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FUKSIKAPTEENIEN TERVEHDYS

Käsissäsi on Koneinsinöörikillan fuksiopas vuosimallia 2017, mikä tarkoittaa, että Sinut on hyväksytty opiske-
lemaan kone- ja rakennustekniikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun eli lyhyemmin ENGiin. 
Mahtavat onnittelut opiskelupaikastasi! Tämä opas toimikoon avaimena uuteen elämänvaiheeseesi, sillä näi-
den kansien välistä löydät vastauksen lähes kaikkiin mieltäsi juuri nyt askarruttaviin kysymyksiin. Uutta tietoa 
on runsaasti, eikä kaikki varmasti jää kerralla muistiin. Katso kuitenkin ainakin takakannen checklist kuntoon 
kesän aikana, jotta uuteen ympäristöön saapuminen ja alkumatkasi teekkariuden tiellä olisivat mahdollisim-
man mutkattomia.
 
Me olemme Sinun omat Fuksikapteenisi Aamos ja Lassi. Meidän vastuullamme on mahdollistaa Sinulle ja fuk-

sitovereillesi unohtumaton fuksivuosi sekä 
tarjota eväät vaivattomaan opiskelijauran 
alkuun. Tavoitteenamme on, että juuri Si-
nusta kasvaa tupsulakin arvoinen teekkari 
ja että saat painaa lakin ansaitusti päähäsi 
mahdollisena Wappuna 2018. Toimimme 
myös ensimmäisenä linkkinäsi kiltaan, kor-
keakouluun ja ylioppilaskuntaan eli meiltä 
voit kysyä mitä ja milloin tahansa!
 
Apunamme Sinun ja noin 150 fuksitoverisi 
kotouttamisessa on joukko ISOhenkilöi-
tä, jotka opastavat teitä pienempiin fuksi-
ryhmiin jaettuina käytännön asioissa niin 
opiskelun kuin opiskelijaelämänkin saralla. 
Yhdessä ISOjen kanssa me fuksikapteenit 
pidämme huolen siitä, että Otaniemi ja sen 
moninaiset mahdollisuudet tulevat Sinulle 
ja uusille ystävillesi tutuiksi. Suosittelemme 
vilpittömästi lähtemään tapahtumiin ja toi-
mintaan heti alusta pitäen mukaan teekka-
rimaisen rohkealla ja ennakkoluulottomalla 
asenteella!
 
Muista nauttia kesästäsi, vaikka varmasti 
odotatkin koittavaa syksyä yhtä suurella 
innolla kuin mekin. Jos missään vaiheessa 
kohtaat kysymyksiä, joihin tämä opas ei tar-
joa vastauksia, niin muista, että voit kääntyä 
missä tahansa asiassa meidän puoleemme. 
Olemme nimittäin täällä juuri Sinua varten!
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS PHUXIVATORNS HÄLSNING

Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi. Ensimmäi-
senä tahdon tietysti onnitella sinua opiskelupaikastasi. 
Mahtavaa! Haluan myös toivottaa sinut lämpimästi ter-
vetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme.
 
Minä olen fuksimajuri Lauri Nyrhilä ja minun tehtäväni 
on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöittesi kanssa 
tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ikimuistoi-
nen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja joh-
dan kaikkien yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa 
Fuksitoimikuntaa tai tuttavallisemmin FTMK:ta.
 
Elämässäsi on alkamassa uudenlainen vaihe. Yliopis-
to-opiskelu eroaa valtavasti vaikkapa lukion käyn-
nistä. Akateeminen vapaus tuo mukanaan vapautta 
ja mahdollisuuksia opiskelun saralla, mutta samalla 
akateemisen vastuun – oletkin jatkossa itse vastuussa 
opiskelustasi. Saat itse päättää oman opiskelutahtisi, 
mutta vastuu opintojen etenemisestä on niin ikään 
sinulla. Monialainen yliopisto mahdollistaa opintojen 
lisäksi myös äärimmäisen rikkaan opiskelijatoiminnan. 
Otaniemessä opiskelee teekkareiden lisäksi myös tai-
teiden ylioppilaita sekä kyltereitä eli kauppatieteiden 
ylioppilaita.
 
Teekkariyhteisö johon olet astumassa sisään, on mo-
nella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariudelle ominaista 
on ennakkoluulottomuus, yhteishenki ja yhteisöllisyys. 
Teekkarit ovat rehtiä ja reipasta porukkaa, jotka hyväk-
syvät jokaisen juuri sellaisena kuin hän on. Kulttuuria 
kuvastavat hyvin erilaiset projektit, joissa mennään 
tekeminen edellä ja murehditaan tarvittaessa jälkikä-
teen. Otaniemi onkin loistava paikka kokeilla kaikkea 
uutta ja ihmeellistä.
 
Teekkarius omaa pitkän historian ja tänä syksynä juh-
litaankin teekkariuden 145-vuotisjuhlaa. Teekkarit 
ovat historiansa aikana olleet näkyvästi esillä koko 
Suomessa, erityisesti Otaniemessä ja aikanaan Hel-
singissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan 
jäynistään, wappulehdistään, tempauksistaan ja teek-
karilauluistaan. Tupsukansa pyrkii aina herättämään 
huomiota ja hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaelä-
jissään. Tupsulakki, tuo teekkarin arvokkain tunnus 

Grattis till din studieplats på maskin- och bygg-
nadsteknik och välkommen till Aalto-universite-
tet! Du skulle inte ha kunnat välja bättre, framför 
dig har du nämligen ett helt fantastiskt phuxår.
 
Jag heter Christian Segercrantz och är Phuxivator 
på Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga 
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 svenska här 
vid universitetet så är du varmt välkommen med. 
Det är bara att komma med hit under orienterin-
gsveckan eller kontakta mig. 
 
Det kommer att ordnas en massa program för 
er. 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 phuxpoäng. De som får tillräckligt 
med phuxpoäng kan nämligen få teknologmös-
san till Wappen (om den ordnas)!
 
Jag vet att Aamos och Lassi kommer att ta bra 
hand om dig, men jag är också alltid här för dig.  
Kom ihåg att läsa igenom hela denna blaska or-
dentligt och i tid ta i tu med alla de nya utmanin-
garna som kommer att ske, ta checklistan i denna 
blaska till hjälp. Jag hoppas du har en skön som-
mar och vi ses i september.
 

Christian “Chriso” Segercrantz
Phuxivator
+358 400 566 668
phuxivator@tf.fi

on ollut käytössämme jo pitkään: ensi vuonna sen 
käyttöönotosta tulee kuluneeksi jo 125 vuotta. Teek-
karit ovat tunnettuja pitkien perinteiden vaalimisesta 
jumittumatta niihin. Teekkarikulttuuri onkin lopulta 
kaikkea, mitä hauskaa tai hullua kulloisetkin teekkarit 
sattuvat keksimään.
 
Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otanie-
messä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi teh-
tävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä 
opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. 
Oman teekkarilakin saadakseen fuksit osoittavat ak-
tiivisuutta ja mielenkiintoa yhteisöään kohtaan ke-
räämällä fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja teh-
tävistä. Fuksipisteet ovatkin mainio tekosyy tutustua 
kulttuuriimme ja muihin Otaniemessä opiskeleviin 
hauskanpitoa unohtamatta! Mikäli teekkariyhteisö ja 
erityisesti fuksit osoittavat ansiokkaasti teekkarihen-
keä, on mahdollista että mieleni heltyy ja päätän jär-
jestää teille teekkareiden juhlista suurimman, Wapun, 
jolloin fuksit saavat ensimmäistä kertaa painaa pää-
hänsä oman teekkarilakkinsa.
 
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on keho-
tus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. 
Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, kurssikave-
reihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä te-
keminen ja kokeminen ovat opintojen lisäksi parasta, 
mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjo-
ta. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat 
muut tahot luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä 
itse päätät, millaisen haluat omasta opiskeluajastasi 
tehdä.
 
Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraa-
maan sinun ja tovereidesi matkaa kohti teekkariutta. 
Tule juttelemaan milloin vain. Näillä sanoilla haluan 
toivottaa sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Lauri Nyrhilä
Fuksimajuri
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ISOTERVEHDYS
Onneksi olkoon, olet aloittamassa opiskeluelämän Aalto-yliopistossa! Edessäsi ovat huikeat ajat opiskelijayhtei-
sössä teekkarikulttuurin parissa. Orientaatioviikolla ja opintojen alkaessa törmäät hurjaan määrään uusia asioita ja 
saat uutta tietoa joka suunnasta. Kaikkea voi olla heti vaikea muistaa, ja mieleesi saattaa juolahtaa mitä hassumpia 
kysymyksiä. Älä kuitenkaan murehdi, sillä Koneinsinöörikillan ISOt ovat aina valmiina auttamaan!
 
ISOhenkilö on fuksin tuutori ja paljon enemmän. ISOt ovat vanhempia opiskelijoita, jotka haluavat auttaa ja opas-
taa uusia kiltalaisia korkeakoulu-uran alkuun. ISOt auttavat, jos pohdit, miten ilmoittautua kurssille, kuinka hank-
kia opiskelijakortti, tai mistä löytyykään luokka Y324. He ovat opintotuutoreiden lisäksi fuksin isosiskoja ja -veljiä, 
jotka voivat opastaa missä tahansa korkeakouluelämän ongelmissa.
 
Ensimmäisellä viikolla fuksit jaetaan pienryhmiin, joita opastavat ISOt. He ovat teekkarielämäsi alun tuki ja turva. 
Lähde siis heti rohkeasti ISOjen matkaan ja tutustumaan uusiin parhaimpiin ystäviisi. Fuksivuotesi on ainutlaatui-
nen, joten muista ottaa siitä kaikki ilo irti!
 
Alisa Lehtinen
ISOvastaava

OPINNOT



8 9

O
P

IN
N

O
T

O
P

IN
N

O
T

OPINTOJEN RAKENNE
Opiskellessasi Aalto-yliopistossa insinööritieteiden 
kandidaattiohjelmassa, tarkemmin kone- ja rakennus-
tekniikan pääaineessa, tutkintosi rakenne on kaksi-
osainen. Suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkin-
non, jonka jälkeen jatkat diplomi-insinöörin tutkinnon 
parissa. Tutkinnot jakautuvat sivulla olevan kuvan mu-
kaisesti eri osiin. Kuvassa on myös kerrottu eri koko-
naisuuksien laajuudet opintopisteinä. Nimistäkin voit 
huomata, että sivuaineen ja vapaavalinnaiset opinnot 
saat itse päättää. Näiden kurssien avulla voit esimer-
kiksi tukea pääaineesi opintoja. Jos haluat pyrkiä vaih-
tamaan pääaineesi kokonaan toiselle alalle maisteri-
vaiheessa, voit myös käyttää näitä opintoja sen alan 
kurssien lukemiseen.

Vuodessa suositeltu opintopistemäärä on 60 opinto-
pistettä, joka vastaa noin 1600 tuntia työtä. Sillä tah-
dilla tekniikan kandidaatin tutkinnosta suoriutuu siis 
kolmessa vuodessa ja valmiiksi diplomi-insinööriksi 
viidessä vuodessa. Ei kannata huolestua, jos tutkin-
torakenne tuntuu sekavalta ja kurssien valitseminen 
jännittää, mallilukujärjestysten ja tuutoroinnin avulla 
opiskelun aloittaminen on helppoa ja itselle huoleh-
dittavaksi jää vain kurssien suorittaminen.

Perusopinnot ovat kaikille Insinööritieteiden kor-
keakoulun opiskelijoille yhteisiä. Niillä pääset tutus-
tumaan siis myös energia- ja ympäristötekniikan ja 
rakennetun ympäristön opiskelijoihin. Perusopinnot 
sijoittuvat pääasiassa ensimmäiseen opiskeluvuoteen. 
Perusopintojen sisältäessä yleishyödyllisiä kursseja, 
pääaineen opinnot johdattelevat oman alan ammatti-
osaamiseen. Kandivaiheen pääaineopinnoissa opete-
taan perusteet, joita tarvitaan muun muassa koneiden 
ja rakennusten suunnittelussa ja laskennallisessa tar-
kastelussa maisterivaiheen opinnoissa.

Lisätietoa tutkinnon sisällöstä ja kursseista:
Opinto-oppaat
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opinto-op-
paat
Lukujärjestykset
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pa-
geId=1021564

Kandidaattivaihe (180 op)

 Perusopinnot 70 op
(matematiikkaa, fysiikkaa, ohjelmointia yms.)

Pääaine 60 op
(statiikkaa, dynamiikkaa, 

mekaniikkaa sekä 
kandidaatintyö)

Vapaavalintaiset 25 op

Sivuaine 25 op

Maisterivaihe (120 op)

 Pääaineopinnot 60 op

Vapaavalintaiset 30 op Diplomityö 30 op

OPPIMISPALVELUT
Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opintojen ohjaus ja neuvonta: opinto-ohjausta ja 
neuvontaa antavat monet eri tahot kuten akatee-
miset ohjaajat, opintotuutorit/ISOhenkilöt, opinto-
neuvojat, opinto-ohjausta antava koordinaattori ja 
oppimispalvelujen henkilökunta. Kurssikohtaista 
neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Oh-
jauspalveluita tarjotaan myös Aallon tasolla.

Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/fimaste-
reng/Opintojen+ohjaus+ja+neuvonta

Insinööritieteiden korkeakoulun 
opiskelijapalvelupiste
Yhteystiedot:
Huone K103, Otakaari 4. Avoinna ti ja to klo 12-14.
email: studies-eng@aalto.fi
puh. 050 3478 230

Opiskelijapalvelupisteellä sijaitsee myös  
opinto- ja harjoittelijaneuvojien palvelupiste
email: advisors-eng@aalto.fi
puh. 050 406 4409 (Myös WhatsApp ja Telegram!)
https://www.facebook.com/opintoneuvola

Opinto- ja harjoitteluneuvojat ovat tavattavissa  
vastaanottoaikoina, jotka päivitetään Into-sivulle
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opinto-
neuvojat

Opintoihin saat tukea myös opinto-ohjausta anta-
valta koordinaattorilta Mari Martinmaalta
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Yhteys-
tiedot

Palvelupisteessä
• saat opintoneuvontaa
• saat virallisia opiskelutodistuksia   
 (epävirallisia voit tulostaa
 WebOodista)
• voit noutaa valmiita tutkintotodistuksia  
 ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuk- 
 siin

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
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PÄÄAINE-ESITTELYT
KONE- JA RAKENNUSTEKNIIKKA

Uusi kandiohjelma näki päivänvalon vuonna 2013 
kandiuudistuksen seurauksena. Se syntyi, kun tutkin-
touudistuksessa konetekniikan ja rakennustekniikan 
koulutusohjelmat yhdistettiin. Huoli pois, teistä ei 
kuitenkaan tule kone- ja rakennustekniikan diplo-
mi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautuvat tarkem-
min maisterivaiheessa.

Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? 2013 star-
tanneet kandidaattiohjelmat ovat entisiin verrattu-
na paljon laaja-alaisempia. Se tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden päättää erikoistumisalansa vasta 
myöhemmässä opintojen vaiheessa. Konetekniikan 
ja rakennustekniikan opinnot sisälsivät aiemminkin 
monia samoja kursseja.

Vanhaan tutkintoon verrattuna teillä tulee olemaan 
tekniikan kandidaatteina laajempi osaamiskenttä. 
Myös opintopolku kandivaiheessa on selkeämpi. 
Suurempi määrä vapaavalintaisia kursseja tarjoaa 
mahdollisuuden syventää osaamistaan haluamaan-
sa suuntaan.

MAISTERIVAIHEEN PÄÄAINEVAIHTOEHDOT

Mechanical Engineering

Tässä pääainevaihtoehdossa yhdistyvät sekä ko-
neenrakennustekniikan että sovelletun mekaniikan 
suuntautumisalat.

Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja 
monipuolinen ala. Kestävän kehityksen periaate 
suunnittelussa ja mekaanisten tarkkuusvaatimusten 
nousu yhdessä kustannustehokkuuden kanssa vaa-
tivat koneenrakennustekniikan huippuosaamista 
nyt ja tulevaisuudessa. Oikeastaan mikään laite ei 
toimi ilman mekaniikkaa, vaikkakin suunnittelijoilta 
vaaditaan hyvää yhteistyökykyä mm. konetekniikan, 
elektroniikan, ohjelmistojen, muotoilun ja markki-
noinnin osaajien kesken. Koneenrakennustekniikan 
opetus antaa valmiudet kone-, metalli- ja kuljetus-

Opiskelija voi vaikuttaa!

Heti opintojen alussa tulette luultavasti huomaamaan, 
että vaikka opiskelettekin huippuyliopiston huikeassa 
Insinööritieteiden korkeakoulussa, sen toiminta ei vielä 
ole aivan täydellistä. Epäkohtia ja parannusehdotuksia 
onkin siis suotavaa tuoda esille ja samalla kehittää kor-
keakouluamme! Helpoin ja tehokkain tapa vaikuttaa 
opetukseen on vastata kurssin lopuksi kurssipalauteky-
selyyn. Kurssipalautteen antaminen on nopea toimenpi-
de, joka edistää opetuksen laatua.
 
Tämän lisäksi myös killan opintosektori ja hallopedit 
valvovat opiskelijoiden etua. Opintosektoriin kuuluu 
opintoministerin lisäksi kolme opintosihteeriä, jotka 
mielellään vievät opintoihin liittyviä huolia ja epäkohtia 
eteenpäin. Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat 
puolestaan istuvat korkeakoulun eri toimielimissä ja 
työryhmissä. Mikäli et tiedä, kuinka lähtisit viemään koh-
taamiasi epäkohtia eteenpäin, kannattaa ehdottomasti 
ottaa yhteyttä opintosektoriin ja hallopedeihin!

Voit huoletta lomailla ihan koulun alkuun asti murehtimatta sen enempää kursseista kuin niille ilmoittautumi-
sestakaan. Ensimmäisen viikon ajan käyt nk. orientaatiokurssia, jossa perehdytään opiskelun käytännön asioihin, 
tietojärjestelmiin, sähköpostiin, kirjastopalveluihin, kurssi-ilmoittautumisiin jne. Opintojen alkua helpottamaan 
Oppimispalveluiden koordinaattorit ovat laatineet parille ensimmäiselle vuodelle mallilukujärjestyksen, jonka 
mukaan kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Alussa opintojen suunnittelu on siis vaivatonta! Lisätietoa kurs-
seista saa osoitteista: mycourses.aalto.fi (kurssimateriaalit ja aikataulut) sekä oodi.aalto.fi (kursseille ilmoittautu-
minen, opintojen suunnittelu ja suoritusten seuranta).

SYKSYN KURSSIT

Orientaatio yliopisto-opintoihin 
insinööritieteissä
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla ja se
kestää ensimmäisen periodin ajan. Kurssin aikana
opitaan opiskeluun liittyviä käytännön asioita. Kurs-
si sisältää harjoituksia, joissa tutustutaan opinnoissa 
tarvittaviin järjestelmiin ja käyttöympäristöihin, ku-
ten MyCourses, WebOodi ja Into.

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1
Tämä kurssi jatkaa siitä, mihin lukiomatematiikka jäi. 
Tiedossa on paitsi kertausta, myös tarkempaa syven-
tymistä tuttuihin käsitteisiin.

Kieliopinnot
Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisina kieliopin-
toina yksi haastava kielikurssi ja toisen kotimaisen 
kielen kirjallinen ja suullinen koe. Lähtötasosta riip-
puen kielikokeet voi suorittaa joko suoraan tai omal-
le tasolleen sopivalla kurssilla. Toisen kotimaisen 
kielen kurssit kannattaa suorittaa mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa opintoja.

Ohjelmoinnin perusteet
Kurssi on ensimmäinen kahdesta pakollisesta tie-
totekniikan kurssista ja sillä päästään tutustumaan 
koodaamisen kiehtovaan maailmaan. Tiedossa on 
mielenkiintoisia ja mieltä avartavia harjoituksia tieto-
koneen ääressä.

Termodynamiikka
Termodynamiikan kurssilla päästään tutustumaan 
muun muassa lämpövoimakoneisiin. Kurssilla esitel-
lään paljon tärkeitä käsitteitä, jotka tulevat vastaan 
vielä monella kurssilla tämän jälkeenkin.

Matriisilaskenta
Tämä on yksi neljästä pakollisesta matematiikan 
kurssista. Matriisien hallinta kuuluu diplomi-insinöö-
rin perustaitoihin. Niiden avulla voi ratkaista esimer-
kiksi yhtälöryhmiä. Matriisitietous on myös hyödyksi 
myöhemmissä opinnoissa esimerkiksi mekaniikan 
kursseilla.

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi
Kurssilla tutustutaan kattavasti insinööritieteisiin, 
niiden tulevaisuudennäkymiin ja historiaan. Kurssin 
tarkoituksena on auttaa sinua hahmottamaan diplo-
mi-insinöörien osaamisalueita ja työllistymismahdol-
lisuuksia. Kurssin voi myös korvata jollain muulla ns. 
Aalto-kurssilla.

välineteollisuuden tuotekehitykseen ja tuotantoon. 
Perusopetus johdattaa opiskelijat teknistieteelliseen 
ymmärrykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Sii-
hen sisältyy vakiintuneita matemaattis-luonnontie-
teellisiä perustieteitä ja uusiutuvia insinööritieteitä. 
Maisterivaiheen tarkempia syventymiskohteita ko-
neenrakennustekniikassa ovat mekatroniikka, ko-
neenrakennuksen materiaalitekniikka, tuotantotek-
niikka ja tuotekehitys.

Sovelletun mekaniikan opetus palvelee erinomai-
sesti esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuuslas-
kenta, virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka ja 
elementtimenetelmä tulevat opetuksessa tutuksi. 
Opiskelussa on mahdollista syventyä, sekä teoreet-
tisesti haastaviin, että käytännönläheisiin tehtäviin. 
Opiskelu antaa valmiudet toimia myös muissa kone-
tekniikkaan liittyvissä teknisesti vaativissa tehtävissä. 
Sovelletun mekaniikan puolella tarkempia syventy-
miskohteita ovat laiva- ja meritekniikka, lujuusoppi 
ja arktisten olosuhteiden tekniikka.

Building Technology 

Rakennustekniikan pääaineohjelma antaa laaja-alai-
set tiedot yleisestä rakennetekniikasta, rakennusfy-
siikasta, korjausrakentamisesta, rakennusmateriaali- 
ja rakennustuotantotekniikasta, tietoyhdennetystä 
rakentamisesta sekä rakentamistaloudesta. Kotimai-
sella rakennusalalla on pulaa osaajista, joten raken-
nustekniikan opiskelijat ovat työllistyneet erinomai-
sesti viime aikoina. Opinnot antavat valmiudet toimia 
rakennussuunnittelun, -tuotannon ja -teollisuuden 
sekä muiden yksityisten tai julkisten työnantajien ra-
kennusalan asiantuntija- ja esimiestehtävissä.
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OPISKELU KORKEAKOULUSSA
Oppimispalvelujen koordinaattorit laativat mallilukujärjestykset, johon on merkitty lukukausittain käydyiksi 
suunnitellut kurssit. Osa kursseista sisältää esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietyssä järjestyksessä.

Lukujärjestys on suunniteltu siten, että keskiverto-opiskelija selviytyy kursseista inhimillisellä työmäärällä. Mal-
lilukujärjestykseen merkittyjen kurssien lisäksi voit vapaasti valita esimerkiksi kielten, viestinnän tai vaikka seu-
raavan vuoden kursseja. Päätös on täysin henkilökohtainen, monille suunnitellut kurssit riittävät mainiosti. Jos 
kaipaat lisätietoa kursseista, voit kääntyä pääaineen koordinaattorin ja/tai opintoneuvojan puoleen.

https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Yhteystiedot
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat

Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille sekä tentteihin pitää ilmoittautua WebOodissa (https://oodi.aalto.fi/a/) Kursseihin voi sisältyä laska-
reita tai harjoitustöitä, joihin tulee myös ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata. En-
simmäiset kurssi-ilmoittautumiset tehdään ISOjen kanssa opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse stressata. Il-
moittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä monet kurssit ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisällöistä ja käytännöistä 
kerrotaan niiden ensimmäisillä luennoilla. Voit myös tutustua kurssien tietoihin MyCoursesissa https://mycour-
ses.aalto.fi/?lang=fi.

Tentit
Kurssiin sisältyvä ensimmäinen tentti on nimeltään kurssitentti. Kun ilmoittaudut kurssille, olet  samalla ilmoit-
tautunut kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis ole erillistä ilmoittautumista kuten muihin tentteihin, joihin täytyy 
ilmoittautua normaalisti. Saat sähköpostivahvistuksen kurssille, kurssitenttiin ja tenttiin ilmoittautumisesta.
Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/firegulations/Aalto-yliopiston+yhteinen+tenttiohje

Kirjat
Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina ainakin kurssikirja ja luentomateriaalit. Kurssikirjoja löytyy Aalto-yli-
opiston kirjastosta, laitosten kirjastoista sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjoja voi ostaa kirjakaupoista. 
Usein kannattaa kuitenkin kysellä omilta ISOhenkilöiltä ja muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta käytettyjä 
kirjoja. Ensin kannattaa tarkistaa, mikä painos kirjasta on käytössä ja kelpaavatko vanhat.

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

Luennot ja laskarit/harkat
Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pää-
asiassa luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten 
laskuharjoitusten, laboratorio- ja/tai harjoitus-
töiden kanssa muodostavat kurssien rungon. 
Luennoilla kannattaa ehdottomasti käydä. En-
simmäisellä luennolla kerrotaan mahdollisista 
laskuharjoituksista, laboratorio- ja harjoitus-
töistä – yleensäkin kaikesta, mikä on tarpeel-
lista kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka 
akateeminen vapaus antaa mahdollisuuden 
jättää osan kurssien opetustapahtumista vä-

listä, ei se tarkoita, etteivätkö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. Luennoille osallistuvat opiskelijat menestyvät 
tutkimuksen mukaan parhaiten opinnoissaan.
Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia harjoi-
tellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli laskareita vetävät 
yleensä assistentit eli assarit, jotka ovat usein vanhempia korkeakoulun opiskelijoita. Hyvä assari on kultaakin 
kalliimpi, sillä assareiden opastuksella on mahdollista laajentaa ymmärrystä aihealueista, joita on luennoilla käsi-
telty ja selvitellä luennoilla epäselviksi jääneitä asioita. Laskuharjoituksissa kerrataan ja käytetään luennolla käsi-
teltyjä asioita. Kurssiassistentti opastaa ja neuvoo tehtävien kanssa. Joillain kursseilla laskuharjoituksista saa pis-
teitä tenttiin ratkaisemalla tehtäviä kotona, tai riittävä pistemäärä laskareista voi olla erikseen osasuorituksena 
edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. 
Laskaritehtävät jaetaan usein etukäteen esimerkiksi kurssin MyCourses -sivuilla.  Viime aikoina hyväksi todettu-
na menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta pis-
teitä, vaan lasketaan avun ollessa lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden kanssa.

Akateeminen vapaus ja -vastuu
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huomattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle tulee myös 
akateeminen vastuu kannettavaksesi. Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omista opinnoistasi ja nii-
den etenemisestä. Apua esimerkiksi opintojen ohjauksessa on kuitenkin aina saatavilla! Jos akateeminen vastuu 
painaa liiaksi, niin kurkkaa vaikka nämä linkit:

Omien opintojen suunnittelu:
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Omien+opintojen+suunnittelu

Opintopsykologien sivusto: 
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=20796952
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HARJOITTELU 
Korkeakoulussamme opiskelijan on mahdollista sisällyttää kandidaatin tutkintoonsa valinnaisiin opintoihin 
viiden opintopisteen edestä harjoittelua. Harjoittelun tavoitteena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää 
harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön. Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havain-
noimaan työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä 
organisaatiossa. Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten 
taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. 
Kurssissa Harjoittelupassi (1 op) opiskelija suorittaa omien oppimistavoitteidensa mukaisia osasuorituksia. 
Kurssi (ts. harjoittelupassikurssi) suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen opiskeluvuoden aikana ja sen jälkeen 
suoritetaan Työympäristöharjoittelu (2 op). Lisäksi opiskelija voi halutessaan syventää osaamistaan ja näkemys-
tään Syventävällä harjoittelulla (2 op). Opiskelija voi suorittaa harjoittelukurssit myös eri järjestyksessä, eivätkä 
kurssit ole esitietovaatimuksena toisillensa.
Käytännössä harjoittelu on yhdistelmä kesätyöstä ja työssäoppimisjaksosta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja op-
pimista edistävä raportointi auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi.

Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta:
www.into.aalto.fi > Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle
> Insinööritieteiden korkeakoulu > Omien opintojen suunnittelu > Harjoittelu
(https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Harjoittelu)
Lisätietoa myös harjoitteluneuvojalta, yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat

Oletko yksi niistä reilusta kymmenestä en-
simmäisen vuoden opiskelijasta, jotka ovat 
lähdössä varusmiespalvelukseen syksyn 
kestäneiden opintojen jälkeen? Homma 
toimii erittäin vaivattomasti ja inttiin lähtö 
ei estä mitään - päin vastoin, syksystä kan-
nattaa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin! 
Armeijaan lähtö ei vaikuta opiskeluiden 
etenemiseen lainkaan. Me Fuksikaptee-
nit puolestaan pidämme huolen siitä, että 
inttiin lähtijöillä on tarvittavat fuksipisteet 
kerättynä jo syksyltä, jotta tupsulakin saa-
minen ei esty Wappuna. Oikeastaan ai-
nut taho, joka voi estää lakin saamisen on 
komppanianpäällikkö, johon kannattaakin 
olla hyvissä ajoin yhteydessä lomien saami-
sen suhteen. Lomat kyllä saa neuvoteltua 
Wapuksi, kunhan osaa perustella asian riit-
tävän hyvin.

ARMEIJA

KONEINSINÖÖRIKILTA
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Arwon fuksi,
 
Lämpimästi tervetuloa Suomen parhaaseen kiltaan, Konein-
sinöörikiltaan! Pitelet nyt käsissäsi opasta varmasti yhteen elä-
mäsi mieleenpainuvimmista vaiheista. Aikaan, jossa kohtaat 
uusia haasteita aloittamalla yliopisto-opinnot. Edessäsi siintää 
todennäköisesti tähänastisen elämäsi paras ja antoisin vuosi, 
fuksivuosi, joka pitää sisällään opintoja, mutta ennen kaikkea uu-
sia ystäviä ja unohtumattomia kokemuksia. Sen, mitä kaikkea se 
todella pitää sisällään, voit selvittää vain ja ainoastaan sinä itse. 
Olemalla aktiivinen varmistat, että sinulla riittää tarinoita kerrot-
tavaksi vielä vanhainkodissakin asti.
 
Kaiken tuon uuden ja ihmeellisen keskellä tukenasi Otaniemessä 
toimii vaaleanpunaisista haalareistaan tunnettu Koneinsinööri-
kilta, jonka päivittäistä toimintaa pyörittää killan hallitus yhdes-
sä toimihenkilöiden kanssa. Tukenamme häärii lisäksi lukuisa 
joukko muita kiltalaisia, joista erityisesti sinun apunasi toimivat 
ISOhenkilöt, jotka yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa johdat-
tavat sinut teekkariuden saloihin. Kilta muodostaa vahvan tuki-
verkoston opiskelijayhteisölle sekä tarjoaa lukuisia palveluita. 
Kilta on olemassa yksinomaan jäseniään varten, ja toimintaa teh-
dään opiskelijoilta opiskelijoille. Kilta on kuin suuri perhe, joka pi-
tää huolta jäsenistään, järjestää yhteistä tapahtumaa ja tottakai 
varmistaa, että Te, uudet opiskelijat, tunnette olonne kotoisaksi 
Otaniemessä heti ensimmäisistä päivistä lähtien.
 
Tämä kilta ja nämä henkilöt muodostavat osan tiiviistä Aalto-yh-
teisöstä, jonka jäseneksi haluamme myös sinut lämpimästi toivottaa tervetulleeksi. Ensimmäisenä päivänä ym-
pärilläsi pyörivät ihmiset tulevat muodostamaan suurelta osin tulevan kaveripiirisi. Heidän kanssaan käyt läpi 
opiskeluiden tuomat haasteet sekä opiskelijaelämän riemut. Moni heistä tulee olemaan läsnä elämässäsi myös 
opiskeluiden jälkeen ystävänä, kollegana ja saatatpa jonkun kanssa perustaa yhteisen kodinkin. Älä siis epäröi olla 
rohkea ja tutustua uusiin ihmisiin myös yli kiltarajojen.
 
Uudet fuksiystäväsi, ISOhenkilöt ja meidät, koneinsinöörikiltalaiset, tapaat ensimmäistä kertaa jo elokuussa Va-
raslähdössä. Otaniemen Rantasaunalla saat ensikosketuksen uuden elämäsi parhaaseen aikaan, joten nähdään 
siellä!
 
Vielä kerran, lämpimät onnittelut loistavasta valinnasta sekä tervetuloa Aaltoon ja Koneinsinöörikiltaan!
 
Paavo Pietikäinen
Koneinsinöörikillan hallituksen puheenjohtaja 2017

PUHEENJOHTAJAN PULINAT
Hallitus
Killan yli 40-henkinen hallitus vastaa päivittäisten 
asioiden hoitamisesta: tapahtumien järjestämisestä, 
kiltahuoneen kunnossapidosta ja siitä, että joku on 
ottamassa teidät fuksit ensimmäisenä päivänänne 
vastaan. Hallitus pyrkii myös vaikuttamaan yliopiston 
asioihin ja parantamaan opiskeluympäristöä. Toimin-
taa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin. Uusi halli-
tus valitaan syksyisin kalenterivuodeksi kerrallaan, ja 
kaikille varmasti löytyy omasta kiinnostuksesta riip-
puvaa mielekästä tehtävää.

Jos satut nettisivuja tutkimaan, huomaat varmaan-
kin, että sieltä löytyy hallitus ja toimihenkilöt erik-
seen. Puhekielessä hallituksella tarkoitetaan yleen-
sä molempia yhdessä. Varsinaisella hallituksella (ns. 
”hallitus-hallituksella”) on lähinnä hiukan enemmän 
hallinnollisia tehtäviä hoidettavanaan. Killan tarkoi-
tuksena ei ole muodostaa “kahden kerroksen väkeä”, 
jonka vuoksi toimintaan otetaan mukaan mahdolli-
simman moni.

Kannattaa olla hereillä syksyllä ja lähteä mukaan, kun 
uutta hallitusta valitaan. Mutta miksi? Kiltatoiminta 
on mahtavan monipuolista ja hyvä tilaisuus tutustua 
vanhempiin KIKkiläisiin ja teekkareihin myös oman 
killan ulkopuolelta. Hallituksessa on hyvä meininki ja 
avoin ilmapiiri; uudet ideat ovat ehdottomasti terve-
tulleita!

Kiltakunta
Kiltakunnan 20 jäsentä valitaan vuodeksi kerrallaan 
kiltakuntavaaleissa, joissa kaikki kiltalaiset saavat 
asettua ehdolle ja äänestää. Kiltakunta kokoustaa 
noin kerran kuukaudessa ja sillä on suurin päätän-
tävalta killan asioissa. Se valitsee hallituksenmuo-
dostajan eli seuraavan vuoden puheenjohtajan ja 
vastaa korkeimmista hallinnollisista tehtävistä, kuten 
killan talousarvion hyväksymisestä ja tilinpäätöksen 
vahvistamisesta. Kiltakunta myös ohjeistaa ja valvoo 
hallitusta. Kiltakunta on siis hieman sama asia killalle, 
kuin eduskunta on Suomelle. Fuksit ovat yhtälailla 
tervetulleita tuomaan raikkaita ajatuksia killan kor-
keimmalle taholle kuin vanhemmatkin tieteenhar-
joittajat! Jos haluat päästä vaikuttamaan siihen, mi-
hin suuntaan kiltaa viedään, tämä on sinun paikkasi.

Kiltahuone
Kiltahuone on paikka, jonne voi tulla rentoutumaan 
sohville ja juomaan ilmaista kahvia, tapaamaan kave-
reita tai kyselemään apua. Kirjahyllyistä löytyy opis-
kelumateriaalia ja rennommaksi luettavaksi tilataan 
useita lehtiä. Seuraa löytyy lähes aina ja vaikka omat 
kaverit eivät olisivatkaan paikalla, kannattaa mennä 
avoimesti juttelemaan vanhempienkin opiskelijoi-
den kanssa. Kaikki ovat tervetulleita, eikä kiltahuo-
neella tarvitse miettiä, tunteeko ihmisiä etukäteen. 
Ainoa haittapuoli lienee kiltiksen vaikutus päivän 
tehokkuuteen: tärkeämmät tehtävät unohtuvat 
helposti kiltahuoneen miellyttävässä ilmapiirissä. 
Nykyään myös vaihto-opiskelijat ovat ottaneet kil-
tahuoneen omakseen, joten kansainvälisyys näkyy 
päivittäin.

Killan tarjoamia palveluita
Kiltahuoneen perällä sijaitseva toimisto on hallituk-
sen työhuone, mutta sieltä saat myös killan haalari-
merkit, laulukirjan sekä vastaukset kiltaan liittyviin 
kysymyksiin. Toimistossa voi käyttää tulostinta ja ko-
piokonetta sekä sopia pakettiauton, grillin, hitsaus-
laitteiden tai musiikkikuutio alesiksen lainaamisesta. 
Killan varastossa on myös paljon työkaluja, joita voi 
lainata tarpeen mukaan, kunhan huolehtii asialli-
sesta käytöstä ja palautuksesta. Killan pakettiauto 
on jokaisen kiltalaisen lainattavissa hyvin huokeaan 
hintaan. Pakun varaustilanteen näet nettisivuilta va-
rauskalenterista. Toimistoon voit soittaa numeroon 
041 549 2669 tai tulla rohkeasti arkisin käymään.
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KONEINSINÖÖRIKILLAN HALLITUS

Nimi: Paavo Pietikäinen
Vuosikurssi: 2014
Virka: Puheenjohtaja
Vastuualue: Killan päivittäinen 
toiminta

Nimi: Tuukka Virkki
Vuosikurssi: 2014
Virka: Varapuheenjohtaja
Vastuualue: Palvelut ja hallituksen 
sisäinen toiminta

Nimi: Niki Vihtola
Vuosikurssi: 2015
Virka: Talousministeri
Vastuualue: Killan 
rahastonhoito

Nimi: Milla Partanen
Vuosikurssi: 2013
Virka: Maisterikapteeni
Vastuualue: Kansainväliset opis-
kelijat

Nimi: Aamos Varesmaa
Vuosikurssi: 2015
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Alisa Lehtinen
Vuosikurssi: 2015
Virka: ISOvastaava
Vastuualue: ISOhenkilöiden rekry-
tointi ja ohjeistus

Nimi: Anni Kankare
Vuosikurssi: 2014
Virka: Sihteeri ja 
viestintäministeri
Vastuualue: Hallituksen kokousten 
pöytäkirjojen laatiminen ja killan 
viestintä

Nimi: Annukka Laurila
Vuosikurssi: 2015
Virka: Teollisuusministeri
Vastuualue: Yrityssuhteet

Nimi: Marko And
Vuosikurssi: 2014
Virka: Isäntä
Vastuualue: 
Tapahtumatoiminta

Nimi: Olli Kekäläinen
Vuosikurssi: 2013
Virka: Opintoministeri
Vastuualue: Opiskelijoiden edun-
valvonta korkeakoulussa

Nimi: Lassi Liimatainen
Vuosikurssi: 2015
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Joonas Skogström
Vuosikurssi: 2014
Virka: Sisäministeri
Vastuualue: Jaokset ja 
sisarkiltojen väliset suhteet

IE ESITTÄYTYY
Arvon fuksi, tervetuloa Koneinsinöörikiltaan! Kuten jo aiemmin tästä oppaasta on varmasti ilmennyt, on killallam-
me fuksivuotesi aikana melkoinen määrä tapahtumia, joiden järjestäminen on hyvin pitkälle IE:n harteilla. IE eli 
Isänninstö ja Emännistö on kiltamme jäsenistä koottu porukka, joka järjestää monet sitsit, saunaillat ja illanvietot. 
Ensimmäisen kerran tulet tapaamaan meidät Varaslähdössä. Meitä ei kannata kutsua nimillä: siivooja, tarjoilija, ja 
kokki, vaan kannattaa opetella kuka on Isäntä, Emäntä tai Juomanlaskija. IE:llä on lähes aina tapahtumissa pääl-
lä valkoinen kauluspaita ja musta liivi, jonka selässä on kiltamme logo. Suurimmat tapahtumat missä olemme 
mukana ovat ensimmäisella viikolla järjestettävät Kaukkarit ja myöhemmin syksyllä järjestettävä Bordelli, jonka 
kulisseihin on mahdollista päästä kurkistamaan työpisteen merkeissä.

Kokoonpano:

Isäntä
Isäntä on päävastuussa tapahtumien onnistumisesta ja järjestelyistä. Isäntä siis tietää tapahtumista sen, mitä pan-
naan mihin pannaan miten pannaan ja millä mausteilla. Isännän kanssa kannattaa olla väleissä, sillä jos henkilö 
ei tapahtumissa osaa käyttäytyä tai osallistujamaksut tulevat myöhässä, on Isännällä valta määrätä tapahtuma-
kieltoa.
 
Emäntä
Emäntiä on KIKIE:ssä (KoneInsinööriKillan Isännistö ja Emännistö) kaksi: Sini Simpura ja Veera Sairanen. Emäntien 
vastuualue on ruoka, eli kaikki maittavat herkut, joita tapahtumissamme tarjoillaan ovat meidän ihastuttavien 
emäntiemme työn tulos. Emäntien työpanos on suuri etenkin sitseillä, kun valmistetaan ruokaa 150 hengelle, 
muistaen samalla muun muassa kaikki erityisruokavaliot.
 
Juomanlaskija
Juomanlaskijoita on kolme: Antti Honkanen, Rene Leino ja Kimmo Saira. Juomanlaskijat ovat Isännälle suurena 
apuna järjestämässä tapahtumia tarjoilemalla sitseillä ja toimimalla tiskin takana. Juomanlaskijat ovat mukavia 
heppuja, jotka tuovat kaiken maailman herkut keittiöstä pöytään ja tiskin yli.
 
Sitten pari loppuun pari vinkkiä:
1. Koneinsinöörikillan tapahtumissa ei käy kortti, joten 
kannattaa varata käteistä mukaan.
2. Muista, että joku siivoaa aina bileiden jälkeen ja 
useimmiten se on IE.
3. NAUTI TAPAHTUMISTA JA PIDÄ HAUSKAA!

Marko And
Koneinsinöörikillan Isäntä
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JAOSTOIMINTA
Konepajajaos

Konepajajaos suunnittelee ja toteuttaa mitä mielipuoli-
sempia projekteja. Syksyisin keskitymme heti orientaa-
tioviikosta alkaen Otatarhan ajoihin ja talven pimeät illat 
käytämme laskiaisen mäenlaskukilpailuihin valmistautu-
miseen. Mitä erikoisempi idea ja luovempi toteutus, sitä 
parempi! Kilpailijoiden suusta onkin kuultu: muut tekee 
mitä osaa, mutta Konepajajaos mitä haluaa. 
Konepajajaoksessa pääsee toteuttamaan itseään ilman en-
nakkovaatimuksia. Rälläköinti, hitsaus ja muu rakentelu on 
hyvää vastapainoa teoriapainotteiselle opiskelulle. Muut 
jaoslaiset opettavat mielellään ja mikä olisikaan mielek-
käämpi tapa kehittää omia käsityötaitojaan. Myös kesätöi-
tä hakiessa aktiivinen tekemisen meininki Konepajajaok-
sessa on vahva meriitti. 
Konepajajaoksessa toimii kiltalaisia fukseista vuosikurssi 
N:ään, joten rohkeasti mukaan vain! Usean aktiivisen jaos-
laisen ura on alkanut jo fuksivuodesta ja jatkuu vielä val-
mistumisen jälkeen. Kuvamateriaalia toiminnasta voit kat-
soa osoitteesta: https://kik.kuvat.fi/kuvat/Konepajajaos/ 
Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Lukkarijaos
Lukkarijaos toivottaa sinut erittäin tervetulleeksi 
kaikille Koneinsinöörikillan järjestämille sitseille! 
Sitseillä, eli akateemisessa pöytäjuhlassa, syödään, 
juodaan ja ennen kaikkea lauletaan. Laulujen johta-
misesta ja koko sitsien fiiliksen ylläpitämisestä vas-
taavat lukkarit, jotka muodostavat lukkarijaoksen. 
Koska lauluja on useita ja ne voivat illan tuiskees-
sa jäädä vähän huonommin mieleen, järjestämme 
myös laulusaunoja joissa laulamme Wirsun (KIK:in 
laulukirjaa) lauluja monipuolisesti. Jos löydät sisäi-
sen laulujoutsenesi ja olet innoissasi ajatuksesta 
seistä yleisön edessä kertomassa huonoja vitsejä 
niin tule ihmeessä mukaan! Sitä paitsi lauluosio 
vaatii vain kovan äänen ja rohkeuden käyttää sitä, 
sillä teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.

Virkistysjaos
Virkistysjaos pitää sisällään killan kulttuuri-, lii-
kunta- ja elämystapahtumat. Jaos tuo muka-
vasti tasapainoa opiskelun ja juhlimisen kes-
kelle! Suurimpina tehtävinä on järjestää killan 
vakiovuoroja ja sarjoja, joihin kuuluu mm. kahden 
viikon välein olevat lätkävuorot, KIK:in futisjengin 
pelit sekä monet muut ENG:in joukkueiden tap-
ahtumat! Kaikki vakiovuorot ovat killan jäsenille 
ilmaisia sekä sijaitsevat suurimmaksi osaksi Ot-
aniemessä tai sen läheisyydessä! Näiden lisäksi 
jaos järjestää yksittäisiä tapahtumia, kuten killan 
suositun pokeriturnauksen! Jaosvastaavalle saa 
laittaa rohkeasti viestiä villeimmistä ideoita, joita 
haluaisi killan toteutettavaksi. Voit myös jaosvas-
taavan kanssa lähteä järjestämään omia tap-
ahtumiasi. Lähde siis mukaan urheilemaan ja virk-
istäytymään jaoksen muiden kiltalaisten kanssa!

Kolehti 
KoLehti on kiltamme ikioma lehti, josta löydät asiaa, asiat-
tomuuksia ja kaikkea siltä väliltä. Täysin kiltalaisilta kilta-
laisille –periaatteella toteutettu lehti ilmestyy paperise-
na Konelafkan jakelutelineisiin ja verkkoversiona killan 
nettisivuille neljästä viiteen kertaa vuodessa. Kolehdestä 
saatat löytää niin tutkivaa journalismia yliopiston ope-
tuksen kehittämisestä tai henkilökuvia mielenkiintoisista 
henkilöistä, kuin hevosenlihan maistelua ja urheiluau-
tojen koeajojakin. Onpa lehti joskus painettu suorakul-
mion sijasta mutterin muotoonkin! Kolehti voi todella 
olla siis oikeastaan mitä vaan, ja ainoa rajoite sisällölle ja 
toteutukselle onkin toimituksen ailahteleva mielikuvitus. 
Lehden toimituksessa hääräilee vaihteleva kiltalaisista 
koostuva porukka, joka ideoi aiheet, tekee taustatyön 
vaikkapa haastattelujen tai vertailujen merkeissä, ja lo-
pulta kirjoittaa tekstit, taiteilee valokuvat ja kuvituk-
sen sekä asettelun ja taiton lopulliselle painotuotteelle. 
Mikäli sinulla on kuningasidea lehtijutuksi, tunnet runo-
suonessasi sykkeen tai haluat muuten vain olla tekemässä 
lehteen tekstejä, valokuvia, kuvitusta tai vaikkapa sarja-
kuvia, liity ihmeessä toimituksen remmiin! Uudet tekijät 
ovat aina tervetulleita, eikä tässäkään touhussa tärkeintä 
ole rautainen ammattitaito, vaan innostus ja hyvä mei-
ninki. Tässä porukassa et taatusti kompastu uutiskynnyk-
seen tai joudu sensuurin raskaan kouran nujertamaksi!
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Excursiot 
Yritysvierailut, joita myös excursi-
oiksi tai excuiksi kutsutaan, ovat 
oiva tapa päästä tutustumaan 
oman alan yrityksiin ja tehtaisiin. 
Koneinsinöörikilta järjestää vuo-
sittain lukuisia excuja, osa lyhyitä 
päivän kestäviä vierailuja ja osa 
pidempiä Kotimaan pitkiä excuja 
tai jopa ulkomaille suuntautuvia 
Ulkoexcuja. Teekkarilakin saadak-
seen fuksien tulee käydä vähintään 
yhdellä exculla ensimmäisen vuo-
den aikana. Vierailujen pituudesta 
riippumatta reissuilla opitaan pal-
jon kone- ja rakennustekniikan yri-
tysten toiminnasta.
 

SYKSYN TAPAHTUMIA

”Opiskelijan tärkein tehtävä on opiskelu. Fuksin tärkein tehtävä on hauskanpito. ” 
                – vanha sananlasku

Fuksina opiskelujen käyntiin saaminen on tärkeää ja siihen varmasti saa vertaistukea killasta. Yhtä tärkeää 
on kuitenkin myös muistaa ladata akkuja, pitää hauskaa ja tavata uusia ystäviä. Paras tapa tutustua uusiin 
opiskelukavereihin on lähteä innokkaasti ja ennakkoluulottomasti tapahtumiin mukaan! Tapahtumia Ota-
niemessä järjestävät pääasiassa killat, AYY sekä Teekkarijaosto. Tulet huomaamaan, että tapahtumia on lä-
hes vuoden jokaiselle päivälle. Tekeminen ei siis Otaniemessä varmasti lopu kesken! Ei kuitenkaan kannata 
stressata, jos ei ihan joka tapahtumaan ehdi mukaan. Kokosimme tälle sivulle muutaman tapahtuman, 
joiden kokeminen fuksivuonna kannattaa varmasti!

Köydenveto 
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan fukseilla 
on pitkä perinne kilpailla köydenvedossa heti ensim-
mäisellä viikolla. Perinteeksi on muodostunut myös 
se, että sähkön valkoiset haalarit ovat kilpailun jäl-
keen nurmen väriset. Yli 100 metriä pitkää, käsivarren 
paksuista köyttä vedetään Alvarin aukiolla fuksien ja 
kiltojen hallitusten kesken. Hallitusten välisen taiston 
jälkeen onkin perinteisesti heitetty hävinneen killan 
puheenjohtaja Ossinlampeen uimaan. Eiköhän näy-
tetä SIKille tänäkin vuonna! 

Otasuunnistus 
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa ym-
päri Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä yhdistysten 
pitämillä rasteilla. Suoritukset pisteytetään tyylik-
kyyden, meiningin ja mukaansatempaavuuden pe-
rusteella. Paras ryhmä palkitaan. Tutuksi tulevat sekä 
Otaniemi että siellä toimivat yhdistykset. Loistava 
tilaisuus hankkia haalarimerkkejä! 

Fuksisitsit 
Fuksisitsit ovat yksi vuoden hienoimmista tapahtu-
mista. Niiden tarkoitus on perehdyttää Teidät, uudet 
fuksit, akateemisten pöytäjuhlien eli sitsien saloihin. 
Sitseillä syödään, juodaan, lauletaan ja nautitaan 
hyvästä seurasta. Tässä tapahtumassa tulevat teek-
karilaulut ja juhlaetiketti tutuiksi. Laita siis puku tai 
cocktailmekko päälle ja ota laulukirja Wirsu mukaan. 
Näitä sekä ikimuistoisia että ainutlaatuisia juhlia ei 
kannata missata. 

Otatarhan ajot 
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla lihas-
voimalla kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on kiertää 
Alvarin aukiolle rakennettu rata, ja pisteitä saa sekä 
nopeudesta että tyylikkyydestä. Sarjoja on kaksi: 
kiltojen fuksijoukkueet ja avoin sarja. Ajoneuvon ra-
kentaminen aloitetaan heti opiskelujen alun jälkeen. 
Kannattaa olla tarkkana, kun ensimmäisistä suunnit-
telukokouksista tulee tietoa.

ENGin fuksitapahtuma
Tässä tapahtumassa pääset tutustumaan Rakennus-
insinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin sekä 
ISOihin. Tapahtumassa kierretään insinööritieteiden 
korkeakoulun ammattiainekerhojen järjestämiä ras-
teja, ja seikkailu päättyy päräyttäviin jatkoihin.

Bordelli 
Se on kuuma, kostea Bordelli. Näistä juhlista pu-
hutaan vielä pitkään, mutta yhtäkään kuvaa ei ole 
olemassa. Teema on kaikille selvä ja ilman asianmu-
kaista pukeutumista ei pääse sisään. Kannattaa olla 
tarkkana Bordellin lipunmyyntipäivästä, sillä se myy-
dään kerralla loppuun ja kandikeskuksen käytävät 
täyttyvät jo aamuseitsemältä jonottavista juhlijoista. 
Pervoiluun rohkaisusta huolimatta normaalit lait pä-
tevät. Kehenkään ei saa koskea ilman lupaa! Toisaalta 
luvan saaminen ei näissä bileissä ole kovinkaan vai-
keaa...

Telatraktorijaos 
Killan tunnusväriä kantaa myös Neuvostoliitosta kotoisin oleva telatraktori Tela-Veera 7,5tn massallaan.Tämä 
kauneus laitettiin jaoksen voimin kuntoon ja nyt killalla on vaaleanpunainen maskotti, joka toimii myös köy-
denvetovastuksena fukseille sekä grillinä. Tela-Weeraa näkee mukana monissa Otaniemen tapahtumissa edus-
tamassa kiltaa ja aiheuttamassa hämmennystä aina viranomaisia myöten. Jos isomman koneen huoltaminen ja 
tekniikka, tai jopa koneella ajaminen kiinnostaa, tule rohkeasti mukaan ja liity jaoksen sähköpostilistalle!
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FUKSITIIMI - FUKSEILTA FUKSEILLE
Tervetuloa kaikille uusille fukseille! Ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta ja siitä, että olet tehnyt loistavan valinnan! 
Kiireinen fuksivuosi ja sen kaikki hienoudet odottavat. Ensimmäisiä hyviä askelia vuoden aikana on liittyä fuksitiimiin! 
 
Fuksitiimi koostuu kokonaan teistä, uusista fukseista. Toimintaa on vuoden varrella kaikenlaista ja fuksitiimin jäsenenä 
pääset itse osaksi toiminnan järjestämistä! Meidän fuksitiimi järjesti mm. KIKkujouluihin klassisen fuksispeksin, oman 
appron sekä CN102 vuosijuhlien jajatkot. 
 
Tapahtumien järjestämisessä fuksitiimillä on täysin vapaat kädet. Järjestimme keväällä X-Games approt, jotka menivät 
mallikkaasti ja joista saatiin hyvää kokemusta siitä mihin asioihin on kiinnitettävä huomiota tapahtumia järjestäessä. 
Tietenkään vanhemmilta tieteenharjoittajilta ei pidä epäröidä pyytää neuvoja, siitä oli meillekin uskomaton apu!
 
Olin itse lukiossa jo oppilaskuntatoiminnassa, mutta puheenjohtajankaan virkaan ei tarvita mitään kokemusta! Lähde 
siis ihmeessä muiden aktiivisten fuksien kanssa järkkäämään unohtumatonta fuksivuotta!

Rasmus Koivu
Fuksitiimin puheenjohtaja 2016

VUODEN FUKSIN SANAT
En liene ensimmäinen, enkä varmasti viimeinen joka onnittelee sinua opiskelupaikastasi – teen sen silti. Paikkasi 
on nimittäin onnittelemisen arvoinen asia. Sen myötä pääset osaksi parasta opiskelijayhteisöä ikinä – ja ennen 
kaikkea parhaimpaan kiltaan.

Muistan oman orientaatioviikkoni ja erityisesti ensimmäisen päivän elävästi. Uuden odotus ja ensimmäiset yöt 
omassa asunnossa eivät varsinaisesti helpottaneet nukahtamista. Pääosin pyörimällä kuluneen yön vaihduttua 
aamuun suuntasin yliopistolle. Huomasin, etten ollut ainut jännityksestä jähmeä. Jäykkyys kuitenkin hävisi no-
peasti, kunhan pääsi jutustelemaan toisten kanssa rennoissa merkeissä. Rohkaisenkin tutustumaan avoimesti 
muihin, monet vieraat tyypit ovat muuttuneet vuoden aikana parhaimmiksi kavereikseni. Opiskelukin muuttuu 
mielekkäämmäksi, kun mahdottomilta tuntuneita tehtäviä pohtii porukalla.

Tapahtumantäyteinen opiskelijaelämä on mukaansatempaavaa. Kohdallani jopa niin, että (ehkä hetken mie-
lijohteesta) hain killan toimihenkilöksi, tarkemmin juomanlaskijaksi, ilman mitään aiempaa kokemusta yhdis-
tystoiminnasta. Päätöstä ei ole tarvinnut katua, pestissä on päässyt kurkistamaan killan toiminnan ytimeen ja 
kokemaan ties mitä. Vaikka kiltatoiminta kuulostanee vielä tässä vaiheessa etäiseltä, suosittelen syksyn edetessä 
pohtimaan, saattaisiko jokin tehtävä kiinnostaa.

Oman kiltamme lisäksi Otaniemessä on vaikuttava määrä mui-
ta ylioppilaskuntamme tukemia yhdistyksiä, jotka kokoavat 

samoista harrastuksista, aatteista tai aloista kiinnostuneita 
yhteen. Kannattaa ehdottomasti lähteä kokeilemaan uusia 

juttuja. Ei haittaa, vaikkei aiempaa osaamista olisi, mukaan 
kyllä otetaan ja neuvotaan kuinka hommat toimivat.

Haluan toivottaa sinut kaikkien 2016-fuksien puo-
lesta lämpimästi tervetulleeksi vaaleanpunaiseen 

joukkoon. Muista nauttia elämästä, pidä ikimuis-
toinen fuksivuosi ja menestystä opintoihin!

Kimmo Saira
Vuoden fuksi 2016

Kuva: Jaana Saira
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VALMISTUNEEN VINKIT - 
PEILAUS MENNEESEEN

Hyväksymiskirje Otaniemeen, Konetekniikan osas-
tolle, kolahti postiluukusta alas heinäkuussa 2008. 
Suu meni messingille, vaikka tietoa tulevasta ei ollut 
pätkän vertaa. Luvassa oli muutto pois kotoa, kohti 
mystistä Otaniemeä. Vastassa ei olisi yhtään kave-
ria, ainoastaan joku kummallinen vaaleanpunainen 
kansa, joka esitteiden perusteella vaikutti hieman 
fanaattiselta lahkolta. Mahtavat olla hulluja, ajat-
telin. Tarkemmin asiaan tutustuttuani tämän killan 
toiminta vaikutti varsin lämminhenkiseltä, ja lopulta 
löysinkin itseni ensimmäisenä koulupäivänä muiden 
fuksien joukosta, havaiten, että kaikki muutkin uudet 
opiskelijat ovat aivan yhtä eksyksissä kuin minäkin. 
Syksy edetessä tuntemattomista kasvoista muodos-
tui tiivis kaveriporukka, jolla kierrettiin juhlat kuin 
juhlat. Samainen kaveriporukka pitää yhteyttä vielä 
tänäkin päivänä, joskin juhlinnan määrä on sittem-
min rahoittunut.
 
Fuksisyksyn lähestyessä loppuaan vanhemmat opis-
kelijat alkoivat nykiä hihasta, suositellen liittymään 
mukaan kiltatoimintaan. Hieman epäröiden täytin 
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Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit – teekkarispeksi.fi

hakulomakkeen, tietämättä mihin olin ryhtymässä. 
Onneksi näin, sillä yhdistystoiminta  killassa ja myö-
hemmin muissakin yhdistyksissä singautti hyvin 
alkaneen opiskelijaelämän täysin uudelle tasolle, 
tarjoten unohtumattomia kokemuksia ja odottamat-
tomia taitoja. Nyt yli kahdeksan vuotta myöhemmin 
hirvittää ajatella, mitä olisi tapahtunut, jos olisinkin 
päättänyt olla lähtemättä mukaan.
 
Nyt, kun peilaan menneeseen, on arvokkainta ollut 
kaikki se, mitä tutkinto kaikkine kursseine ei meille 
tarjoa. Sitsit, yritysvierailut, kilpailut, hallitustoiminta 
sekä yhteistyö eri alojen opiskelijoiden kanssa. You 
name it. Uskonkin, että runsaasti ja monipuolisesti 
eletty opiskelijaelämä vastaa toista tutkintoa, jota 
osataan arvostaa enenevässä määrin liike-elämässä, 
minne me kaikki lopulta päädymme. Siihen saakka, 
nauttikaa jokaisesta hetkestä ja tarttukaa jokaiseen 
tarjoukseen, joita Otaniemi teille ojentaa.
 
Tutkinto ilman opiskelijaelämää olisi kuin purjevene 
ilman tuulta. 

Diplomi-insinööri
Hannes Kallioinen
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ENGIJENGI
Kaikista Otaniemen muista killoista kaksi on Koneinsinöörikiltaa lähimpänä. Nämä ovat tietysti Insinööritie-
teiden korkeakoulun – eli ENGin – kaksi muuta kiltaa Maanmittarikilta (MK) sekä Rakennusinsinöörikilta (IK)! 
Kaikkien kolmen killan kiltahuoneet sijaitsevat Otakaari 4:ssa. Tulette törmäämään näihin tyyppeihin useilla 
peruskursseilla sekä tietysti kaikenlaisissa opiskelijariennoissa levittäen ENGin ilosanomaa kaikelle kansalle! Alla 
vielä pienet tietoiskut jokaisesta killasta.

MK
MAANMITTARIKILTA

Fuksikapteeni: Netta
Pääaine: Rakennettu ympäristö
Sisäänotto: 45 henkilöä
Kilta perustettu: 1901
Haalarit: Mustat, joissa fuksian 
värinen hiha

IK
RAKENNUSINSINÖÖRIKILTA

95 henkilöä

vihreä hiha ja takatasku

KONEINSINÖÖRIKILTA

rakennustekniikka

Vaaleanpunaiset
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TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma fukseja täyn-
nä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri ennen 
Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen vanhempi 
tekniikan ylioppilas, kandidaatti ja jopa valmis DI 
silloin tällöin kaiholla muistelee. Kun kello vihdoin 
lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean teekkarilakin 
painaa ensimmäisen kerran päähänsä. Mieli on hai-
kea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki teekkarin ar-
vonimestä, jota on koko fuksivuosi tavoiteltu.

Teekkarilakki
Teekkarilakki muistuttaa jonkun verran ylioppi-
laslakkia. Suurin ero on tupsu, joka on kiinnitetty 
lakkiin ylhäältä ja oikealta ohimolta. Teekkarilakit 
vaihtelevat hieman koulusta riippuen. Meillä Ota-
niemessä lakki on kuusikulmainen, sisäosaltaan 
tekniikan punainen ja sen kokardi on edesmen-
neen Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 
tunnus.Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää 
aina Wappupäivästä syyskuun viimeiseen päivään 
eli Lakinlaskijaisiin asti. Hyviä perusteluita vastaan 
Teekkarijaosto voi myöntää lakinkäyttöluvan myös 
talvelle, esim. yritysvierailuille.

Monivivahteisen historian omaava kesäpäähine 
Teekkarilakki on yksi teekkareiden vanhimmista pe-
rinteistä. Ensimmäiset maininnat tupsulakista ovat 
vuodelta 1874, jolloin se otettiin käyttöön Tekno-
logföreningenin piirissä. Lakkikulttuurin hakiessa 
uomiaan lakki kävi läpi melkein kaikki mahdolliset 
versiot mustasta lakista hopeisella kokardilla aina 
harmaaseen, silkkiseen hattuun harmaalla tupsulla. 
Nykyisen muotonsa se sai vuonna 1893. Erinäisissä 
keskusteluissa 1800-luvun lopulla todettiin teekka-
rilakin, erityisesti sen tupsun, miellyttävän naisia.

Lakin saaminen – ei verta, hikeä tai kyyneleitä, 
vaan naurua, laulua ja tekemisen meininkiä
Teekkarilakin saaminen seuraavana mahdollisena 
Wappuna ei ole aivan itsestäänselvyys, vaan sitä 
varten tulee jokaisen fuksin suorittaa teekkarin 
tutkinto. Tämän tutkinnon läpipääsyn ja samalla 
teekkarin arvonimen saa keräämällä tarvittavan 
määrän fuksipisteitä. Pisteitä saa erilaisista tapahtu-
mista, tehtävistä ja tietenkin opiskelusta. Pisteiden 
keräämisen taustalla on tutustuminen teekkarikult-
tuuriin parhaalla mahdollisella tavalla eli osallistu-
malla. Vuoden päätteeksi eniten pisteitä keränneet 
tai muuten fukseina kunnostautuneet palkitaan 
maineella ja mammonalla.

Jäynä
Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja legendat 
jäynistä elävät aina. Teekkarijäynä on käytännön kep-
ponen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa 
riemua jäynääjissä sekä jäynän kohteissa ja suuressa 
yleisössä. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa uskontoon 
tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyksellinen ja 
tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä ei solvaa, 
rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta 
kenellekään taloudellista, henkistä tai ruumiillista 
haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään muotoa po-
liisi- tai pelastusviranomaisiin eikä ylituomariston 
jäseniin. 
Sivulta 34 löydät ensimmäisen jäynäkilpailun ylituo-
marin, kunniateekkari  Ossi Törrösen, kuvauksen jäy-
nän syvimmästä olemuksesta. 

Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Otanie-
men jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpailusta, jäy-
näämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy osoitteesta 
www.jäynä.fi.

Opiskelijahaalarit
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin kulma-
kivi. Ne päällä voi huoletta suunnistaa Otaniemessä, 
tutustua yrityksiin ekskursioilla, laskea pulkalla Ullan-
linnanmäellä tai vaikka myydä wappulehteä Kauppa-
torilla. Alun perin teekkareilta lähtenyt tapa on vuo-
sien saatossa levinnyt myös muihin korkeakouluihin 
ja yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluihin. Vanhin 
teekkarimuseon haalari on vuodelta 1961. Haalarei-
den väristä voi päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan 
tallustava opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppa-
tieteilijät tunnistaa dollarinvihreistä vetimistä, tu-
levat lääkärit taas valkoisista. Jo yksin Otaniemestä 
haalareita löytyy 17 eri väriä / sävyä. Haalarin selkä-
myksessä olevasta logosta voi varmistaa, minkä kil-
lan tai ainejärjestön edustusasu on kyseessä. Logon 
lisäksi haalarista löytyy mainoksia, joiden avulla yri-
tykset markkinoivat itseään ja tukevat opiskelijajär-
jestöjen toimintaa. Kierrellessäsi opiskelijatapahtu-
missa saatat törmätä haalareihin, joissa joitakin osia, 
kuten lahje, on vaihdettu toisen väriseen. Lahkeiden 
vaihtaminen on yleensä merkki seurustelusuhteesta. 
Muita haalarinosia vaihdetaan kavereiden kanssa. 
Pientä puuhaa iltojen iloksi saa haalarimerkeistä ja 
niiden kiinnittämisestä. Koristelu on syytä aloittaa 
ompelemalla KIK:n kangasmerkki arvoiselleen pai-
kalle rintamukseen tai SIK:n merkki perinteikkäästi 
haalarin takamukseen. Haalarimerkkejä voi ostaa 

esimerkiksi Otasuunnistuksessa tai merkki-
myynneistä. Usein bileiden lipunmyynnin 
yhteydessä on tarjolla kyseisten kemujen haa-
larimerkkejä ja lähes joka yhdistykseltä löytyy 
omansa. Kannattaa varata haalarin taskuun 
muutama killan merkki, joita voi tarvittaessa 
vaihtaa. Jotkut pitävätkin vaihtelua ainoana 
rehellisenä keinona merkkien hankkimiseen. 

Haalari ei ole pelkästään suojapuku, vaan se 
on myös teekkarin ja ennen kaikkea killan 
edustusasu siinä missä frakki tai tumma puku-
kin. Sen kanssa on siis syytä käyttäytyä kuten 
herrasmiesteekkarin kuuluu. Koneinsinöö-
rikillan haalari on pirteän pinkki ja ainoana 
laatuaan erottuu pääkaupunkiseudulla eduk-
seen. Haalareiden tarina juontaa juurensa 
villille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia 
voitti Tukholman Grönalund- huvipuistosta 
vaaleanpunaisen pantterin. Kone-eläimeksi 
ristitty otus oli innoituksena maskuliiniselle 
haalarin värille. Koneinsinöörikillan fuksina 
olet etuoikeutetussa asemassa, sillä haalarit 
ovat Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun 
tarvitsee vain ensimmäisinä päivinä käydä 
sovittamassa ja maksamassa haalarisi. Rahaa 
vastaan lunastat ikiomat haalarisi ekan viikon 
haalarigaalassa. Uutuuttaan hohtavilla haala-
reilla kelpaa pröystäillä, sillä monissa killoissa 
fuksit joutuvat hankkimaan haalarit ja mai-
nokset itse, jolloin jännitys tiivistyy mahdolli-
sen Wapun lähestyessä; kerkeävätkö haalarit 
Otaniemeen tai yksikään merkki kiinni ennen 
wappuhulinoita.

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kantaa maailmanmenoon sopiva pilke silmekulmassa, mutta 
kuitenkin tosissaan. Tempaukseen osallistuu aina suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä saadaan hel-
posti paljon huomiota ja välitettyä haluttu viesti. Yhdessä kuuluisimmista talkoista Otanimen teekkarit kan-
toivat jatkosodan pommituksissa vaurioituneen Neuvostoliiton suurlähetystön raunioista tiiliä Otaniemeen 
Teekkarikylän rakennustarpeiksi. Tempauskäskyt antaa teekkareille Jämeräpartainen insinööri, salaperäinen 
henkilö, jota kukaan ei ole tavannut. Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka päällikön näkyvänä tunnuksena 
on tempauskirves. Annettu käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria osallistumaan tempaukseen omalla 
työpanoksellaan. Historian aikana tempauksista luistaneet fuksit ovat monesti jääneet ilman teekkarilakkia 
ja jopa vanhemmilta opiskelijoilta on saatettu evätä lakinkäyttöoikeus, jos he eivät ole käskyä noudattaneet. 
Pahimmissa tapauksissa laiskat tieteenharjoittajat voitiin erottaa osakunnasta määräaikaisesti. Viime vuonna 
temmattiin suomalaisen peruskoulutuksen puolesta teekkareiden jalkautuessa lähes 1500 peruskouluun ym-
päri Suomea. 



“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja, väkival-
taisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä. 
Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä hupia it-
selle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja on var-
maan edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei 
koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin 
paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen hetken aikaansaamiseksi.” -- Ossi Törrönen

Laulua asenteella !
PK:N KOELAULUT  

13.9. ja 20.9. klo 17
TUAS-talo (Otaniementie 17)

OTA YHTEYTTÄ  
044 254 1514

fuksikeisari Joona Haavisto

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

JÄYNÄ



36 37

TE
EK

K
A

R
IU

S
TEEK

K
A

R
IU

S

OTANIEMEN KILLAT

Insinööritieteiden
korkeakoulu - ENG

Sähkötekniikan
korkeakoulu - ELEC

Ruotsinkielinen osakunta - TF
Taiteiden ja suunnittelun

korkeakoulu - ARTS

Maanmittarikilta eli MK on Otaniemen 
vanhin fukseja vastaanottava kilta. Kil-
lasta on muodostunut sanonta “killoista 
perhein”. Haalarit ovat mattamustat ja 
vasen hiha kertoo kertoo opiskeluoh-
jelman: rakennettu ympäristö = fuksia, 
kiinteistötalous = viininpunainen ja 
geomatiikka = metsänvihreä. Haalarei-

den selkää koristaa killan logo “kolme kovaa”, ja vasemmassa 
pohkeessa on vuosikurssitunnus.

Rakennusinsinöörikilta eli IK tai Raksa 
on yksi Otaniemen vanhimmista killois-
ta. IK ottaa nykyään vastaan energia- ja 
ympäristötekniikan kandidaattiopiske-
lijat, mutta killassa ennen vuotta 2013 
aloittaneet opiskelijat opiskelevat vielä 
rakennus- ja ympäristötekniikkaa. Rak-
salaiset tunnistat raksansinisistä haala-

reista ja legendaarisesta “RAKSA JAKSAA” huudostaan.

Vuonna 1915 perustettu Koneinsinöö-
rikilta eli KIK on yksi Otaniemen ja 
koko Suomen suurimmista killoista. 
Koneinsinöörikilta on Insinööritietei-
den korkeakoulussa kone- ja rakennus-
tekniikkaa, sekä ennen vuoden 2013 
kandiuudistusta sisääntulleiden ener-
giatekniikkaa opiskelevien tekniikan 

ylioppilaiden ainejärjestö. Otaniemessä mellestävät KIKkiläi-
set tunnistaa miehekkään vaaleanpunaisista haalareistaan, 
samanvärisestä telatraktoristaan Tela-Veerasta sekä taistelu-
huudostaan “Yy, kaa, KO, NE!”

Arkkitehtikilta on perustettu vuonna 
1908 ja se on Otaniemen kolmannek-
si vanhin kilta. Arkkarin eli arkkiteh-
tiopiskelijan haalarit ovat maalarinval-
koiset ja materiaali on erittäin helposti 
likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkki-
tehtiopiskelijat tunnistaa vasemmas-
sa lahkeessa olevasta itse maalatusta 

puusta, johon aina wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat 
joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee 
oman logonsa haalareiden selkään. Erikoisuutena on usein 
haalarin lahkeessa roikkuva ikoninen viinilasi ja arkkarien 
suusta kajahtava huuto: “AINA KOVA!”

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta 
eli SIK. SIK:n haalarit ovat puhtaanval-
koiset ja niiden selkää koristaa killan 
epävirallinen lamppulogo sekä oikeas-
sa reidessä sähkösanoma. SIK:n fuksit 
saavat haalarinsa vuosittain ensimmäi-
senä Otaniemessä. SIKkiläiset tunnistaa 
myös heidän huudostaan “Jappadaida, 

Jappadaida, Hei, hyvä SIK!”

Bioinformaatioteknologian kilta Inku-
bio perustettiin vuonna 2007, ja on tä-
ten Otaniemen nuorin kilta. Inkubion 
haalarit ovat historiallisen kirjoitus-
virheen seurauksena punarusekat, ja 
niitä koristavat valkoiset lehmänlaikut 
(ommeltava itse!) muistona ajasta, jol-
loin biolaiset kuuluivat Sähköinsinöö-

rikiltaan. Selässään he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälo-
goaan Maikkia.

Automaatio- ja systeemitekniikan kil-
ta eli (AS) on perustettu vuonna 1998. 
AS:n haalarit ovat violetit. Haalareiden 
vasen hiha on musta, joka muistuttaa 
killan TiK-historiasta. Vuonna 2015 hi-
haan lisättiin valkoinen tasku, muistut-
tamaan kiltaan liitettyjen informaatio-

teknologian (ent. tietoliikennetekniikka) opiskelijoiden SIK 
menneisyydestä. Helpoiten aASit tunnistat kuitenkin “Aivan 
Sama!” -huudosta, joka raikaa joka puolella.

Teknologföreningen eli TF on Aallon 
145-vuotias ruotsinkielinen ja Otanie-
men ainut osakunta. Opintosuuntauk-
sesta riippumatta kaikki ovat tervetul-
leita TF:lle, sillä ainoa vaatimus on, että 
haluaa puhua ruotsia. Teknologföre-
ningen sijaitsee Urdsgjallarissa, eli siinä 
isossa betonitalossa Dipolin vieressä. 

Urdsgjallarissa TF pyörittää lounas- ja anniskeluravintolaa. 
“Täffäläiset” tunnistaa tekniikan punaisista haalareistaan.

Perustieteiden
korkeakoulu - SCI

Kemian tekniikan
korkeakoulu - CHEM

Athene on vuonna 1999 perustettu In-
formaatioverkostojen opiskelijoiden 
kilta. “Infon” opiskelijat ovat poikkitie-
teellisiä pöhisijöitä, joista sanotaan val-
mistuvan sillanrakentajia tekniikan, ta-
louden ja ihmisten välille. Athenelaiset 
tunnistaa iloisesta meiningistä ja met-
sänvihreistä haalareista, joissa on musta 

hiha merkkinä Tietokillasta erkaantumisesta.

Fyysikkokilta eli FK kokoaa yhteen 
kaikki Otaniemen fyysikot, matemaati-
kot ja systisläiset. Fyysikkokilta perus-
tettiin vuonna 1947, ja keväällä juh-
listettiinkin killan 70-vuotista taivalta 
Fuusio-vuosijuhlan muodossa. Killan 
haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oi-
kean sävyn saavuttamiseksi fuksit vär-

jäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

Tuotantotalouden kilta Prodeko on 
vuonna 1966 perustettu sateenkaa-
rihaalareita kantava kilta. Joka vuosi 
raitojen paikat vaihtuvat ja tästä tun-
nistaa opiskelijan fuksivuoden. Kaikki 
prodekolaiset liittyvät automaattisesti 
yhdistykseen nimeltään Polyteknikko-
jen Raittiusseura, joka järjestää kiltalai-
sille urheilutapahtumia. Myös PoRaksi 

kutsuttu yhdistys teettää joka vuosi erilaiset  t-paidat, joita 
monissa urheilutapahtumissa voikin nähdä.

Tietokilta eli lyhyemmin TiK  on 
vuonna 1986 perustettu tietotekniikan 
opiskelijoiden ainejärjestö. Tietokilta on 
muotoutunut sisäänotoltaan yhdeksi 
Otaniemen suurimmista killoista. “Tik-
kiläisen” tunnistat rempseästä huumo-
rintajusta sekä tietenkin killan kiiltävän 
mustista haalareista, joiden selkämyk-

sessä koreilee killan epävirallinen valkoinen @-merkkiä muis-
tuttava tupsulogo.

Prosessiteekkarit (PT) on vuonna 2012 
perustettu korkeakouluyhdistys, joka 
ottaa vastaan kemian-, bio- ja materi-
aalitekniikan koulutusohjelman fuksit. 
PT:n haalarit ovat siniset ja jokaista raajaa 
koristaa keltainen, punainen ja sininen 
raita, jotka kuvastavat korkeakoulun van-
hoja kiltoja. Haalarien selkää kaunistaa 
Prosessiteekkarien logo - bourdonputki-
manometri.

Sanotaan, että Kemistikilta eli KK on 
Otaniemen vanhin ja kaunein kilta. 
Ensimmäinen väite on fakta, ja toisen 
todenperäisyyden voit päättää itse. 
Kemistin tunnistat kirkkaanpunaisista 
haalareista, joiden selässä on teksti ”saa 
juottaa” ja killan logo, neonatomi. Kilta 
ei enää vastaanota uusia fukseja.

Vuorimieskilta eli VK on materiaalitek-
niikan opiskelijoiden ainejärjestö, jonka 
tunnistaa kaljakorinsinisistä haalareista 
ja kovaäänisestä laulusta. Haalareiden 
selkää koristaa killan logo: timanttipo-
ranterä. Kilta ei enää vastaanota uusia 
fukseja.

Puunjalostajakilta (lyhyemmin PuuJii-
Koo = PJK) yhdistää biomassan jalos-
tusta opiskelevia teekkareita. Puulaiset 
tunnistaa keltaisista haalareista sekä 
iloisesta meiningistä. Kilta on tunnettu 
omalaatuisesta excursiokulttuuriaan. 
Haalareiden selkää koristaa killan logo. 
Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

 TF                  AK                    KIK                          FK             TIK         ATHENE               P
T

           MK                  IK                             SIK              PRODEKO       AS           INKUBIO
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AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA, 
SINUN AYY:SI!

TERVEHDYS AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNASTA, SINUN AYY:STASI!
Moi fuksi,
ja tervetuloa Aalto-yliopiston työmaalle! Täällä rakennetaan siistejä juttuja: uniikkia yliopistokampusta, arjen mul-
listavia innovaatioita, pelinmuuttajien elämäntapoja ja no… länsimetroa. Ei hätää, on täällä jotain valmistakin, 
kuten seitsemännen vuoden teekkari.
Sinulla on edessäsi valtava määrä mahdollisuuksia. Toivon, että löydät niistä intohimosi etkä tyydy muiden määrit-
telemiin raameihin. Ainakaan minulle yliopisto ei tarkoita pelkästään ratkaisujen oppimista vaan myös ongelmiin 
päätymistä. Tai siis ongelmien löytämistä. 
Ota vinkki – tutustu mahdollisimman erilaisiin ihmisiin. Aallos-
sa meillä on tällainen perinteikäs opiskelijayhteisö, jonka teh-
tävänä on tarjota maailman parasta opiskelijan elämää. Sen 
tueksi ylioppilaskunta tarjoaa tilaa toimia ja antaa opiskelijoi-
den kehitysideoiden kuulua. Yhteiset tavoitteemme voisivat 
olla hyvinvoivat, laadukkaat ja ikimuistoiset opiskeluvuodet 
juuri sinulle.
Se on kerran aaltolainen, aina aaltolainen.

Joona Orpana
Laskentatoimen opiskelija ja AYY:n hallituksen puheenjohtaja

MIKÄ IHMEEN AYY?
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yli-
opiston opiskelijana sinun ylioppilaskuntasi.  AYY 
tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun, talou-
den ja tekniikan opiskelijaa.  Kaikki opiskelijat, jotka 
suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai ylempää 
korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jäseniä. Myös 
vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä 
AYY:n jäseniksi. AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen 
palveluita ja mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista 
ja opiskelija-asumisesta huikeisiin vapaaehtoispes-
teihin. Teemme työtä hyvinvointisi edistämiseksi 
sekä Aalto-yliopiston opetuksen kehittämiseksi.
Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista 
vuokrata erilaisia sauna- tai kokoustilojatiloja sekä 
pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan. 
AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät sivuilta 
ayy.fi/jasenille/

ASUMINEN
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aalto-yli-
opiston opiskelijoille. Kaikille Aalto-yliopiston opis-

AYY LUKUINA

• 15 000 jäsentä
• 200 Yhdistystä
• 100M€ omaisuus
• 14M€ vuotuinen budjetti
• n. 50 työntekijää
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• Satoja vapaaehtoisia

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa 
opiskelijakorttiasiasi.
Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 A, 3. kerros OOP-palvelupisteen ti-
lassa (sisäänkäynti ARTS rakennuksen eteläpäästä), 
Helsinki
arabia@ayy.fi
050 520 9489
Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoitteesta 
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/

kelijoille ei kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia 
kannattaa etsiä myös muiden reittien kautta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunki-
seudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat 
etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea 
heti, kun vahvistus opiskelupaikasta on saapunut. 
AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa ns. fuksipis-
te. Fuksipisteen saadakseen on asuntoa haettava 
viimeistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opin-
tojen aloitusajasta 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/
Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasolla)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410

Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunki-
seudulla
• Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: 
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumisen 
järjestäjä. www.hoas.fi
• Helsingin yliopiston osakunnat: http://
www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
• Yksityiset palveluntarjoajat: http://vuokra-
huone.com/

OPINTOTUKI
Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, kun olet 
saanut opiskelupaikan. Kun haet verkossa, saat 
tuen nopeammin!
Opintotuki koostuu opintotuesta, yleisestä asumis-
tuesta, opintolainasta ja ateriatuesta.

Lisätietoja opintotuesta Kelan verkkosivuilta:
kela.fi/opintotuki
 
Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin:
Yliopiston opintotukipalvelut: opintotuki@aalto.fi, 
ks. myös Into.aalto.fi (Palvelut > Opintotuki)

OPISKELIJAKORTTI - FRANK
Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi koko 
Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoiden omistama 
hyötypalvelu, joka tarjoaa opiskelijakortit ja par-
haat edut ympäri Suomen.
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on virallinen 
opiskelijatunniste, jolla saat taskuusi sadat edut, 
kuten alennukset kouluruokaloista, VR:ltä ja HSL:l-
tä. Lataa Frank App Google Playsta tai App Storesta 
ja aktivoi sovellus liityttyäsi ylioppilaskuntasi jäse-
neksi. Voit liittää appiisi myös kansainvälisen ISIC-li-
senssin, jolla saat edut ympäri maailman.
Muovinen opiskelijakortti, jossa on Danske Bankin 
tarjoama Debit MasterCard -maksuominaisuus, on 
ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille. Ilman 
maksuominaisuutta kortin saat hintaan 15 €. 
Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja toimituksesta 
löydät Frankin palvelusta www.frank.fi. Nähdään 
siellä!

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opiskeli-
ja-alennuksen (-50 %) saavat ne alle 30-vuotiaat 
opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo, 
Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Van-
taa), ja joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. 
Opiskelijan alennuslippu myönnetään myös seu-
tulippualueella tilapäisesti asuville ulkomaisille 
vaihto-opiskelijoille, jos lipun myöntämisperusteet 
muuten täyttyvät.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta 
ja alennuslippuhakemus löytyy sivulta www.hsl.fi/
liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien vä-
lillä
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten lii-
kennelaitosten aikataulukirjoista tai reittioppaasta 
osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löydät helposti 
ajankohtaiset joukkoliikenneaikataulut ja -reitit.

Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista. Lisä-
tietoa: www.vr.fi.
Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vähintään 80 
kilometrin pituisesta linja-automatkasta. Lisätietoa: 
www.matkahuolto.fi.
Sekä junissa että busseissa opiskelija-alennuksen 
saamiseksi tarvitaan voimassa oleva opiskelijakort-
ti. Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ei 
oikeuta alennukseen!  
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YTERVETULOA TEK-YHTEISÖÖN

 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi 
on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki 
irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi-
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 70 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa ammattilehtiä, 
ura- ja palkkaneuvontaa, juristipalveluita sekä paljon jäsenetuja. 

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity 
TEKin opiskelijajäseneksi: 

    www.tek.fi /opiskelijat
 

Terveisin,

Emilia Paltta
Teekkariyhdysmies
emilia.paltta@tek.fi 
+358 44 0703 901

Heikki Hynynen
Kiltayhdyshenkilö
heikki.hynynen@aalto.fi 
+358 50 4312 550

OPISKELIJAJÄSENYYS 
ON MAKSUTON!

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Yli-
oppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Saat tar-
vitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suuntervey-
den ja mielenterveyden alueilla kun olet maksanut 
ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ajanvaraukset teh-
dään puhelimitse, ja YTHS:llä on käytössä takaisin-
soittopalvelu. Yhteydenotto ja yleisterveydenkäyn-
nit ovat aina maksuttomia.
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tunnukset 
YTHS:n sähköiseen Self –palveluun pankkitun-
niksillasi tai mobiilitunnistuksella. Palvelussa voit 
hoitaa ajanvaraus, ajansiirto ja muita terveysasi-
oistasi sähköisesti. Tarkasta Self -järjestelmästä että 
yhteystietosi ovat oikein ja ajantasalla. Lisätietoa: 
http://www.yths.fi/omayths 
Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää 
omaa kunnallista terveysasemaasi tai terveyskes-
kuspäivystystä. 
Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyynnön 
osallistua YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn (SÄT-
KY). Sätky on tarkoitettu ensimmäisen vuoden 
opiskelijoiden terveydentilan kartoitukseen ja on 
erityisen tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jäl-
keen saat tarvittaessa kutsun terveydenhoitajalle 
ja/tai hammashoitoon. Tiedon sätkyn saapumises-
ta saat kätevästi Self –palveluun ja tekstiviestitse.
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla

Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä tahansa 
YTHS:n toimipisteen palveluja, myös muilla paikka-
kunnilla.
Lisätietoja: yths.fi
 
Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskelijoiden tuki-
keskus Nyyti ja Aallon oppilaitospastorit.
Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi (Palvelut > Aal-
to-papit)
 
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman 
korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden tai Aallon 
opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@aal-
to.fi). 

Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja tuot-
taa UniSport. Liikkujia palvelevat liikuntakeskukset 
Helsingin yliopiston keskustakampuksella, Kum-
pulassa, Meilahdessa, Otaniemessä, sekä Töölössä. 
UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, 
palloilua, kuntosalit, sekä erilaisia kursseja. 
Kausi- ja kertaliput ovat pysyvästi edullisempia kai-
kille Aalto yliopiston opiskelijoille.
Lisätietoa:  www.unisport.fi.
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KY VAALII KYLTERIPERINTEITÄ MYÖS 
OTANIEMESSÄ!

KY eli Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat 
toimii kauppatieteiden opiskelijoiden eli kylterei-
den yhdyssiteenä ja perinteiden vaalijana sekä sil-
lanrakentajana Aalto-yhteisössä.

Vuonna 1911 perustettu KY tarjoaa Aallon kauppa-
tieteilijöille mahdollisuuden saada omaan alaansa 
liittyviä palveluita ja etuja, verkostoitua oman kou-
lutussuuntansa opiskelijoiden kanssa sekä päästä 
osalliseksi KY:n yli satavuotisia perinteitä. Lauluillat, 
Mursujaiset, vuosijuhlat ja wappupiknik ovat esi-
merkkejä KY:n perinteistä, jotka muodostavat pohjan 
värikkäälle ja monimuotoiselle opiskelijaelämälle. 
Juhlivan kylterin tunnistaa dollarinvihreistä haala-
reista!
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat lukuisat kerhot, 
ainejärjestöt, jaostot ja valiokunnat. Vapaaehtois-
toimijat. Toimintaa löytyykin laidasta laitaan – esi-
merkkeinä seikkailu-urheilutapahtuma Aalto City 
Challenge, säihkyvä illallisjuhla Boston Night sekä 
KY:n kuntikset, joissa esiintyy tämän hetken isoimpia 
suomalaisia artisteja. Suurimpaan osaan KY:n tapah-
tumista ovat tervetulleita kaikki aaltolaiset korkea-
kouluun katsomatta!
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsutaan mur-
suiksi. Jokainen suorittaa mursuvuotensa aikana yh-
teisiä opintoja ja pääsee ennen pääainevalintaa ko-
keilemaan kursseja yritysviestinnästä rahoitukseen. 
Kauppiksen kandiopiskelijat majailevat Kandidaatti-
keskuksen U-siivessä, kun taas maisterit suorittavat 
vielä hetken opintojaan Töölössä Arkadiankadulla.

 KY:n toimisto Espilä sijaitsee osoitteessa Konemie-
hentie 4. Espilästä löytyy KY:n hallitus, sihteeristö 
sekä tiloja vapaaehtoisille. Myös Espilää vastapäätä 
sijaitseva juhlatila Saha on KY:n käytössä. Perinteinen 
KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella rautatiekadul-
la tarjoaa kuitenkin yhä jäsenpalvelua Töölön mais-
teriopiskelijoille sekä puitteet erilaisten tapahtumien 
järjestämiseen. 

TOKYO

RAKKAUDELLA,

TOKYON HALLITUS

hallitus@tokyo.fi

TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjestö, jonka tärkeitä tehtäviä ovat 
opiskelijoiden edunvalvonta korkeakoulussamme sekä artsilaisten yhteen 
tuominen. TOKYOn jokapäiväistä toimintaa pyörittää opiskelijoista 
koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat mm. edunvalvontatyön, 
tapahtumien järkkäämisen ja tärkeistä asioista viestimisen parissa. 
TOKYO tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulun, Aallon
opiskelijajärjestöjen, yritysyhteistyökumppaneiden ja taide-, kulttuuri- 
sekä suunnitteluopiskelijoiden kanssa ympäri Suomea. TOKYO 
vaikuttaa yhteiskunnallisena toimijana niin korkeakoulumme sisällä 
kuin yleisesti taide- ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksien 
puolustajana.  

TOKYOn tehtäviin kuuluu ARTS:n opiskelijakulttuurin ylläpitäminen ja 
ennen kaikkea sen kehittäminen: TOKYOn toiminta on aina jäsentensä 
näköistä ja opiskelijat päättävät, mitä TOKYO kulloisenakin aikana 
tekee. TOKYOn tavoite on, että artsilaiset ovat aktiivisesti osana 
luomassa aaltolaista yhteisöä.

Fyysisesti TOKYOn voi löytää niin Arabian kuin Otaniemen kampukselta 
palvelupisteen ja Loungen, Hubin sekä Spacen muodoissa, opiskelijoiden 
kasvisravintola Kipsarista kuin 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! 

www.tokyo.fi



SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO 
- RIL

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 rakennetun ympäristön alan teekkareita ja liittoomme kuuluukin yli 6000 
jäsentä.

Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten ammattitaidon edistäminen 
koulutusten muodossa ja verkostoituminen monipuolisten tapahtumien avulla. Täydennyskoulutusten lisäksi 
julkaisemme vuosittain lukuisia ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, kannanotoin, 
projektein ja kilpailuin. Tuomme Suomeen myös säännöllisesti rakennetun ympäristön sektorin merkittävimpiä 
kansainvälisiä tapahtumia. 

Teekkareille RILin jäsenyys on ilmainen. Jäsenetuihin kuuluu myös viikoittain postiluukusta kolahtava Rakennus-
lehti sekä aikakausilehti Rakennustekniikka. Järjestämme myös vuosittain kyselyitä, joilla kerätään hyödyllistä 
tietoa opiskelusta, kesätöistä ja teekkareiden palkasta. RIL-säätiöltä voit hakea apurahaa ulkomaan vaihtoa var-
ten tai erinomaisesta opinnoista suoriutumisesta. Parasta RILissä on kuitenkin monipuoliset tapahtumat, joita 
järjestetään satoja vuoden aikana ympäri Suomen. RILillä on oma nuorille suunnattu vapaaehtoisista toimijoista 
koostuva jaos RIL-nuoret, jotka järjestävät monenlaista tapahtumaa näkökulmanaan opiskelijat tai vastavalmis-
tuneet.  

Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi! Nähdään syksyllä!
 
Saara Lassila
Teekkariyhdyshenkilö
RIL

www.ril.fi 

SYKSY

Kuva: RIL/ Vanessa Riki



48 49

S
Y

K
S

Y
S

Y
K

S
Y

ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Voit tulla nauttimaan 
aamupalaa myös Insinööritieteiden korkeakoulun järjestämälle aamiaiselle, jonne kaikki 
uudet Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijat ovat tervetulleita. Aamiainen järjes-
tetään Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) ensimmäisessä kerroksessa U2 salin edustalla 
08:00 - 08:45 välisenä aikana. Päivän virallinen ohjelma alkaa korkeakoulun tervetuloti-
laisuudella U2-salissa kello 09:00. U2-sali löytyy yliopiston Kandidaattikeskuksen 
ensimmäisestä kerroksesta (U2 sali merkitty oppaan loppupuolella olevaan karttaan 
nuolella). Paikalla on myös monta sataa muuta fuksia ja sali voi olla melko täynnä - ole siis 
ajoissa paikalla. Siellä näet myös meidät, fuksikapteenisi, ensimmäistä kertaa, jollet ole 
tutustunut meihin vielä Varaslähdössä reilua kahta viikkoa aiemmin. Älä sovi illaksi treffejä 
tai pyykkivuoroa, sillä uusiin opiskelukavereihin tutustuessa vierähtää aikaa iltaan saakka. 

Vastaanottotilaisuuden jälkeen kokoamme kone- ja rakennustekniikan opiskelijat yhteen, 
ja siirrymme tien toiselle puolelle Konetalolle (Otakaari 4). Siellä Koneinsinöörikilta sekä 
opiskelulinjamme henkilökunta toivottavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron saavat 
killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. Tilaisuuden päätteeksi teidät 
jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne (kts. sivu 6). Tästä 
eteenpäin päivä sujuu ISOjenne johdolla toisiinne ja Otaniemeen tutustuen.

Päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat koetuksella. ISOt esittelevät si-
nulle varmasti jonkin Otaniemen loistavista opiskelijaravintoloista. Opiskelijahintaiseen 
lounaaseen oikeuttava opiskelijakortti ei välttämättä ehdi valmistua ensimmäiseksi päi-
väksi, joten todistuksena opiskelijastatuksestanne toimii AYY:n jäsenmaksukuitti. Pidä sitä 
mukanasi, kunnes saat ihka oman opiskelijakorttisi. Suosittelemme myös hankkimaan 
FRANKin opiskelijakortin mobiililaitteeseen – se toimii virallisena todistuksena siinä missä 
muovinen opiskelijakortti tai jäsenmaksukuitti. Lisätietoa sivulla 41.

Kello 14 Dipolissa alkaa Teekkarielämää-luento, johon siirrytte fuksiryhmittäin ISOjenne 
johdolla. Teekkarielämässä voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti, nauttia showsta ja tutustua 
teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Tilaisuuden jälkeen pääsette jatkamaan Otanie-
meen tutustumista ISOjenne johdattamina.

Kun Otaniemi on otettu haltuun, on vuorossa grillailua ja illanviettoa Rantasaunalla (sama 
paikka kuin Varaslähdössä). Vanhemmat opiskelijat auttavat koko päivän ja illan. Apua 
saat kysymällä ensisijaisesti keltä tahansa vaaleanpunaisiin haalareihin sonnustautuneel-
ta. Illan pimetessä jatkamme saunomalla Rantasaunalla, joten saunakamppeet on hyvä 
varata mukaan. Illalla voit vain rentoutua ja tutustua uusiin kavereihisi sekä ympäristöön. 
Rantasaunalla pääset myös sovittamaan seuraavana päivänä jaettavia ikiomia vaaleanpu-
naisia opiskelijahaalareitasi.

1.

VIESTINTÄ
Sähköposti
Sähköposti on yhteydenpitotavoista kaikista viral-
lisin. Jokainen teistä saa kouluun tullessaan omat 
Aalto-käyttäjätunnukset ja näillä tunnuksilla kir-
jaudutaan myös aaltomailiin (mail.aalto.fi). Sähkö-
postiosoite on yleensä etunimi.sukunimi@aalto.fi. 
Keräämme teiltä ekana päivänä yhteystietolomak-
keella myös sähköpostiosoitteen. Yhteystietoja ei 
laiteta mihinkään yleiseen jakoon, vaan yhteystie-
tolomake on pelkästään sitä varten, että me, kip-
parinne, pystymme tavoittamaan teidät.

Sähköpostiosoitteet kerättyemme luomme teille 
aivan oman sähköpostilistan, jonne lähetämme 
joka viikko kipparimailin. Kipparimaili on tärkein 
yhteydenpitokanava teihin, fukseihin. Kippari-
mailia kannattaa seurata tarkasti, nimittäin sinne 
kokoamme tärkeitä ja ajankohtaisia asioita tapah-
tumista ja fuksipistekortin suorituksista.

Facebook
Olemme tehneet teille oman Facebook-ryhmän ni-
mellä KIK-fuksit 2017. Ryhmään kannattaa käydä 
liittymässä pikimmiten, nimittäin Facebookiin tulee 
erittäin tärkeää infoa mm. elokuun Varaslähdös-
tä! Facebookiin laitamme myös tuikitärkeää tietoa 
tapahtumailmoista ja muutenkin ajankohtaisista 
asioista. Facebook ei ole kuitenkaan ihan niin viral-
linen yhteydenpitokanava kuin maili, joten mailia 
kannattaa silti aktiivisesti lukea. Facebookissa liikkuu 
lisäksi paljon tietoa Otaniemen muista tapahtumista, 
joten se on hyvä kanava pysyä kärryillä myös muiden 
kuin KIK:n tapahtumista.

Suora linkki ryhmään: http://dy.fi/mqy

Telegram
Jottei spämmi loppuisi kesken, olemme tehneet 
teille myös ikioman Telegram-ryhmän. Telegram 
on vähän sama kuin Whatsapp, mutta mahdol-
listaa suuremmat ryhmäkeskustelut ja on muu-
tenkin hieman kevyempi ohjelma puhelimelle. 
Telegramissa tavoitamme teidät reaaliaikaisesti, 
esimerkiksi kertomalla missä pitää milloinkin olla 
ja niin edelleen.

Telegram on täysin epävirallinen kanava ja on 
tarkoitettu mukavaksi ja helpoksi keskusteluka-
navaksi. Täältä tavoitatte meidät ja muut fuksit 
hetkenä minä hyvänsä, joten vertaistuki on taattu. 
Ryhmään kannattaakin käydä liittymässä vaikka 
heti! Liittyminen onnistuu kätevästi linkin 
t.me/KIKfuksit2017 kautta. Telegramissa (ja ihan 
normaalisti soittamalla) tavoitatte meidät allaole-
vista puhelinnumeroista sekä oheisilla käyttäjäni-
millä.

Aamos: 0400 864439 (TG: @AamosV)
Lassi: 045 1112161 (TG: @Laspe)

Killan tiedotuskanavat
Fukseille suunnattujen tiedotuskanavien lisäksi 
Koneinsinöörikillalla on myös muutama yleinen 
tiedotuskanava. Killan jäsenmaksun maksettuan-
ne sähköpostinne inboxiin alkaa kilahtelemaan 
killan Viikkotiedote, joka kokoaa yhteen kaikki kil-
lan, AYY:n ja Aalto-yliopiston tiedotteet tulevista 
tapahtumista ja muista mahdollisuuksista.

Viikkotiedotteen lisäksi uutisia tapahtumista löy-
tää killan nettisivuilta osoitteesta koneinsinoori-
kilta.fi. Killan nettisivuilta löytyy muutenkin tuiki-
tärkeää tietoa teihin fukseihin, opintoihin, killan 
hallitukseen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen 
liittyen. Nettisivuihin kannattaakin käydä ehdot-
tomasti perehtymässä jo ennen koulun alkua!

Kilta näkyy myöskin vahvasti somessa.  Esimerkiksi 
Koneinsinöörikilta ry –sivusta Facebookissa tykkää 
noin 1700 ihmistä! Sinunkin kannattaa käydä nap-
sauttamassa tykkää-nappulaa FB:ssä, jotta pysyt 
kartalla, mitä kaikkea killassa tapahtuukaan. Muita 
some-kanavia killalla ovat muun muassa Insta-
gram-tili @koneinsinoorikilta ja Telegram-kanava, 
jonne kätevästi kootaan Viikkotiedotteen otsikot. 

2.

3.

4.

5.

Savumerkit
Käytössä korkeintaan tuulettomina päivinä.
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OTANIEMI-SUOMI-OTANIEMI
A
AALTO-SALI *Kandikeskuksen toisessa kerroksessa.
AAVA Aalto-yhteisjaosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Aal-
to-yliopistossa opiskelevat eri alojen opiskelijat.
AINO Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan lehti.
AKSE Akateeminen Kinkkuseura: kinkun ilosanoman julistamiseen 
keskittynyt yhdistys.
ALAYHDISTYS *AYY:n suojissa toimiva yhdistys: jokaiselle löytyy 
jotain ja omankin perustaminen on helppoa.
ALUMNI Oppilaitoksessa aiemmin opiskellut henkilö - Aallossa 
yleensä vähintään tekniikan kandidaatti.
ALVARI 1. Alvar Aalto 2. *Kandikeskuksen ruokala 3. *Kandikeskuk-
sen takana oleva aukio.
AMFI *Alvarin aukiolla sijaitseva ulkoteatteri.
AMMATTIAINEKERHO Pääaineopintoja tukevaa organisoitua 
toimintaa, kerhoja: *LVI, *VTK, *LRK, *K-kerho, *Ropo, *Vääntö.
ASSARI Assistentti eli opetustoiminnassa avustava tieteenharjoit-
taja.
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta.
B
BORDELLI 1. Legendaarisen statuksen saavuttaneet killan syysnaa-
miaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola.
D
DIPOLI Kesällä 2017 ovensa jälleen remotin jäljiltä avaava entinen 
kongressikeskus. Toimii peruskorjauksen jälkeen Aalto-yliopiston 
päärakennuksena.
DOMINANTE Teekkarilähtöinen sekakuoro.
DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu, löytyy osoitteesta domo.ayy.fi.
E
ETYK En Tule Yöksi Kotiin -varustus.
EXCURSIO = EXCU = XQ Hyöty- ja huviretki teollisuuden kohteisiin. 
Kotimaan pitkä eli kolmipäiväinen excu järjestetään killan toimesta 
kahdesti vuodessa. Myös ammattiainekerhot järjestävät jäsenilleen 
excuja.
F
FTMK Fuksitoimikunta. Kiltojen, osakunnan ja korkeakouluyhdistyk-
sen fuksikapteeneista muodostuva elin, joka on vastuussa fuksikas-
vatuksesta ja suunnittelee teille mm. vapaa-ajan toimintaa.
FUKSI Ensimmäisen vuoden opiskelija.
FUKSIKAPTEENI Vastuussa oman kiltansa fuksien vastaanotosta ja 
teekkarikasvatuksesta.
FUKSIMAJURI Otaniemen fuksiasioiden ja kaikkien fuksikapteenien 
pomo. Päättää *Wapun järjestämisestä.
FUKSIPASSI Vihkonen, johon kerätään fuksipisteitä.
FUKSIPISTE Pisteitä kerätään fuksipassiin. Niitä tulee kerätä tietty 
määrä saadakseen lakin mahdollisena Wappuna. Eniten pisteitä 
kerännyt saa Vuoden Fuksin tittelin.
FUKSISITSIT Yksi ehdottomista ykköstapahtumista fukseille, syksyn 
ensimmäiset *sitsit.
G
GORSU Sauna *JMT 5A:n kivijalassa.
GRAVITAATIO *Laskiaisriehan jatkobileet, jotka sijoittuvat yleensä 
Helsingin keskustaan.
H
HAVIS AMANDA aka MANTA Keimaileva patsas Esplanadin puiston 
ja Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkaupunkiseudun ylioppilas-
kunnista lakittaa patsaan joka Wappu.
HERVANTA Tamperelaisten Otaniemi.
HOAS Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. HOASilta voi vuok-
rata asunnon edullisesti.

HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma.
HSL Helsingin seudun liikenne. Osoitteesta reittiopas.fi löytyy bus-
sien, ratikoiden ja paikallisjunien aikataulut.
HUMPSVAKAR Den roliga teknologorkestern Humpsvakar.
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.
I
ISOHENKILÖ Vanhempi tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa sinut 
Otaniemen saloihin.
ITÄINEN SATAMAKAUPUNKI Helsinki.
J
JMT eli Jämeräntaival - Teekkarikylän Route 66. kampuksemme 
sykkivä aortta, poikamieskylän valtaväylä.
JULKKU Parillisina vuosina julkaistava wappulehti, ks *Äpy.
JÄMERÄPARTAINEN INSINÖÖRI Teekkareiden toimia valvova 
henkiolento.
JÄYNÄ Kepponen, jonka ansiosta sekä jäynääjillä että jäynätyillä on 
- ainakin jälkikäteen – hauskaa.
K
KANDIDAATTIKESKUS Otakaari 1. Täällä tapahtuu suurin osa 
ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opetuksesta. Vanhemmat tie-
teenharjoittajat saattavat viitata Kandikeskukseen nimellä Päälafka, 
viitaten Kandikeskuksen entiseen asemaan yliopiston päärakennuk-
sena.
KATTOSAUNA *JMT 3A:n ylimmässä kerroksessa sijaitseva saunatila.
KETO Aalto-yliopiston keskustoimisto, sisältää mm. palvelupisteen.
KIELIKESKUS Kielten opetuksesta vastaava osasto Aallossa. Ilmoit-
tautuminen kielikursseille *Oodin kautta ajoissa.
KIKH KIK:n hallitus + toimihenkilöt. Valitaan vuosittain loppuvuo-
desta.
KIKK KIK:n kiltakunta. Yleisillä vaaleilla vuosittain valittava killan ylin 
päättävä elin.
KILTA Saman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhdistys.
KILTAHUONE eli Kiltis. Loistava paikka tavata kavereita ja viettää 
aikaa.
K-KERHO Konstruktiokerho.
KOLEHTI Killan oma lehti. Ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.
KONEKILTA Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta Ry, Oulun kone-
teekkareiden kilta.
KONELAFKA Koneosasto Otakaari 4, kivojen ihmisten koti. Tuttaval-
lisemmin pelkkä lafka.
KORK Koneenrakentajakilta, Tampereen koneteekkareiden kilta.
KRK Koneenrakennuskilta, lappeen Rannan koneteekkareiden kilta
KUUBAN YÖ eli Cuba night eli CN. Kiltamme *vuosijuhla. Vuonna 
2015 kiltamme täytti 100 vuotta!
KYLTERI Kauppakorkeakoulun opiskelija. Rakastettu ja herjattu, 
vähän niin kuin ruotsalaiset.
KYYKKÄ Vanha karjalalainen perinnepeli, jonka teekkarit ovat otta-
neet omakseen. Monet ottavat usein enemmänkin.
L
LAFKA Korkeakoulun osasto tai rakennus, esim. *Konelafka. Alun-
perin lyhenne laitoksesta, mutta nykyään tällä voidaan tarkoittaa 
myös yritystä.
LAKINLASKIJAISET Syys- ja lokakuun vaihteessa järjestettävät isot 
*AYY:n bileet. Yleinen lakinkäyttöoikeus päättyy Lakinlaskijaisiin.
LASKARI 1. Kotilaskujen tarkistustilaisuus 2. Laskuharjoitustehtävä.
LRK Laivanrakentajain kerho.
LUKKARI Laulunjohtaja ja tunnelmanluoja *sitseillä.
LVI-KERHO LVI-opiskelijoiden ammattiainekerho.
LÄNSIMETRO Syksyllä (toivottavasti) liikennöintinsä aloittava 
metro, joka pysähtyy (luojan kiitos) myös Otaniemessä.

M
MAARINTALO Usein puhutaan pelkästä Maarista. Tietokoneita 
täyteen sullottu, 24/7 auki oleva rakennus Maarinlahden rannassa. 
Rakennuksesta löytyy löytyy myös yleinen suihkutila ja postin 
pakettiautomaatti. 
MAKE Materiaalitekniikan kerho.
MANTA *Havis Amanda
MATKAKORTTI Muoviläpyskä, johon voi ladata aikaa tai arvoa. 
Pakollinen hankinta, mikäli aikoo matkustaa julkisilla kulkuvälineillä 
opiskelijahintaan. Matkakorttia voit käyttää myös *Secureprint-tu-
lostimissa tunnistautumiseen, sekä oppimiskeskuksen 24/7 tilan 
avainkorttina.
MURSU Kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelija.
MYCOURSES Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan kurssien 
aikataulua sekä opiskelumateriaalia. Löytyy osoitteesta mycourses.
aalto.fi.
N
NOPPA 1. *Opintopiste 2. Noppaportaali, vanha ei enää käytössä 
oleva kurssien materiaaleja sisältänyt tietojärjestelmä 3. Useimmiten 
kuusitahkoinen peliväline.
O
OLTERMANNI 1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava professori.
OODI Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan omia opintosuori-
tuksia, ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja suunnitellaan 
opintoja. Myös lukukausi-ilmoittautuminen tehdään Oodissa. Löytyy 
osoitteesta oodi.aalto.fi.
OK Otaniemen oma kehätie.
OK20 Saunatila Otakaari 20:ssä.
OPISKELIJANUMERO Saat omasi syksyllä aloittaessasi opinnot. 
Tulet tarvitsemaan sitä aina ja kaikkialla. Opettele ulkoa.
OPINTOPISTE Opintosuoritusten kvantitatiivinen määrä uudessa 
tutkintorakenteessa.
OSSI TÖRRÖNEN Legendaarinen teekkari (1915-2009), jonka mu-
kaan on nimetty muun muassa lampi ja sauna.
OSSINLAMPI Teekkarikylän päätepysäkkiä lähinnä sijaitseva pieni 
lampi.
OSSINSAUNA Saunatila Otakaari 18:ssa.
OPISKELIJAKORTTI Monessa paikassa hyödyllinen läpyskä, jolla 
todistat olevasi opiskelija.
OPPIMISKESKUS tai Learning Center. Kunnostettu yliopiston pää-
kirjasto *Alvarin aukion laidalla.
OSTARI Otaniemen ”ostari”, jossa sijaitsevat mm. Alepa ja R-kioski.
OTAHALLI Otaniemessä sijaitseva urheilukeskus.
P
(P)ERHEKYLÄ Teekkarikylän Servin Maijan Tien puoleinen osa.
PHUXIVATOR TF:n fuksikapteeni.
PK Polyteknikkojen kuoro.
PLK Saneerausyritys.
PO Polyteknikkojen orkesteri.
POIKAMIESKYLÄ Teekkarikylän osa, jossa on paljon soluasuntoja. 
POLI *TKK.
POMPPA lappeen Rantalainen perinnepallopeli.
PRUJU Opintomoniste, kurssin oheismateriaali tai yleisesti mikä 
hyvänsä mallivastaus.
R
RANTSU Rantasauna, sijaitsee JMT:n varrella JMT 5:n ja 7:n takana 
meren rannalla.
ROPO Rakentamistalouden opiskelijoiden ammattiainekerho.
RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista torvimusiikkia esittä-
vä legendaarinen teekkaripalomiessoittokunta.
S
SECUREPRINT Koulun tarjoama verkkotulostin.
SILLIS Silliaamiainen, joka järjestetään suurien juhlien seuraavana 
aamuna.
SITSIT Laulu-, juoma-, ja ruokapitoinen akateeminen pöytäjuhla.
SMT eli Servin Maijan Tie. Perhekylän valtaväylä.

SMÖKKI eli Servin Mökki. *JMT:n alkupäässä sijaitseva rakennus. 
Lukemattomien juhlien pitopaikka.
SPEKSI Humoristinen laulunäytelmä, jossa yllättävät juonenkään-
teet ja improvisaatio ovat arvossaan. Spekseihin kuuluu myös vuoro-
vaikutus yleisön kanssa.
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto, poliittisempi kattojärjestö 
kaikille ylioppilaskunnille.
T
TARAKI Tampereen rakentajakilta, Tampereen raksateekkareiden 
kilta.
TEEKKARI Teekkarilakin arvoiseksi todettu tekniikan alan opiskelija.
TEEKKARIHYMNI Lauletaan aina klo 00:00.
TEEKKARIJAOSTO TJ, AYY:n jaosto, joka vastaa ylimpänä teekkarei-
hin liittyvistä asioista.
TEEKKARIKYLÄ Otaniemen asuntokeskus valtaväylinään *JMT ja 
*SMT.
TEEKKARILAKKI Kaunis kuusikulmainen viehättävällä tupsulla ja 
ylioppilaskunnan kokardilla varustettu kesälakki.
TEEKKARIMUSEO Teekkareiden 145-vuotisesta historiasta kerätty 
pysyväisnäyttely *JMT 3A:n kivijalassa.
TEEKKARISPEKSI *Alayhdistys, joka tuottaa häkellyttävää näytel-
mäkulttuuria vuodesta toiseen.
TEMPAUS Ks. fuksioppaan sisältö.
TEK Tekniikan Akateemiset.
TF eli Täffä 1. Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta 2. 
Osakuntatalo Dipolin vieressä, päivisin ruokala. Tarjolla erinomaista 
pastaa keskiviikkoisin.
TJ *Teekkarijaosto.
TKK Edesmennyt Teknillinen Korkeakoulu.
TKY Edesmenneen Teknillisen Korkeakoulun ylioppilaskunta.
TUPSUFUKSI Opiskelija ensimmäisen ja toisen *Wappunsa välissä.
U
ULLANLINNANMÄKI eli Ullis. Kaivopuiston mäki, jonka maastoon 
kerääntyy Wappuna ja Laskiaisena hillittömät määrät opiskelijoita ja 
muuta väkeä.
V
VTK Valmistustekniikan kerho.
VUOSIJUHLAT Yhdistysten tai organisaatioiden merkkipäivään 
nivoutuva iltapuku/frakkijuhla ks. *Kuuban Yö.
VÄRE Vanhalle Ainon aukiolle rakentuva yliopiston uusi rakennus.
VÄÄNTÖ Rakennesuunnittelun opiskelijoiden ammattiainekerho.
W
WANHA POLI Helsinkiin jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo, nykyisin 
GLO Hotel Art.
WAPPU Otaniemen kansallinen juhlapäivä, teekkarin joulu. Järjeste-
tään, jos *Fuksimajuri niin suo.
WIRSU Suomen koneteekkareiden yhteinen laulukirja. Omasi voit 
hankkia toimistosta.
Y
YMP Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry.
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö.
Ä
ÄITI Älä unohda soittaa välillä!
ÄPY Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu, ks. Julkku.
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Syvä osanottomme!

Olet mitä ilmeisemmin päätynyt lukemaan Koneinsinöörikillan fuksiopasta ja mikä pahinta, opiskelemaan kone- 
ja rakennustekniikka. Älä kuitenkaan huoli, sillä me tarjoamme sinulle paremman vaihtoehdon. Mikäli Konein-
sinöörikillan pinkit haalarit eivät oikein nappaa (niillä ainakaan ei nappaa), niin me Sähköinsinöörikillassa tarjo-
amme sinulle hyvän porukan ympärille ja tyylikkään puhtaanvalkoiset haalarit jalkaan.
 
Sähköinsinöörikillalla ja Koneinsinöörikillalla on pitkät perinteet keskinäisestä viha-rakkaussuhteesta. Yhteisen 
taipaleensa aikana killat ovat jäynänneet toisiaan ja kisailleet monissa eri lajeissa. Sinä ja muut fuksit pääsettekin 
todistamaan kykynne heti varaslähdön SIK-KIK-kisailussa ja ensimmäisen viikon köydenvedossa. Vanhemmat kik-
kiläiset tunnistaakin helposti heidän haalareidensa vihreän pinkistä maastokuvioinnista.
 
Miksi valkaista haalarit?
• KIK on hernelajike, ei kilta
• Mies/nainen pinkissä ei ole uskottava (Ei myöskää Apache-taisteluhelikopteri)
• SIK voittaa tilastollisesti köydenvedon
 
Hauskaa kesää ja varo korkeaa jännitystä!
 
Terveisin
Tuomo Leino ja Erna Virtanen
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikil-
ta ry:n fuksikapteenit
 
P.S. Sähköinsinöörikillan jäseneksi 
voi liittyä täyttämällä lomakkeen 
osoitteessa
http://tinyurl.com/kik-to-sik
 
sekä maksamalla jäsenmaksun:
Summa: 8 €
Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
BIC: NDEAFIHH
Viite: 13

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTAJoogaa,
palloilua,

jumppaa,
kuntosalit,

hierontaa,
mailapelit,

PT-palvelut,
kehonhuoltoa,

ryhmäliikuntaa
ja paljon muuta!

Kokonaisvaltaista treeniä 
ja hyvää oloa!

www.unisport.fi
UniSport Otaniemi • Otaranta 6

Otaniemi
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CHECKLIST
KESÄN AIKANA JA ENNEN OPINTOJEN ALKUA:

Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi

Olen maksanut AYY:n ja Koneinsinöörikillan jäsenmaksun (killan jäsenmaksun voi  
hoitaa myös ensimmäisellä viikolla kiltahuoneen toimistolla

Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä tai HOAS:lta. Hätämajoitusta järjestetään  
ensimmäisillä viikoilla sitä tarvitseville

Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opinto- ja asumistukihakemukset

Olen tarkistanut, että Aalto-sähköpostini toimii: mail.aalto.fi

Olen printannut AYY:n jäsenmaksukuitin ja ottanut sen mukaan koululle

Olen hakenut opiskelijakorttia osoitteessa frank.fi ja ladannut FRANKin   
mobiiliopiskelijakortin

Olen vieraillut killan sivuilla osoitteessa koneinsinoorikilta.fi

Olen liittynyt Facebookissa KIK-fuksit 2017 –ryhmään (QR-koodi  Facebook-
ryhmään sivun alalaidassa vasemmalla)

Olen liittynyt KIK-fuksit 2017 Telegram-ryhmään (QR-koodi ryhmään sivun  
alalaidassa keskellä tai t.me/kikfuksit2017)

Olen varannut lauantain 26.8 kalenterista vapaaksi  Varaslähtöä varten (QR-koodi 
Facebook-tapahtumaan sivun alalaidassa oikealla)

Olen varannut käteistä rahaa mukaan ensimmäisille viikoille

Olen pakannut mukaani tumman puvun/cocktail-mekon toisen viikon fuksisitsejä 
varten


