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FUKSIKAPTEENIEN TERVEHDYS

Mitä suurimmat onnittelut opiskelu-
paikan johdosta ja tervetuloa Otanie-
men -ja kenties koko Suomen- mah-
tavimpaan ja kauneimpaan kiltaan, 
Koneinsinöörikiltaan! Käsissäsi pitelet
Koneinsinöörikillan, eli kone- ja ra-
kennustekniikan opiskelijoiden, fuk-
siopasta vuosimallia 2020. Kuulut nyt 
siis Aalto-yliopiston Insinööritieteiden 
korkeakouluun ENGiin. Tämä opas 
tutustuttaa sinut Otaniemen, Aal-
to-yliopiston ja Koneinsinöörikillan 
kulttuuriin jo ennen opintojesi alkua. 
Olemme pyrkineet kokoamaan näi-
den kansien väliin kaiken, mitä sinun 
olisi hyvä tietää ennen opintojen
aloittamista syksyllä. Suosittelemme 
siis vähintään selailemaan tämän läpi 
ja tutkimaan vähän tarkemmin sivulta 
66 löytyvää checklistiä, jotta opiskelun 
ja opiskelijaelämän aloittaminen syk-
syllä sujuisi mahdollisimman mutkat-
tomasti.

Me olemme Jenny ja Nelli, sinun fuk-
sikapteenisi. Meidän tehtävämme on 
auttaa sinua starttaamaan yliopis-
to-opintosi ja johdattaa sinut teekka-
rina olemisen saloihin. Tavoitteenam-
me on, että mahdollisena Wappuna 
2021 olet ansainnut teekkarin arvoni-
men ja saat painaa päähäsi ikioman 
tupsulakkisi yhdessä muun teekkari-
kansan kanssa. Me toimimme myös 
ensimmäisenä linkkinäsi kiltaan, kor-
keakouluun ja ylioppilaskuntaan. Voit 
siis kääntyä meidän puoleemme aina 
kun jokin asia mietityttää, myös jo nyt 
kesällä. Jos emme osaa itse auttaa, 
osaamme vähintään ohjata sinut oi-
kean ihmisen puheille.

Sinun ja noin 180:n fuksikaverisi ko-
touttamisessa yliopistoon ja Otanie-
meen meitä auttaa joukko ISOhen-
kilöitä. ISOt opastavat teitä elämään 
Otanimessä, niin akateemisesta kuin 
opiskelijaelämänkin näkökulmasta. 
Yhdessä ISOjen kanssa me fuksi-

kapteenit pidämme huolen siitä, että 
teekkarikulttuuri, Otaniemi ja niiden 
moninaiset mahdollisuudet tulevat si-
nulle ja kavereillesi tutuiksi - opiskelua 
unohtamatta. Otaniemestä ei tekemi-
nen ihan heti lopu, ja erityisesti fuksi-
na kannattaa lähteä rohkean ennak-
koluulottomasti mukaan kaikenlaisiin 
tapahtumiin ja itseä kiinnostavaan 
toimintaan.

Loppukesä on otollista aikaa vielä ren-
toutua ennen syksyllä alkavia uusia 
opintoja ja fuksisyksyn rientoja, ota sii-
tä siis kaikki irti! Parhaiten käynnistät 
lukuvuotesi saapumalla akut ladattui-
na OK20:een 22.8. Koneinsinöörikillan 
varaslähtöön. Siellä tapaat ensimmäis-
tä kertaa meidät, omat ISOsi ja ennen 
kaikkea muut kaltaisesi fuksit - tulevat 
parhaat ystäväsi.

Nähdään varaslähdössä tai viimeis-
tään orientaatioviikolla!

Syksyä innokkaina odottaen,

Fuksikapteenisi

Jenny Manner
jenny.manner@aalto.fi
0404175565
TG: @jennihuttunen

Nelli Huttunen
nelli.huttunen@aalto.fi
0504668762
TG: @nellymanner
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas,
arvoisa fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! 
Olet suoriutunut pääsykokeista kunnialla ja on aika 
ottaa katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. 
Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi osak-
si upeaa teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Rudolf Nikander ja tehtäväni on yh-
dessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja 
ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskun-
nassa ja johdan tekniikan alan fukseja vastaanottavien 
yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimi-
kuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.

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

Otaniemessä opiskelee teekkareiden lisäksi myös tai-
teiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Yhtenäinen 
ja monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollis-
tavat opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivi-
sen opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy 
varmasti omanlaista tekemistä samanhenkisessä seu-
rassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin 
vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko Suomessa, 
erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Otaniemessä 
teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 1966. Otanie-
men ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa 
jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. 
Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättämään hil-
peyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. Teekkarin 
arvokkain tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössäm-
me jo vuodesta 1893. Teekkarit ovatkin tunnettuja 
pitkien perinteiden vaalimisesta, kuitenkaan niihin 
jumittumatta. Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea, 
mitä hauskaa tai hullua me teekkarit satummekaan 
keksimään!

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on 
monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu 
yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät 
kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään jätetä 
yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas tekemisen 
meininki ja kulttuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset 
projektit, joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä 
ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista si-
nua, arvon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri 
itsesi näköistä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla 
kaikkea uutta ja ihmeellistä!
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otanie-
messä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi teh-
tävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä 
opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. 
Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä eri-
laisista tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi oman 
teekkarilakin. Fuksipisteet tutustuttavat sinut teek-
karikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä muihin Ota-
niemessä opiskeleviin, hauskanpitoa unohtamatta! 
Fuksivuosi huipentuu teekkareiden juhlista arvok-
kaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän 
sellaisen teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on keho-
tus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. 
Tutustu kurssikavereihisi, fuksikapteeniisi, ISOhenki-
löihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä te-
keminen ja kokeminen, uudet ystävät sekä kokemuk-
set ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi 
yliopistossamme voi sinulle tarjota.

Kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi, me fuksitoimikunnas-
sa, sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet 
toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen haluat 
omasta opiskeluajastasi tehdä. Sinua odottaa ainut-
kertainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken 
irti!

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

Rudolf Nikander
Fuksimajuri
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Hej på dig!

Varma gratulationer till din studieplats! Du har gjort ett ypperligt arbete, och det kommer säkerligen att belön-
as! Studietiden är en unik tid i ditt liv, och jag önskar att du tar all nytta av den. Jag heter Sara Salminen och är 
Teknologföreningens Phuxivator. Min huvuduppgift är att ta hand om Teknologföreningens, TF:s phuxar.

Teknologföreningen är Aalto Universitetets svenskspråkiga nation. För att bli medlem i Teknologföreningen 
behöver du inte annat än ett intresse för att tala svenska, oavsett utbildningsprogram. TF är för alla, “ruotsinkie-
lisille ja ruotsinmielisille”! Ta gärna tillfället i akt under de första dagarna vid Aalto då dina storasyskon tar er på 
besök till TF:s nationshus Urdsgjallar. Ifall du är nyfiken på vad allt vi gör på Teknologföreningen är det bara att 
kontakta mig eller komma på besök till Urds! 

Du har ett alldeles otroligt år framför dig, phuxåret är ett av  det mest minnesvärda åren under studietiden. 
Kom ihåg att vila och njuta under sommaren. Genast från början händer det mycket, och jag rekommende-
rar att du går med på allt. På det sättet lär du känna phuxar och 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 Jenny och Nelli kommer att ta bra hand om dig, men jag är också alltid här för dig. Kom ihåg att läsa 
igenom hela denna blaska ordentligt, den innehåller mycket bra info.

Vi ses på hösten!

Kram,

Sara Salminen
Phuxivator
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ISOtervehdys
Moikka!

ISOt onnittelut opiskelupaikastasi Aalto-yliopistossa! Tuleva vuosi saattaa jo jännittää sinua, mutta se tulee 
varmasti olemaan tapahtumarikas sekä täynnä unohtumattomia kokemuksia ja uusia kavereita. Orientaatio-
viikolla ja ensimmäisten koulupäivien aikana tulet kohtaamaan todella paljon uusia asioita. Kaikkea tätä tietoa 
voi olla aluksi vaikea muistaa, ja mieleesi pälkähtää varmasti ties minkälaisia kysymyksiä. Hätä ei ole tämännä-
köinen, sillä sinua vastassa ovat huikeat Koneinsinöörikillan ISOt!

Mitä nämä ISOt sitten oikein ovat? Tutor lienee useimmille tuttu sana. ISO on kuitenkin melko paljon enem-
män kuin normaali tutor, sillä hän auttaa opintojen lisäksi opiskelijaelämään tutustuttamisessa. ISOt toimivat 
kavereinasi, opastavat sinut teekkarikulttuurin saloihin sekä varmistavat, että pääset alkuun yliopistossa opis-
kelussa. ISOjen puoleen saa kääntyä, oli askarruttava asia sitten kuinka pieni tai ISO tahansa. ISOt ovat täällä 
teitä varten!
Muista nauttia täysin rinnoin ainutlaatuisesta fuksivuodestasi ja lähde ennakkoluulottomasti toimintaan mu-
kaan! 

Innolla syksyä odotellen, 

Inkeri Kemppinen
ISOvastaava
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Tervetuloa TEK-yhteisöön
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!  
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. 
Ota kaikki irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa kesätyönhakuohjeita, 
koulutustapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa,  
ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia

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

   www.tek.fi/opiskelijat
 

Eero Järvinen
Teekkariyhdysmies
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Mikko Heliö
TEK-RIL-AA-yhdyshenkilö
mikko.helio@aalto.fi
+358 50 3435702

Ps. Opiskelijajäsenyys 
on maksuton!

Terveisin,
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OPINTOJEN RAKENNE
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman laajuus on 180 op ja siinä on kolme pääainetta: Energia- ja ympäristötekniik-
ka (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 korkeakoulun  
 toisesta pääaineesta muodostetun sivuaineen, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman
 sivuaineen 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. 
 • Sivuainevalinta tehdään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa - muutamiin sivuaineisiin on
 erillinen haku.
- 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   
 valitaan niin, että ne tukevat pääainetta tai sivuainetta tai että ne vahvistavat opiskelijan osaamista   
 hänen valitsemallaan erikoisosaamisalueella.

Kone- ja rakennustekniikka 
Vastuuprofessori: Jarkko Niiranen 

Kone- ja rakennustekniikan pääaineessa opiskelija pe-
rehtyy laaja-alaisesti koneiden ja rakennusten teknis-
ten, teknologisten ja teknillistaloudellisten järjestelmi-
en 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, 
materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotek-
niikan perusteet ja näiden aihepiirien väliset yhteydet. 
Hän tuntee näiden aihealueiden analysointimenetelmiä 
ja osaa soveltaa niitä kone- ja rakennustekniikan suun-
nittelu-, valmistus- ja ylläpitotehtäviin eri aloja integroi-
valla tavalla. Hän osaa käyttää tietoteknisiä apuvälinei-
tä suunnittelu-, tuotanto- ja ylläpitotiedon hallinnassa, 
analysoinnissa ja visualisoinnissa. Opiskelija osaa etsiä, 
hyödyntää, analysoida ja raportoida teknistä ja tieteel-
listä tietoa sekä soveltaa sitä insinöörisovelluksissa. 

Perusopinnot 70 op

Pääaine 60 op

Sivuaine 25 op

Vapaasti valitta-
vat 25 op

Pääaine 60 op

Diplomityö 30 opVapaasti valitta-
vat 30 op

Kandidaattivaihe (180 op)

Maisterivaihe (120 op)

Kone- ja rakennustekniikan opetus muodostuu mm. luento-opetuksesta, projektimuotoisista harjoitustöistä, esi-
tys- ja palautetilaisuuksista, kokeellisten menetelmien käyttöön tutustumisesta, laskuharjoituksista ja tietoteknisten 
ohjelmien käytön lähiohjauksesta.

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

Koodi   Kurssin nimi      op periodi
ENG-A1001  Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä   5 IV-V
ENG-A1002/ENG-A1012 ARTS-ENG-Project tai ENG-projekti    5 V
   Kysy vaihtoehtoisista kursseista lisää ENGin opintopalveluista tai killan opintosektorilta

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 matematik 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   Statiikka ja dynamiikka*     5 IV
KJR-C2002   Kontinuumimekaniikan perusteet*    5 II
KJR-C2001   Kiinteän aineen mekaniikan perusteet*    5 IV-V
KJR-C2003   Virtausmekaniikan perusteet*     5 IV-V
KJR-C2004   Materiaalitekniikka*      5 III
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-C3006  Rakennetekniikan perusteet     5 I-II
RAK-C3007  Rakennushankkeen perusteet     5 IV-V
        Valitaan yhteensä 10 
*kursseista olemassa myös englanninkieliset versiot. Katso lisää intosta:
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Kone-+ja+rakennustekniikka+2020-2022

PÄÄAINEOPINNOT
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OPPIMISPALVELUT
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 (voit tulostaa näitä myös itse WebOodista) 
 • voit noutaa valmiita tutkintotodistuksia ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin 
 
Opintoneuvojat
Tavattavissa opiskelijapalvelupisteellä ja etänä vastaanottoaikoina tai ajanvarauksella. Varaukset Vihta-järjestel-
män kautta: vihta.aalto.fi – Insinööritieteiden kandidaattiohjelma. 
 
email: advisors-eng@aalto.fi
puh: 050 406 4409 (Myös WhatsApp ja Telegram!)
Facebook: https://www.facebook.com/opintoneuvola
Into: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
Telegram: ENG opintoneuvola
Teams: ajanvaraus sähköpostitse
 
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
Into: https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot

Starting Point of Wellbeing 
tarjoaa opiskelijoille neuvontaa ja palveluohjausta hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Starting Point of Wel-
lbeing on auki arkisin klo 9.00-15.00.
Osoite: Y199c, Otakaari 1 
Into: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Starting+Point+of+Wellbeing
 
Opintojen ohjaus ja neuvonta 
Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot kuten akateemiset ohjaajat, opintotuutorit/ISOhenki-
löt, opintoneuvojat, opinto-ohjausta antava koordinaattori ja oppimispalvelujen henkilökunta. Kurssikohtaista 
neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Ohjauspalveluita tarjotaan myös Aallon tasolla. Lisätietoa: htt-
ps://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintojen+ohjaus+- ja+neuvonta
 
Akateeminen ohjaus
Jokainen uusi Insinööritieteiden korkeakoulun tutkinto-opiskelija saa itselleen opintojen alussa akateemisen 
ohjaajan. Akateemista ohjaajaa on tarkoitus tavata joka syksy ja joka kevät. Tapaamisen kesto on noin 15-30 
min. Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Akateeminen+ohjaus
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OPINNOT JA SINÄ
Hei, ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi!

Kone- ja rakennustekniikan ala on mitä monimuotoisin ja jännittävin kokonaisuus, joka tarjoaa sinulle varmasti 
hyvin monenlaisia sekä tärkeitä oppimiskokemuksia ja haasteita nyt ja myös tulevaisuudessa, joten osaamisel-
lesi tulee olemaan paljon kysyntää. Tuleva maisteriohjelmasi saattaa olla koneenrakennus- tai rakennustekniik-
ka, 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, oppia insinöörin perusajattelua sekä 
tutustua alaasi siinä määrin, että löydät omat suurimmat kiinnostuksen kohteesi. Jokaisella meistä ne ovat hie-
man 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 kor-
keakoulun 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  kaikissa mahdollisissa opintoihin liittyvissä asioissa, kysymyksissä, ongelmissa ja haasteissa. Myös muis-
sa asioissa, jos et tiedä kehen tai mihin kannattaisi ottaa yhteyttä, ohjaamme sinut asiassa eteenpäin. Luoksem-
me 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 laskuharjoituk-
sia, sekä kurssin suorittamiseen  vaadittavien  töiden  palautuksia. Pelkillä  luennoilla  tai  tenttimällä  suoritet-
tavia  kursseja  ei  fuksivuotena  ole  montaa.  Myös teekkarilakin  saamiseksi  on  opintopisteitä  kerryttävä  ja  
Kelan  lisäksi  korkeakoulun  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  si-
nulla  on  jo  opintoja toisessa yliopistossa/korkeakoulussa takana, tai muita isommin opintoihin vaikuttavia 
osa- alueita elmässäsi, suosittelemme tulemaan heti syyskuussa käymään, niin katsotaan hyväksiluvut ja luku-
järjestykset yhdessä kuntoon. Käythän Facebookissa tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta ja liityt-
hän Telegram-kanavaan ENG opintoneuvola. Opintoneuvolan Facebook-sivuilta löydät päivystysajat, ajanva-
rausohjeet sekä paljon muuta hyödyllistä informaatiota. Voit myös ottaa yhteyttä Facebook-chatin kautta, tai 
laittaa viestiä osoitteeseen advisors-eng@aalto.fi. Yhteystiedot Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/
Yhteystiedot. Voit myös varata Teams-keskusteluajan. Lähetä meille sähköpostia ja saat tarkemmat ohjeet. 

Studierådgivning erbjuds även på svenska.

Toimistomme sijaitsee Konetalon 2. kerroksessa Otakaari 4:ssä, eli kiltahuoneenne yläpuolella.
(palaamme kesälomalta 24.8.)

Hyvää kesää! Syksyllä nähdään!

Arina Värä ja Julia Mickos
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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 opinto-
jen vaiheessa. Konetekniikan ja rakennustekniikan opinnot sisälsivät aiemminkin monia samoja kursseja. 

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

MAISTERIVAIHEEN PÄÄAINEVAIHTOEHDOT

miudet toimia myös muissa konetekniikkaan liittyvissä 
teknisesti vaativissa tehtävissä. Sovelletun mekaniikan 
puolella tarkempia syventymiskohteita ovat laiva- ja 
meritekniikka, lujuusoppi ja arktisten olosuhteiden tek-
niikka. 

Building Technology

Rakennustekniikan pääaineohjelma, joka yhdistää pe-
rinteiset rakentamisen käsitteet ja sisällöt sekä nykyiset 
tietokonepohjaiset apuvälineet.

Pääaine rakentuu opintopoluista, jotka tähtäävät 
tietyn suuntauksen erikoistumiseen. Rakennusalal-
la pätevyydet määrittelevät työelämän tehtäviä ja 
opintopolut onkin suunniteltu täyttämään nämä pä-
tevyysvaatimukset. Building Technology -pääaineessa 
pystyt erikoistumaan korjausrakentamiseen, analysoin-
tiin ja simulointiin rakennustekniikassa, rakennusfysiik-
kaan, rakentamistalouteen, teräs-, betoni- ja puuraken-
teiden suunnitteluun, paloturvallisuustekniikkaan sekä 
sisäympäristötekniikkaan. Eri opintopolkuja voi myös 
yhdistää ja tehdä omannäköisen kokonaisuuden sen 
mukaan, mikä itseä kiinnostaa ja mikäli myöhemmin 
kiinnostuksen kohteet muuttuvat, kursseja voi täyden-
tää pätevyyksien vaatimuksien mukaan.

Rakennustekniikan perusopinnot sisältävät mekaniik-
kaa, materiaalitekniikkaa, rakentamistaloutta, raken-
nusfysiikkaa ja suunnittelun perusteita. Laajalla perus-
opetuksella tähdätään siihen, että opintojen jälkeen 
työelämään päätyessään jokaisella olisi riittävä ymmär-
rys myös oman erikoistumisalansa ulkopuolelta.

Mechanical Engineering

Tässä pääainevaihtoehdossa yhdistyvät sekä koneenra-
kennustekniikan että sovelletun mekaniikan suuntau-
tumisalat.

Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja mo-
nipuolinen ala. Kestävän kehityksen periaate suunnit-
telussa ja mekaanisten tarkkuusvaatimusten nousu 
yhdessä kustannustehokkuuden kanssa vaativat ko-
neenrakennustekniikan huippuosaamista nyt ja tule-
vaisuudessa. Oikeastaan mikään laite ei toimi ilman 
mekaniikkaa, vaikkakin suunnittelijoilta vaaditaan hy-
vää yhteistyökykyä mm. konetekniikan, elektroniikan, 
ohjelmistojen, muotoilun ja markkinoinnin osaajien 
kesken. Koneenrakennustekniikan opetus antaa val-
miudet kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden 
tuotekehitykseen ja tuotantoon. Perusopetus johdat-
taa opiskelijat teknistieteelliseen ymmärrykseen ja 
luovaan ongelmanratkaisuun. Siihen sisältyy vakiintu-
neita matemaattis-luonnontieteellisiä perustieteitä ja 
uusiutuvia insinööritieteitä. Maisterivaiheen tarkempia 
syventymiskohteita koneenrakennustekniikassa ovat 
mekatroniikka, koneenrakennuksen materiaalitekniik-
ka, tuotantotekniikka ja tuotekehitys.

Sovelletun mekaniikan opetus palvelee erinomaises-
ti esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuuslaskenta, 
virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka ja element-
timenetelmä tulevat opetuksessa tutuksi. Opiskelussa 
on mahdollista syventyä, sekä teoreettisesti haastaviin, 
että käytännönläheisiin tehtäviin. Opiskelu antaa val-

1616



SYKSYN KURSSIT
Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä (ENG-A1100)  kurssi alkaa ensimmäisellä viikolla ja se kestää 
ensimmäisen periodin ajan. Ensimmäisellä viikolla käydään läpi perusasioita, kuten mille kursseille kannattaa syk-
syksi ilmoittautua ja miten se käytännössä tehdään. Muut ensimmäisen periodin kurssit alkavat vasta orientaatio-
viikon jälkeen.

Opintojen alkua helpottamaan Oppimispalveluiden koordinaattorit ovat laatineet parille ensimmäiselle vuodelle 
mallilukujärjestyksen, jonka mukaan kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Osa kursseista sisältää esitietovaati-
muksia, 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).

Matriisilaskenta
Tämä on yksi neljästä pakollisesta matematiikan kurs-
sista. Matriisien hallinta kuuluu diplomi-insinöörin 
perustaitoihin. Niiden avulla voi ratkaista esimerkiksi 
yhtälöryhmiä. Matriisitietous on myös hyödyksi myö-
hemmissä opinnoissa esimerkiksi mekaniikan kursseil-
la.

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.

Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla ja se kes-
tää ensimmäisen periodin ajan. Kurssilla käydään läpi 
useita opiskeluun liittyviä tärkeitä asioita aina kursseil-
le ilmottautumisesta opiskelutekniikoihin ja ajanhal-
lintaan. Kurssi sisältää harjoituksia, joissa tutustutaan 
opinnoissa tarvittaviin järjestelmiin ja käyttöympäris-
töihin, kuten MyCourses, WebOodi, Into ja SISU. 

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

Kieliopinnot
Kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollisina kieliopintoi-
na yksi haastava kielikurssi ja toisen kotimaisen kielen 
kirjallinen ja suullinen koe. Lähtötasosta riippuen kieli-
kokeet voi suorittaa joko suoraan tai omalle tasolleen 
sopivalla kurssilla. Toisen kotimaisen kielen kurssit kan-
nattaa suorittaa mahdollisimman varhaisessa vaihees-
sa opintoja.

Ohjelmoinnin perusteet
Kurssi on ensimmäinen kahdesta pakollisesta tieto-
tekniikan kurssista ja sillä päästään tutustumaan koo-
daamisen kiehtovaan maailmaan. Tiedossa on mielen-
kiintoisia ja mieltä avartavia harjoituksia tietokoneen 
ääressä.

Termodynamiikka
Termodynamiikan kurssilla päästään tutustumaan 
muun muassa lämpövoimakoneisiin. Kurssi ei ole pa-
kollinen, mutta sillä esitellään paljon tärkeitä käsitteitä, 
jotka on tärkeä hallita myöhemmin tulevilla pakollisilla 
kursseilla.
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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 las-
kareita tai harjoitustöitä, joihin tulee myös ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata. 
Ensimmäiset kurssi-ilmoittautumiset tehdään ISOjen kanssa opintojen alussa, joten siitä ei tarvitse stressata. 
Ilmoittautua kannattaa hyvissä ajoin, sillä monet kurssit ovat hyvin suosittuja. Kurssien sisällöistä ja käytän-
nöistä kerrotaan niiden ensimmäisillä luennoilla. Voit myös tutustua kurssien tietoihin MyCoursesissa https://
mycourses.aalto.fi/?lang=fi.

Tentit
Kurssiin sisältyvä ensimmäinen tentti on nimeltään kurssitentti. Kun ilmoittaudut kurssille, olet 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/fisaannot/Aalto-yliopiston+yhteinen+tenttiohje

Kirjat
Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina ainakin luentomateriaalit sekä kurssikirja. Useilla kursseilla kaiken tar-
vittavan materiaalin löytää kurssin MyCourses-sivuilta. Kurssikirjoja löytää tarvittaessa Aalto-yliopiston kirjas-
tosta, laitosten kirjastoista sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjoja voi myös ostaa kirjakaupoista tai 
kysellä ISOilta ja muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta käytettyjä. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, mikä painos 
kirjasta on käytössä ja kelpaavatko vanhat. 
Aalto-yliopiston kirjasto: https://learningcentre.aalto.fi/fi/
Kirjojen etsintä ja lainaus: aalto.finna.fi/ 

Luennot ja laskarit/harkat 
Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuharjoitusten, 
laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa ehdottomas-
ti 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, se ei tarkoita, etteivätkö ne olisi äärimmäisen 
hyödyllisiä. Luennoille osallistuvat opiskelijat menestyvät tutkimuksen mukaan parhaiten opinnoissaan.

Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia harjoi-
tellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjestettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli laskareita vetävät 
yleensä assistentit eli assarit, jotka ovat usein vanhempia korkeakoulun opiskelijoita. Hyvä assari on kultaakin 
kalliimpi, sillä assareiden opastuksella on mahdollista laajentaa ymmärrystä aihealueista, joita on luennoilla 
käsitelty 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 osasuori-
tuksena edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut palautetaan suoraan assistenttien tarkis-
tettavaksi. Laskaritehtävät jaetaan yleensä etukäteen kurssin MyCourses -sivuilla. Matematiikan peruskurssien 
tehtävien tekemiseen saa apua myös päärakennuksessa sijaitsevan laskutuvan assareilta. Parhaiten laskareista 
selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden kanssa.
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OPISKELU KORKEAKOULUSSA
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 vas-
tuu painaa liiaksi, niin kurkkaa vaikka nämä linkit:
 Omien opintojen suunnittelu: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opintojen+suunnittelu
Opintopsykologien sivusto: https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opinto-+ja+uraohjauspsykologit

Opiskelija voi vaikuttaa!
Heti opintojen alussa tulette luultavasti huomaamaan, että vaikka opiskelettekin huippuyliopiston huikeassa 
Insinööritieteiden korkeakoulussa, sen toiminta ei vielä ole aivan täydellistä. Epäkohtia ja parannusehdotuksia 
onkin siis suotavaa tuoda esille ja samalla kehittää korkeakouluamme! Helpoin ja tehokkain tapa vaikuttaa ope-
tukseen on vastata kurssin lopuksi kurssipalautekyselyyn. Kurssipalautteen antaminen on nopea toimenpide, 
joka edistää opetuksen laatua.

Tämän lisäksi myös killan opintosektori ja hallopedit valvovat opiskelijoiden etua. Opintosektoriin kuuluu opin-
toministerin lisäksi kolme opintosihteeriä, jotka mielellään vievät opintoihin liittyviä huolia ja epäkohtia eteen-
päin. Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat puolestaan istuvat korkeakoulun eri toimielimissä ja työryh-
missä. Mikäli et tiedä, kuinka lähtisit viemään kohtaamiasi epäkohtia eteenpäin, kannattaa ehdottomasti ottaa 
yhteyttä opintosektoriin ja hallopedeihin!
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HARJOITTELU
Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin on mahdollista sisällyttää harjoittelua viisi opintopistettä. 
Harjoittelun keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiske-
luun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin.

Harjoittelun myötä opiskelija pääsee havainnoimaan työntekoa työympäristössä, esimies-alaissuhteita ja diplo-
mi-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.

Tarkemmat ohjeet harjoittelun suorittamiseen löy-
dät ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (kandi-
daatin tutkinto) -kurssin MyCourses-sivulta. Kurssin 
voit suorittaa 1 -5 opintopisteen laajuisena. Kurssiin 
kuuluva työharjoittelu yrityksessä tai muussa työyh-
teisössä suoritetaan yleensä ensimmäisen tai toisen 
opiskeluvuoden jälkeisenä kesänä ja siitä laaditaan 
reflektoiva harjoitteluraportti.

Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.
aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja harjoittelu-
kurssin MyCourses –sivuilta, josta löydät myös kurssin 
yhteyshenkilöt. Harjoittelupaikan hankkimiseen saat 
tukea kurssin sivuilta löytyvistä tehtävistä sekä Aallon 
ura- ja rekrytointipalveluilta https://into.aalto.fi/disp-
lay/fiopisk/Ura-+ja+rekrytointipalvelut 
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ARMEIJA JA SIVIILIPALVELUS
Kuulutko yhteen niistä reilusta kymmenestä ensim-
mäisen vuoden opiskelijoista, jotka ovat lähdössä 
suorittamaan asevelvollisuutta syksyn kestäneiden 
opintojen jälkeen? Ei hätää, homma toimii erittäin hy-
vin tästä huolimatta – päinvastoin, syksystä kannat-
taa ottaa ilo irti sitäkin ahkerammin! 

Asevelvollisuuden suorittaminen syksyn jälkeen ei 
vaikuta opiskelujen etenemiseen lainkaan. Me Fuksi-
kapteenit pidämme huolen siitä, että syksyn jälkeen 
lähtevillä on tarvittavat fuksipisteet kerättynä jo syk-
syllä, jotta tupsulakin saaminen ei esty mahdollisena 
Wappuna. Oikeastaan ainoat tahot, jotka voivat estää 
lakin saamisen, ovat komppanianpäällikkö sekä sivii-
lipalveluspaikan esimies, joten heihin kannattaa olla 
yhteydessä hyvissä ajoin lomien saamisen suhteen. 
Lomat todennäköisesti saa neuvoteltua mahdolli-
seksi Wapuksi, kunhan osaa perustella asian riittävän 
hyvin.
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RIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!

Moi!
Edustan Suomen Rakennusinsinöörien Liittoa eli tuttavallisemmin RILiä. Toimin 
siellä teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti ensim-
mäisellä viikolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. Nimestä huolimatta 
edustamme koko Suomen rakennetun ympäristön alan teekkareita ja RILiin 
kuuluukin yli 6000 jäsentä.

Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten 
ammattitaidon edistäminen mm. koulutusten muodossa ja verkostoituminen 
monipuolisissa tapahtumissa. Täydennyskoulutusten lisäksi julkaisemme vuo-
sittain lukuisia ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, 
kannanotoin, projektein ja kilpailuin. Tuomme Suomeen myös säännöllisesti 

rakennetun ympäristön sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia.

Teekkareille RILin jäsenyys on ilmainen. 
Jäsenetuihin kuuluu myös viikoittain 
postiluukusta kolahtava Rakennuslehti, 
teekkareille sähköinen Tekniikka & Talous sekä 
aikakausilehti Rakennustekniikka. Järjestämme 
myös vuosittain kyselyitä, joilla kerätään 
hyödyllistä tietoa opiskelusta, kesätöistä 
ja teekkareiden palkasta. RIL-Säätiöltä voit 
hakea apurahaa ulkomaan vaihtoa varten tai 
erinomaisesta opinnoista suoriutumisesta. 
Parasta RILissä on kuitenkin monipuoliset 
tapahtumat, joita järjestetään satoja vuoden 
aikana ympäri Suomen. RILillä on oma nuorille 
suunnattu vapaaehtoisista toimijoista koostuva 
jaos RIL-Nuoret, jotka järjestävät monenlaista 
tapahtumaa näkökulmanaan opiskelijat tai 
vastavalmistuneet.

Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi!  
Nähdään syksyllä!

Valtteri Keto 
Teekkariyhdyshenkilö 
RIL 
www.ril.fi
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Hei, onnittelut valinnasta ja ennen kaikkea tervetuloa Koneinsinöörikiltaan.

Pitelet kädessäsi Koneinsinöörikillan fuksiopasta, mikä tarkoittaa, että edessäsi on yliopisto-opinnot mitä parhaim-
massa ympäristössä eli Otaniemessä. Mutta mikä kilta? – Koneinsinöörikilta on yksi monista Aalto-yliopiston aine-
järjestöistä ja kiltamme vastaa osaltaan uusien opiskelijoiden, eli juuri sinun, vastaanottamisesta osaksi Aalto-yh-
teisöä. Killassamme on noin tuhat jäsentä ja sen toimintaa pyörittää reilusta 50 henkilöstä koostuvat hallitus ja 
toimihenkilöt. Näiden henkilöiden lisäksi toiminnassa on mukana paljon aktiivisia kiltalaisia sekä ISOhenkilöitä, 
jotka ovat erityisesti juuri sinua varten. 

Kiltamme tehtävänä on uusien opiskelijoiden vastaanottamisen lisäksi hoitaa edunvalvontaa. Näiden lisäksi teem-
me yritysyhteistyötä, ylläpidämme alumnitoimintaa, järjestämme harrastusmahdollisuuksia sekä paljon erilaisia 
tapahtumia ja tarjoamme palveluita, joista merkittävimpinä on kiltahuone, jonne jokainen teistä on tervetullut heti 
ensimmäisestä päivästä lähtien. Kiltahuoneella voit muun muassa juoda kahvia tai teetä ja tavata muita kiltalaisia. 

Kilta ja kiltatoiminta voivat tuntua monesta vieraalta asialta enkä itsekään tiennyt siitä juurikaan mitään muuta kuin 
hassun tai vähemmän hassun väriset haalarit, kun itse aloitin opinnot täällä Otaniemessä. Suosittelen kuitenkin 
lämpimästi kaikkia lähtemään ennakkoluulottomasti mukaan fuksivuoden toimintaan, jota kilta ja muut tahot jär-
jestävät, tietenkin opintoja unohtamatta. Opiskelujen aikana tulet varmasti tapaamaan uusia ihmisiä ja solmimaan 
ystävyyksiä, jotka kestävät vuosia. Ja kuten monesti kuulee puhuttavan, jotkut heistä, joita ympärillänne on opinto-
jen aikana, tulevat olemaan yhteistyökumppaneitanne, kilpailijoitanne tai asiakkaitanne työelämässä.

Suosittelen siis heittäytymään fuksivuoteen ennakko-
luulottomasti ja avoimin mielin, sillä voin taata, että
näin tehdessäsi vuodesta tulee niin ikimuistoinen,
että muistelet sitä vielä vanhainkodissa. 

Nauttikaa kesästä ja nähdään varaslähdössä!

Jani Pusula
Koneinsinöörikillan hallituksen puheenjohtaja 2020

PUHEENJOHTAJAN PULINAT
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KILTA
Hallitus ja toimihenkilöt

Killan toiminnasta vastaavat 12-henkinen hallitus ja 
nelisenkymmentä toimihenkilöä. Pääasiassa tämä 
tarkoittaa päivittäisten asioiden hoitamista: tapahtu-
mien järjestämistä, kiltahuoneen kunnossapitoa ja sii-
tä, että joku on ottamassa teidät fuksit ensimmäisenä 
päivänänne vastaan. He pyrkivät myös vaikuttamaan 
yliopiston asioihin ja parantamaan opiskeluympäris-
töä. Toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin. 
Uusi hallitus ja toimihenkilöt valitaan syksyisin kalen-
terivuodeksi kerrallaan.

Toisin kuin monissa muissa killoissa, meillä myös 
toimihenkilöt osallistuvat hallituksen viikottaisiin 
kokouksiin ja ero hallituslaisten ja toimihenkilöiden 
välillä on muutenkin pieni. Varsinaisella hallituksella 
on lähinnä hiukan enemmän vastuuta ja hallinnolli-
sia tehtäviä hoidettavanaan. Nimitystä hallitus onkin 
käytetty -ja käytetään puhekielessä usein edelleen-
kin- yhteisnimityksenä kiltamme hallitukselle ja toi-
mihenkilöille.

Syksyllä kannattaa olla hereillä, kun rekry hallituk-
seen ja toimihenkilöksi aukeavat. Kiltatoiminta on 
mahtavan monipuolista ja jokaiselle löytyy varmasti 
kiinnostavaa tekemistä. Toimiminen hallituksessa tai 
toimihenkilönä tarjoaa sinulle tilaisuuden tutustua 
myös vanhempiin KIKkiläisiin ja teekkareihin killan 
ulkopuolelta. Tämän lisäksi se antaa paljon arvokasta 
kokemusta yhdistystoiminnasta, näköalapaikan killan 
toimintaan ja näyttää hyvältä CV:ssä. 

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 opiskelijoiden 
kanssa. Kaikki ovat tervetulleita, eikä kiltahuoneella 
tarvitse miettiä, tunteeko ihmisiä etukäteen. Nykyään 
myös vaihto-opiskelijat ovat ottaneet kiltahuoneen 
omakseen, joten kansainvälisyys näkyy päivittäin. 
Kiltiksen ainoa haittapuoli lienee se, että ajattelit 
sitten vain käväistä juomassa kupin kahvia matkalla 
kirjastoon tai tehdä tehtäviä kiltiksellä, jäävät kou-
luhommat yleensä sille legendaariselle huomiselle. 
Kiltikseltä saa kyllä usein apua koulutehtäviin, mutta 
keskustelu ajautuu helposti sivuraiteille mielenkiintoi-
sempiin aiheisiin ja tehtävien teko unohtuu.

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 
kopiokonetta sekä sopia grillin, hitsauslaitteiden, mu-
siikkikuutio blesiksen tai pakettiauton lainaamisesta. 
Killan pakettiauto on jokaisen kiltalaisen lainattavissa 
hyvin huokeaan hintaan ja sen varaustilanteen näet 
killan nettisivuilta varauskalenterista. Killan varastos-
sa on myös paljon työkaluja, joita voi lainata tarpeen 
mukaan, kunhan huolehtii asiallisesta käytöstä ja pa-
lautuksesta. Toimistoon voit soittaa numeroon
041 549 2669 tai tulla arkisin käymään.
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KONEINSINÖÖRIKILLAN HALLITUS
Nimi: Jani Pusula
Virka: Puheenjohtaja
Vuosikurssi: 2016
Vastuualue: Killan päivittäinen 
toiminta

Nimi: Akseli Kjellberg 
Virka: Talousministeri ja VPJ
Vuosikurssi: 2016
Vastuualue: Killan rahastonhoito. 
Puheenjohtajan vasen käsi.

Nimi: Martti Vuori
Virka: Opintoministeri
Vuosikurssi: 2016
Vastuualue: Opiskelijoiden
edunvalvonta korkeakoulussa

Nimi: Janika Metsola
Virka: Isäntä
Vuosikurssi: 2018
Vastuualue: Tapahtumatoiminta

Nimi: Nelli Huttunen
Virka: Fuksikapteeni
Vuosikurssi: 2018
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Inkeri Kemppinen
Virka: ISOvastaava
Vuosikurssi: 2018
Vastuualue: ISOhenkilöiden
rekrytointi ja ohjeistus

Nimi: Klaus Rissanen
Virka: Sihteeri
Vuosikurssi: 2018
Vastuualue: Hallituksen kokous-
ten pöytäkirjojen laatiminen

Nimi: Heidi Strengell
Virka: Sisäministeri
Vuosikurssi: 2016
Vastuualue: Jaokset ja sisarkilto-
jen väliset suhteet.

Nimi: Eero Kokkonen
Virka: Viestintäministeri
Vuosikurssi: 2017
Vastuualue: Killan viestintä

Nimi: Lauri Seutu
Virka: Teollisuusministeri
Vuosikurssi: 2017
Vastuualue: Yrityssuhteet

Nimi: Jenny Manner
Virka: Fuksikapteeni
Vuosikurssi: 2018
Vastuualue: Fuksikasvatus

Nimi: Leeni Nieminen
Virka: Maisterikapteeni
Vuosikurssi: 2017
Vastuualue: Kansainväliset
opiskelijat

2626



IE ESITTÄYTYY
Moikka ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi; tervetuloa Koneinsinöörikillan fuksiksi!

Opiskelijaelämään mahtuu opiskelun lisäksi myös paljon muutakin, kuten sitsejä, saunailtoja ja muita juhlia. Killan 
tapahtumat ovat suurimmaksi osaksi meidän, Koneinsinöörikillan Isännistön ja Emännistön, eli KIK-IE:n järjestämiä.

Meidän 7-henkisessä porukassa päävastuussa tapahtumista on isäntä, ja tapahtumat toteutetaan yhdessä emän-
tien (Akseli ja Isabel), sekä juomanlaskijoiden (Aleksanteri, Antti, Leevi ja Samu) kanssa. Tapahtumissa meidät tun-
nistaa hienoista liiveistämme ja meille voi tulla aina juttelemaan, jos on jotain kysyttävää, huolia tai murheita, tai 
ihan muuten vaan!

Vuoden aikana kaikki fuksit pääsevät suorittamaan työpistettään jossakin killan isossa tapahtumassa, joista ensim-
mäinen (ja paras) on jo syksyllä järjestettävät perinteiset Bordelli-bileet.
Toivottavasti tapaamme siellä, sillä tunnetusti tiskin takana on aina paremmat bileet!

Pyrimme aina huolehtimaan, että kaikilla on tapahtumissa hauskaa ja että ruokaa ja juomaa on riittävästi pikku-
tunneille asti. Teemme tätä kuitenkin täysin rakkaudesta lajiin vapaaehtoistyönä, emmekä ole ammattimaisia sii-
voojia, tarjoilijoita tai kokkeja. Jos jokin tapahtumissa mietityttää tai haluat antaa palautetta meille, tule rohkeasti 
juttelemaan tai laita viestiä Telegramissa isännälle!

Sitten pari loppuun pari vinkkiä, jos et jaksanut lukea yllä olevaa tekstiä:
Koneinsinöörikillan tapahtumissa ei käy kortti, joten kannattaa varata käteistä mukaan.
Muista, että joku siivoaa aina bileiden jälkeen ja useimmiten se on IE.
NAUTI TAPAHTUMISTA JA PIDÄ HAUSKAA!

Nähdään varaslähdössä tai viimeistään orientaatioviikolla!

Janika Metsola
Isäntä ’20
Telegram: @janikametsola
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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 - jaoksita löytyy mahdollisuus päästä tekemään juuri sinua kiinnostavia asioita 
hyvällä porukalla!

Musiikkijaos

Koneinsinöörikillan alaisuudessa toimii myös 
musiikkijaos. Jaos kokoontuu kerran viikossa 
soittelemaan musiikkia hyvällä meiningillä. Soit-
totasolle ei ole suurempaa vaatimusta; innostus 
ja kiinnostus musisointia kohtaan ratkaisee! Ny-
kyisellä formaatilla nuotinlukutaito on plussaa, 
mutta esimerkiksi sointuja, tabulatuuria ja korvaa 
saa hyödyntää soittamisessa yhtä hyvin. Jaos on 
nuoren ikänsä takia vielä erittäin altis muutoksille 
ja toimintaan osallistumalla siitä voi muokata yhä 
paremmaksi. Musiikkijaos pyrkii esiintymään pari 
kertaa vuodessa killan eri tapahtumissa. Esiinty-
minenkään ei ole pakollista, mutta se on hauska 
ja arvokas kokemus. Jos mikään soitin pysyy kä-
sissä, tai haluaisit vain oppia perinnöksi saadun 
soittimen salat, tule toimintaan mukaan!

Lukkarijaos

Osaatko laulaa? Kerrotko hyviä vitsejä? 
Hienoa, emme mekään!
Lukkarijaos toivottaa sinut erittäin ter-
vetulleeksi kaikille Koneinsinöörikillan 
järjestämille sitseille! Sitseillä, eli akatee-
misessa pöytäjuhlassa, syödään, juodaan 
ja ennen kaikkea lauletaan. Laulujen joh-
tamisesta ja koko sitsien fiiliksen ylläpi-
tämisestä vastaavat lukkarit, jotka muo-
dostavat lukkarijaoksen. Koska lauluja on 
useita ja ne voivat illan tuiskeessa jäädä 
vähän huonommin mieleen, järjestäm-
me myös laulusaunoja joissa laulamme 
Wirsun (KIK:in laulukirja) lauluja moni-
puolisesti. 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 ää-
nen ja rohkeuden käyttää sitä, sillä teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin. 
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JAOSTOIMINTA

Kulttuurijaos

Kulttuurijaos, yksi Koneinsinöörikillan uusimmista tulokkaista, tarjoaa monenlaista vaihtuvasisältöistä puuhaste-
lua vastapainoksi koulutyön raskaalle raatamiselle. Jaoksen mukana pääset kokemaan mitä monimuotoisempia 
tapahtumia aina viininmaisteluista museokierroksiin ja lautapeli-illoista sienimetsälle. Kulttuurijaoksen toimin-
taan osallistuu kaikenikäisiä opiskelijoita fuksista N. vuoden opiskelijoihin. Tapahtumissamme vallitsee leppoisa 
fiilis ja mukaan voi liittyä niin yksin kuin kaverin kanssakin. Jaoksen toimintaan osallistumiseksi et tarvitse mitään 
mielenkiintoa kummempaa, mutta mieleesi putkahtavia ideoita ja toiveita otetaan aina vastaan. 

Liikuntajaos

Liikuntajaos järjestää kiltalaisille erilaisia 
liikuntamahdollisuuksia ja mielenkiintoi-
sia lajikokeiluja. Meillä on myös muiden 
ENGin kiltojen kanssa joukkueet Unispor-
tin palloilusarjoissa (sähly, koripallo, len-
topallo) sekä oma joukkue futsalsarjassa. 
Jaoksen toiminta on rentoa hyvän mielen 
liikkumista matalalla osallistumiskynnyk-
sellä. Kaikki ovat tervetulleita kokeilemaan 
aktiviteetteja liikuntataustasta riippumat-
ta. Jos sinulla on ideoita esimerkiksi laji-
kokeiluista, otamme ehdotuksia vastaan 
mielellämme.  Pääset helposti mukaan 
toimintaan liittymällä liikuntajaoksen Te-
legram-ryhmään: t.me/KIKliikunta

Liity kulttuurijaoksen Telegram-ryhmään 
osoitteessa https://t.me/kulttuurijaos

Tervetuloa mukaan kulttuuritoimintaan!
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JAOSTOIMINTA
Kolehti

KoLehti on Koneinsinöörikillan oma kiltalehti, josta vastaa
päätoimittaja ja KoLehden toimitus. Lehti julkaistaan 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.

Telajaos

Killan tunnusväriä kantaa myös Neuvostoliitossa valmistettu DT-75B telatraktori Tela-Vera 7,5tn massallaan. Tämä 
kauneus laitettiin jaoksen voimin kuntoon ja nyt killalla on vaaleanpunainen maskotti, jonka avulla makkarat saa-
daan grillatuksi ja fuksien voima testatuksi köydenvedon merkeissä. Tela-Veraa näkee mukana monissa Otaniemen 
tapahtumissa edustamassa kiltaa ja aiheuttamassa hämmennystä aina viranomaisia myöten. Jos isomman koneen 
huoltaminen ja tekniikka, tai jopa koneella ajaminen kiinnostaa, tule rohkeasti mukaan ja liity jaoksen Telagram 
-kanavalle! https://t.me/joinchat/Fr-0GlgsXA4d74ukUgeWug
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JAOSTOIMINTA

Excursiot

Kone- ja rakennusalojen yrityksiin pääsee tutustumaan yritysvierailuilla, joita myös excursioiksi tai excuiksi kut-
sutaan. Excursioilla pääsee tutustumaan eri yritysten toimintaan, tehtaisiin ja niissä tapahtuviin tuotantoproses-
seihin sekä kuulemaan mielenkiintoisia uratarinoita.
Koneinsinöörikilta järjestää
opiskeluvuoden aikana lukuisia
excuja, osa päivän kestäviä
ja osa hieman pidempiä, kuten
Kotimaan pitkä excursio tai
ulkomaille sijoittuva Ulkoexcu.
Teekkarilakin saaminen edel-
lyttää fukseilta ainakin yhdellä
exculla käymistä ensimmäisen
opiskeluvuoden aikana.

Konepajajaos

Konepajajaos eli KPJ suunnittelee ja toteuttaa erilai-
sia hauskoja härveleitä ja projekteja. Toimintaamme 
voi käydä katsastamassa jo ensimmäisillä viikoilla, kun 
ryhdymme suunnittelemaan ajoneuvoa kuunvaihteen 
Otatarhan ajoihin. Toinen vakiintunut projekti on pä-
räyttävän mäenlaskuvälineen rakentaminen laskiaisen 
kilvoitteluihin. Mielikuvitus on valttia ja kunnianhimol-
la ei ole rajoja; viime vuosien tuotoksia ovat olleet mm. 
tulta syöksevä jäänhoitokone ja maanpäällä kulkeva 
metro. Otamme ilomielin vastaan myös ehdotuksia uu-
sista mahdollisista (leikkimielisistä) kilpailuista ja teek-
karihenkisistä projekteista! Jaoksella on käytössään mo-
nipuoliset tilat Aalto Design Factorylla metalli- ja
puutyötiloineen, missä käytännön tekeminen tuo hyvää vastapainoa teoriapainotteisille opinnoille. Minkäänlaista 
osaamista ei etukäteen vaadita ja jaoksen aktiivit fukseista N:nteen vuosikurssiin opettavatkin mielellään eri laittei-
den ja työstötekniikoiden hyödyntämisessä. ”Muut tekevät mitä osaavat – me tehdään mitä halutaan!” Telegram-ryh-
mä: https://t.me/konepajajaos
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FUKSITIIMI ESITTÄYTYY
Heippa uusi konefuksi!

Suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi ja tervetuloa osaksi vaaleanpunaista kiltaamme!

Fuksivuosi on opiskelujen ohella täynnä unohtumattomia tapahtumia ja hetkiä, joista todellakin kannattaa ottaa 
kaikki ilo irti! Vaikka meillä onkin todella mielenkiintoiset opinnot, on niistäkin hyvä ottaa välillä lepoa ja järjestää 
itselleen tarpeeksi aikaa myös virkistäytymiselle – vaikka muiden konefuksien kanssa! Fuksivuosi on vain kerran, 
joten tenttilukemisten lomassa on siis tärkeää jättää tilaa fuksivuoden tapahtumille ja yhteisille hetkille! Kanssafuk-
seihin tutustumisesta on myös paljon hyötyä koko opiskeluajan, sillä tenttilukemisetkin helpottuvat huomattavas-
ti, kun niitä vääntää yhdessä fuksiporukalla jossain päälafkan uumenissa. 

Killassamme valitaan joka vuosi uusi fuksitiimi ja se koostuu pelkästään ensimmäisen vuoden opiskelijoista, eli teis-
tä fukseista! Fuksitiimin toimintaan osallistuminen onkin oiva tapa tutustua muihin fukseihin sekä kiltatoimintaan. 
Fuksitiimi suunnittelee ja järjestää fuksivuoden aikana erilaisia tapahtumia killan toiminnan ohessa sekä halutes-
saan myös pienempiä illanviettoja, kuten leffa- tai peli-iltoja, fuksien kesken. Fuksitiimillä on hommassa aika lailla 
vapaat kädet, joten mikäli fuksitiimiltä löytyy intoa ja tarmoa, on tapahtumanjärjestämismahdollisuudet melkein-
pä rajattomat. Fuksitiimi tarjoaa jokaiselle toiminnasta innostuneelle paljon, ja yhdessä tekeminen ja hauskanpito 
onkin fuksitiimin parhaimpia asioita!

Fuksitiimi on aikaisempina vuosina järjestänyt muun muassa kiltamme pikkujoulujen eli KIKkujoulujen taidokkaan 
fuksispeksin sekä seuraavan päivän sillisaamiaisen. Jo muutamana vuotena on kiltamme fuksitiimit järjestäneet 
myös erilaisia poikkikiltaisia (bile)tapahtumia, erityisesti muiden ENG-kiltojen, kuten Maanmittarikillan ja Raken-
nusinsinöörikillan kanssa. Tällaiset poikkikiltaiset tapahtumat ovatkin tarjonneet erinomaisen mahdollisuuden 
päästä tutustumaan myös toisten kiltojen fukseihin! 

Lähde siis mukaan fuksitiimin toimintaan ja ole mukana vaikuttamassa siihen, millaisia tapahtumien huikeuskoko-
naisuuksia oma vuosikurssisi ensi lukuvuonna oikein keksikään!

Isabel Pekander 
Fuksitiimin puheenjohtaja 2019
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TUPSUFUKSIN AATTEITA
Moikka moi ja lämpimästi tervetuloa Koneinsinöörikiltaan!

Aivan aluksi haluan onnitella sinua opiskelupaikastasi, edessäsi on varmasti unohtumaton vuosi! Muistan, kuin-
ka vuosi sitten olin samassa uudessa, kiehtovassa tilanteessa. Jännitin varsinkin orientaatioviikon ensimmäistä 
päivää, koska en tuntenut ketään omalta vuosikurssiltani. Onneksi jännitys laantui ensimmäisten päivien aikana, 
kun huomasin, että fuksiryhmästä (ja kanssaopiskelijoista ylipäänsä) löytyikin samanhenkistä ja rentoa porukkaa. 
Voinkin siis lämpimästi suositella osallistumista orientaatioviikon moniin hulinoihin, niissä tutustuu jo kuin aivan 
vahingossa omiin vuosikurssilaisiin!

Minulle mieleenpainuvimpia fuksivuoden tapahtumia ovat olleet tekniikan alan fukseille järjestettävät Fuksien 
juhlasitsit, sekä KIKkujoulujen silliksen järjestäminen fuksitiimin kanssa. Juhlasitseillä pääsin tutustumaan hyvin 
muiden kiltojen fukseihin ja olihan jo lipun jonottaminen yöllä itse tapahtuma. KIKkujoulujen silliksen järjestämi-
sessä parasta oli ehdottomasti se porukka, jolla aikaisin aamulla aloitettiin silliksen valmistelu, lisäksi oli ilo huo-
mata, että tapahtumasta pidettiin. Kehotankin fuksitiimin toimintaan osallistumista; siinä tutustuu lisää uusiin ih-
misiin, eikä toiminta sido mihinkään ja lisäksi pääsee vähän näkemään, millaista kilta- ja yhdistystoiminta voi olla. 
Muutenkin (etenkin) fuksivuoden aikana kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti uusiin haasteisiin ja heittäy-
tyä mukaan juttuihin, joille ehkä aluksi haluaisit sanoa ”ei”.

Kehotan lisäksi rohkeasti ottamaan osaa itseä kiinnostaviin tapahtumiin ja yhdistystoimintaan, vaikkei kukaan tut-
tu tai kaveri olisikaan osallistumassa! Itse olen tapahtumissa tutustunut myös muiden kiltojen fukseihin, ja mieles-
täni kiltarajat ylittävä toiminta ja avoin suhtautuminen muihin kiltoihin lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta Aallos-
sa. Erilaisia harrastekerhoja ja yhdistyksiä löytyy
Otaniemestä kirjava joukko urheilujoukkueista valo-
kuvaukseen, joten kannattaa tutustua myös niiden 
toimintaan, josko sieltä löytyisi itselle kiinnostavaa 
vapaa-ajan puuhaa.

Lopuksi haluan vielä muistuttaa, että tapahtumia 
riittää lähes joka viikolle, joten kannattaa kuitenkin 
pitää huoli opinnoista, ja sisäistää, ettei ihan kaikkiin 
bileisiin ole pakko ehtiä.

Haluan toivottaa sinut vielä kerran tervetulleeksi 
kaikkien 2019-fuksien puolesta suureen vaaleanpu-
naiseen kiltaamme, syksyllä nähdään!

Senja Santala
Fuksi 2019
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VALMISTUNEEN VIISAUKSIA
Muistan sen kuin eilisen. Saapuessani ensimmäiseen Koneinsinöörin tapahtumaan kesän lopulla 2010, niin kyllä 
jännitti: ”Nyt alkaa uusi yliopistoelämä, mitähän tässä oikein pitäisi odottaa?” Päätin kuitenkin ottaa ennakko-
luulottoman ja avoimen asenteen tähän tupsulakkiseen kulttuuriin – päätös, jota en ole katunut hetkeäkään ja 
voin vilpittömästi suositella kaikille! 

Rakastuin heti ensisilmäyksellä Koneinsinöörikiltaan ja sen vaaleanpunaiseen teekkarieloon. Tapaan edelleen 
aktiivisesti vanhoja opiskelijakavereitani ja muistelemme kaihoisasti elämämme parasta aikaa. Koska haluan, 
että myös Sinä saat kaiken irti opinnoistasi, niin itsereflektion kautta päräytänkin nyt kovimmat vinkit, joilla voit 
onnistuneesti ponnistaa uuteen kappaleeseen elämässäsi.

Valmistuneen TOP3-vinkit onnistuneelle fuksivuodelle

Sosiaaliset kontaktit palvelevat pitkälle (työ)elämässä
Kaveri- ja tuttavuussuhteet, jotka muodostuvat yliopistossa, kantavat kauas. Olin pari kesää sitten hyvien ys-
tävieni häissä, joiden vieressä istuin sekä matematiikan luennoilla että fuksisitseillä. Ikuisten kaverisuhteiden 
lisäksi on huomionarvoista, että myös työelämässä ja rekrytoinnissa on aidosti hyötyä, jos tuntee ihmisiä jo 
entuudestaan.
Bonusvinkki: Yleensä kauempaa saapuvat opiskelijat verkostoituvat helpommin kuin lähialueella asuvat, sillä he 
pyrkivät löytämään mahdollisimman nopeasti uusia tuttavuuksia. Siispä, tulitpa sitten Lauttasaaresta tai Anja-
lasta, niin lähde 100%:sti mukaan heti alusta alkaen.

Löydä oma opiskelijatoimintasi
Otaniemi tarjoaa upeita mahdollisuuksia kokeilla ja harrastaa. Oli se sitten kiltatoimintaa, ammatillisia kerhoja, 
musiikkia, näyttelemistä, tanssia, pelaamista, urheilua – you name it! – niin lähde rohkeasti kokeilemaan. Jos 
mietit, että ”hmmm, voisikohan tätä harrastaa”, niin todennäköisesti voi! Kerhotoiminta tarjoaa mielenrauhaa ja 
loistavaa vastapainoa opiskeluun. Ensimmäisillä viikoilla esitellään monipuolisesti erilaisia yhdistyksiä, joten ole 
siis valppaana ja ilmoittaudu heti mukaan, jos herää kiinnostusta.
Bonusvinkki: Fuksivuotena fuksikapteenisi ohjeistavat kaikista
tärkeimmistä tapahtumista ja vaikka erilaista tehtävää löytyisi
runsain mitoin, niin näiden priorisointi on kuitenkin
äärimmäisen tärkeää.

Älä stressaa liikaa arvosanoista
Kovalla suorittamisella savutetaan hyviä tuloksia, mutta sil-
lä on myös hintansa henkisessä hyvinvoinnissa. Ei siis kan-
nata liikaa murehtia, jos ei kaikista kursseista saisi juuri sitä 
arvosanaa, jota alun perin tavoitteli, sillä lukioon verrattuna 
kurssit ovat haastavampia (yllätys yllätys). Kaikessa elämässä 
kannattaa tavoitella tasapainoista, kultaista keskitietä eikä 
yliopisto ole tästä poikkeus. Opintojen hyvä kokonaisuus, 
elämän rikkaus ja opiskelijaelämän muistot palvelevat pit-
källe, joten muista myös pitää hauskaa!

Ei muuta kuin vaaleanpunaiset haalarit niskaan, pilkettä sil-
mäkulmaan ja katse kohti teekkarilakkia!

Vappuisin Terveisin
Nicolas
Nicolas Saulny aloitti Koneinsinöörikillassa vuonna 
2010. Hän on teekkarikulttuurin suuri kannattaja ja toi-
mi mm. ISOvastaavana vuonna 2012 ja fuksikapteeni-
na vuonna 2013. Hän työskentelee nykyään Fortumissa 
analyytikkona.
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ENGIJENGI
Kaikista Otaniemen muista killoista kaksi on Koneinsinöörikiltaa lähimpänä. Nämä ovat tietysti Insinööritieteiden 
korkeakoulun, ENGin, kaksi muuta kiltaa - Maanmittarikilta (MK) sekä Rakennusinsinöörikilta (IK). Kaikkien kolmen 
killan kiltahuoneet sijaitsevat Otakaari 4:ssa. Tulette törmäämään näihin tyyppeihin useilla peruskursseilla sekä tie-
tysti kaikenlaisissa opiskelijariennoissa levittäein ENGin ilosanomaa kaikelle kansalle! Muiden ENGiläisten läsnä-
olon voit tarkastaa kajauttamalla ilmoille venytetyn ”EEEENGIIII!!”- huudon. 
Alla vielä pienet tietoiskut jokaisesta killasta!

Fuksikapteenit: Fanni ja Sampo
Pääaineet: Energia- ja ympäristö-

tekniikka, Computational engi-
neering

Sisäänotto: 151
Kilta perustettu: 1913

Haalarit: Rakentajansiniset, joissa 
vihreä hiha ja takatasku

Fuksikapteenit: Jenny ja Nelli
Pääaine: Kone- ja rakennustek-

niikka
Sisäänotto: 179

Kilta perustettu: 1915
Haalarit: Vaaleanpunaiset

Fuksikapteeni: Aku
Pääaine: Rakennettu ympäristö

Sisäänotto: 55
Kilta perustettu: 1901

Haalarit: Mustat, joissa fuksian 
värinen hiha

MK
Maanmittarikilta

IK
Rakennusinsinöörikilta

KIK
Koneinsinöörikilta
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V A R A S L Ä H T ÖV A R A S L Ä H T Ö

Tervetuloa Koneinsinöörikillan fuksien 2020 varaslähtöön lauantaina 22.8. 
Espoon Otaniemeen!

Varaslähtö on loistava tilaisuus päästä tutustumaan tuleviin parhaisiin kavereihisi, ISOhenki-
löihisi, kippareihisi ja tietenkin Otaniemeen jo ennen koulun alkua. Tapahtuman Facebook 
-sivulta ja killan tapahtumakalenterista löydät lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta.

Saavu siis lauantaina 22.8. kello 17 osoitteeseen Otakaari 20. Perille löydät Google Mapsin tai 
tästä oppaasta löytyvän Otaniemen kartan avulla. Mukaasi tarvitset säänmukaiset ulkoilu-
vaatteet sekä saunakamppeet. Kannattaa myös varata hieman käteistä vatsan täyttämiseen.
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V A R A S L Ä H T ÖV A R A S L Ä H T Ö

MITÄ: KIK:n fuksien 2020 varaslähtö
MISSÄ: Otakaari 20, Espoo, Suomi
MILLOIN: Lauantaina 22.8. Klo 17 eteenpäin
MUKAAN: Ulkoiluvaatteet, saunakamat + käteistä

Mikäli saavut kauempaa ja tarvitset yösijaa, ole yhteydessä fuksikapteeneihisi, järjestäm-
me sinulle yösijan tavalla tai toisella!

Tapahtuman Facebook-sivulle 
pääset lukemalla alla olevan 
qr-koodin:

Varaslähdössä tapaat kaltaisiasi 
juuri aloittavia fukseja ja opit 
tuntemaan muiden naamoja 
jo ennen ensimmäistä päivää. 
Tapahtumassa on perinteisesti 
pientä kisailua Sähköinsinööri-
killan fuksien kanssa, jonka jäl-
keen on mukava siirtyä sauno-
maan ja syömään yhdessä.
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TUPSUSTA TEEKKARIN TUNNISTAA

Odottava ja hurmoksellinen tunnelma fukseja täyn-
nä olevassa Dipolissa wappuaattona juuri ennen 
Teekkarihymniä, on jotain, jota jokainen vanhempi 
tekniikan ylioppilas, kandidaatti ja jopa valmis dip-
lomi-insinööri silloin tällöin kaiholla muistelee. Kun 
kello vihdoin lyö kaksitoista, saa puhtaanvalkean 
teekkarilakin painaa ensimmäisen kerran päähänsä. 
Mieli on haikea, mutta ylpeä - onhan lakki merkki 
teekkarin arvonimestä, jota on koko fuksivuosi ta-
voiteltu.

Teekkarilakki

Teekkarilakki muistuttaa jonkin verran ylioppilaslak-
kia. Suurin ero on tupsu, joka on kiinnitetty lakkiin 
ylhäältä ja oikealta ohimolta. Teekkarilakkien ul-
konäkö vaihtelee hieman koulusta riippuen. Meillä 
Otaniemessä lakki on kuusikulmainen, sisäosaltaan 
tekniikan punainen ja sen kokardi on edesmenneen 
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan tunnus. 
Teekkarilakki on kesälakki, jota saa käyttää aina Wa-
punpäivästä syyskuun viimeiseen päivään, eli Lakin-
laskijaisiin, asti. Hyviä perusteluja vastaan Teekkari-
jaosto voi myöntää lakinkäyttöluvan myös talvella, 
esim. yritysvierailuille.

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

Lakin saaminen – ei verta, hikeä tai kyyneleitä, 
vaan naurua, laulua ja tekemisen meininkiä. 
Teekkarilakin saaminen seuraavana mahdollisena 
Wappuna ei ole täysin itsestäänselvyys, vaan sitä 
varten tulee jokaisen fuksin suorittaa teekkarin tut-
kinto. Tämän tutkinnon läpipääsyn ja samalla teek-
karin arvonimen saa keräämällä tarvittavan määrän 
fuksipisteitä. Pisteitä saa erilaisista tapahtumista, 
tehtävistä ja tietenkin opiskelusta. Pisteiden kerää-
misen taustalla on tutustuminen teekkarikulttuuriin 
parhaalla mahdollisella tavalla - osallistumalla. Vuo-
den päätteeksi eniten pisteitä keränneet tai muuten 
fukseina kunnostautuneet palkitaan.

Jäynä

Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria ja legendat 
jäynistä elävät aina. Teekkarijäynä on käytännön 
kepponen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on ai-
heuttaa riemua jäynääjissä, jäynän kohteissa sekä 
suuressa yleisössä. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa 
uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllä-
tyksellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäy-
nä ei solvaa, rienaa, turmele, varasta tai tuhoa. Jäy-
nä ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai 
ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään 
muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin eikä yli-
tuomariston jäseniin. Sivulta 34 löydät ensimmäisen 
jäynäkilpailun ylituomarin, kunniateekkari Ossi Tör-
rösen, kuvauksen jäynän syvimmästä olemuksesta.
Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Otanie-
men jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpailusta, jäy-
näämisestä ja vanhoista jäynistä löytyy osoitteesta 
www.jäynä.fi.

Opiskelijahaalarit

Haalarit ovat jokaisen opiskelijan vaatekaapin kul-
makivi. Ne päällä voi huoletta suunnistaa Otanie-
messä, tutustua yrityksiin excursioilla, laskea pulkal-
la Ullanlinnanmäellä tai vaikka myydä wappulehteä 
Kauppatorilla. Alun perin teekkareilta lähtenyt tapa 
on vuosien saatossa levinnyt myös muihin kor-
keakouluihin ja yliopistoihin sekä ammattikorkea-
kouluihin. Vanhin teekkarimuseon haalari on vuo-
delta 1961. Haalareiden väristä voi päätellä, mitä 
opinahjoa vastaan tallustava opiskelijatoveri edus-
taa; kauppatieteilijät tunnistaa dollarinvihreistä
vetimistä, tulevat lääkärit taas valkoisista. Jo yksin 
Otaniemessä eri haalarivärejä ja -sävyjä on toista-
kymmentä. Haalareiden selkämyksessä olevasta 
logosta voi varmistaa, minkä killan tai ainejärjestön 
edustusasu on kyseessä. Logon lisäksi haalarista löy-
tyy mainoksia, joiden avulla yritykset markkinoivat 
itseään ja tukevat opiskelijajärjestöjen toimintaa.
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Kierrellessäsi opiskelijatapahtumissa saatat tör-
mätä haalareihin, joissa joitakin osia, kuten lahje, 
on vaihdettu toisen väriseen. Lahkeiden vaihtami-
nen on yleensä merkki seurustelusuhteesta. Muita 
haalarinosia vaihdetaan kavereiden kanssa. Pientä 
puuhaa iltojen iloksi saa haalarimerkeistä ja niiden 
kiinnittämisestä. Koristelu on syytä aloittaa ompele-
malla KIK:n kangasmerkki arvoiselleen paikalle rin-
tamukseen ja SIK:n merkki perinteikkäästi haalarin 
takamukseen. Haalarimerkkejä voi ostaa esimerkiksi 
Otasuunnistuksessa tai merkkimyynneistä. Usein 
bileiden lipunmyynnin yhteydessä on tarjolla ky-
seisten kemujen haalarimerkkejä ja lähes jokaiselta 
yhdistykseltä löytyy omansa. Kannattaa varata haa-
larin taskuun muutama killan merkki, joita voi
tarvittaessa vaihtaa. Jotkut pitävätkin vaihtelua ai-
noana rehellisenä keinona merkkien hankkimiseen.

Haalarit eivät ole pelkästään suojapuku, vaan ne 
ovat myös teekkarin ja ennen kaikkea killan edus-
tusasu siinä missä frakki tai iltapukukin. Niiden kans-
sa on siis syytä käyttäytyä kuten hyvin kasvatetun 
teekkarin kuuluu.

Koneinsinöörikillan haalarit ovat pirteän pinkit ja 
ainoana laatuaan erottuvat pääkaupunkiseudulla 
edukseen. Haalareiden värin tarina juontaa juuren-
sa villille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia voitti 
Tukholman Grönalund- huvipuistosta Vaaleanpu-
naisen pantterin. Tämä otus, joka ristittiin Kone-eläi

Tempaus

Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kan-
taa maailmanmenoon sopiva pilke silmäkulmassa, 
mutta kuitenkin tosissaan. Tempaukseen osallistuu 
aina suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä saa-
daan helposti paljon huomiota ja välitettyä haluttu 
viesti. Yhdessä kuuluisimmista talkoista Otaniemen 
teekkarit kantoivat jatkosodan pommituksissa vau-
rioituneen Neuvostoliiton suurlähetystön raunioista 
tiiliä Otaniemeen Teekkarikylän rakennustarpeiksi. 
Tempauskäskyt teekkareille antaa Jämeräpartainen 
insinööri, salaperäinen henkilö, jota kukaan ei ole 
tavannut. Käskyä valvoo tempausesikunta, jonka 
päällikön näkyvänä tunnuksena on tempauskirves.

Annettu käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria 
osallistumaan tempaukseen omalla työpanoksel-
laan. Historian aikana tempauksista luistaneet fuksit 
ovat monesti jääneet ilman teekkarilakkia ja jopa 
vanhemmilta opiskelijoilta on saatettu evätä lakin-
käyttöoikeus, jos he eivät ole käskyä noudattaneet. 
Pahimmissa tapauksissa laiskat tieteenharjoittajat 
voitiin erottaa osakunnasta määräaikaisesti. Vuon-
na 2016, jolloin viimeisin Tempaus järjestettiin, tem-
mattiin suomalaisen peruskoulutuksen puolesta, 
teekkareiden jalkautuessa lähes 1500 peruskouluun 
ympäri Suomea.

meksi, oli inspiraationa haalarien
värille. Koneinsinöörikillan fuksina
olet etuoikeutetussa asemassa, sillä
haalarit ovat Otaniemessä odotta-
massa sinua. Sinun tarvitsee vain 
ensimmäisinä päivinä käydä sovit-
tamassa ja maksamassa haalarisi. 
Rahaa vastaan lunastat ikiomat haa-
larisi ekan viikon haalarigaalassa. 
Uutuuttaan hohtavilla haalareilla 
kelpaa pröystäillä, sillä monissa kil-
loissa fuksit joutuvat hankkimaan 
haalarit ja mainokset itse, jolloin jän-
nitys tiivistyy mahdollisen Wapun lä-
hestyessä; kerkeävätkö haalarit Ota-
niemeen tai yksikään merkki kiinni 
ennen wappuhulinoita.

4141



OTANIEMEN KILLAT
Insinööritieteiden
korkeakoulu ENG

Perustieteiden
korkeakoulu SCI

Ruotsinkielinen osakunta TF

Taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulu ARTS

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 
1901 ja on Suomen vanhin fukseja edel-
leen vastaanottava kilta. Ensi vuosi onkin 
killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ot-
taa vastaan rakennetun ympäristön linjan 
kandiopiskelijoita. Killan haalarit ovat mat-
tamustat, joissa vasen hiha ja reisitasku 
ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä 
löytyy killan logo, ”kolme kovaa”, ja va-
semmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

Rakennusinsinöörikilta eli IK tai tuttavalli-
semmin Raksa on 1913 perustettu ainejärjestö, 
joka ottaa vastaan energia- ja ympäristötek-
niikan kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä 
nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdis-
tys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fuk-
seja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 
killan opiskelijoiden pääaineena oli raken-
nus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tun-
nistat raksan sinisistä haalareistaan sekä le-
gendaarisesta “RAKSA JAKSAA” -huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuon-
na 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista 
killoista. Tämä aiemmin kone- ja energiatek-
niikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennustek-
niikkaa opiskelevien tekniikan ylioppilaiden 
ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkea-
koulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen 
vaaleanpunaisista haalareistaan, samanväri-
sestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä 
riemukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoista.

Arkkitehtikilta eli AK, on perustettu vuon-
na 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi 
vanhin kilta. Arkkarin eli arkkitehtiopiskeli-
jan haalarit ovat maalarinvalkoista puuvillaa 
ja selästä löytyy jokaisen vuosikurssin itse 
suunnittelema vuosikurssilogo. Maisema-ark-
kitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa 
lahkeessa olevasta itse maalatusta puusta, 
johon aina wappuna lisätään yksi lehti. Ark-
karit erottaa jo kaukaa muista valkohaalari-
sista otaniemeläisistä huudosta “AINA KOVA!”

Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perus-
tettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle 
kaikki Aallon Teknillisen fysiikan ja matematii-
kan (TFM) ja nyt myös Quantum Technology 
-ohjelman (QT) opiskelijat. Kukin TFM-ohjel-
man fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko 
fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitietei-
siin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja 
oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät 
itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoi-
den vuonna 1966 perustama kilta. Vaikka 
kilta onkin sisäänotoltaan pieni, ovat sen 
jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodeko-
laisen tunnistaa valkoisista sateenkaarin 
koristelluista haalareistaan. Uudet fuksit 
suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköi-
sikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa pääl-
le marraskuussa järjestämissään Sikajuhlissa.

Tietokilta eli TIK on vuonna 1986 perus-
tettu tietotekniikan opiskelijoiden aine-
järjestö. Vuodesta 2018 Tietokilta on vas-
taanottanut myös englanninkielisen Data 
Science -kandiohjelman uudet opiskeli-
jat. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi Ota-
niemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset 
tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan 
joiden selässä komeilee valkoinen killan epä-
virallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Athene on informaatioverkostojen opiske-
lijoiden, 1999 perustama ainejärjestö. Kilta 
on Otaniemen mittapuussa ehkä pieni ja 
vielä nuori, mutta sitäkin eläväisempi. At-
henelaiset tunnistaa metsänvihreistä haa-
lareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen sil-
mästä. Haalareita koristaa musta vasen hiha, 
joka muistuttaa Tietokiltalaisista juurista.  

Teknologföreningen, TF, on Aallon 
148-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. 
Kaikki ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta 
ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus 
on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Tekno-
logföreningenin tilat ja oma lounasravintola 
sijaitsevat Urdsgallarissa, suuressa betoni-
rakennuksessa Dipolin vieressä. Täffäläiset 
tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista. 
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Kemian tekniikan
korkeakoulu CHEM

Sähkötekniikan
korkeakoulu ELEC

OTANIEMEN KILLAT

Vuonna 1945 perustettu Puunjalostaja-
kilta (lyhyemmin PuuJiiKoo = PJK) yh-
distää biomassan jalostusta opiskelevia 
teekkareita. Puulaiset tunnistaa keltaisista 
haalareista sekä iloisesta meiningistä. Kilta 
on tunnettu omalaatuisesta excursiokult-
tuuriaan. Haalareiden selkää koristaa killan 
logo. Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

Vuorimieskilta eli VK on vuodesta 1947 toi-
minut materiaalitekniikan opiskelijoiden ai-
nejärjestö, jonka tunnistaa kaljakorinsinisistä 
haalareista ja kovaäänisestä laulusta. Haala-
reiden selkää koristaa killan logo: timanttipo-
ranterä. Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja. 

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 
perustettu kemiantekniikan fukseja vas-
taanottava yhdistys. Vuodesta 2019 PT on 
vastaanottanut myös englanninkielisen 
ChemEng -kandilinjan opiskelijat. Tämän 
Otaniemen kuopuksen edustajia voi usein 
nähdä suurina joukkoina pukeutuneena 
sinisiin haalareihin, joiden lahkeissa ja hi-
hoissa on punainen, keltainen ja sininen 
raita muistona korkeakoulun kolmesta van-
hasta killasta. Selässä Prosessiteekkareilla 
komeilee yhdistyksen logo, prosessin pai-
netta mittaava Bourdonputkinanometri.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 
perustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja 
hyväntuuliset sähköläiset tunnistaa puhtaan-
valkoisista haalareistaan, joiden oikean reiden 
taskua koristaa sähkösanoma. Vanhempien 
opiskelijoiden selistä löytyy killan vanha epä-
virallinen lamppulogo, mutta vuonna 2019 ja 
sitä myöhemmin aloittaneiden selkämyksiä 
koristaa killan uusi logo. Näitä haalareita alkaa-
kin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä 
päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haala-
rinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto 
on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”

Automaatio- ja systeemitekniikan kil-
ta eli AS on perustettu vuonna 1998. AS:n 
haalarit ovat violetit ja niiden musta vasen 
hiha muistuttaa killan TiK-historiasta. Vuon-
na 2015 hihaan lisättiin valkoinen tasku, 
merkiksi kiltaan liitettyjen informaatiotek-
nologian (ent. tietoliikennetekniikka) opis-
kelijoiden SIK-menneisyydestä. Helpoiten 
aASit tunnistat kuitenkin “Aivan Sama!” 
-huudosta, joka raikaa joka puolella.

Bioinformaatioteknologian kilta Inku-
bio perustettiin vuonna 2007, ja on täten 
Otaniemen nuorin kilta. Inkubion haala-
rit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seu-
rauksena punarusekat, ja niitä koristavat 
valkoiset lehmänlaikut (ommeltava itse!) 
muistona ajasta, jolloin biolaiset kuuluivat 
Sähköinsinöörikiltaan. Selässään he kantavat 
ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Sanotaan, että vuonna 1891 perustettu 
Kemistikilta eli KK on Otaniemen van-
hin ja kaunein kilta. Ensimmäinen väite 
on fakta, ja toisen todenperäisyyden voit 
päättää itse. Kemistin tunnistat kirkkaan-
punaisista haalareista, joiden selässä on 
teksti ”saa juottaa” ja killan logo, neonato-
mi. Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja. 
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MITKÄ FUKSIKAPTEENIT?

Nimi: Nelli

Vuosikurssi: 3.

Harrastukset: Rugby, kiltishengailu ja yleinen mee-
meily

Kotikaupunki: Turku

Lempieläin: koira! 

Toteemiruoka: Pasta. Kaikki pasta. 

Kone vai raksa: Raksa 

Mölkky vai kroketti: mölks

Lempimuisto fuksivuodelta: Ihan älyttömän vaikee 
valinta, mutta taitaa olla kuitenkin se Norjan matka

Parasta opiskelijaelämässä: Opiskelijahteisön avoi-
muus ja järjestöhommat

Terveiset fukseille: Hypätkää rohkeasti pää edellä uu-
siin juttuihin mukaan! Ja muistakaa opiskelun ja riento-
jen keskellä säästää aikaa myös rentoutumiselle 

Nimi: Jenny

Vuosikurssi: 3.

Harrastukset: Netflix & haalarimerkkien ompelu

Kotikaupunki: Hanko

Lempieläin: pesukarhut

Toteemiruoka: päärynä-salmiakkijäätelö

Kone vai raksa: Kone

Mölkky vai kroketti: kroke

Lempimuisto fuksivuodelta: kolminkertainen voitto 
orientaatioviikon köydenvedossa SIKin fukseja vastaan

Parasta opiskelijaelämässä: Pääsee jatkuvasti tutus-
tumaan uusiin ihmisiin eikä tekeminen lopu ikinä kes-
ken

Terveiset fukseille: Kokeilkaa ennakkoluulottomasti 
kaikenlaista uutta ja nauttikaa fuksivuodestanne, se on 
vain kerran elämässä!

Me, teidän fuksikipparit, ollaan täällä teidän kavereina, tukena ja turvana koko teidän fuksivuoden ajan ja vielä 
sen jälkeenkin. Järkätään teille tapahtumia, autetaan teitä kotoutumaan uuteen kouluun ja kiltaan ja tutustute-
taan teidät teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. Mutta keitä me oikein ollaan? Koottiin tähän alle tärkeimmät 

faktat itestämme niin että tuntisitte meitä jo vähän, kun tavataan syksyllä ekan kerran!

Jenny

Nelli
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Aalto Ventures Program is the 
entrepreneurship education 
program at Aalto University.

Entrepreneurial courses open for 
all Aalto students 

AVP Startup minor for diving 
deep into the startup world 

Open events on all things 
entrepreneurship 

avp.aalto.fi

@aaltoventuresprogram

Aalto Ventures Program

Follow us and find out more: 

All university students need entrepreneurial 
skills. That doesn’t mean we want every 
student to become an entrepreneur, 
because we don’t. The skills and mindsets 
of successful entrepreneurs, however, are 
beneficial to everyone.  

In a rapidly changing world, it’s impossible 
to predict the future precisely. What we 
can do is try and build a future in which 
we’d like to live. We can learn to understand 
users’ needs, to be adaptive and creative, 
to solve problems instead of finding 
scapegoats and to communicate our 
vision to others. That’s what entrepreneurs 
have always done, and it’s time everyone 
else started doing it too.  

At AVP, students solve real problems 
related to Sustainable Development Goals 
in multidisciplinary teams. After your time 
with us, you’re free to set up your own 
company, or take your skills and ideas into 
an existing one and help them see things 
more clearly. Either way is equally valuable 
in building a better future. 

Anyone can be a builder. We’re here to help you 
find your tools. 

Build like an entrepreneur

2020_Freshmenguide-ad_B5_Potrait.indd   12020_Freshmenguide-ad_B5_Potrait.indd   1 5.6.2020   16.07.595.6.2020   16.07.59
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Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta
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Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa pyrim-
me takaamaan, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että jo-
kaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opis-
kelijayhteisössämme, ja että jo-
kainen meistä saa tarvitseman-
sa tuen koko opiskelun ajan. 
 
Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kannus-
tamme sinua tutkimaan, olemaan 
utelias, oivaltamaan, oppimaan 
ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Älä pelkää, vaikka oman paikkan-
sa ja intohimonsa löytäminen voi 
joskus olla haastavaa. Me olem-
me täällä tukemassa sinua ja aut-
tamassa vaikeissa paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Imran Shamsul

uusista opiskelijoista ja kansain-
välisyydestä vastaava hallituk-
sen jäsen

Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta – 
AYY
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Mikä AYY?
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 jäsen-
temme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon ope-
tusta ja opiskelijaelämää.

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin 
ja opiskelijaetuihin niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opis-
kelijana sinulla on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapah-
tumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toi-
mivaa yhdistystä.

AYY numeroina
  •  14 000 jäsentä
  •  200 järjestöä ja yhdistystä
  •  40 työntekijää
  •  10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
  •  satoja vapaaehtoisia

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuk-
sista osoitteessa AYY.FI.

Facebook: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
Instagram: AYY_FI 
Twitter: AYY_FI
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Palvelut

Opiskelijaedut

Opiskelijana sinulla on oikeus 
satoihin etuuksiin, kuten Kelan,  
Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja  
alennettuun opiskelijalounaaseen 
opiskelijaravintoloissa. Myös pää-
kaupunkiseudun julkisen liikenteen 
opiskelija-alennus on käytettä-
vissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen 
HSL:n palvelupisteellä. Samalla 
matkakortilla pääsee myös joihin-
kin yliopiston tiloihin!

Opiskelijapalvelu Frankin kaut-
ta saat opiskelijakortin, jolla var-
mistat opiskelija-alennukset koko 
Suomessa. Frankilla on sekä digi-
taalinen että perinteinen muovi-
nen opiskelijakortti.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatun-
niste, jonka voit ladata ja aktivoi-
da käyttöösi, kun olet ilmoittau-
tunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 
Muiden korttivaihtoehtojen hin-
nat voit tarkistaa Frankin sivuil-
ta. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin 
sekä digitaaliseen että muovi-
seen opiskelijakorttiin. Lisätietoja 
eri opiskelijakorteista löytyy Fran-
kin sivuilta osoitteesta FRANK.FI.

HUOM! Kun olet saanut (muovi-
sen) kortin, muista hakea siihen 
myös lukuvuosivuositarra AYY:n 
palvelupisteeltä!

Opiskelija-asuminen

AYY omistaa noin 2 600 opis-
kelija-asuntoa Helsingissä ja Es-
poossa. Tarjoamme kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkin-
to- ja vaihto-opiskelijoilla, jot-
ka ovat AYY:n jäseniä, on oikeus 
hakea AYY:n asuntoja. Voit ha-
kea omaa asuntoa heti, kun saat 
vahvistuksen opiskelupaikan vas-
taanottamisesta yliopistolta. En-
simmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etu-
sijalla asuntoja jaettaessa. Yli-
määräisen hakijapisteen saa, kun 
hakee ensimmäisen vuoden opis-
kelijana AYY:n soluasuntojonoi-
hin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään 
heinäkuun tai joulukuun aikana, 
opintojen aloitusajasta riippuen. 
Voit selailla ja hakea AYY:n asun-
toja Domo-järjestelmän kautta:  
DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit 
myös hakea asuntoa Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiöl-
tä (HOAS).

Terveydenhuolto

Yliopisto-opiskelijoiden tervey-
destä huolehtii Ylioppilaiden ter-
veydenhoitosäätiö (YTHS). AYY:n 
jäsenenä saat tarvitessasi apua 
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YTHS:ltä yleisterveyden, suunter-
veyden ja mielenterveyden alu-
eilla. Suurin osa YTHS:n palveluis-
ta on maksuttomia yhteydenotot 
ja yleisterveyden käynnit mukaan 
lukien, ja maksullisetkin palve-
lut on pidetty kohtuuhintaisina.  
 
Syyslukukaudelle läsnäolevaksi il-
moittautumisen yhteydessä mak-
setaan terveydenhoitomaksu osa-
na ylioppilaskunnan jäsenmaksua, 
mutta korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuollon järjes-
tämisvastuu ja terveydenhoito-
maksun kerääminen siirtyvät Kelalle  
1.1.2021, joten keväällä 2021 yli-
oppilaskunta ei enää peri  
jäsenmaksun yhteydessä YTHS- 
maksua. YTHS tuottaa vastai-
suudessakin opiskelijoiden opis-
keluterveydenhuollon palvelut 
ja ne ovat käytettävissä terve-
ydenhoitomaksun maksaneille. 
 
1.1.2021 alkaen kansainväliset vaih-
to-opiskelijat, jatko-opiskelijat, 
täydennyskouluttautuvat ja ti-
lauskoulutusopiskelijat eivät kuulu 
YTHS:n opiskelijaterveydenhuol-
lon piiriin. Lisätietoja osoitteesta 
YTHS.FI.

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri

Yhdistystoiminta ja tapahtumat 
ovat oleellinen osa aaltolaista 
opiskelijakulttuuria. Vuoden ko-
hokohtina toimivat Wapun ta-
pahtumat, vuosijuhlat, laskiais-
rieha ja monet muut tapahtumat 
heti orientaatioviikosta lähtien. 

AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdis-
tystä, jotka järjestävät toimintaa 
aina urheilusta musiikkiin ja pe-
leistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita 
mukaan yhdistystoimintaan. Kan-
nattaa pysyä avoimena eri mah-
dollisuuksille ja tutustua yhdistyk-
siin tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja  
vaikuttaminen

AYY edustaa opiskelijoita yliopis-
ton päätöksentekoelimissä ja 
ajaa opiskelijoiden etua yhteis-
kunnassa. AYY:n valitsemien opis-
kelijaedustajien kautta opiskelijat 
pääsevät vaikuttamaan yliopis-
tossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n 
ylin päätöksentekoelin on edusta-
jisto, joka valitaan äänestämällä. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet voi-
vat äänestää ja asettua ehdolle. 

Muut palvelut

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa 
jäsenilleen muitakin palveluita ja 
mahdollisuuksia design-kalente-
rista ja stipendeistä monenlai-
siin vapaaehtoismahdollisuuksiin. 
AYY:lla on myös lukuisia sauna-, 
juhla- ja harrastustiloja, joita jä-
senet voivat vuokrata. Osa tilois-
ta on maksuttomia.
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Congratulations on getting accepted to study and choosing Aalto 
University - you can be proud of your achievement! We at KY are pleased 

to welcome you to our great Aalto community and next we want to tell you 
a little bit about what KY is all about. 

 

What is KY? 
                         

For over a hundred years, and for years to come, Aalto University Business 
Students, or commonly known as 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 and individual projects. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY with endless 

possibilities.  
 

KY in numbers 
 

Over 3000 members  
109 years 

3 locations 
11 employees & 8 board members 

Over 50 associations 
Hundreds of volunteers 
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Aalto ARTS student organization
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat 

TOKYO ry is a student organization which brings 
together students of Aalto University School 
of Arts, Design and Architecture. There are 
multiple subject organizations within Aalto 

ARTS, but TOKYO is the umbrella 
association open to all ARTS students. 

As a school level association 
TOKYO takes an active part 

in student advocacy and 
organizes events to 
gather together all 

the ARTS minded 
students and 

alumni.
HARJOITUS TEKEE 

MAISTERIN!
Monipuol ista treeniä opiskel i jahinnoin lähel lä s inua.

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI

UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta 
kuntosalia, lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia 
ja palloiluvuoroja.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI
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ENSIMMÄINEN PÄIVÄ
1. Herää hyvissä ajoin, syö maittava aamupala ja saavu ajoissa paikalle. Mikäli orientaatioviikon luennot voidaan 
pitää kampuksella, alkaa päivä korkeakoulun tervetulotilaisuudella. Paikalla on myös monta sataa muuta fuk-
sia ja sali voi olla melko täynnä - ole siis ajoissa paikalla. Siellä näet myös meidät, fuksikapteenisi, ensimmäistä 
kertaa, jollet ole tutustunut meihin vielä Varaslähdössä reilua viikkoa aiemmin. Älä sovi illaksi treffejä tai pyyk-
kivuoroa, 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 toivot-
tavat teidät tervetulleiksi. Puheenvuoron saavat killan hallitus sekä laitokselta professorit ja opintoneuvola. Ti-
laisuuden päätteeksi teidät jaetaan niihin kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne (kts. sivu 9). 
Tästä eteenpäin päivä sujuu ISOjenne johdolla toisiinne ja Otaniemeen tutustuen.

3. Päivän aikana istumalihaksesi ja muistikapasiteettisi ovat koetuksella. ISOt esittelevät sinulle varmasti jon-
kin 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 oman opiskelijakorttisi. Suosittelemme myös hankkimaan 
FRANKin opiskelijakortin kännykkääsi – se toimii virallisena todistuksena siinä missä muovinen opiskelijakortti 
tai jäsenmaksukuitti. 

4. Kello 15 Dipolissa alkaa Teekkarielämää-luento, johon siirrytte fuksiryhmittäin ISOjenne johdolla. Teekkari-
elämässä voit ottaa vaihteeksi ihan rennosti, nauttia showsta ja tutustua teekkariuden ihmeelliseen maailmaan 
Illan pimetessä jatkamme saunomalla Rantasaunalla, joten saunakamppeet on hyvä varata mukaan. Illalla voit 
vain rentoutua ja tutustua uusiin kavereihisi sekä ympäristöön. Rantasaunalla pääset myös sovittamaan seuraa-
vana päivänä jaettavia ikiomia vaaleanpunaisia opiskelijahaalareitasi.

Vanhemmat opiskelijat auttavat koko päivän ja illan. Mikäli et tiedä missä olet, missä sinun pitäisi olla tai miten sin-
ne pääsee tai jokin muu asia mietityttää, kiskaise rohkeasti lähimmästä vaaleanpunaisen haalarin hihasta ja kysy!
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VIESTINTÄ
SÄHKÖPOSTI
Sähköposti on yhteydenpitotavoista kaikista virallisin. 
Jokainen teistä saa kouluun tullessaan omat Aalto-käyt-
täjätunnukset ja näillä tunnuksilla kirjaudutaan myös 
aaltomailiin (mail.aalto.fi). Sähköpostiosoite on yleensä 
etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Keräämme teiltä ekana päivänä yhteystietolomakkeella 
myös sähköpostiosoitteen. Yhteystietoja ei laiteta mi-
hinkään yleiseen jakoon, vaan yhteystietolomake on 
pelkästään sitä varten, että me, kipparinne, pystymme 
tavoittamaan teidät. Sähköpostiosoitteet kerättyämme 
luomme teille aivan oman sähköpostilistan, jonne lähe-
tämme joka viikko kipparimailin. Kipparimaili on tärkein 
yhteydenpitokanava teihin, fukseihin. Kipparimailia 
kannattaa seurata tarkasti, nimittäin sinne kokoamme 
tärkeitä ja ajankohtaisia asioita tapahtumista ja fuksipis-
tekortin suorituksista. 

TELEGRAM
Jottei spämmi loppuisi kesken, olemme tehneet teille 
myös ikioman Telegram-ryhmän. Telegram on vähän 
sama kuin Whatsapp, mutta mahdollistaa suuremmat 
ryhmäkeskustelut ja on muutenkin hieman kevyempi 
ohjelma puhelimelle. Telegramissa tavoitamme teidät 
reaaliaikaisesti, esimerkiksi kertomalla missä pitää mil-
loinkin olla ja niin edelleen.

Telegram on täysin epävirallinen kanava ja on tarkoitet-
tu mukavaksi ja helpoksi keskustelukanavaksi. Täältä 
tavoitatte meidät ja muut fuksit hetkenä minä hyvänsä, 
joten vertaistuki on taattu. Ryhmään kannattaakin käy-
dä liittymässä vaikka heti! Liittyminen onnistuu käte-
västi lukemalla alta löytyvä QR-koodi. Telegramissa (ja 
ihan normaalisti soittamalla) tavoitatte meidät allaole-
vista puhelinnumeroista sekä oheisilla käyttäjänimillä. 
Jenny: 040 4175565 (TG: @jennihuttunen) 
Nelli: 050 4668762 (TG: @nellymanner) 

FACEBOOK
Olemme tehneet teille oman Facebook-ryhmän nimellä 
KIK-fuksit 2020. Ryhmään kannattaa käydä liittymässä 
pikimmiten, nimittäin Facebookiin tulee erittäin tärkeää 
infoa mm. elokuun Varaslähdöstä! Facebookiin laitam-
me myös tuikitärkeää tietoa tapahtumailmoista ja muu-
tenkin ajankohtaisista asioista. Facebookissa liikkuu 
lisäksi paljon tietoa Otaniemen muista tapahtumista, 
joten sitä aktiivisesti seuraamalla pysytte kärryillä myös 
muiden kuin KIK:n järjestämistä tapahtumista. Suora 
linkki ryhmään: facebook.com/groups/kikfuksit2020/

KILLAN TIEDOTUSKANAVAT
Fukseille suunnattujen tiedotuskanavien lisäksi Konein-
sinöörikillalla on myös muutama yleinen tiedotuskana-
va. Killan jäsenmaksun maksettuanne sähköpostinne 
inboxiin alkaa kilahtelemaan killan Viikkotiedote, joka 
kokoaa yhteen kaikki killan, AYY:n ja Aalto-yliopiston 
tiedotteet tulevista tapahtumista ja muista mahdolli-
suuksista.

Viikkotiedotteen lisäksi tietoa tapahtumista löydät kil-
lan nettisivujen (koneinsinöörikilta.fi) Toiminta-osion 
tapahtumakalenterista. Killan nettisivuilta löytyy muu-
tenkin tuikitärkeää tietoa teihin fukseihin, opintoihin, 
killan hallitukseen ja kaikkeen muuhun mahdolliseen 
liittyen. Siksi niihin kannattaakin käydä ehdottomasti 
perehtymässä jo ennen koulun alkua! 

Kilta näkyy myöskin vahvasti somessa. Seuraamalla kil-
taa Facebookissa, Instagramissa (@koneinsinoorikilta) 
sekä killan Telegram-kanavaa pysyt perillä siitä, mitä 
killassa tapahtuu!

SAVUMERKIT
Käytössä korkeintaan tuulettomina päivinä.

KIK-fuksit 2020 Telegram -ryhmä KIK-fuksit 2020 Facebook -ryhmä
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SYKSYN TAPAHTUMIA

Fuksina opiskelujen käyntiin saaminen on tärkeää ja siihen varmasti saa vertaistukea killasta. Yhtä tärkeää on kuiten-
kin myös muistaa ladata akkuja, pitää hauskaa ja tavata uusia ystäviä. Paras tapa tutustua uusiin opiskelukavereihin 
on lähteä innokkaasti ja ennakoluulottomasti mukaan tapahtumiin! Tapahtumia Otaniemessä järjestävät 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 mu-
kaan. Kokosimme tälle sivulle muutaman tapahtuman, joiden kokeminen fuksivuonna kannattaa varmasti!

Köydenveto
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan fukseilla on 
pitkä perinne kilpailla köydenvedossa heti ensimmäi-
sellä viikolla. Fuksit vetävät yli 100 metriä pitkää, käsi-
varren paksuista köyttä Alvarin aukiolla ja perinteisiin 
kuuluu myös se, että kilpailun jälkeen sähköläiset ovat 
saaneet nurmesta uuden, kauniin vihertävän sävyn 
valkoisiin haalareihinsa. Koneinsinöörikillan voitettua 
kaikki fuksit pääsevät vielä yhdistämään voimansa  ja 
vetämään köyttä Koneinsinöörikillan maskottia, traktori 
Tela-Veraa vastaan. Jotta SIKiläiset eivät poistuisi tapah-
tumasta liian hyvillä mielin, ottavat vielä molempien 
kiltojen hallitukset toisistaan mittaa. Hävinneen killan 
puheenjohtaja heitetään perinteisesti Ossinlampeen 
pulikoimaan. Eiköhän näytetä SIKille tänäkin vuonna! 

Otasuunnistus 
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa ympäri 
Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä yhdistysten pitämil-
lä rasteilla. Suoritukset pisteytetään tyylikkyyden ja 
meiningin perusteella. Paras ryhmä palkitaan. Tutuksi 
tulevat sekä Otaniemi että siellä toimivat yhdistykset. 
Loistava tilaisuus hankkia haalarimerkkejä! 

Fuksisitsit 
Fuksisitsit ovat yksi vuoden hienoimmista tapahtumis-
ta. Niiden tarkoitus on perehdyttää Teidät, uudet fuksit, 
akateemisten pöytäjuhlien eli sitsien saloihin. Sitseillä 
syödään, juodaan, lauletaan ja nautitaan hyvästä seu-
rasta. Tässä tapahtumassa tulevat teekkarilaulut ja juh-
laetiketti tutuiksi. Laita siis puku tai cocktailmekko pääl-

le ja ota laulukirja Wirsu mukaan. Nämä ovat ainutlaa-
tuiset ja ikimuistoiset juhlat, joita ei kannata missata!

Otatarhan ajot 
Otatarhan ajoissa kilpaillaan itse rakennetuilla lihas-
voimalla kulkevilla ajoneuvoilla. Tarkoitus on kiertää 
Alvarin aukiolle rakennettu rata, ja pisteitä saa sekä no-
peudesta että tyylikkyydestä. Sarjoja on kaksi: kiltojen 
fuksijoukkueet ja avoin sarja. Ajoneuvon rakentaminen 
aloitetaan heti opiskelujen alun jälkeen. Kannattaa olla 
tarkkana, kun ensimmäisistä suunnittelukokouksista tu-
lee tietoa. 

ENGin fuksitapahtuma 
Tässä tapahtumassa pääset tutustumaan Rakennusin-
sinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin sekä ISOi-
hin. Tapahtumassa kierretään insinööritieteiden kor-
keakoulun ammattiainekerhojen järjestämiä rasteja, ja 
seikkailu päättyy päräyttäviin jatkoihin. 

Bordelli 
Se on kuuma, kostea Bordelli. Näistä juhlista puhutaan 
vielä pitkään, mutta yhtäkään kuvaa ei ole olemassa. 
Teema on kaikille selvä ja ilman asianmukaista pukeutu-
mista ei pääse sisään. Kannattaa olla tarkkana Bordellin 
lipunmyyntipäivästä, sillä se myydään kerralla loppuun 
ja kandikeskuksen käytävät täyttyvät jo aamuseitse-
mältä jonottavista juhlijoista. Pervoiluun rohkaisusta 
huolimatta normaalit lait pätevät. Kehenkään ei saa 
koskea ilman lupaa! Toisaalta luvan saaminen ei näissä 
bileissä yleensä ole kovin vaikeaa...

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

- vanha sananlasku

Suomessa ja maailmalla vallitsevien erityisolosuhteiden takia tässä vaiheessa on vielä vaikea tietää, pystytäänkö kaikkia 
tässä oppaassa esiteltyjä tapahtumia järjestämään ainakaan niiden perinteisessä muodossa. Pyrimme tarvittaessa 

päivittämään tapahtumakonsepteja siten, että tapahtumia ei tarvitsisi perua, vaan voitaisiin järjestää osallistujien ja 
muiden kanssaihmisten terveyttä vaarantamatta. Pidämme teidät omalta osaltamme ajantasalla mahdollisista muutoksis-
ta aikatauluihin tiedotuskanaviemme kautta (ks. s. 59). Tietoa mahdollisista muutoksista koulun järjestämään ohjelmaan saat 
osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opintojen+aloittaminen ja Aallon yleiset tiedotukset koronatilanteeseen 

liittyen löytyvät osoitteesta https://www.aalto.fi/fi/aalto-yliopisto/tietoa-koronaviruksesta.
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www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 7.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 8.9. & ke 9.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä

L A U L A M A L L A  M A A I L M A L L E

Aada Toivettula
040 017 1872
aada.toivettula@aalto.fi

Helmi Uusitalo
040 560 8305
helmi.uusitalo@aalto.fi

NORJAPROJEKTI
Koneinsinöörikillalla on jo 80-luvulta juurtuneet perinteet Norjan Trondheimin paikallisen koneinsinöörikillan A/F 
Smørekoppenin kanssa syksyisen Norjan vierailumme merkeissä. Edustamassa on käyty vauhdikkaassa Badekar-
padlingenissa eli ”kylpyammesoudussa” ja parittomina vuosina järjestettävillä UKA- kulttuurifestareilla.

Tänäkin vuonna Koronan salliessa vaaleanpunakone suuntaa merikarhunsa taistoon kaltevan maan merirosvoja ja 
viikinkejä vastaan Nivelda-joen aalloille. Meriherruuden takaa killan lippulaiva, itse piirretty ja rakennettu tukeva 
lautta. Taistelun tuntu on taattu, sillä toisten joukkueiden sabotointi hyvällä maulla on sallittua aina viimeiseen asti. 
Ottakaamme siis rohkeasti vastaan turskanpurijoiden haaste! Vesi saattaa olla kylmää, mutta adrenaliini ja norjalai-
nen villapaita pitäkööt meidät lämpiminä.

Illalla kisan jälkeen osallistumme vielä palkintojenjakoon ja tarkastamme Trondheimin yöelämän. Tärkeintä on kui-
tenkin tarkastaa paikallisten koneteekkarien kellarit, omituiset tavat ja salaiset sopet ja näyttää, mitä häpeilemätön 
teekkarius KIK:läisille merkitsee.  eli paljon yhteistä hauskanpitoa paikallisten koneteekkareiden kera ja yleisesti 
tutustumista heidän saloihinsa, sivussa muistuttamalla heitä Suomen teekkariuden ja KIK:läisenä olemisen merki-
tyksestä.

Mutta ei vain se määränpää, vaan myös se matka! Reissu on perinteisesti taittunut elämyksellisesti laiva-bussi 
-kombolla. Bussissa KIK:läiset eivät pönötä hiljaa, vaan bönthottävät lujaa! Viihdytämme toisiamme aina Trondhei-
miin asti ja takaisin esimerkiksi paskin vitsi -kilpailulla ja matkan varrelle sattuvilla Tukholma -approilla. “Norja” ei 
osallistuneilta unohdu eikä sitä kannata fuksivuonna jättää väliin!

Aku Mustalahti
Ulkovastaava 2020
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OTANIEMI-SUOMI-OTANIEMI
A 
AALTO-SALI *Kandikeskuksen toisessa kerroksessa. 
AAVA Aalto-yhteisjaosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen Aalto-yli-
opistossa opiskelevat eri alojen opiskelijat. 
AKSE Akateeminen Kinkkuseura: kinkun ilosanoman julistamiseen kes-
kittynyt 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. *Kandikeskuksen 
takana oleva aukio. AMFI *Alvarin aukiolla sijaitseva ulkoteatteri.
AMMATTIAINEKERHO Pääaineopintoja tukevaa organisoitua toimin-
taa, kerhoja: *VTK, *LRK, *Ropo.
ASSARI Assistentti eli opetustoiminnassa avustava tieteenharjoittaja. 
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. 

B 
BORDELLI 1. Legendaarisen statuksen saavuttaneet killan syysnaa-
miaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola. 

D 
DIPOLI Entinen kongressikeskus. Toimii Aalto-yliopiston päärakennuk-
sena. 
DOMINANTE Teekkarilähtöinen sekakuoro. 
DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu, löytyy osoitteesta domo.ayy.fi. Do-
mossa voi varata myös pyykki- ja saunavuoroja. 

E 
ETYK En Tule Yöksi Kotiin -varustus. 
EXCURSIO = EXCU = XQ Hyöty- ja huviretki teollisuuden kohteisiin. Ko-
timaan pitkä eli kolmipäiväinen excu järjestetään killan toimesta kah-
desti vuodessa. Myös ammattiainekerhot järjestävät jäsenilleen excuja. 

F
FTMK Fuksitoimikunta. Kiltojen, osakunnan ja korkeakouluyhdistyksen 
fuksikapteeneista muodostuva elin, joka on vastuussa fuksikasvatuk-
sesta 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 mää-
rä 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 Hel-
singin keskustaan. 

H 
HAVIS AMANDA aka MANTA Keimaileva patsas Esplanadin puiston ja 
Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkaupunkiseudun ylioppilaskun-
nista lakittaa patsaan joka Wappu. 
HERVANTA Tamperelaisten Otaniemi. 
HOAS Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. HOASilta voi vuokrata 
asunnon edullisesti.
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma. 

HSL Helsingin seudun liikenne. Osoitteesta reittiopas.fi löytyy bussien, 
ratikoiden ja paikallisjunien aikataulut. 
HUMPSVAKAR Den roliga teknologorkestern Humpsvakar. 
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. 

I 
ISOHENKILÖ Vanhempi tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa sinut Ota-
niemen 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 henki-
olento. 
JÄYNÄ Kepponen, jonka ansiosta sekä jäynääjillä että jäynätyillä on - 
ainakin jälkikäteen – hauskaa. 

K 
KANDIDAATTIKESKUS Otakaari 1. Täällä tapahtuu suurin osa ensim-
mäisen vuoden opiskelijoiden opetuksesta. Tunnetaan myös nimellä 
Päälafka, viitaten Kandikeskuksen entiseen asemaan yliopiston päära-
kennuksena. 
KATTOSAUNA *JMT 3A:n ylimmässä kerroksessa sijaitseva saunatila. 
KETO Aalto-yliopiston keskustoimisto, sisältää mm. palvelupisteen. 
KIELIKESKUS Kielten opetuksesta vastaava osasto Aallossa. Ilmoittau-
tuminen kielikursseille *Oodin kautta ajoissa. 
KIKH&T KIK:n hallitus + toimihenkilöt. Valitaan vuosittain loppuvuo-
desta. 
KILTA Saman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden yhdistys. 
KILTAHUONE eli Kiltis. Loistava paikka tavata kavereita ja viettää aikaa. 
KOLEHTI Killan oma lehti. Ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa. 
KONEKILTA Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta Ry, Oulun koneteek-
kareiden kilta. 
KONELAFKA Koneosasto Otakaari 4, kivojen ihmisten koti. Tuttavalli-
semmin pelkkä lafka.
KORK Koneenrakentajakilta, Tampereen koneteekkareiden kilta. 
KRK Koneenrakennuskilta, lappeen Rannan koneteekkareiden kilta 
KUUBAN YÖ eli Cuba night eli CN. Kiltamme *vuosijuhla. Vuonna 2020 
kiltamme täytti 105 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. Alunperin 
lyhenne laitoksesta, mutta nykyään tällä voidaan tarkoittaa myös yri-
tystä. 
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. 

6464



OTANIEMI-SUOMI-OTANIEMI
N 
NOPPA 1. *Opintopiste 2. Useimmiten kuusitahkoinen peliväline. 

O 
OLTERMANNI 1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava professori. 
OODI Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan omia opintosuorituksia, 
ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja suunnitellaan opintoja. 
Myös lukukausi-ilmoittautuminen tehdään Oodissa. Löytyy osoitteesta 
oodi.aalto.fi. 
OK Otakaari, 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 tut-
kintorakenteessa. 
OSSI TÖRRÖNEN Legendaarinen teekkari (1915-2009), jonka mukaan 
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 todis-
tat olevasi opiskelija.
OPPIMISKESKUS tai Learning Center. Kunnostettu yliopiston pääkir-
jasto *Alvarin aukion laidalla. 
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 hyvän-
sä mallivastaus. 

R 
RANTSU Rantasauna, sijaitsee JMT:n varrella JMT 5:n ja 7:n takana me-
ren rannalla. 
ROPO Rakentamistalouden opiskelijoiden *ammattiainekerho. 
RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista torwimusiikkia esittävä 
legendaarinen teekkaripalomiessoittokunta. 

S 
SECUREPRINT Koulun tarjoama verkkotulostin. 
SILLIS Silliaamiainen, joka järjestetään suurien juhlien seuraavana aa-
muna. 
SITSIT Laulu-, juoma-, ja ruokapitoinen akateeminen pöytäjuhla. 
SMT eli Servin Maijan Tie. Perhekylän valtaväylä. 
SMÖKKI eli Servin Mökki. *JMT:n alkupäässä sijaitseva rakennus. Luke-
mattomien juhlien pitopaikka. 
SPEKSI Humoristinen laulunäytelmä, jossa yllättävät juonenkäänteet 
ja improvisaatio ovat arvossaan. Spekseihin kuuluu myös vuorovaiku-
tus 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 teekkareihin 
liittyvistä asioista.
TEEKKARIKYLÄ Otaniemen asuntokeskus valtaväylinään *JMT ja *SMT. 
TEEKKARILAKKI Kaunis kuusikulmainen viehättävällä tupsulla ja yli-
oppilaskunnan kokardilla varustettu kesälakki. 
TEEKKARIMUSEO Teekkareiden 145-vuotisesta historiasta kerätty py-
syväisnäyttely *JMT 3A:n kivijalassa. 
TEEKKARISPEKSI *Alayhdistys, joka tuottaa häkellyttävää näytelmä-
kulttuuria vuodesta toiseen. 
TEMPAUS Ks. fuksioppaan sisältö. 
TEK Tekniikan Akateemiset. 
TF eli Täffä 1. Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta 2. Osa-
kuntatalo 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 nivou-
tuva iltapuku/frakkijuhla ks. *Kuuban Yö. 
VÄRE Vanhalla Ainon aukiolla sijaitseva yliopiston uusi rakennus. Väre 
majoittaa Otaniemen *kylterit ja ARTSilaiset. Lisäksi sieltä löytyy metro-
pysäkki ja Otaniemen uusi ostoskeskus. 

W 
WANHA POLI Helsinkiin jäänyt entinen ylioppilaskuntatalo, nykyisin 
GLO Hotel Art. 
WAPPU Otaniemen kansallinen juhlapäivä, teekkarin joulu. Järjeste-
tään, jos *Fuksimajuri niin suo. 
WIRSU Suomen koneteekkareiden yhteinen laulukirja. Omasi voit 
hankkia toimistosta. 

Y 
YMP Oulun yliopiston Ympäristörakentajakilta ry. 
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. 

Ä 
ÄITI Älä unohda soittaa välillä! 
ÄPY Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu, ks. Julkku.
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CHECKLIST

OLEN OTTANUT OPISKELUPAIKAN VASTAAN JA ILMOITTAUTUNUT LÄSNÄOLEVAKSI 

OLEN MAKSANUT AYY:N JA KONEINSINÖÖRIKILLAN JÄSENMAKSUN (KILLAN JÄSENMAKSUN VOI HOITAA MYÖS ENSIMMÄI-

SELLÄ 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 SALASA-

NA.AALTO.FI JA TARKISTANUT, ETTÄ AALTO-SÄHKÖPOSTINI TOIMII: MAIL.AALTO.FI 

OLEN HAKENUT OPISKELIJAKORTTIA OSOITTEESSA FRANK.FI JA LADANNUT FRANKIN MOBIILIOPISKELIJAKORTIN TAI 

PRINTANNUT AYY:N JÄSENMAKSUKUITIN, JOLLA VOIN TODISTAA OPISKELIJASTATUKSENI KUNNES OPISKELIJAKORTTINI 

SAAPUU

OLEN VIERAILLUT KILLAN SIVUILLA OSOITTEESSA KONEINSINOORIKILTA.FI 

OLEN LIITTYNYT FACEBOOKISSA KIK-FUKSIT 2020 –RYHMÄÄN (QR-KOODI SIVUN ALALAIDASSA) 

OLEN LIITTYNYT KIK-FUKSIT 2020 –TELEGRAM-RYHMÄÄN (QR-KOODI RYHMÄÄN SIVUN ALALAIDASSA) 

OLEN VARANNUT LAUANTAIN 22.8. KALENTERISTA VAPAAKSI VARASLÄHTÖÄ VARTEN (QR-KOODI FACEBOOK-TAPAHTU-

MAAN SIVUN ALALAIDASSA) 

OLEN VARANNUT KÄTEISTÄ RAHAA MUKAAN ENSIMMÄISILLE VIIKOILLE 

OLEN PAKANNUT MUKAAN TUMMAN PUVUN/COCKTAIL-MEKON KOLMANNEN VIIKON FUKSISITSEJÄ VARTEN

KESÄN AIKANA JA ENNEN OPINTOJA
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SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
Auts!

Kuten Jenny ja Nelli ovat varmasti teille jo tässä oppaassa kertoneet, matka teekkariuteen on jokaisella ihan oman nä-
köisensä ja sen aikana sattuu tietysti myös väärinkäsityksiä ja virheitä. Koska pitelet käsissäsi KIKin (Def. 1. Eräänlainen 
hernetyyppi, 2. Otaniemen killoista kehnoin) fuksiopasta, olet selkeästi ajautunut ensimmäiseen virhearviointiisi. Ei hätää! 
Virheistä ei sakoteta meillä Sähköinsinöörikillassa ja autamme sinut mielellämme ulos vaaleanpunaisesta sotkusta, johon 
olet joutunut.

Sähköinsinöörikiltalaisten ja koneinsinöörikiltalaisten välillä kukoistaa yksi Otanimen erityisimmistä suhteista. Tätä suh-
detta on vaikea kuvailla, vaikka se on usein käsinkosketeltavan todellinen esimerkiksi jokavuotisessa köydenvedossa 
Orientaatioviikolla. Siellä Sähkön voimakkaat, viisaat ja vastustamattomat fuksit auttavat Koneinsinöörikillan fukseja peit-
tämään vaaleanpunaista haalareiden väriä, raikkaalla ruohon vihreällä.

Sähköinisnöörikiltalaisiin kannattaa tosiaan tutustua, koska sen lisäksi, että olemme Otaniemen mahtavista killoista jaloin, 
teemme hyväntekeväisyyttä olemalla läheinen ystävyyskilta Koneinsinöörikillan kanssa. Järjestämme paljon hauskoja ta-
pahtumia yhdessä ja tuemme toisiamme tilanteessa kuin tilanteessa.

Tervetuloa tutustumaan kiltahuoneeseemme Maarintie 8:aan, missä olemme kaikkien kavereita ja harrastamme teknii-
kan aloista loistavinta. Jos haluat liittyä jäseneksemme. Voit tehdä esimerkiksi netissä hakemuksen ja maksaa pienen 
jäsenmaksun. Jos haluat olla ystävällinen, voit pyytää fuksikapteeneitasi, Jennyä ja Nelliä auttamaan, jotta hekin saavat 
tarkoitusta roolilleen. Hymyillään, kun tavataan!

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

Eppujen viisain sanoin “Sähköt vain en muuta tarvitsekaan.”

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan Fuksikipparit,
Emmaleena Ahonen ja Jonna Tammikivi
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OTANIEMI

7.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

1. TUAS -talo

2. T-talo

3. Kirjasto, eli Harald Herlin -oppimiskeskus

4. Amfi

5. Kandidaattikeskus, päälafka

6. Konelafka (K1)

7. Sähkölafka

8. YTHS

9. Servin mökki, eli Smökki

10. Rantsu (Ekan illan sauna)

11. OK20 (Varaslähtö)

12. Teknologföreningen (eli TF)

13. Dipoli

14. AYY:n keskustoimisto

15. A bloc, Väre

16. Otahalli (Unisport)

17. Maarintalo

70. Sivunumero
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