen tai ihan vain haus-
kanpito uusien ihmisten kanssa, olet tervetullut mukaan kiltam-
me kv-toimintaan! Tule ihmeessä nykäisemään hihasta, jos olet 
kiinnostunut!

Nähdään orientaatioviikolla!

Susanna Karlqvist
Kv- ja maisterivastaava | Master of International Affairs
susanna.karlqvist@aalto.fi



TERVETULOA TEKNIIKAN 
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN
 

Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on 
todennäköisesti elämäsi parhaat vuodet. Ota kaikki irti  
opiskeluajastasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Tekniikan akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä on noin 20 000 
teekkaria, arkkitehtiopiskelijaa ja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopisto- 
opiskelijaa sekä noin 50 000 näiltä aloilta valmistunutta.
 
TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja palvelut. Tarjolla on 
muun muassa kesätyöpaikkoja, työnhakuohjeita, koulutuksia, verkostoitumistapahtumia, 
palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa, ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.
 
Liity jo nyt:     

   www.tek.fi/liityopiskelija
 

JÄSENEDUT JA PALVELUT: 
www.tek.fi/jasenedut

Terveisin,

Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja
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Pauli Putkiranta
kiltayhdyshenkilösi
pauli.putkiranta@aalto.fi 
+358 50 436 9594
Telegram: Putkipauli



Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) Sukunimi Henkilötunnus

Sähköposti Puhelin

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Yliopisto / korkeakoulu Koulutusohjelma Opintojen aloitus kk / vuosi

Palauta tämä sivu fuksiviikolla TEKin kiltayhdyshenkilölle tai tykille.

AALTO-YLIOPISTON 
YLIOPPILASKUNTA

16



AALTO-YLIOPISTON 
YLIOPPILASKUNTA
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Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta, sinun 
AYY:stasi!  
 
Hei,  
ja tervetuloa Aalto-yliopistoon ja Aal-
to-yliopiston ylioppilaskuntaan, joka 
tuttavallisemmin tunnetaan AYY:na. 
Me täällä ylioppilaskunnassa pyrimme 
takaamaan, että Aallossa voit kokea 
maailman parasta opiskelijan elämää. 
Haluamme, että jokaisella opiskelijalla 
on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä 
opiskelijayhteisössämme, ja että jokai-
nen meistä saa tarvitsemansa tuen koko 
opiskelun ajan. 

 
Olet astumassa maailmaan, jossa kaikki 
on mahdollista. Kannustan sinua tutki-
maan, olemaan utelias, oivaltamaan, op-
pimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Tässä yhteisössä ja yliopistossa on valta-
vaa intohimoa ja paloa. Yhdessä kehitty-
mällä voimme nousta uusiin korkeuksiin ja 
ratkaista haastavatkin globaalit tulevai-
suuden ongelmat. 

 
Isot ongelmat voivat kuitenkin odottaa 
vielä hetken – ennen kaikkea toivon 
nimittäin, että nautit nyt ensimmäisestä 
vuodestasi Aallossa ja kaikesta siitä, mitä 
Aalto-yhteisöllä on sinulle tarjota. Älä 
pelkää, vaikka oman paikkansa ja intohi-
monsa löytäminen voi joskus olla haasta-
vaa. Me olemme täällä tukemassa sinua 
ja auttamassa vaikeissa paikoissa, sillä 
aaltolainen auttaa aina aaltolaista. 

 
Aaltolaisuus on ikuista! 

 
Noora Vänttinen 

Ylioppilaskunnan hallituksen 
puheenjohtaja 

  
MIKÄ IHMEEN AYY? 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY 
tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnit-
telun, talouden ja tekniikan opiskelijaa.  
Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aallos-
sa alempaa tai ylempää korkeakoulutut-
kintoa, ovat AYY:n jäseniä. Myös vaihto- 
ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan 
liittyä AYY:n jäseniksi. Teemme työtä 
kaikkien opiskelijoidemme hyvinvoinnin 
edistämiseksi sekä Aallon opetuksen 
kehittämiseksi. 

 
 AYY Lukuina 

 15 000 jäsentä 

 200 Yhdistystä 

 150M€ omaisuus 

 15M€ vuotuinen budjetti 

 n. 40 työntekijää 



 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä  
ASUMINEN JA MUUT PALVELUT  
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan 
Aalto-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat ja pääkaupunki-
seudun ulkopuolelta muuttavat opiske-
lijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. 
Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus 
opiskelupaikasta on saapunut. AYY:n 
soluasuntojonoihin on saatavissa ns. 
fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen on 
asuntoa haettava viimeistään heinäkuun 
tai joulukuun aikana, opintojen aloitus-
ajasta riippuen. 

 
Asunnon hakeminen AYY:ltä 

Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon: 
ayy.fi/asuminen 

 
Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: 
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/
hakuinfo/ 

 
Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän 
kautta: domo.ayy.fi/ 

 
Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei 
kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia 
kannattaa etsiä myös muiden reittien 
kautta. Muita vaihtoehtoja asumisesta 
pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi: 

 

Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: 
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asu-
misen järjestäjä. 
www.hoas.fi 

 
Helsingin yliopiston osakunnat: 
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/ 

 
Yksityiset palveluntarjoajat: 
vuokraovi.com; oikotie.fi 

 

Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuot-
taa jäsenilleen monenlaisia palveluita ja 
mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista ja 
opiskelijoiden edunvalvonnasta huikeisiin 
vapaaehtoispesteihin. AYY:n jäsenten on 
esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia 
sauna- tai kokoustiloja sekä pakettiautoa 
erittäin edulliseen hintaan.  

 
AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löy-
dät sivuilta ayy.fi/jasenille/ 

 
Sekä asuntotoimistomme että palvelupis-
teemme löydät osoitteesta: 

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n 
asuntotoimisto 

Otakaari 11, Espoo 

otaniemi@ayy.fi 

050 520 9400 

 
Aukioloajat löydät osoitteesta: 
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/ 

AYY:n keskustoimisto sijaitsee Otaniemen ostarin 
vieressä



OPINTOTUKI 

Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, 
kun olet saanut opiskelupaikan. Opin-
totuki koostuu opintorahasta, opintolai-
nasta ja ateriatuesta. Yleinen asumistuki 
haetaan nykyään erikseen. Helpoiten 
haet tuet verkosta! 

 

Näin haet opintotukea:  

http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet  

 

Näin haet yleistä asumistukea: 

http://www.kela.fi/yleinen-asumistu-
ki-nain-haet  

 

Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin: 

Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu: 
kela.fi/asiointi 

Kelan eri puhelinpalvelunumerot:  
kela.fi/palvelunumerot 

 

OPISKELIJAKORTTI - FRANK 

Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi 
koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoi-
den hyötypalvelu, jonka kautta voit mm. 
tilata opiskelijakorttisi. Frankilla on käy-
tössä sekä digitaalinen että perinteinen, 
muovinen opiskelijakortti. Molempiin voi 
halutessaan liittää kansainvälisen ISIC-li-
senssin, joka oikeuttaa yli 150 000 etuun 
yli 130 maassa! 

 
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on 
virallinen opiskelijatunniste, joka kannat-
taa ladata ja aktivoida heti, kun olet 
maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. 
Sillä saat suoraan taskuusi sadat edut, 
Kelan, Matkahuollon ja VR:n alennukset 
sekä oikeuden opiskelijahintaisiin lounai-
siin.  

 
Muovinen opiskelijakortti, jossa on Dans-
ke Bankin tarjoama maksuominaisuus, on 
ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille. 
Ilman maksuominaisuutta kortin saat 
hintaan 15,10 € + toimituskulut.  

Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja 
toimituksesta löydät Frankin sivuilta 
www.frank.fi.  

 
HUOM! Kortin vastaanotettuasi tarvitset 
siihen lukuvuositarran, jonka saat esimer-
kiksi AYY:n palvelupisteeltä. 

 
TERVEYS JA HYVINVOINTI 

 

YTHS 

Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huo-
lehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS, www.yths.fi). Saat tarvitessasi 
apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterve-
yden ja mielenterveyden alueilla, kun olet 
maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. 

Älä pelkää kysyä apua. Et ole ainoa, joka painii sa-
mojen kysymysten kanssa.



Ajanvaraukset tehdään puhelimitse ja 
YTHS:llä on käytössä takaisinsoittopalve-
lu. Yhteydenotto ja yleisterveydenkäynnit 
ovat aina maksuttomia. 

 
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo 
tunnukset YTHS:n sähköiseen Self-pal-
veluun (www.yths.fi/self). Palvelussa voit 
hoitaa ajanvaraus, -siirto sekä muita 
terveysasioistasi sähköisesti.  

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä 
tahansa YTHS:n toimipisteen palveluja, 
myös muilla paikkakunnilla. Kun YTHS on 
suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää 
omaa kunnallista terveysasemaasi tai 
terveyskeskuspäivystystä.  

 
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla 

Otaniemi: Otakaari 12, Espoo 

Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki 

 
Muita hyvinvointipalveluja 

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit 
kääntyä oman korkeakoulusi opinto-
asiainpalveluiden tai Aallon opintopsyko-
logien puoleen.  Opintopsykologit ohjaa-
vat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen,  
motivaatioon, itsesäätelyyn, stressinhal-
lintaan sekä opiskelukykyyn liittyvissä 
haasteissa. Heidät tavoittaa parhaiten 
sähköpostitse: 
opintopsykologit@aalto.fi

Aallon oppilaitospastoreiden eli tutta-
vallisemmin Aalto–pappien puoleen voit 
kääntyä, kun haluat keskustella luotta-
muksellisesti melkeinpä mistä tahansa 
mieltä painavasta asiasta. He ovat kaik-
kien aaltolaisten käytettävissä uskonnos-
ta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.  

Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/
fiopisk/Oppilaitospapit

 

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä 
edistävä valtakunnallinen yhdistys, jonka 
jäsen AYY on. Yhdistyksen tavoitteita 
ovat esimerkiksi opiskelijoiden mielenter-
veyden sekä opiskelukyvyn tukeminen. 
Lisätietoja: www.nyyti.fi  

 
Yliopistoliikunta - UniSport  
Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja 
tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat 
liikuntakeskukset Otaniemessä, Hel-
singin yliopiston keskustakampuksella, 
Kumpulassa, Meilahdessa, Viikissä sekä 
Töölössä. UniSportin tarjontaan kuuluu 
mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosaleja 
sekä erilaisia kursseja ja heidän kausi- ja 
kertalippunsa ovat pysyvästi edullisem-
pia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. 

Lisätietoa: www.unisport.fi. 

 



LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKI- 
SEUDULLA 
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne 
alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat 
kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, 
Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Van-
taa) ja joilla on opiskelijastatus matka-
kortissaan.  

 
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hank-
kimisesta ja alennuslippuhakemus löytyy 
sivulta 
www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusli-
put/opiskelijat 

 
Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit 
ja aikataulut Aallon kampuksille, niiden 
välille ja muuallekin HSL:n reittioppaas-
ta osoitteessa: www.reittiopas.fi  

Espoossa ja Helsingissä voit lisäksi lop-
pukevään ja alkusyksyn välillä liikkua kau-
punkipyörillä. Pyörät saat käyttöösi 30€ 
vuosimaksua vastaan ja kaupunkipyö-
räasemia on kampusalueellakin useita. 
Palvelusta saat lisätietoa osoitteessa 
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/. 

 
Opiskelijana kaukoliikenteessä  
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamat-
koista sekä Matkahuollon 50 % opis-
kelija-alennus vähintään 80 kilometrin 
pituisista matkoista. Muista, että tämän 
alennuksen saadaksesi tarvitset voimas-
sa olevan opiskelijakortin tarroineen! 
Lisätietoa: www.vr.fi ja 
www.matkahuolto.fi.
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AYY

Älä tallo itseäsi puhki, vaan hyödynnä pääkaupunkiseudun monipuolista joukkoliikennettä.

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

Lisätietoa
http://www.polyteknikkojenkuoro.fi

/kuoron-esittely/koelaulut/

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com/Koelaulut2018S

KOELAULUT
11.9. klo 17

TUAS-talo (Maarintie 8)
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TOKYO

TOKYO eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun 
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoid-
en etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa 
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunval-
vontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen 
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapah-
tumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun 
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TO-
KYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä. 

TOKYO vaikuttaa yliopiston sisällä tiiviissä yhteistyössä Aallon järjestö-
jen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita. 
TOKYO tekee myös yhteistyötä artsilaisia työllistävien yritysten, ammat-
tiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taide- 
ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskun-
nassa.

ARTSin korkeakoulu on täynnä taitavia tyyppejä ja TOKYO haluaa mah-
dollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin. 
Tästä esimerkkinä ovat erityisesti tuhansia kävijöitä keräävät kevät- ja 
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO 
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia 
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan TOKYOn vuosijuhliin 
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset. 

Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoid-
en kasvisravintola Kipsarista tai elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaiken 
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja 
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja 
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä!

rakkaudella,

TOKYOn hallitus

T
O
K
Y
O tokyo.fi

@sheryltokyo

TOKYO- Students of Arts, Design and 
Architecture;Sheryl Arts

hallitus@tokyo.fi
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Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat (KY) on yli 3000 kauppatieteiden opiskelijan eli kyl-
terin muodostama ainutlaatuinen yhteisö. Vaalimme yli satavuotisia perinteitä, ylläpidämme kyl-
terikulttuuria Aallossa ja valvomme jäsenistömme etuja.

KY:n ytimessä ovat sadat vapaaehtoiset, joita on vuosittain 
mukana eri ainejärjestöissä, toimikunnissa, valiokunnissa ja 
jaostoissa. He järjestävät tapahtumia laidasta laitaan ja mah-
dollistavat jokaiselle unohtumattomat opiskeluajat. Perinteisiä 
tapahtumia ovat muun muassa seikkailu-urheilutapahtuma 
Aalto City Challenge, säihkyvä illallisjuhla Boston Night, to-
della poikkitieteellinen appro Hukkaputki, Pohjoisen Rauta-
tiekadun valtaava Wapputerassi sekä KY:n lauluillat. Lähes 
kaikkiin KY:n tapahtumiin ovat aaltolaiset tervetulleita kor-
keakouluun katsomatta! Tapahtumissa meidät kylterit tunnis-
taa dollarinvihreistä haalareistamme.

Kauppatieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoita kut-
sutaan mursuiksi. Jokainen opiskelee mursuvuoden ajan 
liiketoiminnan perusteita ja pääainevalinta tehdään vasta 
näiden perusopintojen jälkeen. Kandien opetus tapah-
tuu pääasiassa Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas 
maisterit opiskelevat vielä syksyn ajan Töölön kampuksella. 
Vuoden vaihteessa hekin muuttavat Otaniemeen valmistu-
viin Kauppakorkeakoulun uusin tiloihin, aivan Väreen naa-
puriin osoitteeseen Maarintie 13.

KY:n toimisto Espilä sijaitsee tällä hetkellä aivan uuden rakennuksen vieressä osoitteessa Kone-
miehentie 4. Espilässä on tiloja vapaaehtoisille sekä KY:n toimiston eli hallituksen ja sihteeristön 
työtilat. Espilää vastapäätä sijaitsee juhlatilamme Saha. Lisäksi perinteinen KY-talo Helsingin kes-
kustassa Pohjoisella Rautatiekadulla on edelleen tapahtuma- ja kokouskäytössä. 

Menoa voi seurata @ky_1911 niin Instagramin kuin Snapchatinkin puolella!
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TOKYO eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun 
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoid-
en etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa 
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunval-
vontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen 
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapah-
tumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun 
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TO-
KYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä. 

TOKYO vaikuttaa yliopiston sisällä tiiviissä yhteistyössä Aallon järjestö-
jen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita. 
TOKYO tekee myös yhteistyötä artsilaisia työllistävien yritysten, ammat-
tiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taide- 
ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskun-
nassa.

ARTSin korkeakoulu on täynnä taitavia tyyppejä ja TOKYO haluaa mah-
dollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin. 
Tästä esimerkkinä ovat erityisesti tuhansia kävijöitä keräävät kevät- ja 
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO 
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia 
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan TOKYOn vuosijuhliin 
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset. 

Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoid-
en kasvisravintola Kipsarista tai elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaiken 
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja 
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja 
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä!

rakkaudella,

TOKYOn hallitus

T
O
K
Y
O tokyo.fi

@sheryltokyo

TOKYO- Students of Arts, Design and 
Architecture;Sheryl Arts

hallitus@tokyo.fi



26

MAIK

MAIK

26

Puheenjohtajan terveiset

MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikiltaa yhdistävä ammattiainejärjestö, johon juuri 
sinun kannattaa liittyä! Toimintamme koostuu vuoden aikana järjestämistämme hyvin perinteisistä tapahtu-
mista, joihin kaikkien kolmen killan jäsenet ovat tervetulleita. MAIKin tavoitteena on luoda mahdollisuudet 
verkostoitumiselle kolmen killan edustamien alojen välillä. Järjestämme kolme vuosittaista tapahtumaa, jotka 
ovat kaikki ilmapiiriltään rentoja, ja joissa saa ja kuuluu pitää hauskaa!

Aloitat opiskelusi täydelliseen aikaan, sillä MAIK juhlistaa tänä vuonna 50 vuotista taivaltaan! Pääset juhlista-
maan juhlavuotta MAIK-varaslähdössä, joka järjestetään Vallitun leirikeskuksessa lauantaina 25.8. MAIK-va-
raslähtö on juuri sinulle suunnattu tapahtuma, jossa pääset tutustumaan uusiin opiskelijatovereihisi sekä van-
hempiin tieteenharjottajiin ja kokemaan MAIK-henkeä jo ennen orientaatioviikon ja varsinaisten opintojen 
alkua. Kannattaa ehdottomasti tarttua tähän tilaisuuteen, ja tulla viettämään hauskaa ja rentoa kesäiltaa erin-
omaisessa seurassa.

MAIK juhlavuosi huipentuu syksyllä järjestettäviin MAIK-vuosijuhliin. Vuosijuhlat järjestetään Otaniemes-
sä, ja niihinkin sinun kannattaa ottaa osaa. Lisätietoa vuosijuhlista tulee löytymään facebook-, ja nettisivuil-
lamme, joten kannattaa olla hereillä! Keväällä MAIK järjestää risteilyn länsinaapurin helmeen,Tukholmaan. 
MAIK:in jäseneksi kannattaa liittyä siksi, että pääset tutustumaan parhaisiin tyyppeihin, ja tapahtumissa on 
vuosien kokemuksen perusteella aivan uskomattoman hyvä meininki! MAIK:in jäseneksi liittyminen on täy-
sin ilmaista, ja voit tehdä sen MAIKin kotisivuilla osoitteessa maik.ayy.fi.

Nähdään varaslähdössä!

Daniel Haaranen
MAIK hallituksen puheenjohtaja
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MAIK

TERVETULOA
MAIK-VARASLÄHTÖÖN!

Paikan päälle järjestetään bussikuljetus Helsingistä-
lauantaina sekä paluukyyti sunnuntaina.

MITÄ? Ohjelmassa hauskanpitoa, tutustumista ja 
rentoa kesämeininkiä mökkimaisemissa!
MILLOIN? 25.8. - 26.8. Vallitun leirikeskuksessa, 
Vallituntie 140, 36200 Kangasala
MITÄ MAKSAA? 8 euroa sisältäen kuljetukset, 
majoituksen sekä ruokailun
ILMOITTAUTUMINEN ja lisätietoja osoitteessa 
maik.ayy.fi sekä Facebook-eventissä

Varaslähdössä tapaat ensimmäistä kertaa uusia 
opiskelukavereitasi! Paikan päälle saapuu uu-
sien opiskelijoiden lisäksi Rakennusinsinööri-
killan, Maanmittarikillan, Arkkitehtikillan sekä 
MAIK:in hallitukset,  ISOhenkilöt, muita kil-
ta-aktiiveja, sekä tietenkin kiltojen fuksikaptee-
nit! Varaslähdössä saat ensimmäisen kosketuk-
sesi opiskelijaelämän rennompaan puoleen ja 
siihen mitä syksyllä on luvassa! Lähde ennakko-
luulottomasti mukaan varaslähtöön, et varmasti 
tule katumaan!

27



28

FUKSITOIMIKUNTA 2018

Teknologföreningen TF on Aallon 146-vuotias 
ruotsinkielinen, ja ainut, osakunta. Kaikki ovat 
tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta huolimatta. 
Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia 
ruotsia. Teknologföreningenin tilat sijaitsevat 
Urdsgjallarissa, suuri betonirakennus Dipolin 
vieressä. Siellä TF:llä on oma lounasravintola 

anniskeluoikeuksineen. TF:llä on tekniikanpunaiset haalarit.

Maanmittarikilta, eli MK, on perustettu 1901 
ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaan-
ottava kilta. Killasta on muodostunut sanonta 
“killoista perhein”. Haalarit ovat mattamustat 
ja vasen hiha kertoo kertoo opiskeluohjelman: 
rakennettu ympäristö = fuksia, kiinteistötalous 
= viininpunainen ja geomatiikka = metsänvih-

reä. Haalareiden selkää koristaa killan logo “kolme kovaa”, ja vasem-
massa pohkeessa on vuosikurssitunnus.

Arkkitehtikilta on perustettu 1908 ja se on 
Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se on 
koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuu-
rin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli 
jäseniä ovat sekä teknillisen alan että taiteen 
alan opiskelijat. Arkkarihaalarit ovat maala-

rinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvil-
laa. Maisema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa 
olevasta itse maalatusta puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi 
lehti. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi 
suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin 
Raksa on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ot-
taa vastaan energia- ja ympäristötekniikan kan-
didaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään 
Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otanie-
men kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava 

kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääaineena oli raken-
nus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä 
haalareistaan sekä legendaarisesta RAKSA JAKSAA huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuon-
na 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista 
killoista. Tämä aiemmin kone- ja energiatek-
niikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennus-
tekniikkaa opiskelevien tekniikan ylioppi-
laiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden 
korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa 

iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä telatrakto-
rimaskotti Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” 
-huudoista.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 pe-
rustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja ah-
kerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista 
haalareistaan joiden selkää koristaa lamppulo-
go ja oikean reiden reisitaskua sähkösanoma. 
Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin 

fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on 
“Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”

FUKSITOIMIKUNTA 2018

TF 
Axel

MK
Juho AK

Julius
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Markus ja Samuli
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Eero ja Timi

Fuksimajuri
Noora
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FUKSITOIMIKUNTA 2018

Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perustettu 
ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaik-
ki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan 
opiskelijat. Kukin fyssalainen erikoistuu myö-
hemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan tai 
systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnon-

valkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat 
haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu 
tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Si-
säänotoltaan Tietokilta on myös yksi Otaniemen 
suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiil-
tävänmustista haalareistaan joiden selässä ko-
meilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä 

muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan killan AS:n 
jäsenet eli aASit tunnistaa violeteista haala-
reista, joiden vasen hiha on musta. Mustassa 
hihassa komeilee vielä valkoinen tasku mer-
kiksi tietoliikenneopiskelijoiden SIK-men-

neisyydestä. Haalareiden selässä on killan logo ja teksti “Aivan 
Sama”, jota toisinaan kuulee aASien suusta huudettuna.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden 
vuonna 1966 perustama kilta. Vaikka kilta on 
pieni, ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! 
Prodekolaisen tunnistaa valkoisista haalareis-
taan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit 
suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköi-

sikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle marraskuun Sika-
juhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut!

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden, 
1999 perustama ainejärjestö. Otaniemessä ehkä 
hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin elä-
väisempi, ja iloiset Athenelaiset voikin tunnistaa 
metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan,

Athenen silmästä. Haalareita koristaa musta vasen hiha, joka 
muistuttaa Tietokiltalaisista juurista.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on 
perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen 
nuorin kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen 
kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja nii-

tä koristavat valkoiset, itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muis-
tuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat 
ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Prosessiteekkarit eli lyhyemmin PT on Otaniemen uusin tulokas, vuonna 2012 perustettu korkea-
kouluyhdistys. PT ottaa vastaan kaikki kemian tekniikan korkeakouluun tulevat fuksit. PT:läiset 
pitävät yllään sinisiä haalareita joiden lahkeissa ja hihoissa koristelee keltaiset, siniset ja punaiset 
raidat. Raidat kuvastaa korkeakoulun vanhoja kiltoja, jotka ottivat ennen fuksit vastaan. PT:läiset 
tunnistaa “Pumppu, Tase!” -huudosta.

FUKSITOIMIKUNTA 2018
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“Teekkarius on yhdessä tekemistä ja hauskanpitoa, mutta jokainen tekee siitä oman näköistään.”                
-Fille R. Sivunen, 1930

FUKSITOIMIKUNTA 2018
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RIL KOKOAA RAKENNETUN YMPÄRISTÖN 

AKATEEMISET

Kuva: Teemu Ojala

Moi!

Edustan Suomen Rakennusinsinöörien liittoa eli tuttavallisemmin RILiä. Toimin siellä 
teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti ensimmäisellä viikolla 
teidän orientaatioviikon yhteydessä. Nimestä huolimatta edustamme koko Suomen raken-
netun ympäristön alan teekkareita ja liittoomme kuuluukin yli 6000 jäsentä.

Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten ammatti-
taidon edistäminen koulutusten muodossa ja verkostoituminen monipuolisten tapahtu-
mien avulla. Täydennyskoulutusten lisäksi julkaisemme vuosittain lukuisia ohjeita ja käsi-
kirjoja. 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 posti-
luukusta kolahtava Rakennuslehti sekä aika-
kausilehti Rakennustekniikka. Järjestämme 
myös vuosittain kyselyitä, joilla kerätään 
hyödyllistä tietoa opiskelusta, kesätöistä ja 
teekkareiden palkasta. RIL-säätiöltä voit ha-
kea apurahaa ulkomaan vaihtoa varten tai 
erinomaisesta opinnoista suoriutumisesta. 
Parasta RIL:issä on kuitenkin monipuoliset 
tapahtumat, joita järjestetään satoja vuoden 
aikana ympäri Suomen. RILillä on oma nuo-
rille suunnattu vapaaehtoisista toimijoista 
koostuva jaos RIL-nuoret, jotka järjestävät 
monenlaista tapahtumaa näkökulmanaan 
opiskelijat tai vastavalmistuneet.  

Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi! 
Nähdään syksyllä!

Niko Kälkäjä
Teekkariyhdyshenkilö
RIL

www.ril.fi

RIL



Hermanninsitsi eli IK:n vuosijuhla

Vuosijuhlat ovat akateemista hauskanpitoa 
parhaimmillaan. Ne ovat teekkarijuhlista ar-
vokkaimpia, ja täällä Otaniemessä kunnon 
iltapukujuhlat. Vuosijuhlat alkavat cocktail-
tilaisuudella, jossa boolin lisäksi nautitaan 
muiden kiltojen ja yhdistysten lahjoittamista 
huomionosoituksista, jotka yleensä ovat suu-
ria, painavia ja epäkäytännöllisiä. Kokkareil-
ta siirrytään itse pääjuhlaan, jossa nautitaan 
kolmen ruokalajin illallinen juomineen.
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IK:n vuosijuhla Hermanninsitsi on perin-
teisesti Otaniemen lauluntäyteisimpiä vuo-
sijuhlia. Aterian yhteydessä on tapana lau-
laa siitä, mitä juodaan, ja juoda sitä, mistä 
lauletaan. Laulujen lomassa vuosijuhlissa 
kuullaan myös mitä erilaisimpia puheita. 
Pääjuhlan lopun vanhojen tanssien jälkeen 
juhlakansa siirtyy jatkoille, ja urheimmat 
vielä jatkoilta jajatkoille. Niiden jälkeisistä 
jatkoista juhlien järjestäjän ei tarvitse enää 
kantaa vastuuta ;). Aamun sarastaessa väsy-
nyt, mutta riemuisa juhlakansa siirtyy silliaa-
miaiselle, jonka järjestäminen on fukseille 
jokavuotinen kunniatehtävä. 

Hermanninsitsiä vietetään joka vuosi huhti- 
kuun 11. päivää lähimpänä olevana perjan-
taina. Hermanninsitsi (sekä laulukirjamme 
Hermanni) ovat saaneet nimensä viime vuo-
sisadan alussa vaikuttaneen erittäin pidetyn 
professorin Herman Hanneliuksen mukaan. 
Vuosijuhlan ajankohta puolestaan määräytyy 
hänen syntymäpäivänsä perusteella.

KILTAMME TAPAHTUMIA
Kiltamme tarkoituksena on edistää opiskelijoiden etuja korkeakoulussa, sekä järjestää opiskelijoita 
yhdistävää ja opintoja tukevaa toimintaa. Koska meitä on moneen junaan, kilta järjestää monen-
laisia tapahtumia sitseistä saunomiseen ja urheilutapahtumista opintoiltoihin. Tarkoitus ei ole tyr-
kyttää kaikille kaikkea, vaan jokaiselle jotain. Seuraavassa pientä esimakua tunnetuimmista killan 
tapahtumista – pistähän korvan taakse, sillä näistä kuulet varmasti vielä myöhemmin.

105. Hermanninsitsi Ravintola Sipulissa 6.4.2018

KILTAMME TAPAHTUMAT
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Sitsaaminen
Sitsit ovat pöytäjuhla, jossa hieman sivisty-
neemmin juhlitaan hyvän ruoan, juoman ja 
laulun merkeissä. Sitsit ovat Otaniemessä erit-
täin yleisiä. Yleensä juhlitaan jonkin teeman 
ympärillä tai ihan vaan arvokkaasti – muttei 
toki liian vakavasti. 

Sitsiasu vaihtelee irtopuvusta frakkiin. Nor-
maaleilla sitseillä miehillä on puku ja naisilla 
esimerkiksi pikkumusta tai muut juhlavam-
mat vaatteet. Vuosijuhlat ovat tietysti glamou-
rissaan ihan oma lukunsa, kun taas erilaisilla 
teemasitseillä voi pukeutua paljon vapaammin, 
illan teemasta riippuen. 
Sitsit maksavat yleensä hieman enemmän kuin muut tapahtumat, mutta rahalle saa vastinetta mo-
ninkertaisesti, sillä sitsit ovat lähes poikkeuksetta kolmen ruokalajin illallisia. Ruokaa tärkeäm-
mässä asemassa sitseillä on silti laulaminen. Kun lukkari kumauttaa gongiin laulun aloittamisen 
merkiksi, ruokailuvälineet lasketaan käsistä ja puhe vaikenee. Laulun ja siihen liittyvän puheen 
aikana ei siis syödä eikä puhuta tai saa pöljän maineen™. Hyvät sitsit tunnistaakin siitä, ettei ruokaa 
ehditä syödä lämpimänä. Sitseihin liittyy muitakin rituaaleja, joista opit enemmän syksyn saunail-
loissa sekä tietenkin sitseillä. Fuksien ensimmäiset sitsit ovat 16.9. järjestettävät  fuksisitsit ISOjen 
ja muiden raksalaisten kanssa. Lisäksi syksyllä on ainakin killan puolivuosijuhla,  ½-Hermanni, 
kaikkien kiltojen fukseille tarkoitetut Fuksien juhlasitsit ja MAIK-sitsit. Vaikka sitseihin liittyy 
monenlaista rituaalia ja seremoniaa, ei kannata jännittää, ne kyllä oppii aikanaan. Eikä laulutaidon 
puutekaan ole este sitseille osallistumiselle – teekkarihan laulaa mieluummin kuin hyvin, ja nuotin 
vieressä on aina tilaa!

Saunaillat
Jo kymmeniä tuhansia vuosia sitten alkuteek-
kari virkisti mieltään sekä fyysistä olemustaan 
saunan lauteilla. Näitä kuumia perinteitä jat-
ketaan myös killassamme. Laulusaunojen ja 
muiden saunailtojen lisäksi sauna on oivalli-
nen bileitten jatkopaikka. Tulet varmasti löy-
tämään tiesi Otaniemen saunoihin:  Rantasau-
naan, Gorsuun, Otakaari 20:een, Kattosaunaan, 
Avain-saunaan ja Ossinlinnaan.

RILkamat
RILkamat on yksi syksyn odotetuimmista ta-
pahtumista. Se on syksyn fuksien kokonaan 
itse järjestämä tapahtuma, jota puuhaillessa vii-
meistään tutustuu omaan vuosikurssiinsa. RIL-
kamissa pukeudutaan yleensä jonkin teeman 
mukaan. Viime vuosina pukukoodina ovat ol-
leet taivas vs. helvetti, autiosaari ja James Bond/
Uuno Turhapuro. RILkamia varten fuksit myös 
valmistelevat ensimmäisen speksinsä. Pukutee-
ma ja speksin aihe on helppo liittää toisiinsa, 
jolloin koko illasta tulee mukava paketti sekä 
vanhemmille opiskelijoille että etenkin järjes-
täjille.

KILTAMME TAPAHTUMAT
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KILTAMME TAPAHTUMAT

pIKkujoulu

IK:n pIKkujoulua vietetään vuoden lähestyes-
sä loppuaan. Tapahtuma sijoittuu iltapäivänä 
pidettävän killan vaalikokouksen jälkimainin-
keihin. Joulupuuron ja -pukin lisäksi illan oh-
jelmassa on perinteisesti ollut ensimmäisen ja 
toisen vuosikurssin esittämiä hämmentäviä 
spektaakkeleja. Kuten kaikilla hyvillä kekkereil-
lä, myös pIKkujouluilla on ainakin yhdet jatkot. 
Saakohan kipparikin tänä vuonna lahjoja?

Norske Kimble Cup

Kevään kynnyksellä kisaillaan pelien kunin-
kuuslajin Norske Kimblen mestaruudesta. 
Lapsenahan eräs pelin hauskuus oli pelilaudan 
keskellä oleva kupla, jossa noppa pomppi. Täs-
säkin Kimblessä on kyllä kupla, mutta se saattaa 
sijaita ennemmin otsassa, sillä pelinappuloina 
toimivat A-oluella täytetyt tuopit. Pelin idea-
na on yksinkertaisesti päästä lähdöstä maaliin. 
Matkan varrella vastapuoli saattaa tosin syödä 
pelinappulasi. Tällöin syöty joukkue joutuu 
juomaan pelinappulansa sisällön. Joukkueiden 
tiimiasut tuovat väriä peliin, ja turnaus onkin 
varsin mielenkiintoista katseltavaa.

Kotimaan pitkä (KP)

Kotimaan pitkä -excursio on yksi kevään le- 
gendaarisimmista tapahtumista. Matkalle läh-
tijät valitaan vapaamuotoisen hakemuksen 
perusteella. Tälle jonnekin päin Suomea suun-
tautuvalle reissulle lähdetään bussilla aikaisin 
Kimbleä seuraavana aamuna. Matkan varrella 
tutustutaan lukuisiin alan yrityksiin sekä usein 
myös muihin opiskelijoihin ympäri maata. Mo-
nelta katoaa ajan taju tämän pitkän ”tiistain ja 
perjantain välisen yön” aikana, ja viikonloppu 
tulee vastaan täytenä yllätyksenä.
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TEEKKARIKULTTUURIA

Teekkarius on yhteistä tekemistä, kilta-, yhdistys- ja ylioppilaskuntatoimintaa, perinteiden ja historian 
tuntemista sekä niiden kokemista omakseen. Ei ole yhtä ainoaa tapaa olla teekkari: teekkari-identiteetti 

muodostuu fuksille tämän toimiessa teekkariympäristössä ja kasvaessa teekkariksi. Teekkari tuntee 
voimakasta yhteenkuuluvuutta nykyisten ja entisten teekkareiden kanssa: perinteet ovat tärkeitä, mutta 
myös uutta keksitään ja ideoidaan jatkuvasti. Teekkarius on kivaa – se ei sido mihinkään tiettyyn roo-

liin.
Teekkarius muodostuu henkilökohtaisten kokemusten kautta, ja kukin toteuttaa sitä omalla tavallaan. 

Teekkariudesta ei kannata ottaa paineita: jokainen löytää oman teekkari-identiteettinsä aikanaan. Teek-
kariyhteisössä voit toimia hyvin erilaisissa yhdistyksissä: killassa, osakunnassa tai lukuisissa erilaisissa 

alayhdistyksissä. Tarjolla on ammattiainekerhoja, kulttuuri- ja urheiluyhdistyksiä, yhteiskuntavaikutta-
jia sekä kansainvälisiä yhdistyksiä. Jokaiselle jotakin!

Haalarit
Tupsulakin ohella haalarit ovat asuste, josta teek-
karin tunnistaa - muut tosin yrittävät matkia 
meitä parhaansa mukaan. Haalareita käytetään 
monissa tilaisuuksissa, joissa liikutaan julkisilla 
paikoilla teekkareina. Ne ovat toisin sanoen teek-
karin univormu. Haalareiden parissa on muuten-
kin hauska puuhastella vapaa-aikana, esimerkik-
si ompelemalla niihin muiden kanssa vaihdeltuja 
merkkejä tai haalarien osia. Haalarit luovat yh-
teenkuuluvuutta ja herättävät huomiota.

Otaniemen killoilla ja osakunnalla on kullakin 
omanlaisensa haalarit, joten haalarin väristä voi 
päätellä teekkarin opiskelualan. Haalareita koris-
tellaan kangasmerkeillä, ja lähes jokaisella yhdis-
tyksellä onkin oma merkkinsä. Myös erilaisista 
tapahtumista teetetään haalarimerkkejä, joita ke-
rätään ja vaihdetaan ahkerasti. Joidenkin mieles-
tä ainoa oikea tapa kerryttää merkkikokoelmaa 
on vaihtaa oman yhdistyksen (esimerkiksi killan) 
merkkejä muiden kanssa, mutta periaatteessa 
kaikki keinot (laittomuuksia lukuun ottamatta) 
ovat sallittuja. Muista kuitenkin, että haalareissa 
edustat kaikkia teekkareita, joten käytöksesi tulee 
myös olla sen mukaista. Raksalaiset saavat syvän 
siniset haalarinsa ensimmäisten fuksien joukossa 
– jo toisena koulupäivänä.

Teekkarilakki
Jo yli sadan vuoden ajan on nykyisenlainen teek-
karilakki koris tanut teekkarien päälakea. Sen kuu-
si kulmaa, hammasrataskokardi ja tietenkin tupsu 
ovat viestittäneet pitkän matkan päähän kantajan-
sa arvokkuutta. Lakkia saavat kantaa ainoastaan 
teekkarit, joten ensim mäisenä opiskeluvuotenaan 
fuk silla ei vielä ole lakkia päähän pistäminen. Fuk-
si saa painaa teekkarilakin ensimmäisen kerran 
päähänsä (mahdollisesti järjestettävänä) Wappuna 
keskiyöllä, ei siis Mantan lakituksessa, kuten muut 
ylioppilaat tekevät. Tämä on juhlallinen hetki, sillä 
ansaitakseen lakkinsa fuksi on kerännyt ahkerasti 
fuksipisteitä koko vuoden. Tekkarilakki ei oikeuta 
käyttäytymään huonosti, vaan velvoittaa käyttäjän-
sä käyttäytymään iloisen herrashenkilön tavoin.

Lakinkäytölle on lakin arvon mukaiset säännöt:

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

TEEKKARIKULTTUURIA



Fuksipisteet
Saadaksesi lakin muiden fuksien kanssa ensim-
mäisen opiskeluvuotesi keväällä, tarkemmin sa-
nottuna aikaisin wappuaaton aamuna, on sinun 
vuoden aikana todistettava olevasi teekkarilakin 
arvoinen. Tämä tapahtuu keräämällä fuksipistei-
tä erilaisista tapahtumista. Fuksipisteiden seu-
raamista varten saat vuoden alussa fuksipistevi-
hon, johon fuksikapu kuittaa pisteesi. 

Pisteitä ropsahtelee luonnollisesti killan toi- 
minnasta – muun muassa lauluilloista, urheilu - 
ja kulttuuri tapahtumista, verenluovu tuksesta, 
killan toimi kunnissa toimi misesta, kurssi neu-
vostoon kuulumisesta ja tie tenkin killan bileiden 
järjeste le misestä. Jos vapaa aikasi uppoaa johon-
kin tiettyyn harrastukseen, voit kerätä fuksipis-
teesi myös jossain ala yhdistyksessä. Näin ollen 
esimer kiksi aktiiviurheilu ei ole esteenä lakin 
saamiselle.

Fuksipistejärjestelmän tarkoituksena on tu-
tustuttaa sinut teekkari kulttuuriin,  tapoihin ja 
 pe rinteisiin mahdollisimman monipuolisesti. 
Tarkoituksena ei siis ole kierrättää sinua väki-
pakolla jokaisissa kissan ristiäisissä, juhlissa ja 
juomingeissa, vaan ennemmin kannustaa kokei-
lemaan erilaisia aktiviteetteja, jotta löydät Ota-
niemestä juuri itsellesi mieluista ajanvietettä.

Rakennusinsinöörikillan ENY-ohjel-
man mukaiset haalarit edestä ja takaa

TEEKKARIKULTTUURIA

Vappulehdet

Vappulehdet ovat olennainen ja näkyvä osa 
mahdollista teekkarivappua. Vappulehtien 
myyjät ovat tuttu ja taattu näky pääkaupun-
kiseudun katukuvassa koko mahdollisen vap-
puviikon. Ne ovat varmasti myös yksi tunne-
tuimpia teekkarikulttuurin ilmenemismuotoja 
Otaniemen ulkopuolella. Otaniemen teekka-
reiden julkaisuista Äpy ilmestyy parittomina 
vuosina, ja Julkku parillisina.
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“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja,
väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuk-
sia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa
yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea
teekkarijäynä oli - ja on varmaan edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopi-
vaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimie-
lessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovin-
naisen iloisen hetken aikaansaamiseksi.” -- Ossi Törrönen

Jäynä

TEEKKARIKULTTUURIA

Speksi

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

Omstartin raikuessa näyttelijät improvisoivat juuri tapahtuneeseen tilanteeseen uuden vivahteen, 
ja ehkäpä myös orkesteri ja tanssijat liittyvät spontaanisti mukaan. Lopputuloksena on kutkuttavan 
hauska, koskettava ja taatusti ainutkertainen kokoillan show.
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MUU POPPOO

SIXPACKIT 
AINA OPISKELIJAHINTAAN!
Opiskelijan li ikuntakeskus 
UniSport Otaniemi.
Otaranta 6



ENGIJENGI

MK eli
Maanmittarikilta

Pääaine: Rakennettu 
ympäristö (RYM)

Kippari: Juho
Sisäänotto: 50 opiskelijaa

Perustettu: 1901
Haalarit: Mattamustat, 
joissa fuksian värinen 

hiha ja reisitasku

IK eli
Rakennusinsinöörikilta

Pääaine: Energia- ja ym-
päristötekniikka (ENY)

Kippari: Visa
Sisäänotto: 95 

opiskelijaa
Perustettu: 1913

Haalarit: Rakentajansini-
set, joissa ympäristönvih-

reä hiha ja takatasku

KIK eli
Koneinsinöörikilta

Pääaine: Kone- 
ja rakennustekniikka 

(KJR)
Kipparit: Samuli ja Mar-

kus
Sisäänotto: 150

 opiskelijaa
Perustettu: 1915

Haalarit: 
Vaaleanpunaiset
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ENGijENGi

Energia- ja ympäristötekniikan pääaine kuuluu Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkea-
koulun piiriin, jossa opiskellaan myös Kone- ja rakennustekniikkaa, sekä Rakennettua ympäris-
töä. Näiden kahden killan, Koneinsinöörikillan ja Maanmittarikillan sielunmaailma sopii täysin 
Rakennusinsinöörikillan kanssa yhteen. Yhdessä muodostamme Aalto-yliopiston Insinööritie-
teiden korkeakoulun, Aalto ENGin! Nämä haalarit kannattaa painaa erityisesti mieleen, sillä tällä 
porukalla tulemme vuoden aikana parantamaan maailmaa ja levittämään ENGin ilosanomaa 
koko Otaniemen kansalle! Ohessa pienet tietopaketit jokaisesta killasta!
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Lukujärjestys
Oppimispalvelujen koordinaattorit laativat malli-
lukujärjestykset, johon on merkitty lukukausittain 
käydyiksi suunnitellut kurssit. Osa kursseista sisäl-
tää esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä 
tietyssä järjestyksessä.

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

https://into.aalto.fi/display/fikandeng

Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille pitää ilmoittautua WebOodissa (https://
oodi.aalto.fi/a/). Kurssin ensimmäisen tentin il-
moittautuminen sisältyy aina kurssin ilmoittautu-
miseen. Kursseihin voi sisältyä laskareita tai har-
joitustöitä, joihin tulee myös ilmoittautua. Ilman 
ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata. En-
simmäiset kurssi-ilmoittautumiset tehdään ISO-
jen kanssa opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse 
stressata. Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä 
monet kurssit ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisäl-
löistä ja käytännöistä kerrotaan niiden ensimmäisil-
lä luennoilla. Voit myös tutustua kurssien tietoihin 
MyCoursesissa 
https://mycourses.aalto.fi/?lang=fi

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 valmistautu-
minen kannattaa aloittaa ajoissa, ettei aiheen laajuus 
pääse yllättämään.

Lisätietoa:
https://into.aalto.fi/display/fisaannot/Aalto-yli-
opiston+yhteinen+tenttiohje

Kirjat
Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina kurssi-
kirja ja/tai luentomateriaalit. Kurssikirjoja löytyy 
Aalto-yliopiston kirjastosta, laitosten kirjastoista 
sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjoja 
voi ostaa kirjakaupoista. Usein kannattaa kuitenkin 
kysellä omilta ISOhenkilöiltä ja muilta vanhemmil-
ta tieteenharjoittajilta käytettyjä kirjoja. Joillakin 
kursseilla opiskelu pohjautuu luentomateriaaleihin 
ja sähköiseen sisältöön, kirjojen jäädessä sivualalle.

Aalto-yliopiston kirjasto http://lib.aalto.fi/fi/

Luentoja, laskareita ja harjoituksia
Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa 
luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuhar-
joitusten, laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa 
muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa 
ehdottomasti käydä. Ensimmäisellä luennolla kerro-
taan mahdollisista laskuharjoituksista, laboratorio- 
ja harjoitustöistä – yleensäkin kaikesta, mikä on 
tarpeellista kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka 
akateeminen vapaus antaa mahdollisuuden jättää 
osan kurssien opetustapahtumista välistä, ei se tar-
koita, etteivätkö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. 
Luennoille osallistuvat opiskelijat menestyvät tutki-
muksen mukaan parhaiten opinnoissaan.

AI NIIN, SE OPISKELU!

AI NIIN, SE OPISKELU!

https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
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AI NIIN, SE OPISKELU!

Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja 
niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutii-
nia harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla jär-
jestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia 
eli laskareita vetävät yleensä assistentit eli assarit, 
jotka ovat usein vanhempia korkeakoulun opiske-
lijoita. Hyvä assari on kultaakin kalliimpi, sillä as-
sareiden opastuksella on mahdollista laajentaa ym-
märrystä aihealueista, joita on luennoilla käsitelty 
ja selvitellä luennoilla epäselviksi jääneitä asioita.

Laskuharjoituksissa kerrataan ja käytetään luen-
nolla käsiteltyjä asioita. Kurssiassistentti opastaa 
ja neuvoo tehtävien kanssa. Joillain kursseilla las-
kuharjoituksista saa pisteitä tenttiin ratkaisemalla 
tehtäviä kotona, tai riittävä pistemäärä laskareista 
voi olla erikseen osasuorituksena edellytys kurs-
sin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut 
palautetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. 
Laskaritehtävät jaetaan usein etukäteen esimerkik-
si kurssin MyCourses -sivuilla.  Viime aikoina hy-
väksi todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun 
ovat laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävissä. 
Siellä ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan avun ol-
lessa lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun 
laskee yhdessä kavereiden kanssa.

Prujut
Otaniemen slangilla prujut tarkoittavat opetusmo-
nisteita tai tiivistelmiä kurssin aiheista. Prujuista 
löytyivät keskeisimmät kurssilla käsitellyt asiat, 
usein luentokalvoja ja mahdollisesti myös laska-
rit vastauksineen. Vaikka kursseja onkin uusittu, 
kiltalaisten keskuudessa liikkuvista prujuista saa 
usein hyvää tukea opiskeluun, sillä niissä on aihe-
piirin tärkeimmät asiat (usein hyvin) tiivistettynä.

Tietoa!
Korkeakoulumaailmassa on itse opittava löytä-
mään tietoa. Paras tietolähde monissa asioissa ovat 
usein vanhemmat opiskelijat. Myös opintoneu-
vojien puoleen voit kääntyä opintoihin liittyvissä 
asioissa. Opintoneuvojat tekevät työtään omien 

opintojensa ohessa, joten he osaavat katsoa asioita 
opiskelijan näkökulmasta. 

Vastaanottopaikka: huone 102, Otakaari 4
Yhteystiedot: advisors-eng@aalto.fi tai 
050 4064409, WhatsApp/Telegram 

https://www.facebook.com/opintoneuvola/ 
Käy tykkäämässä! 

Opintoihin saat tukea myös opinto-ohjaajalta sekä 
pääaineiden koordinaattoreilta, yhteystiedot Intos-
sa: 

Akateeminen vapaus
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huo-
mattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle 
tulee myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. 
Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omis-
ta opinnoistasi ja niiden etenemisestä.

Omien opintojen suunnittelu 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opinto-
jen+suunnittelu

Miten opiskelet? Opintopsykologien sivusto: 
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opin-
to-+ja+uraohjauspsykologit

Energia- ja ympäristötekniikan pääaine
 60 op

(Sisältää kandityön)
Sivuaine 

25 op
Vapaasti valittavat

25 op

Perusopinnot
70 op

Energia- ja ympäristötekniikan tutkintorakenne:

https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

http://rakennusinsinoorikilta.fi/mita-meilla-opiskellaan/



• Ammatillisiin tehtäviin tutus-
tuminen

• Syventää ura-ajattelua
• Täsmentää ylemmän tutkinnon 

opintosuunnitelmaa

• Työympäristöön tutustuminen
• Esimies-alaissuhteen havain-

nointi
• Työuran- ja opiskelutavoitteid-

en reflektointi

• Antaa pohjan ura-ajattelun ke-
hittymiselle

• Työkaluja työnhakuun
• Omien taitojen tunnistaminen 

ja niiden esille tuominen työn-
haussa
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HARJOITTELU
Kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää harjoittelua 5 op (valinnaisiin opintoihin). Har-
joittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen 
ja fyysiseen ympäristöön. 

Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa työympäristössä, esimies-alaissu-
hteita ja diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Insinööritieteissä on per-
inteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia 
työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja oppimista edistävä rapor-
tointi harjoittelujaksoista auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi. 

Kurssissa Harjoittelupassi (1 op) opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia 
osasuorituksia. Kurssi (ts. harjoittelupassikurssi) suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskel-
uvuoden aikana ja sen jälkeen suoritetaan Työympäristöharjoittelu (2 op). Lisäksi, opiskelijaa su-
ositellaan täydentämään opintojaan ja osaamistaan Syventävällä harjoittelulla (2 op). Opiskelija 
voi suorittaa em. harjoittelukurssit myös eri järjestyksessä, eivätkä kurssit ole esitietovaatimuksena 
toisillensa.
 
Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu
Harjoittelukurssien MyCourses –sivuilta, harjoittelukurssit löytyvät kurssikoodeilla. Tarkemmat 
ohjeet kurssien suorittamiseen kerrotaan kunkin kurssin aloitusluennolla. 

Lisätietoa harjoittelukursseista saat harjoitteluneuvojalta, yhteystiedot ja vastaanottoajat In-
to-sivulla: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot sekä harjoittelukurssien kurs-
sitiimiin ja harjoittelun vastuuryhmään kuuluvilta henkilöiltä.

Syventävä 
   Harjoittelu  2 op

Työympäristö-
harjoittelu

2 op

Harjoittelupassi
1 op

(1.lukuvuoden aikana)

HARJOITTELU
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OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA
Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot, kuten opintotuutorit/ISOhenkilöt, 
opintoneuvojat, opinto-ohjaaja, killan opintovastaava ja oppimispalveluiden henkilökunta 
sekä akateemiset ohjaajat. Oppimispalveluiden henkilökuntaan voit ottaa yhteyttä kaikissa 
opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Kurssikohtaista neuvontaa antavat kurssien opettajat.

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut  

Palvelupisteeltä saat opintoneuvontaa, virallisia opiskelutodistuksia ja voit noutaa valmiita 
tutkintotodistuksia sekä ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin:

Huone K102, Otakaari 4. 
Avoinna ti ja to klo 12-14, 
email: studies-eng@aalto.fi 
puh. 050 3478 230
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

Opintoneuvojat, harjoitteluneuvoja ja kv-neuvoja ovat tavattavissa vastaanottoaikoina 
opiskelijapalvelupisteellä 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot 
email: advisors-eng@aalto.fi 
puh. 050 406 4409. 
Myös WhatsApp, Telegram ja Facebook https://www.facebook.com/opintoneuvola

Opintoihin saat tukea myös opinto-ohjaajalta Mari Martinmaalta 
email: mari.martinmaa@aalto.fi, 
puh. 050 3048190

Yliopiston yhteinen opiskelijapalvelupiste:
Starting Point, Otakaari 1, huone Y199
auki ma - pe klo 11- 13 
Opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280
Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite: opiskelijapalvelut@aalto.fi
https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot 

Akateeminen ohjaus

Heti opintojen alussa uusi opiskelija saa itselleen akateemisen ohjaajan. Akateemista 
ohjaajaa on tarkoitus tavata joka syksy ja joka kevät. Tapaamisen kesto on ohjeellisesti noin 
15-30 min. Akateeminen ohjaus sisältää opiskelijan tavoitteiden edistämistä, urasuunnit-
telua ja opintosuunnitelman tekemistä. Oppimispalvelut tukee ja koordinoi akateemista 
ohjausta. 

Lisätietoa: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Akateeminen+ohjaus 

OPINTOJEN OHJAUS JA NEUVONTA
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Opiskelijapalaute osana oppimista ja opetuk-
sen kehittämistä

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille lähetetään kaksi fuksiky-
selyä 1. lukuvuonna. Lisäksi kandidaattiopiskelijoille lähetään opiskelijakyselyt 2. ja 3. lu-
kuvuonna. 

Kyselyt ovat osa opiskelijan proaktiivista turvaverkkoa ja oppimispalveluiden kohdennet-
tua palvelutuotantoa. Kyselyiden tuloksia käytetään korkeakoulun opetuksen sekä opinto-
jen ohjauksen kehittämiseen.

Aalto-ylipiston AllWell? Opiskeluhyvinvointikysely on suunnattu 2. ja 4. vuoden opiskeli-
joille. Opiskelijat saavat siitä myös vastapalautteen. 

Jokaisella käymälläsi kurssilla kerätään kurssipalautetta. Kun kysely on sulkeutunut ja sii-
hen on vastannut vähintään 5 opiskelijaa, kurssin vastuuopettaja saa automaattisesti pa-
lauteraportin sähköpostiinsa. Kurssipalautteesta toimitetaan lisäksi yhteenvetotiedot yli-
opiston ja korkeakoulujen johdolle kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijana sinulla on oikeus 
pyytää opettajilta palautetta, joka auttaa sinua parempiin opiskelusuorituksiin. On myös 
tärkeää, että annat omalta osaltasi palautetta opettajille sekä vastaamalla kyselyihin, että 
myös kertomalla kokemuksistasi. Opiskelijoiden äänen kuuleminen on tärkeä osa Aal-
to-yliopiston opetuksen, oppimisympäristön ja koulutuksen kehittämistyötä sekä opiske-
luun liittyvien palveluiden kehittämistä ja laadunvarmistusta. 

Valtakunnallinen kandipalaute selvittää kandidaatintutkinnon valmistumisvaiheessa tyy-
tyväisyyttäsi Aalto-yliopistoon ja kokemuksiasi opintojen sujumisesta.  Valmistuessasi 
maisteriksi pyydämme vastavalmistuneiden kyselyllä (TEK) mielipidettäsi opintojen su-
juvuudesta ja suoritetusta tutkinnosta sekä työelämäkokemuksistasi suhteessa opintojen 
aikana kehittyneeseen osaamiseen. 

Lisätietoa: 
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Palaute+ja+kyselyt 

OPISKELIJAPALAUTE
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AA-KERHOT

AMMATTIAINEKERHOT
Ammatiainekerhot ovat korkeakoulumme kiltojen alaisuudessa toimivia yhdityksiä, joiden 
tarkoitus on koota eri pääaineista kiinnostuneita opiskelijoita yhteen. AA-kerhot järjestävät 
erilaisia tapahtumia, kuten saunailtoja, excursioita ja tietysti bileitä. Tunnetuimpia ja hauskimpia 
tapahtumia ovat mm. LVK/LVI Wappubooli, Mommilanjärven souteluiden yhteisosallistuminen 
ja Members Only Bileet. Ammattiainekerhoihin kannattaakin liittyä jo fuksina, ja voit kuulua 
useampiinkin tai vaikka kaikkiin niistä!

Maa- ja Kalliorakentajat
Geo- ja vesirakentamisen 

kerho

Akva
Vesi- ja ympäristötekniikan 

kerho

Lämpövoimakerho
Energiatekniikan kerho

Poligoni
Geoinformatiikan kerhoTeekkarien LVI-kerho
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Otaniemi on erikoinen vapaa-alue, jolle on aikojen 
kuluessa kehittynyt varsin pitkälle oma kielensä. 
Vai mitä ajattelet lauseesta: “Pitää mennä FTMK:n 
kanssa YTHS:n järjestämälle kurssille, pääseekö 
sinne lafkalta nopeiten OK:ta pitkin?” - tai “Se N. 
Kurssilainen ei saanut noppia, vaikka prujasi vito-
sen papereista Ketolla”?

Sanoja ja sanontoja on melkoinen viidakko, osa on 
pääkaupunki-seudulle tyypillisiä, osa kaikille teek-
kareille, osa Otaniemelle ja jokunen jopa ihan IK:n 
omiakin. Tätä kielikurssia ei hyväksytä DI:n tutkin-
toosi, mutta varsinkin alkuaikanasi Otaniemessä 
kurssista saattaa olla arvaamatonta hyötyä.

Aalto-yliopisto: Helsingin kauppakorkeakoulun, 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä neljän 
tekniikan alan korkeakoulun muodostama yliopis-
to.
Aino: AYY:n ylioppilaslehti.
Alvari: Alvar Aallon mukaan nimetty ruokala kan-
ditalon sisäänkäynnin vieressä.
Alvarin aukio: Ruohokenttä ostarin ja päälafkan 
välillä, saanut nimensä edellisen mukaan. Käyte- 
tään myös lyhennelmää Alvari.
Amfi: Porrasmainen rakennelma A-salin ulkopuo-
lella Alvarilla.
Assari: Assistentti. Prujaa laskuja kalvolle laska- 
reissa yrittäen paikata luennolta jääneitä aukkoja 
opiskelijan tiedoissa. Jäätyy vain harvoin.
AYY: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinun yliop-
pilaskuntasi 

Dipoli: Vaikuttava rakennus ostarin ja Otahallin 
välillä (Otakaari 24). Yliopiston hallinnon lisäksi 
sisältää opiskelijaruokalan ja näyttelyitä. Dipolissa 
järjestetään myös juhlia.

ENG: Aalto School of Engineering eli Insinööri-       
tieteiden korkeakoulu. Sinun koulusi!
Excursio: Excu, XQ Yritysvierailu, joka sisältää 
asiaa tai sitten ei. Parhaat excut päättyvät saunan 
lauteille. Hyvä paikka ansaita pöljän maine™.

Fuksi: Phuksi Saks. Fuchs, Fux = kettu, keltanokka, 
ensimmäisen vuoden opiskelija. Sinä.
Fuksikapteeni: Työmyyrä, joka vastaa fuksien hy-
vinvoinnista. Kaveri, jolle voi AINA kilauttaa.
Fuksimajuri: Isähahmo fuksikapteenien yläpuolel-
la. Päättää mm. siitä, järjestetäänkö Wappu.
FTMK: Fuksitoimikunta. Kaikkien Otaniemen kil-
tojen fuksivastaavien tyhmyyden tiivistymä.

Gorsu: Illanvietto- ja saunatila JMT 5:n kellarissa.
Gh-0.1100: Kiltiksellä vuoden ympäri pyörivä 
kitaransoittokurssi. Opintopisteitä siitä ei ikävä 
kyllä saa. Kunnioitusta saa vetämällä Kalifornian 
Expertillä.
Gravitaatio: Laskiaisen riemujuhla, vrt. Iso G, älä 
sekoita isoon H:hon tai pikku G:hen. Elastisuutta 
käsitellään vasta termodynamiikan kurssilla.

Haalarit: Yleinen teekkarin edustusasu, suojaa 
roiskeilta.
Hermanni: Herman Ossian Hannelius, legendaa-
rinen raksan proffa, joka on lainannut nimensä 
vuosijuhlallemme. Myös killan laulukirja.
Humanisti: Yliopistohenkilö. Jonkun mielestä 
teekkarin täydellinen vastakohta, mutta on myös 
usein ihan hyvä ihminen.

IE: Isännistö ja emännistö. Otaniemen toisiksi
parhaita bilettäjiä (kts. FTMK).
IK: Rakennusinsinöörikilta, tuttavallisemmin 
Raksa. Sinun kiltasi!
ISOhenkilö: Aina ymmärtävä isosisarus, jonka 
tarkoituksena on perehdyttää sinut teekkarikult-
tuurin perusteisiin.

JMT: Teekkarikylän valtaväylä, jonka varrelta löy-
dät ainakin miljoona väärin pysäköityä autoa.
Julkku: Äpyn kanssa vuorovuosina ilmestyvä 
teekkareiden wappuhuumoripaketti. Tulee myyn-
tiin seuraavan kerran (mahdollisen) Wapun ’20 
alla.
Jämeräpartainen insinööri: Kova jätkä, aina hen-
gessä mukana. Antaa mm. tempauskäskyt.

Kandidaattikeskus: Kanditalo, Otakaari 1 
Keto: 1)AYY:n keskustoimisto (Otakaari 13). 
2) Metsäisellä seudulla avomaa, jota pitää avoime-
na karjan laidunnus.
Kilta: Kunkin osaston opiskelijoita yhdistävä yh-
teisö. Onhan niitä muitakin, mutta IK on todistet-
tavasti paras.
Kiltis: IK:laisten tukikohta lafkallamme, kiltalais-
ten olohuone ja toinen koti (Otakaari 4)
Kylteri: Yleensä vihreään sonnus-tautunut Kaup-
pakorkeakoulun opiskelija, rakastettu ja herjattu.

Lafka: Laitos. Viittaa myös rakennukseen, esim.- 
päälafka (Otakaari 1), konelafka (Otakaari 4).
Laskarit: Laskuharjoitus. Assarin vetämä tilai-
suus, jossa veikataan parhaita tehtävien ratkaisuja.
Laulu: Yksi monista teekkariuden ulkoisista tun-
nusmerkeistä. Kuuluu mahdollisimman kovana 

LC-0001: OTANIEMI - SUOMI
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Luento: 1) Tilaisuus, jossa luennoitsijan muis-
tiinpanot kopioituvat opiskelijan muistiinpa-
noiksi kulkematta kummankaan aivojen kautta. 
2) Toiseksi paras tapa tavata kavereita.
Lukkari: Laulunjohtaja. Aseina gongi ja mahdol-
li- sesti lukkarinsauva.

Maari: 24h auki oleva ATK-keskus. Opiskelijoi-
den toinen koti tenttiviikolla ja selkkarin palau-
tuspäivän lähestyessä. (Sähkömiehentie 3)
Mursu: 1) (Odobenus rosmarus) suurikokoinen, 
vesielämään sopeutunut arktinen nisäkäslaji. 2) 
Kylterifuksi

N. kurssilainen: Kokenut teknokraatti, pyörinyt 
Otaonnelassa kauemmin kuin neljä (4) vuotta.
Noppa: Opintopisteistä käytettävä nimitys (op). 

Oltermanni: 1) Opettajien edustaja killassa, täl-
lä hetkellä professori Leena Korkiala-Tanttu. ks. 
s.11 2) Juusto.
Opintoneuvola: Sinua vaivaa jokin asia. Menet 
sisään. Tulet ulos. Sinua vaivaa moni asia. Niinpä 
niin...
Opintopiste: Järjestelmän tukipylväs, ruoska ja 
porkkana. Opintomenestyksen mitta.
Ossi Törrönen: Kuulet vielä. Tai jos et jaksa 
odottaa, niin googleta ”Ossin lässyt” ja lue.
Otaantuminen: YTHS:n diagnosoima sairaus, 
joka aiheuttaa kaiken toiminnan sijoittumista 
Otaniemeen ja vieraantumista muusta maail-
masta.
Otakaari: Kavereiden kesken OK. Otaniemeä 
kier- tävä tie, jolla tuntuu olevan täysin omat lii-
kennesäännöt (varsinkin öisin).

Printteri: Mystinen, ATK-luokassa asustava 
eläin, jonka sielunelämä on monelle teekkarille 
täysi arvoitus.
Polyteekkarimuseo: JMT 3 A:n kellarissa toi-
miva teekkariuden elävä muistomerkki. Ehdot-
tomasti tutustumisen arvoinen paikka. Siirtyy 
väistötiloihin syksyllä remontin vuoksi.
Pruju: Prujaamisen tulos. Graafinen jäljenne.
Pöljä: 1) Pöljän maineen™ saanut henkilö. 2) Kylä
Pohjois-Siilinjärvellä.

Raati: Kiltamme hallitus. Kts. s. 8-10
Rantsu: Rantasauna, teekkarihengellä ja -työllä ra-
kennettu löylynheitto- ja illanistujaispaikka.
R-talo: Rakennus- ja ympäristötekniikan laitos.
Ruutiset: Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti, 
ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa.
Smökki: Servin mökki. Kovaakin kovempi bile-
paikka.
Skumppa: Kuohuviini, wappujuoma numero yksi.
SMT: Perhekylän pääväylä, Servin Maijan tie.
Sähköposti: Koulunkäynnin elinehto. Lisää aal-
to-mailisi puhelimeesi!

Teekkari: Vähintään vuoden korkeakoulussa opis-
kellut tekn. yo. Tietyn elämäntavan omaksunut ih-
minen – pelkkä lakki ei tee teekkaria. Toivottavasti 
myös sinä Wappuna 2019!
Teekkarilakki: “Suomessa kaikki hullut saavat val-
kolakin. Häiriintyneimmät niistä merkitään tupsul-
la.”
Tekn. yo: Tekniikkaa opiskeleva ylioppilas. Korrek-
ti, asiallinen, kaikin puolin yhteiskuntakelpoinen 
kansalainen.
TF: Täffä, Teknologföreningen 1) AYY:n ainoa 
osakunta, ruotsinkielinen sellainen. 2) Rakennus 
ja ruokala Otaniemessä. Spagettia keskiviikkoisin. 
(Otakaari 22)
Triviaali: Helppo, itsestäänselvä asia, jonka kaikki 
ymmärtävät - paitsi sinä.
Tupsufuksi: Toisen vuosikurssin opiskelija.

Valmistuminen: Katkaisee lupaavasti alkaneen 
opiskelun, joskus?!?
Vanhempi tieteenharjoittaja: Vuosikurssien II – N 
opiskelija.
Väre: Entisen Ainon aukiolle rakentuva ARTS:in 
rakennus. 

Wanha Poli: Itäiseen satamakaupunkiin jäänyt yli-
oppilaskuntatalo, nykyisin GLO Hotel Art.
Wappu: Järjestetään, jos fuksimajuri suo. Ajanjakso 
jossain huhti- ja toukokuun 15. päivien välillä. Suu-
ri ja perinteikäs juhla, jolloin ahkerat fuksit saavat 
teekkarilakin. Teekkarien joulu, uusivuosi, synty-
mäpäivät ja juhannus yhdellä kertaa.

YTHS: Ylioppilaiden terveyden huoltosäätiö. Toi-
mipiste Otaniemessä on edullinen paikka hoidattaa 
vikojaan niin henkisellä kuin fyysiselläkin tasolla. 
(Otakaari 12)

ÄPY: Neljä kirjainta, joihin voit luottaa. Otanie-
messä parittomina vuosina paras vappulehti.

LC-0001: OTANIEMI - SUOMI

kaikissa mahdollisissa ja mahdottomissa tilanteis-
sa. Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.



1. Kanditalo, Päärakennus (Otakaari 1)
2. T-Talo 
3. TUAS-talo
4. Konelafka
5. Maarin Talo
6. Harald Herlin-oppimiskeskus (Kirjasto)
7. AYY-Palvelupiste
8. Ostoskeskus (Alepa)

9. Dipoli
10. Täffä
11. YTHS
12. Otahalli (Unisport)
13. Smökki (Servin mökki)
14. Rantsu
15. OK20 (Otakaari 20)
16. Ossinkulma
     
       Kiltahuone!
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SELVIYTYMISOPAS

Matkakortti

Pääkaupunkiseudulla liikkumisessa auttaa Helsingin 
seudun liikenne (HSL) ja heidän palveluidensa mak-
samiseen käytetään matkakorttia. Seudun ulkopuolelta 
muuttavat voivat käydä ostamassa kortin suoraan jouk-
koliikenteen palvelupisteeltä, jolloin hinta on 5€. Mat-
kakorttiin täytyy hakea opiskelijastatus, joka oikeuttaa 
halvempiin kerta- ja kausimatkoihin. Statukseen oi-
keuttaa todistus opiskelusta eli opiskelijakortti tai hake-
muslomake oppilaitoksen leimalla ja allekirjoituksella. 
Mikäli olet juuri muuttanut pääkaupunkiseudulle, tar-
vitset myös maistraatista todistuksen asuinpaikastasi.

Opiskelijakortti

Jos olet kotoisin Kehä III:n ulkopuolelta, ja matkustat 
kotipuoleen VR:n tai Matkahuollon palveluja hyväksi 
käyttäen, joudut todistelemaan opiskelijastatustasi saa-
daksesi alennusta matkoista. Jos matkustat paljon kis-
koilla, kannattaa hommata alkuun VR:n opiskelijakort-
ti. Kunnes saat opiskelijakorttisi, AYY:n jäsenmaksun 
maksukuitti toimii opiskelijakorttina mm. ruokaloissa. 
Pidä se siis mukana.

Menossa inttiin tai TJ0?

Vaikka olisit lähdössä armeijaan kesällä tai talvella, 
muista silti lunastaa opiskelupaikkasi ajoissa ja ilmoit-
tautua poissaolevaksi armeijan ajaksi. Mikäli armeija 
häämöttää jo talvella, suosittelen harkitsemaan, voisiko 
sen siirtää vasta kesäksi: fuksivuosi on kokonaisuus, jota 
et halua missata!

Onko valtion täysihoito osaltasi juuri nautittu? 
Hanki katto pääsi päälle ja tarkista terveydentilasi sekä 
rahatilanteesi. Hae asuntoa ajoissa, vaikka pääsisitkin 
pois armeijan leivistä vasta alkusyksystä.

Tule mukaan killan toimintaan, vaikka olisitkin ollut 
poissa pari ensimmäistä päivää tai vaikka saapuisit vasta 
lähempänä joulua. Ota rohkeasti yhteyttä fuksikaptee-
niin, niin järjestetään sinulle omat ISOhenkilöt ja pot-
kaistaan teekkarielämäsi käyntiin!

Murua rinnan alle

KELA tukee opiskelijaruokaloita, jotta ne voivat tarjo-
ta opiskelijahintaisia annoksia parilla hassulla eurolla. 
Opiskelijaruokaloiden etuudet ovat voimassa myös itäi-
sen satamakaupungin, Helsingin, puolella.

Alvari on monesti ruuhkainen, sillä se sijaisee otollisesti 
Kanditalon yhteydessä. Alvarista saa perushyvää ruokaa.

Täffä on ruåtsinkielisen osakunnan TF:n pitämä
ruokala, jossa annokset ovat taatusti isoja. Keskiviikkoi-
sin Täffältä saa roimat spagettisatsit talon oivallisella jau-
helihakastikkeella (tai kasviskastikkeella) ja perjantaisin 
on lohipäivä.

Dipolista saa monipuoliset salaatit ja maukkaat leivät, 
sekä herkulliset humuslevitteet. Rakennuksen arkkiteh-
tuuri on vertaansa vailla, joten ruokaillessa ei käy aika 
pitkäksi.

Kvarkista löytyy myös hyvät salaatti- ja leipävalikoimat 
sekä erityisen hyviä kasvisruokia sekä keittoja.

Edellä mainittujen paikkojen lisäksi ruokaloita löytyy 
myös useiden eri laitosten rakennuksista. Kaikki ruoka-
lat ja niiden ruokalistat löydät osoitteesta ruokalistat.net.

Kaikissa ruokapaikoissa opiskelijahintaisen ruuan edel-
lytyksenä on opiskelijakortin (tai AYY:n jäsenmaksukui-
tin) näyttäminen kassalla.

Liikettä niveliin!

Urheilu tarjoaa tervetullutta vastapainoa opiskeluun ja 
opiskelijaelämään.

Unisport on edullinen tapa päästä kuntosalille tai vaik-
ka pilatekseen! Aaltolaiselle kausikortti maksaa noin 
140€/12kk. Lähin toimipiste sijaitsee Otahallilla. Lisä-
tietoa ja tarkemmat hinnat löydät osoitteesta unisport.fi

Killan ja korkeakoulun joukkueet osallistuvat Unispor-
tin järjestämiin jalkapallo-, futsal-, lentopallo-, ja ko-
ripallosarjoihin. Mukaan lähteminen ei vaadi mitään 
ilmaveivien osaamista, vaan reipas asenne riittää. Osas-
sa sarjoista pelataan kilpa- ja harrastesarjaa. Myös kap-
teeninne eksyy silloin tällöin pelikentille!

Lisäksi Otaniemen lähimaastossa on runsaasti hyviä 
lenkkipolkuja merellisissä maisemissa.

SELVIYTYMISOPAS

.-- .- ..- 
--- ... .- .- -
-- --- .-. ... . - - .- .-



Lokakuu
1.10. Otatarhan ajot ja lakinlaskijaiset 
10.10. Pääaineiltama 
14.10. Fuksiaiset
19.10. 1/2-Hermanni
20.10. 1/2-Hermannin sillis
30.10 RILkamat

Marraskuu
1.11. Fuksien liikuntapäivä
6.11. Fuksien Juhlasitsit
8.-9.11. Kotimaan Puoli Pitkä
12.11. HBN?!?!
16.11. Vaalikokous ja pIKkujoulut
27.11. Fuksiexcu

Joulukuu
2.-4.12. Nelikiltaristeily
11.12. Piparielementti
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MUISTILISTA JA SYKSYN TAPAHTUMIA

Muista vastaanottaa opiskelupaikkasi  ja ilmoittaudu läsnäolevaksi.

Hanki Aalto-käyttäjätunnukset osoitteesta salasana.aalto.fi.

Maksa AYY:n ja Rakennusinsinöörikillan jäsenmaksu.

Hae opiskelijakorttia (www.myfrank.fi) opiskelijanumeron saatuasi. 

Hae asuntoa!! Ohjeet sivulla 19. Voit saada asunnon käyttöösi jo elokuun alussa, toimi vielä kun on aikaa. Otanie-
messä järjestetään hätämajoitusta sitä tarvitseville syyskuun ajan. 

Ano opintorahaa, yleistä asumislisää ja mahdollisesti opintolainaa nyt - ruuhkat ovat järjettömät syksyllä!

Saavu maanantaina 3.9. ajoissa U2-saliin. Varaa koko päivä ja ilta käyttöösi. Ylipäätänsä ekalla viikolla on paljon 
ohjelmaa - huomioi se esimerkiksi työvuoroja sopiessasi.

Jos et pääse paikalle 3.9. tai tulee muita ongelmia, meilaa tai soita fuksikapteenillesi    
(visa.simola@aalto.fi, 044 271 5488), niin saamme opintosi ja opiskelijaelämäsi silti käyntiin.

Tutustu materiaaliin: tähän oppaaseen ja muuhun kirjekuoressa tulleeseen sälään

Tule MAIK-varaslähtöön (s. 26-27) tutustumaan opiskelijatovereihisi!

Liity IK-fuksit 2018 -ryhmään facebookissa joko hakutoiminnon avulla, tai ao. QR-koodin avulla, sekä lataa Tele-
gram-sovellus älypuhelimeesi ja liity ryhmään linkillä https://t.me/joinchat/D8cMSRATWkELhFtd8T4ddw. TG on 
Whatsappin kaltainen pikaviestintäsovellus, mutta paljon käytännöllisempi suuriin ryhmäkokoihin. 

Pyydä fuksikapteeniasi Facebook-kaveriksi, ennen kuin hän ehtii ensin!

Lue tämä lista vielä kerran läpi!

MUISTILISTA

SYKSYN TAPAHTUMIA
Elokuu
25.-26.8. MAIK-varaslähtö

Syyskuu
3.9. Tutustumisilta
4.9. Otasuunnistus
5.9. Aalto-party
6.9. Fuksiryhmäkivaa
7.9. Kaukkarit

10.9. Energiasauna
11.9. Stadisuunnistus
14.9. Sitsikoulutus
16.9. Fuksisitsit

20.9. RIL-nuorten gaalailta
26.9. Lettufutis

HUOM! Kaikkia päivämääriä ei ole vielä lyöty lukkoon! IK:n nettisivuilta ja erityisesti syk-
syllä saamistasi viikkomaileista löydät ajankohtaisempaa tietoa tapahtumista!vv
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EKA VIIKKO JA SOME

Maanantai 3.9.
8-8:45 Aamupala, U2-salin aula, Otakaari 1
9-10 Korkeakoulun tervetulotilaisuus, U2-sali, Otakaari 1
10-11 Johdatus opiskeluun, U2-sali, Otakaari 1
11:15-12:30 Pääaineen ja killan tervetulotilaisuus, 
Otakaari 4, K215
12:30-14 Ruokailu ja kiertelyä Otaniemessä ISOjen kanssa
14-16 Teekkarielämää, Dipoli, Otakaari 24 
18:00 Tutustumisilta ja saunomista, Otakaari 20

EKA VIIKKO

Tiistai 4.9.
9-11 Haalareiden jako
11-12 Ruokailua ja kiertelyä ISOjen kanssa
12-14 Tietojärjestelmiin harjoitus
14-17 Kurssi-ilmoittautumisia ja kiertelyä ISOjen kanssa
17:00 Otasuunnistus

Keskiviikko 5.9.
10-12 Pääaineiden tilaisuudet
12-15 Ruokailua ja kiertelyä ISOjen kanssa
15--> Aalto Party ja Aalto Afterparty

Torstai 6.9.
9-10 Palveluluento, B-sali, Otakaari 1
10-11 Palveluständit, Otakaari 1
11-12:20 Kirjastovierailu fuksiryhmissä, Otaniementie 9
12:30-15 Ruokailu ja kiertelyä
17:00 Fuksiryhmähengailua

Perjantai 7.9.
9:30-10 ENGin valokuvaus amfilla
10:15-11 Johdatus opiskeluun luento, Aalto-sali, Otakaari 1
11:15 Ruokailu ja kiertelyä ISOjen kanssa
13-14 Opinnot sujuvasti alkuun työpaja
14-->Kiertelyä, etkoilua ja kaukkarit

www.facebook.com/
rakennusinsinoorikilta

w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/385844651901521/

@rakennusinsinoorikiltawww.rakennusinsinoorikilta.fi

IK:n kotisivut IK-Fuksit ‘18 FBIK:n InstagramIK:n Facebook



IK-HYMNI

INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ SYNTYNYT
INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ LUOTU
:,: TERÄSSILTOJEN, RAUTATEIDEN 

KUNNIAKSI
ON MUN RISTIÄISENI JUOTU. :,:

INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ SYNTYNYT
INSINÖÖRIKSI OLEN MINÄ LUOTU

:,: POLYSTEEKISSA TIET, SILLAT, 
KANAVAT

SIKSI OPPIA ON MUN SUOTU. :,:

TEEKKARIHYMNI

:,: 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 :,:


