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FUKSIKAPTEENIEN TERVEHDYS

Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja 
tervetuloa Otaniemen mahtavimpaan 
ja varmasti Suomen kauneimpaan 
kiltaan, Koneinsinöörikiltaan! Edessäsi 
on Koneinsinöörikillan, eli kone- ja ra-
kennustekniikan opiskelijoiden killan 
fuksiopas 2019. Tämä tarkoittaa, että 
kuulut nyt Aalto-yliopiston Insinöö-
ritieteiden korkeakouluun - ENGiin. 
Fuksiopas perehdyttää sinut Otanie-
men, Aalto-yliopiston ja Koneinsinöö-
rikillan kulttuuriin jo ennen opintojesi 
aloitusta. Näin ensi metrisi teekka-
riuden tiellä ovat mahdollisimman 
kuopattomat, eikä alkavaa syksyä 
tarvitse turhaan jännittää. Uutta asiaa 
tulee varmasti paljon, mutta kaikkea 
ei tarvitse kerralla muistaa ja apua saa 
aina kysymällä. Käy ainakin oppaan 
loppupuolelta löytyvä checklist läpi 
ennen orientaatioviikkoa, ettei mitään 
tärkeää pääse unohtumaan!

Me olemme Mikko ja Mikko, fuksivuo-
tesi johdattajat, sinun Fuksikapteenisi. 
Tarkoituksenamme on mahdollistaa 
sinulle ikimuistoinen ensimmäinen 
opiskeluvuosi ja auttaa sekä ohjata 
sinua kaikissa fuksiuteen liittyvissä 
tarpeissasi. Haluamme varmistaa, että 
juuri sinä tulet ansaitsemaan teekka-
rin arvonimen ja saat painaa päähäsi 
oman tupsulakin mahdollisena Wap-
puna 2020. Olemme myös ensimmäi-
nen linkkisi kiltaan, korkeakouluun 
ja ylioppilaskuntaan. Meiltä voit siis 
kysyä mitä tahansa ja jos emme osaa 
auttaa, osaamme vähintäänkin ohjata 
sinut oikeiden ihmisten luo.

Meidän ja noin 150:n fuksitoverisi 
lisäksi sinua ovat innolla ja viisaudella 
auttamassa suuri lauma killan ISOhen-
kilöitä. He opastavat teitä pienemmis-
sä fuksiryhmissä niin opintoihin kuin 
opiskelijaelämään liittyvissä käytän-

nön asioissa. Yhdessä ISOjen kanssa 
me pidämme huolen siitä, että Ota-
niemen monipuoliset mahdollisuudet 
ja ainutlaatuinen teekkarikulttuuri 
käyvät sinulle tutuiksi. Otaniemestä 
löydät varmasti itsellesi mieluisaa seu-
raa ja tekemistä. Vahva tukiverkko ja 
antoisa arki auttavat jaksamaan myös 
opinnoissasi paremmin.

Loppukesä on otollista aikaa vielä 
rentoutua ennen syksyllä alkavia 
uusia opintoja ja fuksisyksyn riento-
ja, ota siitä siis kaikki irti! Parhaiten 
käynnistät lukuvuotesi saapumalla 
akut ladattuina Rantasaunalle 24.8. 
Koneinsinöörikillan varaslähtöön. 
Siellä tapaat ensimmäistä kertaa omat 
ISOsi, meidät fuksikapteenisi ja ennen 
kaikkea muut kaltaisesi fuksit - tulevat 
parhaat ystäväsi.  Jo muutamat tutut 
kasvot tekevät orientaatioviikosta var-
masti rennomman ja mielekkäämmän 
kokemuksen. Nähdään Varaslähdössä!

Syksyä innolla odotellen,
Fuksikapteenisi

Mikko Rahkonen
mikko.rahkonen@aalto.fi
050 516 7474
(TG: @mikkorahkonen)

Mikko Nuutinen
mikko.h.nuutinen@aalto.fi
041 595 0244
(TG: @mikkonuutinen)
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi.

Onneksi olkoon opiskelupaikastasi Aalto-yliopis-
tossa! Olet suoriutunut pääsykokeista kunnialla ja 
on aika ottaa katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa 
fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Jere Vänskä ja tehtäväni on yhdes-
sä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen 
ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunnassa ja johdan tekniikan alan fukseja vastaan-
ottavien, yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa 
Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yliopistossa 
opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa. Akateemi-
nen vapaus antaa sinulle oikeuden päättää opin-
noistasi ja tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta 
se edellyttää myös paljon vastuuta omasta opiske-
lustasi. Voit itse päättää missä tahdissa opiskelet, 
mutta loppukädessä olet itse vastuussa opintojen 
etenemisestä. Kannattaa siis heti alusta alkaen poh-
tia omaa ajankäyttöä ja jaksamista.

Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden li-
säksi nyt myös taiteiden sekä kauppatieteiden yli-
oppilaita. Yhtenäinen ja monialainen yliopisto sekä 
Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella ää-
rimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harras-
tustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista 
tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin 
vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko Suo-
messa, erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Ota-
niemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 
1966. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan 
muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teek-
karilauluistaan. Tupsukansa pyrkii tekemisellään 
herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin kans-
saeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, teekka-
rilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. 
Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perinteiden 
vaalimisesta, kuitenkaan niihin jumittumatta. Teek-
karikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai 
hullua teekkarit sattuvat keksimään.

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, on 
monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuu-
luu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit hy-
väksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä 
ketään jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin 
reipas tekemisen meininki ja kulttuuria kuvastaa 
hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä tekeminen, 
hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus ovat tär-
keitä tekijöitä. Tahdon rohkaista, sinua arwon fuksi, 
tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. 
Otaniemi on loistava paikka kokeilla kaikkea uutta 
ja ihmeellistä!
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Ota-
niemessä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi 
tehtävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, 
sekä opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuo-
den. Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipis-
teitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä saadak-
sesi oman teekkarilakin. Fuksipisteet tutustuttavat 
sinut teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä 
muihin Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa 
unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu teekkareiden 
juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, 
mikäli päätän sellaisen teille järjestää.

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on 
kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sy-
dämellä. Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, 
kurssikavereihisi sekä muihin Otaniemen asukkei-
hin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen, uudet ystä-
vät sekä kokemukset ovat opintojen lisäksi parasta, 
mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle 
tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä luke-
mattomat muut tahot luomme puitteet toiminnal-
le, mutta sinä itse päätät, millaisen haluat omasta 

opiskeluajastasi tehdä. Sinua odottaa ainutkertai-
nen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraa-
maan sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teek-
kariutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain, 
toivottavasti saan tutustua myös sinuun. Toivotan 
sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Jere Vänskä
Fuksimajuri
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Grattis till din studieplats på maskin- och byggnadsteknik och välkommen till Aalto-universitetet! Du skulle inte 
ha kunnat välja bättre, framför dig har du nämligen ett helt fantastiskt phuxår. 
 
Jag heter Axel och är Phuxivator på Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universi-
tetet. Min viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar. Bara du vill tala eller lära dig svenska här vid univer-
sitetet så är du varmt välkommen till TF. Vi tar emot alla med öppna armar, det är bara att komma med till vårt 
nationshus, Urdsgallar, under orientationsveckan eller kontakta mig. 
 
Det kommer att ordnas mycket program för er och jag rekommenderar att modigt vara med på allt genast från 
början. Då lär du känna de andra phuxarna och även äldre studerande. Dessutom ska du samla phuxpoäng, 
eftersom de som får tillräckligt med phuxpoäng kan få teknologmössan till Wappen (om den ordnas)! 
 
Jag vet att Mikko och Mikko kommer att ta bra hand om dig, men jag är också alltid här för dig. Kom ihåg att läsa 
igenom hela denna blaska ordentligt och ta i tid itu med alla de nya utmaningarna som kommer. Ta checklistan i 
denna blaska till hjälp. Jag hoppas du har en skön sommar och vi ses i september! :)
 

          Axel Wilhelmson
          Phuxivator
          +358 45 112 7458
          phuxivator@tf.fi
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Order your copy now at keikka@humps.fi!

050 353 4552   |   keikka@humps.fi   |   humpsvakar.fi



ISOtervehdys
Suuret onnittelut opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! Edessäsi on kaikennäköistä uutta ja jännää, mutta
tulet varmasti löytämään itsesi tähänastisen elämäsi hauskimmista hetkistä ja parhaimmista kokemuksis-
ta. Tiedossa on uusia kavereita sekä paljon tapahtumia ja tekemistä. Otaniemi onkin siitä hieno paikka, että
täältä löytyy varmasti kaikille omannäköistä puuhaa opiskelujen ohelle. Saatatkin jo pohtia, pystytkö
jatkamaan vanhoja harrastuksiasi tai miten saat opiskelut käyntiin. Onneksi apu on lähellä heti
ensimmäisestä päivästä alkaen.

Koneinsinöörikillan ISOt ovat alusta asti mukana ottamassa sinut avosylin vastaan vaaleanpunaiseen
kiltaamme ja opiskelijayhteisöömme. ISOa tutumpi termi lienee tutor, mutta täysin synonyymejä nämä
sanat eivät ole, sillä ISOt ovat aika paljon muutakin kuin vain tutoreita. ISOt toimivat kavereinasi ja
opastavat sekä akateemisessa koulumaailmassa että teekkarikulttuurin saloissa. ISOjen puoleen
kannattaakin kääntyä milloin vain, niin pienemmissä kuin ISOmmissakin asioissa. Me ollaan täällä just sitä
varten, että taipaleesi Aallossa lähtisi mahdollisimman mukavasti liikkeelle!

Fuksivuodestasi on tulossa huikea, joten lähde ennakkoluulottomasti mukaan ISOjesi matkaan ja muista
ottaa ilo irti eteesi aukenevista mahdollisuuksista!

Leeni Nieminen
ISOvastaava

“Hei, minä olen Leeni!”
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OPINNOT



Perusopinnot 70 op

OPINTOJEN RAKENNE

Pääaine 60 op

Sivuaine 25 op

Vapaasti valitta-
vat 25 op

Pääaine 60 op

Diplomityö 30 opVapaasti valitta-
vat 30 op

Kone- ja rakennustekniikka
Vastuuprofessori: Jarkko Niiranen

Kone- ja rakennustekniikan pääaineessa opiskelija pe-
rehtyy laaja-alaisesti koneiden ja rakennusten teknisten, 
teknologisten ja teknillistaloudellisten järjestelmien 
suunnittelun, valmistuksen ja ylläpidon perusteisiin. 
Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet soveltaa 
tieteellistä tietoa ja käytännöllisiä insinöörimenetelmiä 
tällä tekniikan erityisalalla sekä luoda perusta näiden 
jatkokehittämiselle. 

Opiskelija tuntee statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen 
mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, ma-
teriaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan 
perusteet ja näiden aihepiirien väliset yhteydet. Hän 
tuntee näiden aihealueiden analysointimenetelmiä ja 
osaa soveltaa niitä kone- ja rakennustekniikan suunnit-
telu-, valmistus ja ylläpitotehtäviin eri aloja integroivalla 
tavalla. Hän osaa käyttää tietoteknisiä apuvälineitä 
suunnittelu-, tuotanto- ja ylläpitotiedon hallinnassa, 
analysoinnissa ja visualisoinnissa. Opiskelija osaa etsiä, 
hyödyntää, analysoida ja raportoida teknistä ja tieteel-
listä tietoa sekä soveltaa sitä insinöörisovelluksissa.

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman laajuus on 180 op ja siinä on kolme pääainetta: 
 Energia- ja ympäristötekniikka (ENY), Kone- ja rakennustekniikka (KJR), Rakennettu ympäristö (RYM)
Kukin pääaine koostuu
 - perusopinnoista (70 op), jotka ovat lähes samat kaikissa pääaineissa
 - pääaineen opinnoista (60 op), jotka ovat pääainekohtaisia
 - sivuaineopinnoista (25 op)

• Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen osa tutkintoa. Sivuaine on suositeltavaa valita niin, 
että se tukee pääaineen opintoja. Sivuaineeksi voi valita esimerkiksi Insinööritieteiden kor-keakoulun 
toisesta pääaineesta muodostetun sivuaineen, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman si-
vuaineen tai sivuaineen jostain muusta kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta. Toisessa kotimai-
sessa tai ulkomaisessa yliopistossa opiskeltavaan sivuaineeseen suoritettavien kurssien on täytettävä 
Aalto-yliopiston ja Insinööritieteiden korkeakoulun opintojen hyväksilukua koskevat vaatimukset. 
• Sivuaine vahvistetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

 - vapaasti valittavista opinnoista (25 op)
• Vapaasti valittavien opintojen tulee olla yliopistotasoisia opintoja, joita voi suorittaa missä tahansa 
kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa. On suositeltavaa, että vapaasti valittavat opinnot vali-taan 
niin, että ne tukevat pääainetta tai sivuainetta tai että ne vahvistavat opiskelijan osaamista hänen 
valitsemallaan erikoisosaamisalueella.

Kandidaattivaihe (180 op)

Maisterivaihe (120 op)

Kone- ja rakennustekniikan opetus muodostuu mm. luento-opetuksesta, projektimuotoisista harjoitustöistä, 
esitys- ja palautetilaisuuksista, kokeellisten menetelmien käyttöön tutustumisesta, lasku-harjoituksista ja tieto-
teknisten ohjelmien käytön lähiohjauksesta.

Valmistuttuaan opiskelija osaa toimia osana suunnittelu-, tuotanto tai ylläpitoryhmää sekä viestiä työnsä tu-
lokset teknisen dokumentoinnin, tieteellisen raportoinnin ja nykyaikaisten esitystekniikoiden avulla. Opiskelija 
ymmärtää kone- ja rakennustekniikan taustalla vaikuttavien monialaisten tekijöiden merkitykset ja tekniikan-
alan vaikutuksen yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin.
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Perusopintojen yhteinen osa (55 op)

Koodi   Kurssin nimi      op periodi
ENG-A1001  Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä   5 IV-V
ENG-A1002  ARTS-ENG-Projekti      5 V
ENG-A1100  Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä   2 I
ENG-A1005  Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi    3 II
   vaihtoehtoisesti opiskelija voi suorittaa monialaisia opintoja
   (esim. UWAS-, UWTS- ja UWBS-kurssit), jotka eivät jo sisälly tutkintorakenteeseen

CS-A1111   Ohjelmoinnin peruskurssi Y1     5 I–II
CS-A1130   Tietotekniikka sovelluksissa     5 III–IV
MS-A0003   Matriisilaskenta (ELEC1, ENG1)     5 II
MS-A0103   Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC1, ENG1)   5 I
MS-A0205    Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)    5 III
MS-A0305   Differentiaali- ja integraalilaskenta 3     5 I
TU-A1100   Tuotantotalous 1      5 III–IV 
LC-xxxx   Vieraan kielen opintoja     3 
LC-5001/7001  Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio   1 
LC-5002/7002  Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio   1
 

Perusopintojen valinnainen osa
(valitaan alla olevista 3 kurssia, joita ei ole jo valittu yhteiseen osaan)

PHYS-A3121  Termodynamiikka (ENG1)     5 I
PHYS-A3131  Sähkömagnetismi (ENG1)     5 III
CHEM-A1250  Kemian perusteet      5 III
MS-A050x   Todennäköisyyslaskun ja tilastotieteen peruskurssi   5 I/II/III/IV
MS-A0401/9  Diskreetin matematiikan perusteet/Grundkurs i diskret mate-matik 5 I / II
31A00110   Taloustieteen perusteet     6 I
32A00130 /MAA-A1001 Yritysjuridiikan perusteet / Affärsjuridikens grunder   6 III / III-IV
32C25000   Sopimusjuridiikka      6 I
CS-A1121   Ohjelmoinnin peruskurssi Y2     5 III-V
CS-A1150   Tietokannat      5 III-V
ENG-A1003  Numerical methods in Engineering    5 III
        Yhteensä  70-73

Pääaineen pakolliset opinnot
 
Koodi   Kurssin nimi      op periodi
ENY-C2001  Termodynamiikka ja lämmönsiirto    5 I-II
KJR-C1001 / COE-C1001 Statiikka ja dynamiikka / Statics and Dynamics   5 IV / II 
KJR-C2001 /  Kiinteän aineen mekaniikan perusteet /    5 IV-V ja II
COE-C2001  Foundations of Solid Mechanics     II
KJR-C2003   Virtausmekaniikan perusteet     5 IV-V ja I
KJR-C2004   Materiaalitekniikka      5 III-IV
KJR-C2005   Tuotesuunnittelu      5 I
KJR-C2006   Tuotantotekniikka      5 III
ENG3043.kand  Kandidaatintyö ja seminaari     10 I-II ja III-IV
ENG3043.kyps  Kypsyysnäyte      - I-II ja III-IV
        Yhteensä  50 

Pääaineen valinnaiset opinnot
Valitaan kaksi kurssia niin, että pääaineen laajuus 60 op täyttyy. 

 
Koodi   Kurssin nimi      op periodi
KON-C3001  Koneenrakennustekniikka A     5 I-II
KON-C3002  Koneenosien suunnittelu     5 IV-V
KON-C3004  Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt    5 I-II
MEK-C3001  Kuljetusvälinetekniikka     5 V
RAK-C3003  Tietoyhdennetty rakentaminen     5 IV-V
RAK-C3004  Rakentamisen tekniikat     5 I-II
        Valitaan yhteensä 10 

PÄÄAINEEN PERUSOPINNOT

PÄÄAINEOPINNOT
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OPPIMISPALVELUT

Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opintojen ohjaus ja neuvonta: opin-
to-ohjausta ja neuvontaa antavat 
monet eri tahot kuten akateemiset 
ohjaajat, opintotuutorit/ISOhenkilöt, 
opintoneuvojat, opinto-ohjausta anta-
va koordinaattori ja oppimispalvelujen 
henkilökunta. Kurssikohtaista neuvon-
taa antavat kyseisen kurssin opettajat. 
Ohjauspalveluita tarjotaan myös Aal-
lon tasolla.

Lisätietoa: https://into.aalto.fi/disp-
lay/fimastereng/Opintojen+ohjaus+-
ja+neuvonta

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut

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

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

Opinto- ja kv-neuvoja
(tavattavissa vastaanottoaikoina opiskelijapalvelupisteellä tai ajanvaraus Vihta-järjestelmän kautta)

email:  advisors-eng@aalto.fi
puh.   050 406 4409 (Myös WhatsApp ja Telegram!)
Facebook: https://www.facebook.com/opintoneuvola

Pääaineen koordinaattorit ja kandidaattiohjelman suunnittelija
Voit varata opinto-ohjausajan pääaineen koordinaattorille tai kandisuunnittelijalle helposti Vihta-ajanvaraus-
järjestelmän kautta, yhteystiedot Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

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



OPINNOT JA SINÄ
Hei, ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi! Kone- ja rakennustekniikan ala on mitä monimuotoisin ja jän-
nittävin kokonaisuus, joka tarjoaa sinulle varmasti hyvin monenlaisia sekä tärkeitä oppimiskokemuksia ja haateita 
nyt ja myös tulevaisuudessa, joten osaamisellesi tulee olemaan paljon kysyntää. Tuleva maisteriohjelmasi saattaa 
olla koneenrakennus- tai rakennustekniikka, tai sitten jokin muu. Sitä sinun ei kuitenkaan vielä kannata miettiä 
liikaa, sillä kandivaiheessa tärkeintä on saada avoimin mielin ymmärrystä näiden eri alojen suhteesta toisiinsa, op-
pia insinöörin perusajattelua sekä tutustua alaasi siinä määrin, että löydät omat suurimmat kiinnostuksen koteesi. 
Jokaisella meistä ne ovat hieman erilaisia, ja usein muuttuvat kerran, jos toisenkin matkan aikana.

Apuna tällä matkalla ja oman suunnan löytämisen tukena olemme Fuksikapteenin, ISOjen ja muiden kiltalaisten 
lisäksi myös me opintoneuvojat opintoneuvolassa. Yliopisto-opintojen itsenäisyys, tutkinnon rakentuminen ja 
oman alasi laajuus saattaa aluksi tuntua hieman haastavalta kokonaisuudelta. Aallon, Insinööritieteiden korkea-
koulun ja Koneinsinöörikillan sisällä on kuitenkin monia teitä varten rakennettuja tukiverkkoja ja ohjausta on aina 
saatavilla. Me toimimme tänä vuonna Insinööritieteiden korkeakoulun opintoneuvojina ja työmme on auttaa  kai-
kissa mahdollisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kysymyksissä, ongelmissa ja haasteissa. Myös muissa asioissa, jos 
et tiedä kehen tai mihin kannattaisi ottaa yhteyttä, ohjaamme sinut asiassa eteenpäin. Luoksemme saakin koska 
vain tulla juttelemaan tai laitella viestiä pienissäkin kysymyksissä ja pulmissa. ISOjen ja muiden kiltalaisten tietoa 
ja kokemusta suosittelemme ehdottomasti myös hyödyntämään.

Muista kuitenkin, että yliopistossa vallitseva akateeminen vapaus tuo myös ison vastuun. Niin opinnoista, kuin 
muustakin elämästä. Tekniikan opintoihin kuuluu varsin paljon pakollisia tai vapaaehtoisia laskuharjoituksia, sekä 
kurssin suorittamiseen vaadittavien töiden palautuksia. Pelkillä luennoilla tai tenttimällä suoritettavia kursseja 
ei fuksivuotena ole montaa. Myös teekkarilakin saamiseksi on opintopisteitä kerryttävä ja Kelan lisäksi korkea-
koulun oppimispalveluista lähestytään sinua, jos opintosuorite näyttää ensimmäisen lukuvuoden puolivälissä 
turhan niukalta. Kannattaakin yrittää heti syksyllä saada hyvä ote myös opinnoista, ettei keväälle kasaannu liikaa 
opintoja ja ongelmia.

Olet aina tervetullut opintoneuvolaan juttelemaan, kun tarvitset neuvoja tai tukea opintoihisi. Jos sinulla on jo 
opintoja toisessa yliopistossa/korkeakoulussa takana, tai muita isommin opintoihin vaikuttavia osa- alueita elmäs-
säsi, suosittelemme tulemaan heti syyskuussa käymään, niin katsotaan hyväksiluvut ja lukujärjestykset yhdessä 
kuntoon. Käythän myös jo syyslukukauden alussa Facebookissa tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola”-sivusta. 
Opintoneuvolan Facebook-sivuille päivitetään päivystysajat, ajanvarausohjeet sekä paljon muuta hyödyllistä in-
formaatiota.
Voit myös ottaa yhteyttä esimerkiksi Facebook chatin kautta, tai laittaa viestiä osoitteeseen advisors-eng@aalto.fi.
Yhteystiedot Intossa:
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot

Toimistomme sijaitsee Konetalon 2. kerroksessa Otakaari 4:ssä, eli hyvin lähellä kiltahuonettanne.

Syksyllä nähdään!

Mari Niemelä ja Arina Värä
Opintoneuvojat Aalto ENG
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PÄÄAINE-ESITTELYT
KONE- JA RAKENNUSTEKNIIKKA

Uusi kandiohjelma näki päivänvalon vuonna 2013 kandiuudistuksen seurauksena. Se syntyi, kun tutkintouudis-
tuksessa konetekniikan ja rakennustekniikan koulutusohjelmat yhdistettiin. Huoli pois, teistä ei kuitenkaan tule 
kone- ja rakennustekniikan diplomi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautuvat tarkemmin maisterivaiheessa.

Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? 2013 startanneet kandidaattiohjelmat ovat entisiin verrattuna paljon laa-
ja-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 opin-
topolku kandivaiheessa on selkeämpi. Suurempi määrä vapaavalintaisia kursseja tarjoaa mahdollisuuden syven-
tää osaamistaan haluamaansa suuntaan.

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-
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.

MAISTERIVAIHEEN PÄÄAINEVAIHTOEHDOT
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Opiskelija voi vaikuttaa!

Heti opintojen alussa tulette luultavasti huomaa-
maan, että vaikka opiskelettekin huippuyliopiston 
huikeassa Insinööritieteiden korkeakoulussa, sen 
toiminta ei vielä ole aivan täydellistä. Epäkohtia 
ja parannusehdotuksia onkin siis suotavaa tuo-
da esille ja samalla kehittää korkeakouluamme! 
Helpoin ja tehokkain tapa vaikuttaa opetukseen 
on vastata kurssin lopuksi kurssipalautekyselyyn. 
Kurssipalautteen antaminen on nopea toimenpi-
de, joka edistää opetuksen laatua.
 
Tämän lisäksi myös killan opintosektori ja hallope-
dit valvovat opiskelijoiden etua. Opintosektoriin 
kuuluu opintoministerin lisäksi kolme opintosih-
teeriä, jotka mielellään vievät opintoihin liittyviä 
huolia ja epäkohtia eteenpäin. Hallopedit, eli hal-
linnon opiskelijaedustajat puolestaan istuvat kor-
keakoulun eri toimielimissä ja työryhmissä. Mikäli 
et tiedä, kuinka lähtisit viemään kohtaamiasi epä-
kohtia eteenpäin, kannattaa ehdottomasti ottaa 
yhteyttä opintosektoriin ja hallopedeihin!

Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä (ENG-A1100)  kurssi alkaa ensimmäisellä viikolla ja se kestää 
ensimmäisen periodin ajan. Kurssin aikana opitaan opiskeluun liittyviä tärkeitä asioita (mm. opiskelutekniikka- ja 
ajanhallinta) ja tutustutaan opinnoissa tar vittaviin järjestelmiin ja käyttöympäristöihin, kuten MyCourses, Into, 
WebOodi ja SISU.  Opintojen alkua helpottamaan Oppimispalveluiden koordinaattorit ovat laatineet parille en-
simmäiselle vuodelle mallilukujärjestyksen, jonka mukaan kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Osa kursseista 
sisältää esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietyssä järjestyksessä. Alussa opintojen suunnittelu on siis 
vaivatonta!

Lisätietoa kursseista saa osoitteista: mycourses.aalto.fi (kurssimateriaalit ja aikataulut) sekä oodi.aalto.fi (kursseille 
ilmoittautuminen, opintojen suunnittelu ja suoritusten seuranta).

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.

SYKSYN KURSSIT

15



OPISKELU KORKEAKOULUSSA

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: learningcentre.aalto.fi/ en/home/
Kirjojen etsintä ja lainaus: aalto.finna. fi/

Luennot ja laskarit/harkat
Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuharjoitusten, labo-
ratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa ehdottomasti käydä. 
Ensimmäisellä luennolla kerrotaan mahdollisista laskuharjoituksista, laboratorio- ja harjoitustöistä – yleensäkin 
kaikesta, mikä on tarpeellista kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka akateeminen vapaus antaa mahdollisuuden 
jättää osan kurssien opetustapahtumista välistä, ei se tarkoita, etteivätkö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. Luen-
noille 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 kä-
sitelty ja selvitellä luennoilla epäselviksi jääneitä asioita. Laskuharjoituksissa kerrataan ja käytetään luennolla 
käsiteltyjä asioita. Kurssiassistentti opastaa ja neuvoo tehtävien kanssa. Joillain kursseilla laskuharjoituksista saa 
pisteitä tenttiin ratkaisemalla tehtäviä kotona, tai riittävä pistemäärä laskareista voi olla erikseen osasuorituk-
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sena edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien tarkistet-
tavaksi. Laskaritehtävät jaetaan usein etukäteen esimerkiksi kurssin MyCourses -sivuilla.  Viime aikoina hyväksi 
todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävissä. Siellä ei siis jaeta 
pisteitä, vaan lasketaan avun ollessa lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden kans-
sa.

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

OPISKELU KORKEAKOULUSSA



HARJOITTELU 

Kandidaatin tutkintoon on mahdollista sisällyttää harjoittelua 5 op (valinnaisiin opintoihin). Harjoittelun tavoit-
teena on kehittää ammattitaitoa ja perehdyttää harjoittelija työyhteisön sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön.

Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuhteita ja dip-
lomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä organisaatiossa. Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteel-
lisen tiedon tuottamisen ja akateemisten taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. 
Hyvin suoritettu harjoittelu ja oppimista edistävä raportointi harjoittelujaksoista auttavat opiskelijaa kehitty-
mään oman alansa ammattilaiseksi.

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, opiskelijaa suositellaan täydentämään opintojaan ja osaa-
mistaan Syventävällä harjoittelulla (2 op). Opiskelija voi suorittaa em. harjoittelukurssit myös eri järjestykses-
sä, eivätkä kurssit ole esitietovaatimuksena toisillensa.

Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta (https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu) ja harjoittelukurssien 
MyCourses –sivuilta. Tarkemmat ohjeet kurssien suorittamiseen kerrotaan kunkin kurssin aloitusluennolla.

Lisätietoa harjoittelukursseista saat  opintoneuvojilta sekä Into-sivuilta: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu
sekä harjoittelukurssien kurssitiimiin ja harjoittelun vastuuryhmään kuuluvilta henkilöiltä.
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ARMEIJA JA SIVIILIPALVELUS 

Kuulutko yhteen niistä reilusta kymmenestä ensimmäisen vuoden opiskelijoista, jotka ovat lähdössä suorit-
tamaan asevelvollisuutta syksyn kestäneiden opintojen jälkeen? Ei hätää, homma toimii erittäin hyvin tästä 
huolimatta – päinvastoin, syksystä kannattaa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin!

Asevelvollisuuden suorittaminen syksyn jälkeen ei vaikuta opiskelujen etenemiseen lainkaan. Me Fuksikapteenit 
pidämme huolen siitä, että syksyn jälkeen lähtevillä on tarvittavat fuksipisteet kerättynä jo syksyllä, jotta tupsu-
lakin saaminen ei esty mahdollisena Wappuna. Oikeastaan ainoat tahot, jotka voivat estää lakin saamisen, ovat 
komppanianpäällikkö sekä siviilipalveluspaikan esimies, joten heihin kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin 
lomien saamisen suhteen. Lomat todennäköisesti saa neuvoteltua mahdolliseksi Wapuksi, kunhan osaa perus-
tella asian riittävän hyvin.
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JÄSENEKSI LIITTYMINEN JA LISÄ-
TIETOJA EDUISTA OSOITTEESSA
www.ril.fi
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PUHEENJOHTAJAN PULINAT
Onnittelut valinnastasi ja lämpimästi tervetuloa Koneinsinöörikiltaan!

Koneinsinöörikilta on (numero) yksi yliopistomme monista ainejärjestöistä. Yksi kiltamme tärkeimmistä tehtävistä 
on vastaanottaa uudet opiskelijat, eli juuri sinut! Killassamme on noin tuhat jäsentä, joille kilta toimii yhdistä-
vänä tekijänä, tekee edunvalvontaa, yritysyhteistyötä, järjestää kasapäin tapahtumia ja harrastustoimintaa, tar-
joaa palveluita, sekä ylläpitää kiltahuonetta. Näistä kaikista tulet kuulemaan lisää orientaatioviikolla, ellet halua 
jo nyt sammuttaa tiedonjanoa killan verkkosivuilta. Tätä killan päivittäistä toimintaa pyörittää hallitus ja toimi-
henkilöt (n. 50 henkilön porukka), sekä lukuisa määrä muita kilta-aktiiveja, fukseille näkyvimpinä ISOhenkilöt.

Meitä hetken pidempään opiskelleita kiltalaisia pääsee tapaamaan helpoiten kil-
tahuoneella. Se on tarkoitettu kaikille killan jäsenille ja toimii paikkana, jossa saa 
vinkkejä esimerkiksi opintoihin, työnhakuun sekä muuten vain kahvi- ja opiske-
luseuraa. Kannustankin tulemaan kiltikselle ja kyselemään vanhemmilta opis-
kelijoilta kaikkea – fuksina tyhmiä kysymyksiä ei ole. Vastausten pureskeleminen 
jää kuitenkin omalle vastuulle, ihan kaikkea ei kannata vanhoiltakaan uskoa.

Palauttelin mieleeni aikaa, kun olin juuri saanut opiskelupaikan kone- ja rakennus-
tekniikan koulutusohjelmasta. Minulla ei ollut vähäisintäkään käsitystä siitä, mitä 
kilta on tai ylipäätään siitä, mitä opiskelijaelämä käsittää. Koko teekkarimeiningis-
täkään en tuolloin tiennyt muuta kuin hassun tupsulakin. Vasta pidellessäni nä-
peissäni fuksiopasta sain tietää, että tulisin kuulumaan johonkin kiltaan. Nykyisin 
en epäröisi hetkeäkään sanoa, että nämä killan parissa vietetyt opiskelijavuodet
ovat olleet tähänastisen elämäni parhaimmat. Toivon sinulle samaa!

Kannattaakin ottaa kaikki irti fuksivuodesta. Se on paitsi 
ainutlaatuinen kokemus, myös erityinen mahdollisuus tu-
tustua vertaisiisi. Monet fuksivuonna tavatuista kavereis-
ta säilyvät opiskelujesi tukena, osa aina työelämään saak-
ka. Kannattaa siis paiskata ennakkoluulot menemään, 
heittäytyä tekemiseen mukaan täysillä ja varmistaa, 
että tarinoita riittää kerrottavaksi aina kiikkustuoliin asti.

Tervetuloa parhaaseen joukkoon! 
Nähdään varaslähdössä!

Kimmo Saira
Koneinsinöörikillan puheenjohtaja
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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!

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.

PUHEENJOHTAJAN PULINAT KILTA
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KONEINSINÖÖRIKILLAN HALLITUS
Nimi: Kimmo Saira
Vuosikurssi: 2016
Virka: Puheenjohtaja
Vastuualue: Killan päivittäinen 
toiminta

Nimi: Sara Salmu
Vuosikurssi: 2016
Virka: Sisäministeri & VPJ
Vastuualue: Jaokset ja sisarkil-
tojen väliset suhteet. Puheen-
johtajan vasen käsi

Nimi: Jonas Korpela
Vuosikurssi: 2016
Virka: Teollisuusministeri
Vastuualue: Yrityssuhteet

Nimi: Matti Ylikontiola
Vuosikurssi: 2016
Virka: Talousministeri
Vastuualue: Killan rahaston-
hoito

Nimi: Mikko Rahkonen
Vuosikurssi: 2017
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Leeni Nieminen
Vuosikurssi: 2017
Virka: ISOvastaava
Vastuualue: ISOhenkilöiden 
rekrytointi ja ohjeistus

Nimi: Taru Jormakka
Vuosikurssi: 2016
Virka: Sihteeri
Vastuualue: Hallituksen kokous-
ten pöytäkirjojen laatiminen

Nimi: Martti Vuori
Vuosikurssi: 2016
Virka: Viestintäministeri
Vastuualue: Killan viestintä

Nimi: Jani Pusula
Vuosikurssi: 2016
Virka: Opintoministeri
Vastuualue: Opiskelijoiden 
edunvalvonta korkeakoulussa

Nimi: Akseli Kjellberg
Vuosikurssi: 2016
Virka: Isäntä
Vastuualue: Tapahtumatoiminta

Nimi: Mikko Nuutinen
Vuosikurssi: 2017
Virka: Fuksikapteeni
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Viktor Törhönen
Vuosikurssi: 2016
Virka: Maisterikapteeni
Vastuualue: Kansainväliset
opiskelijat
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IE ESITTÄYTYY
Hellurei ja tervetuloa Koneinsinöörikiltaan! Teekkarielämään kuuluu varsin suuri kirjo erilaisia tapahtumia, kuten 
esimerkiksi saunailtoja, sitsejä ja teemabileitä. Tapahtumien takana vaikuttaa aina joukko järjestäjiä ja tässä killas-
sa se olemme me, IE, eli Isännistö ja Emännistö.

Seitsemänhenkiseen tiimmimme kuuluu isäntä, kaksi emäntää sekä neljä juomanlaskijaa. Isäntä on vastuussa 
koko tapahtumatoiminnan suunnittelusta ja budjetoinnista. Emäntien vastuualue on ruokien suunnittelu ja to-
teutus. Juomanlaskijat hääräävät juomanlaskemisen ohella myös keittiön ja salin puolella, ja esimerkiksi tapahtu-
matilan koristelu voi olla heidän käsialaansa.

Tapahtumissa tunnistat meidät tyylikkäästä pukeutumisesta, eli valkoisesta kauluspaidasta, sekä mustasta liivistä. 
Tulemme tapaamaan jossain vaiheessa vuotta työpisteen merkeissä, jolloin te fuksit pääsette tapahtumanjärjes-
tämisen keskiöön ja voitte nähdä esimerkiksi minkälaisen panoksen Koneinsinöörikillan perinteikkäiden, mystis-
ten Bordelli-bileiden järjestäminen vaatii.

Teemme tätä vapaaehtoistyötä rakkaudesta lajiin, mutta jätäthän harhaanjohtavat kutsumanimet, kuten “palve-
lija”, “siivooja” tai “alamainen” käyttämättä. Pyrimme huolehtimaan siitä, että ruokaa ja juomaa riittää aina pikku-
tunneille asti, sekä ennen kaikkea siitä, että kaikki viihtyisivät tapahtumissamme. Meistä ketä tahansa voi tulla 
nykäisemään hihasta, mikäli jokin tapahtumissamme askarruttaa tai painaa mieltä!

Muutama tärkeä vinkki tapahtumissa käyntiin:
- Koneinsinöörikillan tapahtumissa ei käy kortti eikä MobilePay. Käteistä mukaan!
- Muista, että joku siivoaa aina bileiden jälkeen ja useimmiten se on IE.
- Nauti tapahtumista, anna muidenkin nauttia, juhli, laula, sauno, pidä hauskaa
tavallasi!

Terveisin,
Akseli Kjellberg,
Koneinsinöörikillan isäntä
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JAOSTOIMINTA
Koneinsinöörikillassa on useita jaoksia, jotka järjestävät kiltalaisille raskaiden opintojen vastapainoksi 
kaikenlaista mukavaa vapaa-ajan tekemistä. Kiinnosti sinua sitten liikkuminen, koneiden kanssa pelleily 
tai konserteissa käyminen - jaoksista löytyy mahdollisuus päästä tekemään juuri sinua kiinnostavia asioi-
ta hyvällä porukalla!

Liikuntajaos
Liikuntajaos järjestää kiltalaisille erilaisia liikuntata-
pahtumia. Jaoksen toimintaan osallistumalla saat 
hyvää vastapainoa juhlimiselle, sekä pääset vaikut-
tamaan, mitä lajeja killassa harrastetaan, ja mitä olisi 
hauska päästä kokeilemaan. Kiltalaisille on tarjolla 
esimerkiksi futsal-, jalkapallo-, koripallo-, jääkiekko-, 
ja salibandyvuoroja. Lisäksi liikuntajaos on järjestä-
nyt mm. megazonepelejä, pesäpalloa ja ultimatea. 
Kaikki innokkaat pääsevät mukaan toimintaan liitty-
mällä liikuntajaoksen telegram-ryhmään:
https://t.me/joinchat/DlL4bhRvaa4XHoI_u14vhQ

Kulttuurijaos
Kulttuurijaoksen mukana pääset kokemaan mitä 
monimuotoisempia tapahtumia aina oluenmaiste-
luilloista museokierroksiin. Jaos ohjaa tapahtumatar-
jontaa kiltalaisten kiinnostusten ja kysynnän mukaan 
ja menestyneimpiä formaatteja - kuten jo perintei-
nen pokeri-ilta - pyritään järjestämään säännöllisesti. 
Aiemmin jaos on järjestänyt esimerkiksi poikkitie-
teellisen karjalanpiirakkaillan ja viininmaistelutilai-
suuksia. Jos sinulta löytyy hyviä ideoita tai kulttuuri-
tapahtumiin osallistuminen kiinnostaa, liity jaoksen 
telegram-ryhmään: 
https://t.me/kulttuurijaos
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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 jaoslaisen ura on alkanut jo fuksivuodesta 
ja jatkuu vielä valmistumisen jälkeen. Kuvamateriaalia toi-
minnasta voit katsoa osoitteesta: https://kik.kuvat.fi/kuvat/
Konepajajaos/ 
Tervetuloa mukaan toimintaamme! 

Kolehti
KoLehti on Koneinsinöörikillan oma kiltalehti, josta vastaa 
päätoimittaja ja KoLehden toimitus. Lehti ilmaistaan neljä 
kertaa vuodessa sähköisessä ja paperisessa muodossa ja 
sen tekemiseen voi osallistua monella eri tapaa. Toimituk-
sesta kiinnostuneet voivat vaikuttaa lehden ulkonäköön 
taittamisen aikana, kokouksissa tai kirjoittamalla ja kuvitta-
malla lehteä. Vain taivas ja paperinen formaatti ovat lehden 
rajoina. Lehdestä on löytynyt vuosien aikana muun muassa 
haastatteluja, arvosteluita, juttuja eri tapahtumista ja eri-
koisempia julkaisuja. Kaikki ovat tervetulleita toimitukseen 
auttamaan itseään kiinnostavissa osa-alueissa. Tyypillisesti 
yhdestä lehdestä löytyy noin 10 eri henkilön juttuja, mutta 
luku saattaa olla myös isompi. Toimituksessa kannustetaan 
innovaatioihin, innostukseen sekä vapaaseen ilmaisuun.
    Vili Kuosmanen
    TG: @Paetoimittaja
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Excursiot 
Yritysvierailut, joita myös excursioiksi tai excuiksi kutsutaan, ovat oiva tapa päästä tutustumaan oman alan yri-
tyksiin ja tehtaisiin. Koneinsinöörikilta järjestää vuosittain lukuisia excuja, osa lyhyitä päivän kestäviä vierailuja 
ja osa pidempiä Kotimaan pitkiä excuja tai jopa ulkomaille suuntautuvia Ulkoexcuja. Teekkarilakin saadakseen 
fuksien tulee käydä vähintään yhdellä exculla ensimmäisen vuoden aikana. Vierailujen pituudesta riippumatta 
reissuilla opitaan paljon kone- ja rakennustekniikan yritysten toiminnasta.
 

Lukkarijaos
Osaatko laulaa? Kerrotko hyviä vitsejä? Hienoa, emme me-
kään!
Lukkarijaos toivottaa sinut erittäin tervetulleeksi kaikil-
le Koneinsinöörikillan järjestämille sitseille! Sitseillä, eli 
akateemisessa pöytäjuhlassa, syödään, juodaan ja ennen 
kaikkea lauletaan. Laulujen johtamisesta ja koko sitsien fii-
liksen ylläpitämisestä vastaavat lukkarit, jotka muodosta-
vat lukkarijaoksen. Koska lauluja on useita ja ne voivat illan 
tuiskeessa jäädä vähän huonommin mieleen, järjestämme 
myös laulusaunoja joissa laulamme Wirsun (KIK:in laulu-
kirjaa) lauluja monipuolisesti. Jos löydät sisäisen laulujout-
senesi 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.

          Markus Järvelä,
Lukkarijaosvastaava
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FUKSITIIMI
Tervehdys uusille fukseille!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta ja erinomaisesta valinnasta. Tervetuloa parhaaseen seuraan! Fuksivuosi on upea 
kokemus ja siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti, myös järjestelypuolella. Kannattaakin liittyä fuksitiimiin! Fuksitiimi 
koostuu pelkästään teistä, uusista fukseista. Fuksitiimi järjestää toimintaa ja tapahtumia kaikille vuosikurssinne 
fukseille, omaa hauskanpitoa unohtamatta. Fuksitiimi on myös oiva tilaisuus tutustua toisiin fukseihin ja kiltatoi-
mintaan.

Teillä on fuksitiiminä täysin vapaat kädet tapahtumien ja kaiken muun järjestämiseen! Me järjestimme mm. KIK-
kujouluihin eli Koneinsinöörikillan pikkujouluihin perinteisen speksin ja seuraavan aamun virkistävän silliksen, 
vuosijuhlien jajatkot sekä Maanmittarikillan ja Rakennusinsinöörikillan fuksien kanssa yhteiset bileet. Haluan kan-
nustaa teitäkin järjestämään jotakin poikkitieteellistä esimerkiksi muiden ENGin fuksien kanssa. Myös vanhem-
milta tieteenharjoittajilta saa kysyä vinkkejä ja apua! Fuksitiimin hienoimpia puolia on se, että mitään ei ole pakko 
tehdä ja jokainen voi itse määrittää oman työpanoksensa.

Lähtekää siis mukaan fuksitiimiin tekemään teidän kaikkien fuksivuodesta unohtumaton!

Marika Meinander
Fuksitiimin puheenjohtaja 2018

11

VUODEN FUKSIN AATTEITA
Moikka ja tervetuloa Koneinsinöörikiltaan!

Onnittelut opiskelupaikastasi sekä päätöksestä aloittaa elämäsi huikein seikkailu! Vuosi sitten olin omani alussa ja orientaa-
tioviikon alku jännitti minua paljon, koska en tuntenut ketään vuosikurssiltani koko yliopistossa. Asia korjaantui kuitenkin 
nopeasti, kun ensimmäisen päivän alussa pääsimme tutustumaan omiin fuksiryhmäläisiimme ja ISOihimme. Fuksiryhmästä sai 
heti uusia kavereita, joiden kanssa oli helppo lähteä orientaatioviikon menoihin tutustumaan muihin aaltolaisiin sekä killan ja 
AYY:n toimintaan. Fuksiryhmän porukasta kaveripiiri laajeni nopeasti aivan itsestään, joten kavereiden saamiseksi ei tarvinnut 
nähdä paljoa vaivaa.
 
Aallosta löytyy sekä kiltamme sisältä että ulkopuolelta kasoittain kerhoja, joukkueita, bändi- ja kuoroporukoita sekä jaostoja. 
Ne tarjoavat hyvän mahdollisuuden löytää koulusta kavereita, joilla on samoja kiinnostuksen kohteita. Opiskelemaan lähte-
minen, varsinkin jos se tarkoittaa uudelle paikkakunnalle muuttamista, on iso muutos, minkä takia ainakin minusta oli mu-
kava saada uuteen arkeen mukaan myös jotain tuttua. Laajat harrastusmahdollisuudet voi ottaa myös tilaisuutena aloittaa 
jokin uusi harrastus. Useimpien yhdistysten toimintaan voivat täysin aloittelijatkin lähteä mukaan: lähde siis rohkein mielin 
kokeilemaan kaikkea uutta, joka vähänkin kiinnostaa. Fukseille on tarjolla myös useita eri mahdollisuuksia päästä kokeilemaan 
kilta-aktiivisuutta ilman sitoutumispakkoa. Itse nautin suuresti toiminnasta Fuksitiimissä, jossa pääsi yhdessä muiden kanssa 
suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia projekteja. Mikäli innostusta ja aikaa riittää, suosittelen myös ainakin harkitsemaan 
hakemista killan hallitukseen tai toimihenkilöksi. Hallitusvuosi tarjoaa uusia kavereita, haasteita ja mahtavaa yhdessä tekemi-
sen meininkiä. Tehtäviä on monenlaisia, joten kaikille löytyy varmasti jotakin. 

Nyt kun olen vaahdonnut lähes sivun verran aktiivisuuden puolesta, sanon 
vielä tämän: fuksivuonna riittää tapahtumia ja tekemistä, mutta kaikkialle ei 
ole pakko ehtiä. Orientaatioviikolla suosittelen käymään niin monessa ta-
pahtumassa kuin suinkin mahdollista, mutta sen jälkeen kannattaa säästää 
aikaa ja energiaa opiskeluunkin. Sitseille, saunailtoihin ja muihin ehtii myö- 
  hemminkin, joten on täysin okei, jos ei joka ilta jaksa  
    lähteä jonnekin.

Onneksi olkoon vielä kerran, ja ter-
vetuloa kaikkien vuoden -18 fuksien 
puolesta Otaniemen -ja Suomen vaa-
leanpunaisimpaan ja parhaaseen kil-
taan.
Aurinkoista kesän jatkoa ja nähdään 
syksyllä!
  Jenny Manner
              Vuodenfuksi 2018
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VALMISTUNEEN VIISAUKSIA
Opiskelijaelämään kuuluu olennaisena osana valintojen vapaus, toisin sanoen kunnollisen tuntuman ottaminen 
oman elämänsä pääsuunnittelijan rooliin. Voi valita yhden kurssin ja olla valitsematta toista; mennä tai olla me-
nemättä mitä monituisimpiin opiskelijatapahtumiin; lähteä lenkille syyssateeseen tai jäädä sohvalle; syödä itse 
tehtyä ruokaa tai tilata eväät Pizza-onlinesta.

Itse uskon sisäistäneeni tämän opiskelijaelämän osa-alueen varsin hyvin fuksisyksyni aikana. Juoksin ahkerasti 
tapahtumista toiseen yhteisöllistävästä Otasuunnistuksesta urheilulliseen Limeksen approon, fiinistä viininmais-
teluillasta kulturelliin Kiasmavisiittiin, köydenvedosta kiltahuonehengailuihin. Aktiivinen osallistuminen lukemat-
tomien otaniemeläisten yhteisöjen ja kerhojen toimintaan tuotti nokkakärryllisen hauskoja sattumuksia, minkä 
lisäksi moni potentiaalinen kaveri (eli tuntematon henkilö) muuttui kaveriksi.

Kaikki tämä hauskuus näkyi kuitenkin fuksisyksyn heikohkossa opiskelumenestyksessäni. Epämairitteleva menes-
tys oli odotettava, sillä vapauden ja vastuun välillä on vahva riippuvuussuhde. Sitä voi siis vapaasti valita me-
nevänsä sitseille ja olla lukematta tenttiin, mutta vastuu tentin tuloksesta – ja sitsien jälkeisen aamun olotilasta 
– lankeaa päätöksen tekijälle.

Uuden opiskelijan kannattaakin huomata, että opiskelijaelämä tarjoaa oivallisen testiympäristön ”tosielämää” 
varten. Ensiksikin, mainittua päätösten ja niihin liittyvien vastuiden suhdetta voi testata suhteellisen pienillä ris-
keillä - kuten tenttimenestyksen tai laskarien tulosten muodossa.

Toiseksi, virheet ja mokailut kannattaa opiskelijaelon aikana oppia näkemään omasta epätäydellisyydestä vihjaa-
vien asioiden sijasta tienviittoina kohti parempaa lopputulosta. Tekniikan alan ammattilaiselle – kuten tieteente-
kijöille yleensäkin – toimivan ja toimimattoman ratkaisun toteaminen ovat lopputuloksina yhtä tärkeitä.

Kolmanneksi, opiskelijaelämä antaa oivan areenan kommunikointitaitojen ja oman ajatusmaailman jalostami-
seen. Aamuluennon asioiden selittäminen poissaolleelle opiskelijakaverille, iltapäivän kollektiivinen hämmenty-

neisyys harjoitusten parissa sekä aamuneljän filosofiset yhteispohdinnat 
maailman parantamisesta voivat kaikki olla askeleita viestintätaitojen ja 
maailmankuvan kehittämisessä. Samalla on toki muistettava kriittisyys pait-
si omia, myös muiden ajatuksia kohtaan – kyky kriittiseen ajatteluun on tar-
peellinen modernin tietotulvan läpi luoviessa.

Jos nämä asiat pystyy opiskelijaelämän melskeissä pitämään mielessään, 
niin tuskin ainakaan huonompaan tilanteeseen päätyy. Lopuksi muistutan 
hauskanpidon tärkeydestä, sillä ei täällä olla koulua, vaan elämää varten. 
Opiskelijaeloa ei turhaan jälkikäteen tituleerata yhdeksi elämänparhaista 
jaksoista, minkä itsekin allekirjoitan täysin. Vastuu siitä on kuitenkin sinulla.

Tuomo Vilska
Diplomi-insinööri

IK
Rakennusinsinöörikilta
Fuksikapteeni: Saikku (Matias)

Pääaine: Energia- ja 
ympäristötekniikka

Sisäänotto: 95 henkilöä
Kilta perustettu: 1913

Haalarit: Rakentajansiniset, joissa 
vihreä hiha ja takatasku

Kaikista Otaniemen muista killoista kaksi on Koneinsinöörikiltaa lähimpänä. Nämä ovat tietysti Insinööritieteiden 
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! Muiden ENGiläisten 
läsnäolon voit tarkastaa kajauttamalla ilmoille venytetyn ’’EEENNGGIIIIII!’’ - huudon.
Alla vielä pienet tietoiskut jokaisesta killasta.

KIK
Koneinsinöörikilta

Fuksikapteenit: Mikko ja Mikko
Pääaine: Kone- ja 
rakennustekniikka

Sisäänotto: 150 henkilöä
Kilta perustettu: 1915

Haalarit: Vaaleanpunaiset

MK
Maanmittarikilta

Fuksikapteeni: Eetu
Pääaine: Rakennettu ympäristö

Sisäänotto: 45 henkilöä
Kilta perustettu: 1901

Haalarit: Mustat, joissa fuksian väri-
nen hiha

ENGIJENGI
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TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA
Odottava ja hurmoksellinen tunnelma fukseja 
täynnä 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 puhtaan-
valkean teekkarilakin painaa ensimmäisen ker-
ran päähänsä. Mieli on haikea, mutta ylpeä - on-
han lakki merkki teekkarin arvonimestä, jota on 
koko fuksivuosi tavoiteltu.

Teekkarilakki
Teekkarilakki muistuttaa jonkun verran yliop-
pilaslakkia. Suurin ero on tupsu, joka on kiinni-
tetty lakkiin ylhäältä ja oikealta ohimolta. Teek-
karilakit vaihtelevat hieman koulusta riippuen. 
Meillä Otaniemessä lakki on kuusikulmainen, si-
säosaltaan tekniikan punainen ja sen kokardi on 
edesmenneen Teknillisen korkeakoulun yliop-
pilaskunnan 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 kesä-
päähine Teekkarilakki on yksi teekkareiden 
vanhimmista perinteistä. Ensimmäiset mainin-
nat tupsulakista ovat vuodelta 1874, jolloin se 
otettiin käyttöön Teknologföreningenin piiris-
sä. 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 kes-
kusteluissa 1800-luvun lopulla todettiin teek-
karilakin, erityisesti sen tupsun, miellyttävän 
naisia.

Lakin saaminen – ei verta, hikeä tai kyyne-
leitä, vaan naurua, laulua ja tekemisen mei-
ninkiä
Teekkarilakin saaminen seuraavana mahdol-
lisena Wappuna ei ole aivan itsestäänselvyys, 
vaan sitä varten tulee jokaisen fuksin suorittaa 
teekkarin tutkinto. Tämän tutkinnon läpipääsyn 
ja samalla teekkarin arvonimen saa keräämäl-
lä tarvittavan määrän fuksipisteitä. Pisteitä saa 
erilaisista tapahtumista, tehtävistä ja tieten-

kin opiskelusta. Pisteiden keräämisen taustalla 
on tutustuminen teekkarikulttuuriin parhaalla 
mahdollisella tavalla eli osallistumalla. Vuoden 
päätteeksi eniten pisteitä keränneet tai muuten 
fukseina kunnostautuneet palkitaan maineella ja 
mammonalla.
Jäynä
Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja legen-
dat jäynistä elävät aina. Teekkarijäynä on käytän-
nön kepponen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on 
aiheuttaa riemua jäynääjissä sekä jäynän koh-
teissa ja suuressa yleisössä. Jäynä ei tosimielel-
lä 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 ta-
loudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä 
ei saa kohdistua millään muotoa poliisi- tai pelas-
tusviranomaisiin eikä ylituomariston jäseniin. 
Sivulta 34 löydät ensimmäisen jäynäkilpailun yli-
tuomarin, kunniateekkari  Ossi Törrösen, kuvauk-
sen jäynän syvimmästä olemuksesta. 

Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Ota-
niemen jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpai-
lusta, jäynäämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy 
osoitteesta www.jäynä.fi.

Opiskelijahaalarit
Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin 
kulmakivi. Ne päällä voi huoletta suunnistaa Ota-
niemessä, tutustua yrityksiin ekskursioilla, laskea 
pulkalla Ullanlinnanmäellä tai vaikka myydä wap-
pulehteä Kauppatorilla. Alun perin teekkareilta 
lähtenyt tapa on vuosien saatossa levinnyt myös 
muihin korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä am-
mattikorkeakouluihin. Vanhin teekkarimuseon 
haalari on vuodelta 1961. Haalareiden väristä voi 
päätellä, minkälaisia kirjoja vastaan tallustava 
opiskelijatoveri päivisin pänttää; kauppatieteilijät 
tunnistaa dollarinvihreistä vetimistä, tulevat lää-
kärit taas valkoisista. Jo yksin Otaniemestä haa-
lareita löytyy 17 eri väriä / sävyä. Haalarin selkä-
myksessä olevasta logosta voi varmistaa, minkä 
killan tai ainejärjestön edustusasu on kyseessä. 
Logon lisäksi haalarista löytyy mainoksia, joiden 
avulla yritykset markkinoivat itseään ja tukevat 
opiskelijajärjestöjen toimintaa. Kierrellessäsi 
opiskelijatapahtumissa saatat törmätä haalarei-
hin, joissa joitakin osia, kuten lahje, on vaihdettu 
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toisen väriseen. Lahkeiden vaihtaminen 
on yleensä merkki seurustelusuhteesta. 
Muita haalarinosia vaihdetaan kaverei-
den kanssa. Pientä puuhaa iltojen iloksi 
saa haalarimerkeistä ja niiden kiinnittä-
misestä. Koristelu on syytä aloittaa ompe-
lemalla KIK:n kangasmerkki arvoiselleen 
paikalle rintamukseen tai SIK:n merkki 
perinteikkäästi haalarin takamukseen. 
Haalarimerkkejä voi ostaa esimerkiksi 
Otasuunnistuksessa tai merkkimyynneis-
tä. Usein bileiden lipunmyynnin yhtey-
dessä 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 pukukin. Sen kanssa on siis syy-
tä käyttäytyä kuten herrasmiesteekkarin 
kuuluu. Koneinsinöörikillan haalari on 
pirteän pinkki ja ainoana laatuaan erot-
tuu pääkaupunkiseudulla edukseen. 
Haalareiden tarina juontaa juurensa vil-
lille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia 
voitti Tukholman Grönalund- huvipuis-
tosta vaaleanpunaisen pantterin. Ko-
ne-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 haalareilla kelpaa pröystäillä, sillä monissa killoissa fuksit joutuvat hankkimaan haalarit ja mai-
nokset itse, jolloin jännitys tiivistyy mahdollisen Wapun lähestyessä; kerkeävätkö haalarit Otaniemeen tai 
yksikään merkki kiinni ennen wappuhulinoita.

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kantaa maailmanmenoon sopiva pilke silmekulmassa, mut-
ta kuitenkin tosissaan. Tempaukseen osallistuu aina suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä saadaan 
helposti paljon huomiota ja välitettyä haluttu viesti. Yhdessä kuuluisimmista talkoista Otanimen teekkarit 
kantoivat jatkosodan pommituksissa vaurioituneen Neuvostoliiton suurlähetystön raunioista tiiliä Otanie-
meen Teekkarikylän rakennustarpeiksi. Tempauskäskyt antaa teekkareille Jämeräpartainen insinööri, sala-
peräinen henkilö, jota kukaan ei ole tavannut. Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka päällikön näkyvänä 
tunnuksena on tempauskirves. Annettu käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria osallistumaan tem-
paukseen 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 mää-
räaikaisesti. Viime vuonna temmattiin suomalaisen peruskoulutuksen puolesta teekkareiden jalkautuessa 
lähes 1500 peruskouluun ympäri Suomea. 
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OTANIEMEN KILLAT
Insinööritieteiden
korkeakoulu - ENG

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 JAK-
SAA” 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 KIKkiläiset tunnistaa mie-
hekkään vaaleanpunaisista haalareis-
taan, samanvärisestä telatraktoristaan 
Tela-Veerasta sekä taisteluhuudostaan 
“Yy, kaa, KO, NE!”

Arkkitehtikilta on perustettu vuonna 
1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi 
vanhin kilta. Arkkarin eli arkkitehtiopis-
kelijan haalarit ovat maalarinvalkoiset ja 
materiaali on erittäin helposti likaantu-
vaa puuvillaa. Maisema-arkkitehtiopis-
kelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa 
olevasta itse maalatusta puusta, johon 
aina wappuna lisätään yksi lehti. Haala-
rit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen 
vuosikurssi suunnittelee oman logonsa 
haalareiden selkään. Erikoisuutena on 
usein haalarin lahkeessa roikkuva ikoni-
nen viinilasi ja arkkarien suusta kajahta-
va huuto: “AINA KOVA!”

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” tunnis-
taa tekniikan punaisista haalareistaan.

Perustieteiden
korkeakoulu - SCI

Athene on vuonna 1999 perustettu In-
formaatioverkostojen opiskelijoiden 
kilta. “Infon” opiskelijat ovat poikki-
tieteellisiä pöhisijöitä, joista sanotaan 
valmistuvan sillanrakentajia tekniikan, 
talouden ja ihmisten välille. Athenelai-
set tunnistaa iloisesta meiningistä ja 
metsänvihreistä haalareista, joissa on 
musta hiha merkkinä Tietokillasta er-
kaantumisesta.

Fyysikkokilta eli FK kokoaa yhteen 
kaikki Otaniemen fyysikot, matemaa-
tikot ja systisläiset. Fyysikkokilta pe-
rustettiin 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.

Tietokilta eli lyhyemmin TiK  on 
vuonna 1986 perustettu tietotekniikan 
opiskelijoiden ainejärjestö. Tietokilta 
on muotoutunut sisäänotoltaan yh-
deksi Otaniemen suurimmista killois-
ta. “Tikkiläisen” tunnistat rempseästä 
huumorintajusta sekä tietenkin killan 
kiiltävän mustista haalareista, joiden 
selkämyksessä koreilee killan epäviral-
linen valkoinen @-merkkiä muistuttava 
tupsulogo.

Tuotantotalouden kilta Prodeko on 
vuonna 1966 perustettu sateenkaari-
haalareita kantava kilta. Joka vuosi rai-
tojen paikat vaihtuvat ja tästä tunnistaa 
opiskelijan fuksivuoden. Kaikki pro-
dekolaiset liittyvät automaattisesti yh-
distykseen nimeltään Polyteknikkojen 
Raittiusseura, joka järjestää kiltalaisille 
urheilutapahtumia.
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Sähkötekniikan
korkeakoulu - ELEC

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 kirjoitusvir-
heen seurauksena punarusekat, ja niitä 
koristavat valkoiset lehmänlaikut (om-
meltava itse!) muistona ajasta, jolloin 
biolaiset kuuluivat Sähköinsinöörikil-
taan. Selässään he kantavat ylpeydellä 
piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Automaatio- ja systeemitekniikan kil-
ta eli (AS) on perustettu vuonna 1998. 
AS:n haalarit ovat violetit. Haalarei-
den vasen hiha on musta, joka muis-
tuttaa killan TiK-historiasta. Vuonna 
2015 hihaan lisättiin valkoinen tasku, 
muistuttamaan kiltaan liitettyjen in-
formaatioteknologian (ent. tietoliiken-
netekniikka) opiskelijoiden SIK men-
neisyydestä. Helpoiten aASit tunnistat 
kuitenkin “Aivan Sama!” -huudosta, joka 
raikaa joka puolella.

Kemian tekniikan
korkeakoulu - CHEM

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 korkea-
koulun vanhoja kiltoja. Haalarien sel-
kää kaunistaa Prosessiteekkarien logo 
- bourdonputkimanometri.

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.

OTANIEMEN KILLAT



AALTO-YLIOPISTON  
YLIOPPILASKUNTA

Tule tekemään Teekkarispeksiä

nä
yt

te
le

m
in

en
 - 

ta
ns

si 
- b

änd
i -

 te
kn

iik
ka

 - 
la

va
stu

s 
- p

uv
us

tu
s 

- A
D - 

m
ark

kin
oin

ti 
...

 

Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit – teekkarispeksi.fi



AALTO-YLIOPISTON  
YLIOPPILASKUNTA

Tule tekemään Teekkarispeksiä

nä
yt

te
le

m
in

en
 - 

ta
ns

si 
- b

änd
i -

 te
kn

iik
ka

 - 
la

va
stu

s 
- p

uv
us

tu
s 

- A
D - 

m
ark

kin
oin

ti 
...

 

Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit – teekkarispeksi.fi



Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, jonka 
tunnistat myös kirjaimista AYY! Me täällä ylioppilaskunnas-
sa pyrimme takaamaan, että Aallossa voit kokea maailman 
parasta opiskelijan elämää. Haluamme, että jokaisella opis-
kelijalla on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhtei-
sössämme, ja että jokainen meistä saa tarvitsemansa tuen 
koko opiskelun ajan. 

Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maailmaan. 
Kannustamme sinua tutkimaan, olemaan utelias, oivalta-
maan, oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä pel-
kää, vaikka oman paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi 
joskus olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua 
ja auttamassa vaikeissa paikoissa. 

Ollaan yhteyksissä! 

14 000 jäsentä 

200 järjestöä ja yhdistystä 

40 työntekijää 

10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä 

Satoja vapaaehtoisia 

Anna Halsas
uusista opiskelijoista vastaava hallituksen jäsen

AYY numeroina Viestintäkanavat

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta! 

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta

AYY

AYY_FI  AYY_FI

Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n 
palveluista ja mahdollisuuksista osoit-
teessa AYY.FI



Opiskelijaedut 
Opiskelijana sinulla on oikeus satoihin etuuksiin, kuten Kelan, 
Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja alennettuun opiskelijalou-
naaseen opiskelijaravintoloissa. Myös pääkaupunkiseudun 
julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kun-
han asuinpaikkasi on HSL-alueella ja olet päivittänyt mat-
kakorttiisi opiskelijastatuksen HSL:n palvelupisteellä. Samalla 
matkakortilla pääsee myös joihinkin yliopiston tiloihin! 

Opiskelijapalvelu Frankin kautta saat opiskelijakortin, jolla 
varmistat opiskelija-alennukset koko Suomessa. Frankilla on 
sekä digitaalinen että perinteinen muovinen opiskelijakortti. 
 
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App (0€) on virallinen opis-
kelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida sen jälkeen, kun 
olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut 
AYY:n jäsenmaksun. Danske Bankin maksujärjestelmällä va-
rustettu muovinen opiskelijakortti on maksuton kaikille opis-
kelijoille. Voit saada kortin ilman maksujärjestelmää hintaan 
15,10 €. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että 
muoviseen opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteis-
ta löytyy Frankin sivuilta osoitteesta FRANK.FI. 
 
HUOM! Kun olet saanut kortin, muista hakea siihen myös 
vuositarra AYY:n palvelupisteeltä! 

Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY 
kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. 
Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme 
Aallon opetusta ja opiskelijaelämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin 
niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus 
osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n 
piirissä toimivaa yhdistystä. 

Mikä AYY?

Palvelut
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Opiskelija-asuminen 
AYY omistaa noin 2 600 opiskelija-asuntoa Helsingis-
sä ja Espoossa. Kaikilla AYY:n jäsenillä on oikeus hakea 
AYY:n asuntoja. Voit hakea omaa asuntoa heti, kun 
saat vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta 
yliopistolta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkau-
punkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat 
etusijalla asuntoja jaettaessa. Ylimääräisen hakijapis-
teen saa, kun hakee ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai jou-
lukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. Voit 
selailla ja hakea AYY:n asuntoja Domo-järjestelmän 
kautta: DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä 
(HOAS). 

Terveydenhuolto 
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilai-
den terveydenhoitosäätiö (YTHS). AYY:n jäsenenä saat 
tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suuntervey-
den ja mielenterveyden alueilla. Suurin osa YTHS:n pal-
veluista on maksuttomia yhteydenotot ja yleistervey-
den käynnit mukaan lukien, ja maksullisetkin palvelut on 
pidetty kohtuuhintaisina.  

Lisätiedot: YTHS.FI 

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri 
Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat oleellinen osa aal-
tolaista opiskelijakulttuuria. Vuoden kohokohtina toimi-
vat Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja 
monet muut tapahtumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka jär-
jestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin ja peleistä 
muihin harrastuksiin. Uudet opiskelijat ovat aina terve-
tulleita mukaan yhdistystoimintaan. Kannattaa pysyä 
avoimena eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa!
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den käynnit mukaan lukien, ja maksullisetkin palvelut on 
pidetty kohtuuhintaisina.  

Lisätiedot: YTHS.FI 

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri 
Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat oleellinen osa aal-
tolaista opiskelijakulttuuria. Vuoden kohokohtina toimi-
vat Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja 
monet muut tapahtumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka jär-
jestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin ja peleistä 
muihin harrastuksiin. Uudet opiskelijat ovat aina terve-
tulleita mukaan yhdistystoimintaan. Kannattaa pysyä 
avoimena eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja  
vaikuttaminen 
 
AYY edustaa opiskelijoita yliopiston päätöksen-
tekoelimissä ja ajaa opiskelijoiden etua yhteis-
kunnassa. AYY:n valitsemien opiskelijaedustajien 
kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan yli-
opistossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n ylin pää-
töksentekoelin on edustajisto, joka valitaan ää-
nestämällä. Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet voivat 
äänestää ja asettua ehdolle. Seuraavat vaalit 
ovat jo tänä syksynä 2019! 

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa jäsenilleen muitakin 
palveluita ja mahdollisuuksia design-kalenterista ja 
stipendeistä monenlaisiin vapaaehtoismahdolli-
suuksiin. AYY:lla on myös lukuisia sauna- ja juhlati-
loja, joita jäsenet voivat vuokrata. 

Muut palvelut



What is KY?
                        

For over a hundred years, and for years to come, KY 
has and will be the home and community for all Aalto 

University Business students. Founded in 1911, KY has 
ever since provided its members services and benefits, 

student advocacy and memorable experiences, as well as 
friendships that last a lifetime.

KY exists solely for – and because of – its members. 
Many students choose to volunteer their time and are 

active in, for example, KY’s associations, committees and 
project teams. Every degree student at Aalto University 
School of Business may join KY and the membership is 

free of charge.

KY Foundation, for its part, was founded to support the 
students at Aalto University School of Business. The 

foundation distributes grants and subsidies, for example, 
to KY’s associations, individual projects and students 

going abroad for an exchange period. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY. 

KY in numbers
Over 3000 members 

108 years
3 locations

11 employees & 9 board members
Over 50 associations

Hundreds of volunteers
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to KY’s associations, individual projects and students 

going abroad for an exchange period. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY. 

KY in numbers
Over 3000 members 

108 years
3 locations

11 employees & 9 board members
Over 50 associations

Hundreds of volunteers
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ARTS in a nutshell

2000 students��������������
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TOKYO in a nutshell

600 TOKYO members

58 years old��������
(������������������������
�������������	�����)

2 Restaurants������������
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17 Bachelor's programs�

27 Master's programs
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ENSIMMÄINEN PÄIVÄ
1. Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Voit tulla nauttimaan aamupalaa 
myös Insinööritieteiden korkeakoulun järjestämälle aamiaiselle, jonne kaikki uudet Insinööritieteiden korkea-
koulun opiskelijat ovat tervetulleita. Aamiainen järjestetään Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) ensimmäisessä 
kerroksessa U2 salin edustalla 08:00 - 08:45 välisenä aikana. Päivän virallinen ohjelma alkaa korkeakoulun terve-
tulotilaisuudella U2-salissa kello 09:00. U2-sali löytyy yliopiston Kandidaattikeskuksen ensimmäisestä ker-
roksesta (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. 

2. Vastaanottotilaisuuden jälkeen kokoamme kone- ja rakennustekniikan opiskelijat yhteen, ja siirrymme 
tien toiselle puolelle Konetalolle (Otakaari 4). Siellä Koneinsinöörikilta sekä opiskelulinjamme henkilökunta toi-
vottavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron saavat killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. 
Tilaisuuden päätteeksi teidät jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne (kts. sivu 8). 
Tästä eteenpäin päivä sujuu ISOjenne johdolla toisiinne ja Otaniemeen tutustuen.

3. Päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat koetuksella. ISOt esittelevät sinulle varmasti 
jonkin Otaniemen loistavista opiskelijaravintoloista. Opiskelijahintaiseen lounaaseen oikeuttava opiskelijakortti 
ei välttämättä ehdi valmistua ensimmäiseksi päiväksi, 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 opiskelija-
kortti tai jäsenmaksukuitti.

4. Kello 14 Dipolissa alkaa Teekkarielämää-luento, johon siirrytte fuksiryhmittäin ISOjenne johdolla. Teek-
karielämässä voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti, nauttia showsta ja tutustua teekkariuden ihmeelliseen maail-
maan. Tilaisuuden jälkeen pääsette jatkamaan Otaniemeen tutustumista ISOjenne johdattamina.

5. 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 ta-
hansa vaaleanpunaisiin haalareihin sonnustautuneelta. Illan pimetessä jatkamme saunomalla Rantasaunalla, 
joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan. Illalla voit vain rentoutua ja tutustua uusiin kavereihisi sekä ym-
päristöön. Rantasaunalla pääset myös sovittamaan seuraavana päivänä jaettavia ikiomia vaaleanpunaisia opiske-
lijahaalareitasi.



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. Kipparimai-
lia kannattaa seurata tarkasti, nimittäin sinne ko-
koamme tärkeitä ja ajankohtaisia asioita tapahtu-
mista ja fuksipistekortin suorituksista.

Facebook
Olemme tehneet teille oman Facebook-ryhmän ni-
mellä KIK-fuksit 2019. Ryhmään kannattaa käydä 
liittymässä pikimmiten, nimittäin Facebookiin tulee 
erittäin tärkeää infoa mm. elokuun Varaslähdöstä! 
Facebookiin laitamme myös tuikitärkeää tietoa ta-
pahtumailmoista ja muutenkin ajankohtaisista asiois-
ta. Facebook ei ole kuitenkaan ihan niin virallinen 
yhteydenpitokanava kuin maili, joten mailia kannat-
taa 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:
facebook.com/groups/KIK.fuksit2019

Telegram
Jottei spämmi loppuisi kesken, olemme tehneet 
teille myös ikioman Telegram-ryhmän. Telegram 
on vähän sama kuin Whatsapp, mutta mahdollis-
taa suuremmat ryhmäkeskustelut ja on muutenkin 
hieman kevyempi ohjelma puhelimelle. Telegra-
missa tavoitamme teidät reaaliaikaisesti, esimer-
kiksi kertomalla missä pitää milloinkin olla ja niin 
edelleen.

Telegram on täysin epävirallinen kanava ja on tar-
koitettu mukavaksi ja helpoksi keskustelukanavak-
si. Täältä tavoitatte meidät ja muut fuksit hetkenä 
minä hyvänsä, joten vertaistuki on taattu. Ryh-
mään kannattaakin käydä liittymässä vaikka heti! 
Liittyminen onnistuu kätevästi lukemalla alta löy-
tyvä QR-koodi. Telegramissa (ja ihan normaalisti 
soittamalla) tavoitatte meidät allaolevista puhelin-
numeroista sekä oheisilla käyttäjänimillä.

Mikko: 050 5167474 (TG: @mikkorahkonen)
Mikko: 041 5950244 (TG: @mikkonuutinen)

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 löytää 
killan nettisivuilta osoitteesta koneinsinoorikilta.fi. 
Killan nettisivuilta löytyy muutenkin tuikitärkeää 
tietoa teihin fukseihin, opintoihin, killan hallituk-
seen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen liittyen. 
Nettisivuihin kannattaakin käydä ehdottomasti 
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. Mui-
ta some-kanavia killalla ovat muun muassa Insta-
gram-tili @koneinsinoorikilta ja Telegram-kanava, 
jonne kätevästi kootaan Viikkotiedotteen otsikot. 

Savumerkit
Käytössä korkeintaan tuulettomina päivinä.

Facebook: KIK-fuksit 2019Telegram: KIK-fuksit 2019 57





Badekarpadlingen

Jälleen kerran on aika lähteä kohti Trondheimia ja 
Badekarpadlingeniä. Badekarpadlingen on A/F
Smørekoppenin järjestämä jokavuotinen kylpyam-
mesoutukilpailu. Matkan ajankohtana on 25.9-
30.9. Alustava hinta-arvio on 200-400€, joka sisältää 
matkat+majoitukset+tapahtumaliput.
Kuitenkin lopullinen hinta tarkentuu lähempänä 
matkaa ja osallistuvien henkilöiden määrän
mukaan.

Lähdemme ke 25.9. kohti Tukholmaa, jonne menem-
me risteilen hyvän kisa tunnelman
saavuttamiseksi. Laiva saapuu perille torstai aamu-
na, ja päivän Tukholmassa vietettyämme
lähdemme illalla bussilla kohti Trondheimia, jonne 
on noin. 10 tunnin ajomatka. Matka on pitkä ja
mäkinen, mutta valmistautuminen kisaan jatkuu 
bussissa. Perjantai aamuna Trondheimiin ja
päästyämme perille heitämme tavarat majoituk-
seemme, jonka jälkeen rakennetaan lautta valmiiksi
itse kilpailua varten. Lauantaina koittaa itse soutukil-
pailu. Matkalle lähteneestä ryhmästä kasattu
joukkue kilpailee rakentamallamme lautalla ruotsa-
laisten ja norjalaisten kanssa, muut kannustaen
tapahtuman rantapielillä. Illalla on yleensä ollut 
jonkinlainen lopputapahtuma, joille kaikilla

NORJAPROJEKTI

matkaan tulleilla on liput. Luvassa on ainakin palkin-
toshow ja pitkä ilta. Sunnuntaina aamupäivällä
otamme virkeinä bussin takaisin kohti Tukholmaa, ja 
siellä hyppäämme Turkuun seilaavaan
iltalauttaan, joka on Turun satamassa aikaisin aamul-
la. Otaniemeen saavutaan puolenpäivän
aikoihin, joten siitä on hyvä jatkaa suoraan lakinlas-
kiaisiin.

Paikkoja on varattu 30:lle henkilölle. Ilmoittautu-
misessa on käytössä vuosikurssikiintiöt. Myös
varasijoille kannattaa ilmoittautua, sillä ilmon jää-
dessä vajaaksi tai peruutuksien myötä loput paikat
jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautu-
mislinkki julkaistaan myöhemmin
koneinsinöörikillan internet sivulla.

Velkommen til å reise!

Lisätietoja:
Mikko Heliö
Ulkovastaava
050 3435702
mikko.helio@aalto.fi
telegram: ulkovastaava
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SYKSYN TAPAHTUMIA

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 opiskelu-
kavereihin on lähteä innokkaasti ja ennakoluulottomasti tapahtumiin mukaan! Tapahtumia Otaniemessä järjes-
tävät pääasiassa killat, AYY sekä Teekkarijaosto. Tulet huomaamaan, että tapahtumia on lähes 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!

“Opiskelijan tärkein tehtävä on opiskelu. 
Fuksin tärkein tehtävä on hauskanpito. ” 

- vanha sananlasku

Köydenveto
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan fukseil-
la on pitkä perinne kilpailla köydenvedossa heti 
ensimmäisellä viikolla. Perinteeksi on muodostunut 
myös se, että sähkön valkoiset haalarit ovat kilpai-
lun jälkeen nurmen väriset. Yli 100 metriä pitkää, 
käsivarren paksuista köyttä vedetään Alvarin aukolla 
fuksien ja kiltojen hallitusten kesken. Hallitusten 
välisen taiston jälkeen onkin perinteisesti heitetty 
hävinneen killan puheenjohtaja Ossinlampeen 
uimaan. Eiköhän näytetä SIKille tänäkin vuonna!

Otasuunnistus
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa ym-
päri Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä ydistysten pi-
tämillä rasteilla. Suoritukset pisteyteään tyylikyyden, 
meiningin ja mukaansatempaavuuden perusteella. 
Paras ryhmä palkitaan. Tutuksi tulevat sekä Otanie-
mi että siellä toimivat yhdistykset. Loistava tilaisuus 
hankkia haalarimerkkejä!

Fuksisitsit
Fuksisitsit ovat yksi vuoden hienoimmista tapa tu-
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 ainu laatuisia juhlia ei 
kannata missata.

Otatarhan ajot
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla 
lihasvoimalla kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on 
kiertää Alvarin aukiolle rakennettu rata, ja pisteitä 
saa sekä nopeudesta että tyylikkyydestä. Sarjoja on 
kaksi: kiltojen fuksijoukkueet ja avoin sarja. Ajoneu-
von rakentaminen aloitetaan heti opiskelujen alun 
jälkeen. Kannattaa olla tarkkana, kun ensimmäisistä 
suunnittelukokouksista tulee tietoa.

ENGin fuksitapahtuma
Tässä tapahtumassa pääset tutustumaan Rakennus-
insinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin sekä 
ISOihin. Tapahtumassa kierretään insinöörit eteiden 
korkeakoulun ammattiainekerhojen jä jestämiä 
rasteja, 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 asian-
mukaista pukeutumista ei pääse sisään. Kannattaa 
olla tarkkana Bordellin lipunmyyntipäivästä, sillä 
se myydään kerralla loppuun ja kandikeskuksen 
käytävät täyttyvät jo aamuseitsemältä jonottavista 
juhlijoista. Pervoiluun rohkaisusta huolimatta nor-
maalit lait pätevät. Kehenkään ei saa koskea ilman 
lupaa! Toisaalta luvan saaminen ei näissä bileissä ole 
kovinkaan vaikeaa...
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“Opiskelijan tärkein tehtävä on 
opiskelu.

Fuksin tärkein tehtävä on 
hauskanpito. “
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VARASLÄHTÖ
Tervetuloa Koneinsinöörikillan fuksien 2019 varaslähtöön lauantaina 24.8. 
Espoon Otaniemeen!  Siellä sinulla on loistava tilaisuus tutustua tuleviin kip-
pareihisi, parhaisiin ystäviisi, ISOhenkilöihin sekä tietenkin Otaniemeen.

Saavu siis lauantaina 24.8. klo 17 Ota-
niemen rantasaunalle. Rantasaunan si-
jainnin löydät joko Google Mapsista tai 
Otaniemen kartasta, joka löytyy myös 
fuksioppaasta. 
Otathan mukaasi säänmukaiset ulkoi-
luvaatteet, saunakamppeet sekä hie-
man käteistä vatsan täyttämiseen.

Tapahtuman Facebook-sivulle pääset 
lukemalla alla olevan qr-koodin:
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Varaslähdössä tapaat kaltaisiasi 
juuri aloittavia fukseja ja opit tun-
temaan muiden naamoja jo ennen 
ensimmäistä päivää. Tapahtumalle 
tyypillistä on kisailu sähkön fuksien 
kanssa, jonka jälkeen on mukava 
siirtyä saunomaan ja syömään yh-
dessä.
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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.
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 Entinen kongressikeskus. Toimii Aalto-yliopiston pääraken-
nuksena.
DOMINANTE Teekkarilähtöinen sekakuoro.
DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu, löytyy osoitteesta domo.ayy.fi.
Domossa voi varata myös pyykki- ja saunavuoroja.
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.
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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 aika-
taulua 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 sijaitsee enää *AYY:n keskustoi-
misto *Keto
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 Vanhalla Ainon aukiolla sijaitseva yliopiston uusi rakennus. 
Väre majoittaa Otaniemen *kylterit ja ARTSilaiset. Lisäksi sieltä 
löytyy metropysäkki ja Otaniemen uusi ostoskeskus.
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.

OTANIEMI-SUOMI-OTANIEMI
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CHECKLIST
KESÄN AIKANA JA ENNEN OPINTOJA

OLEN OTTANUT OPISKELUPAIKAN VASTAAN JA ILMOITTAUTUNUT LÄSNÄOLEVAKSI

OLEN MAKSANUT AYY:N JA KONEINSINÖÖRIKILLAN JÄSENMAKSUN

 (KILLAN JÄSENMAKSUN VOI HOITAA MYÖS ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA)

OLEN HAKENUT ASUNTOA ESIM. AYY:LTÄ TAI HOAS:LTA. HÄTÄMAJOITUSTA JÄRJESTETÄÄN ENSIMMÄISILLÄ VIIKOILLA 

SITÄ TARVITSEVILLE

OLEN TÄYTTÄNYT KELAN NETTISIVUILLA OPINTO- JA ASUMISTUKIHAKEMUKSET

OLEN AKTIVOINUT AALTO-TUNNUKSENI JA S-POSTINI (LUKUVUOSI-ILMOITTAUTUMISEN JÄLKEEN)

OSOITTEESSA SALASANA.AALTO.FI JA 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 2019 –RYHMÄÄN (QR-KOODI SIVUN ALALAIDASSA)

OLEN LIITTYNYT KIK-FUKSIT 2019 –TELEGRAM-RYHMÄÄN (QR-KOODI RYHMÄÄN SIVUN ALALAIDASSA)

OLEN VARANNUT LAUANTAIN 24.8. KALENTERISTA VAPAAKSI VARASLÄHTÖÄ VARTEN

(QR-KOODI FACEBOOK-TAPAHTUMAAN SIVUN ALALAIDASSA)

OLEN VARANNUT KÄTEISTÄ RAHAA MUKAAN ENSIMMÄISILLE VIIKOILLE

OLEN PAKANNUT MUKAAN TUMMAN PUVUN/COCKTAIL-MEKON TOISEN VIIKON FUKSISITSEJÄ

VARTEN

Facebook: KIK-fuksit 2019 Facebook: VaraslähtöTelegram: KIK-fuksit 2019
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SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
Hupsista!

Vai että ihan kone- ja rakennustekniikkaa, perin mielenkiintoista.

Jos jostain kumman päähänpistosta erehdyt liittymään Koneinsinöörikiltaan, niin olemme melkoisen varmoja 
siitä, että tulet jossain vaiheessa pettymään. Toisin kuin jotkin vaaleanpunaiset ystävämme, olemme me Säh-
köinsinöörikillassa oikeasti aika fiksua ja mukavaa porukkaa. Sähköinsinöörikillan kulttuuri on suvaitsevainen ja 
emme rankaise menneisyyden virheistä. Olet siis aina tervetullut Otaniemen suurkilloista parhaimpaan!

Koneinsinöörikillalla ja Sähköinsinöörikillalla on jopa Otaniemen mittapuulla varsin erityisluontoinen suhde. 
Olemme ikuisia kilpakumppaneita ja parhaaseen hauskanpitoon kuuluukin vastakkaisen killan jäynääminen ja 
kettuilu (lähinnä koneteekkarien typeryydestä). Kuitenkin, <tähän sopisi se yksi sanonta voimakkaasta tunteesta 
ja kavioeläimen potkusta, mutta ei laiteta sellaista nyt tähän>. Vaikka emme aivan samankaltaisia asioita opis-
kelekaan (toki paikoitellen), tulemme usein erittäin hyvin juttuun, ja killat ovat aina valmiita auttamaan toisiaan. 
Tästä loistavana esimerkkinä on ensimmäisen viikon SIK-KIK köydenveto, jossa Sähköinsinöörikilta auttaa teitä 
saamaan uutta värimaailmaa hempeisiin haalareihinne!

Miten tästä eteenpäin? Liity Sähköinsinöörikiltaan! Tämä onnistuu helposti piipahtamalla SIK:n loisteliaalla 
kiltahuoneella Maarintie 8:ssa. Siirtymään suosittelemme hyötyliikuntaa, sillä ulkoilma tekee sinulle hyvää KIK:n 
väljähtäneen kiltiksen jälkeen. Voit myös täyttää netissä lomakkeen ja maksaa jäsenmaksun. Fuksikapteeninne 
Mikko Ja Niin Edelleen auttaa sinua tässä varmasti mielellään.

Summa: 8 €
Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
BIC: NDEAFIHH
Viite: 1313

Sähköiset terveiset ja lämpimästi tervetuloa Otaniemeen!
Janne Kleemola & Jami Hyytiäinen

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit



1.   TUAS.talo

2.  T-talo

3.   Kirjasto, eli Harald Herlin-oppimiskeskus

4.   Amfi

5.   Kandidaattikeskus, päälafka

6.   Konelafka (K1)

7.   Sähkölafka (remontissa)

8.    YTHS

9.   Servin Mökki, eli Smökki

10.  Rantsu (Varaslähtö ja Ekan illan sauna)

11.  OK20

12.  Teknologföreningen (TF)

13.  Dipoli

14.  AYY:n keskustoimisto

15.  Väre

16.   Otahalli (UniSport)

17.   Maarintalo

70. Sivunumero

OTANIEMI
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