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Mielettömät onnittelut vastaanottamastasi opiskelupaikasta Aalto-yliopiston kone- ja rakennustekniikan linjalta. Ha-
luamme toivottaa sinut tervetulleeksi koko Suomen upeimpaan kiltaan - Koneinsinöörikiltaan.

Me olemme Aku ja Allu, juuri sinun fuksikapteenisi. Meidän tehtävämme on saattaa teidät läpi ikimuistoisen matkan 
opiskelupaikan hyväksymisestä Wappuun, jolloin toivottavasti mahdollisimman moni teistä pääsee painamaan teek-
karilakin päähänsä. Yritämme parhaamme mukaan auttaa kaikessa opiskeluun, yliopistoon tai teekkariuteen liittyvissä 
kysymyksissä.

Tällä hetkellä luet Koneinsinöörikillan fuksiopasta, jonka tarkoituksena on sammuttaa kaikista polttavin tiedonjanosi 
edes hetkeksi. Näiden kansien väliin on koottu paljon tietoa Otaniemestä, Aalto-yliopistosta, Koneinsinöörikillasta, 
teekkariudesta, opinnoista sekä tietenkin ensimmäisen viikon tapahtumista. Jos jokin asia jää kuitenkin askarruttamaan 
tämän teoksen luettuasi, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Kanssasi aloittaa lähes 180 uutta opiskelijaa eli fuksia, joten uusia naamoja ja nimiä pääsee mitä luultavimmin opette-
lemaan. Näin isosta joukosta löytää monenlaisia kavereita, ja kannattaakin lähteä ennakkoluulottomasti mukaan kai-
kenlaisiin tapahtumiin sekä juuri sinua kiinnostavaan toimintaan. Meidän lisäksi sinua ja muita fukseja ovat auttamassa 
joukko ISOhenkilöitä, jotka tulevat tutuksi heti ensimmäisestä viikosta alkaen. ISOt auttavat yliopistoon ja opiskeluun 
liittyvissä asioissa, mutta tutustuttavat teidät myös opiskelijaelämän saloihin.

Vielä ei kuitenkaan kannata stressata 
liikaa tulevia opintoja tai mahtavia 
tapahtumia. Sinulla on vielä kesä aikaa 
keräillä voimia ja ladata akkuja. Saapu-
malla Koneinsinöörikillan varaslähtöön 
21.8 pääset tutustumaan meihin sekä 
tuleviin opiskelukavereihisi.

Syksyä innolla odottaen,

Fuksikapteenisi

Akseli Paajanen
akseli.paajanen@aalto.fi
0443047910
TG: akuhaapanen

Aleksanteri Haapanen
aleksanteri.haapanen@aalto.fi
0503099779
TG: allupaajanen
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Fuksimajurin terveiset
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, 
arwon fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yli-
opistossa! Olet suoriutunut hakuprosessista 
kunnialla, ja seuraavaksi onkin aika suunnata 
katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuotta-
si. Haluan toivottaa sinut lämpimästi terve-
tulleeksi Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja 
teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Fanni Mattsson, ja tehtäväni 
on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden 
kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodes-
tasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (AYY) 
ja johdan Fuksitoimikuntaa (FTMK), mihin 
kuuluu kaikkien tekniikan alojen sekä Nuorten 
Designereiden fuksikapteenit ja -päälliköt. 

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, ja 
sen myötä Otaniemeen on rantautunut opis-
kelemaan teekkareiden lisäksi myös taiteiden 
sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Monialainen 
yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat 
opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja 
aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. 
Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemistä 
samanhenkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori 
yliopisto, on teekkareita ollut jo yli vuosisadan 
verran. Teekkarius täyttääkin ensi vuonna 150 
vuotta, ja sen myötä teekkariudella on erittäin 
pitkä historia. Toivonkin, että pidät tämän 
mielessäsi, kun tutustut teekkariuden ihmeel-
liseen maailmaan. 150 vuodessa on syntynyt 
paljon perinteitä, mutta tapahtunut myös 
valtaisasti kehitystä, ja niin kuin moni muu 
asia, on teekkariuskin alati kehittyvää.

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumas-
sa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekka-
riuteen kuuluu yhteisöllisyys ja

suvaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät kaikki 
juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään jätetä 
yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas 
tekemisen meininki, ja kulttuuriamme kuvas-
tavat hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä 
tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulot-
tomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, 
arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta 
juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava 
paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo 
vuodesta 1966, ja tätä ennen teknillinen kor-
keakoulu oli Helsingin puolella. Otaniemen 
ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muas-
sa jäynistään, tempauksistaan, teekkarilauluis-
taan sekä tietysti teekkariuden arvokkaimmas-
ta tunnuksesta, teekkarilakista, joka on ollut 
käytössämme jo vuodesta 1893. Tupsukansa 
pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä 
niin itsessään kuin kanssaeläjissään. Teekka-
rikulttuuri onkin lopulta kaikkea hauskaa tai 
hullua, me teekkarit keksimme tehdä!
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuksi-
kapteenisi, tehtävä on auttaa sinut alkuun opis-
kelijaelämässä, sekä opastaa sinua läpi koko 
ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään 
fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista 
tapahtumista ja tehtävistä, ansaitaksesi oman 
teekkarilakkisi. Fuksipisteet tutustuttavat 
sinut teekkarikulttuuriin ja sen perinteisiin, 
toisiin opiskelijoihin sekä muuhun Otanie-
men tarjontaan hauskanpitoa unohtamatta! 
Fuksivuotesi huipentuu teekkareiden juhlista 
arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, 
mikäli päätän sellaisen järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, 
on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan 
täydellä sydämellä. Toivon hartaasti, että saat 
uusia kavereita ja ystäviä, keiden kanssa tulet 
seuraavat vuodet viettämään. Tutustu siis kurs-
sikavereihisi, fuksikapteeneihisi, ISOhenkilöi-
hisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. 

Yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat opinto-
jen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopis-
tossamme voi sinulle tarjota. Me fuksitoimi-
kunnassa, kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi sekä 
lukemattomat muut tahot luomme puitteet 
toiminnalle ja järjestämme tapahtumia par-
haamme mukaan. Loppujen lopuksi, sinä itse 
päätät, millaisen haluat omasta fuksivuodestasi 
tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen vuosi, 
suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni 
seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi matkaa 
kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan 
milloin vain, toivottavasti saan myös tutustua 
sinuun. Toivotan juuri sinulle ikimuistoista 
fuksivuotta!

Fanni Mattsson
Fuksimajuri
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Phuxivatorns hälsning
Ett stort GRATTIS till din studieplats på maskin- och byggnadsteknik och välkommen 
till Aalto-universitetet! Du skulle inte ha kunnat välja bättre, för framför dig har du 
nämligen ett helt fantastiskt phuxår. Jag heter Malena Österman och är Phuxivator på 
Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Min 
viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar, alltså just dig. 

För att bli medlem i Teknologföreningen behöver du ingenting annat än ett intres-
se för att tala svenska, oavsett vad du studerar. TF är till för alla, “ruotsinkielisille ja 
ruotsinmielisille”! Ta gärna tillfället i akt och skriv in dig då dina storasyskon tar dig 
till Urdsgjallar under Aalto-universitetets introduktionsvecka! Ifall du är nyfiken på 
allt vad vi gör på Teknologföreningen, så är det bara att kontakta mig eller komma på 
besök till Urds!
Kom ihåg att vila och njuta av
sommaren. Genast från början kommer 
det hända mycket och det kommer att 
ordnas en massa program för er phuxar. 
Jag rekommenderar starkt att modigt 
vara med i allt genast från början för 
då lär du känna de andra phuxarna och 
även äldre studerande. Du skall dessu-
tom samla phuxpoäng, för de som får 
tillräckligt med phuxpoäng kan nämli-
gen få 
teknologmössan till Wappen (om den 
ordnas)! 

Jag vet att Aku ja Allu kommer att ta bra 
hand om dig, men du skall veta att jag 
också alltid finns här för dig. Läs igenom 
hela denna blaska ordentligt, för att den 
innehåller mycket bra information. Jag 
hoppas att du har en skön sommar så ses 
vi sen i september! :)

Kram,

Malena Österman
Phuxivator
+358 40 952 4869
phuxivator@tf.fi 66
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ISOtervehdys
Moikka!

ISOt onnittelut opiskelupaikastasi 
ja tervetuloa Koneinsinöörikiltaan! 
Tässä oppaassa yksin tulee todennä-
köisesti ISOsti uutta informaatiota, 
eikä tietotulvalle näy loppua opintojen 
alkaessakaan. Onneksi meiltä löytyy 
tätä varten ISOja!

Mikä ihmeen ISO? ISOhenkilöt ovat 
meidän vastineemme tutoreille, eli 
he ovat vanhempia, vähintään toisen 
vuoden opiskelijoita, jotka opastavat 
opintoihin liittyvien kiemuroiden 
lisäksi myös teekkarikulttuuriin ja 
opiskelijaelämään liittyvissä asioissa 
aina mahdolliseen Wappuun saakka. 
ISOt auttavat sinua heti orientaatio-
viikon ensimmäisistä päivistä lähtien 
ja heidän tietouttaan kannattaa 

ehdottomasti hyödyntää, jos (tai voisi varmaan jopa todeta kun) jokin asia hämmentää. 
Monelle ISOt ovat ensimmäinen kontakti opiskelijaelämässä, ja vaikka he varsinkin 
orientaatioviikolla ovatkin niin sanotussa auktoriteettiasemassa fuksiryhmää opas-
taessaan, kannattaa muistaa, että kaikki täällä ovat yhtä lailla opiskelijoita ja ISOsta 
voi saada kaverin tai vaikkapa vertaistukea hankalalta 
tuntuvalla kurssilla!

Suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan sinua 
kiinnostavaan toimintaan, oli se sitten kilta tai jokin 
harrastekerho, sekä kokeilemaan uusia juttuja ja ennen 
kaikkea nauttimaan fuksivuodesta!

Tulevaa lukuvuotta ISOsti ja innokkaasti odotellen,

Senja Santala
ISOvastaava
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Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa 
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, 
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien 
webinaareihin.

TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen 
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria 
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin  
työelämän haasteisiin.

Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!

Terveisin,

Eero Järvinen
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
045 111 4650
eero.jarvinen@tek.fi
Telegram: @Ertsipupu



OPINNOTOPINNOT

Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa 
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, 
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien 
webinaareihin.

TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen 
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria 
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin  
työelämän haasteisiin.

Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!

Terveisin,

Eero Järvinen
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
045 111 4650
eero.jarvinen@tek.fi
Telegram: @Ertsipupu
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OPINTOJEN RAKENNE
Insinööritieteiden kandidaattiohjelman laajuus on 180 op ja siinä on kolme pääainetta: Energia- ja ympäris-
tötekniikka (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 (20-25 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 pääai-
neesta muodostetun sivuaineen, Aalto-yliopiston toisen korkeakoulun tarjoaman sivuaineen tai sivuaineen 
jostain muusta kotimaisesta tai ulkomaisesta yliopistosta. Toisessa kotimaisessa 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 (25-30 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.
Vapaasti valittavien opintojen opintopisteet määräytyvät sivuaineopintojen opintopisteiden mukaan.

Kone- ja rakennustekniikka

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

Opiskelija tuntee statiikan, dynamiikan, kiinteän aineen mekaniikan, virtausmekaniikan, termodynamiikan, 
materiaalitieteiden, tuotesuunnittelun ja tuotantotekniikan perusteet ja näiden aihepiirien väliset yhteydet. 
Hän tuntee näiden aihealueiden analysointimenetelmiä ja osaa soveltaa niitä kone- ja rakennustekniikan 
suunnittelu-, valmistus- ja ylläpitotehtäviin eri aloja integroivalla tavalla. Hän osaa käyttää tietoteknisiä apu-
välineitä suunnittelu-, tuotanto- ja ylläpitotiedon hallinnassa, analysoinnissa ja visualisoinnissa. Opiskelija 
osaa etsiä, hyödyntää, analysoida ja raportoida teknistä ja tieteellistä tietoa sekä soveltaa sitä insinöörisovel-
luksissa. 

Kone- ja rakennustekniikan pääaineen opinnot koostuvat muun muassa luennoista, laskuharjoituksista, 
projektitöistä, ryhmätöistä ja yksilötöistä. Opetuksen pääpaino on aktivoivissa ja osallistavissa menetelmissä, 
jotka haastavat opiskelijat luovaan ja monitieteelliseen ajatteluun. Alaan liittyvä tutkimus on vahvassa roolis-
sa opinnoissa ja opiskelija pääsee mallintamaan ja ratkomaan reaalimaailman ongelmia esimerkiksi erilaisten 
laboratoriotöiden kautta.

Kone- ja rakennustekniikan pääaineopiskelijoille avautuu kiehtova näköalapaikka ihmisläheisen ja ympäris-
töystävällisen innovaatiotyön keskiöön. Opiskelija saa läpileikkauksen siitä, kuinka kestävän kehityksen mu-
kaiset materiaalit, automaatio ja robotiikka, tietokonesimulaatiot ja virtuaalinen todellisuus muokkaavat alan 
suunnittelumenetelmiä ja tuotantoprosesseja. Tekniikan kandidaatin tutkinto antaa erinomaiset valmiudet 
jatkaa opintoja konetekniikan tai rakennustekniikan maisteriohjelmiin, jotka tähtäävät diplomi-insinöörin 
tutkintoon.
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PÄÄAINEEN PERUSOPINNOT

Perusopintojen yhteinen osa (55 op)
Koodi
ENG-A1001
ENG-A1002ENG-A1012

ENG-A1100
ENG-A1005
CS-A1111
CS-A1130
MS-A0003
MS-A0103
MS-A0205
MS-A0305
TU-A1100
LC-xxxx
LC-5001/7001
LC-5002/7002

PHYS-A3121
PHYS-A3131
CHEM-A1250
MS-A050x
MS-A0401/9
31A00110
32A00130 /MAA-A1001
32C25000
CS-A1121
CS-A1150
ENG-A1003

Koodi
ENY-C2001
KJR-C1001
KJR-C2002
KJR-C2001
KJR-C2003
KJR-C2004
KJR-C2005
KJR-C2006
ENG3043.kand
ENG3043.kyps

KON-C3001
KON-C3002
KON-C3004
MEK-C3001
RAK-C3006
RAK-C3007

Kurssin nimi
Tietokoneavusteiset työkalut insinööritieteissä
ARTS-ENG-Project tai ENG-projekti
(Kysy vaihtoehtoisista kursseista lisää ENGin opintopalveluista tai killan opintosektorilta.)
Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä
Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi
Ohjelmoinnin peruskurssi Y1
Tietotekniikka sovelluksissa
Matriisilaskenta (ELEC1, ENG1)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (ELEC1, ENG1)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (ENG)
Differentiaali- ja integraalilaskenta 3
Tuotantotalous 1
Vieraan kielen opintoja
Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) kirjallinen osio
Toisen kotimaisen kielen kokeen (r/s) suullinen osio

Termodynamiikka (ENG1)
Sähkömagnetismi (ENG1)
Kemian perusteet
Todennäköisyyslaskun ja tilastotieteen peruskurssi
Diskreetin matematiikan perusteet/Grundkurs i diskret matematik
Taloustieteen perusteet
Yritysjuridiikan perusteet / Affärsjuridikens grunder
Sopimusjuridiikka
Ohjelmoinnin peruskurssi Y2
Tietokannat
Numerical methods in Engineering

Kurssin nimi
Termodynamiikka ja lämmönsiirto*
Statiikka ja dynamiikka*
Kontinuumimekaniikan perusteet*
Kiinteän aineen mekaniikan perusteet*
Virtausmekaniikan perusteet*
Materiaalitekniikka*
Tuotesuunnittelu
Tuotantotekniikka
Kandidaatintyö ja seminaari
Kypsyysnäyte

Koneenrakennustekniikka A
Koneenosien suunnittelu
Kone- ja rakennustekniikan laboratoriotyöt
Kuljetusvälinetekniikka
Rakennetekniikan perusteet
Rakennushankkeen perusteet

op
5
5

2
3
5
5
5
5
5
5
5
3
1
1

5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
5

periodi
IV-V
V

I
II
I-II
III-IV
II
I
III
I
III-IV

I
III
III
I / II / III / IV
I / II
I
III / III-IV
I
III-IV
III-IV
III

PÄÄAINEOPINNOT

Perusopintojen valinnainen osa

op
5
5
5
5
5
5
5
5
10
-

5
5
5
5
5
5

periodi
I-II
IV
II
IV-V
IV-V
III
I
III
I-II ja III-IV
I-II ja III-IV

I-II
IV-V
I-II
V
I-II
IV-V

Pääaineen pakolliset opinnot

Pääaineen valinnaiset opinnot
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Oppimispalvelut

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut 
 
Palvelupiste: Huone K102, Otakaari 4.
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 vastaanottoaikoina opiskelijapalvelupisteellä tai Zoomissa
email: advisors-eng@aalto.fi
puh: 050 406 4409 vastaanottoaikana, myös WhatsApp ja Telegram
Facebook: https://www.facebook.com/opintoneuvola
Into: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot
Telegram: ENG opintoneuvola
 
Pääaineen koordinaattorit ja kandidaattiohjelman suunnittelija 
Voit varata opinto-ohjausajan pääaineen koordinaattorille tai kandisuunnittelijalle helposti Vihta-ajanvaraus-
järjestelmän kautta, yhteystiedot Intossa: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystiedot 
 
Yliopiston yhteinen opiskelijapalvelupiste:
Starting Point, Otakaari 1, huone Y199. 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.  
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. Kurssikohtais-
ta neuvontaa antavat kyseisen kurssin opettajat. Ohjauspalveluita tarjotaan myös Aallon tasolla. Lisätietoa: 
https://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

Opintojen aloittaminen ja korona
Syksyllä tilannetta voi varjostaa vielä korona, mutta yliopiston korona tiedot voi löytää osoitteesta: https://
into.aalto.fi/display/fiopisk/Koronavirus+-+tietoa+opiskelijalle
Lisäksi opintojen alkua voi helpottaa koulun Opintojen aloitus -sivu: https://into.aalto.fi/display/fikandeng/
Opintojen+aloittaminen
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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 oppimiskoke-
muksia ja haasteita nyt ja myös tulevaisuudessa, joten osaamisellesi tulee olemaan paljon kysyntää. Tuleva 
maisteriohjelmasi saattaa olla koneenrakennus- tai rakennustekniikka, tai sitten jokin muu. Sitä sinun ei 
kuitenkaan vielä kannata miettiä liikaa, sillä kandivaiheessa tärkeintä on saada avoimin mielin ymmärrystä 
näiden eri alojen suhteesta toisiinsa, oppia insinöörin perusajattelua sekä tutustua alaasi siinä määrin, että 
löydät omat suurimmat kiinnostuksen kohteesi. Jokaisella meistä ne ovat hieman erilaisia, ja usein muuttuvat 
kerran, jos toisenkin matkan aikana.

Apuna tällä matkalla ja oman suunnan löytämisen tukena olemme Fuksikapteenin, ISOjen ja muiden 
kiltalaisten lisäksi myös me opintoneuvojat  opintoneuvolassa.  Yliopisto-opintojen itsenäisyys,  tutkinnon  
rakentuminen  ja  oman alasi laajuus saattaa aluksi tuntua hieman haastavalta kokonaisuudelta. Aallon, 
Insinööritieteiden korkeakoulun 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 muissa asioissa, jos et tiedä kehen tai mihin kannattaisi ottaa yhteyttä, oh-
jaamme sinut asiassa eteenpäin. Luoksemme saakin koska vain tulla juttelemaan tai laitella viestiä pienissä-
kin kysymyksissä ja pulmissa. ISOjen ja muiden kiltalaisten tietoa ja kokemusta suosittelemme ehdottomasti 
myös hyödyntämään. Muista kuitenkin, että  yliopistossa  vallitseva  akateeminen  vapaus  tuo  myös  ison  
vastuun.  Niin opinnoista, kuin muustakin elämästä. Tekniikan opintoihin kuuluu varsin paljon pakollisia tai 
vapaaehtoisia laskuharjoituksia, sekä kurssin suorittamiseen  vaadittavien  töiden  palautuksia. Pelkillä  luen-
noilla  tai  tenttimällä  suoritettavia  kursseja  ei  fuksivuotena  ole  montaa.  Myös teekkarilakin  saamiseksi  
on  opintopisteitä  kerryttävä  ja  Kelan  lisäksi  korkea-koulun  oppimispalveluista  lähestytään  sinua,  jos  
opintosuorite  näyttää  ensimmäisen  lukuvuoden  puolivälissä  turhan niukalta. Kannattaakin yrittää heti 
syksyllä saada hyvä ote myös opinnoista, ettei keväälle kasaannu liikaa opintoja ja ongelmia.

Olet aina  tervetullut  opintoneuvolaan  juttelemaan,  kun  tarvitset  neuvoja  tai  tukea  opintoihisi.  Jos  
sinulla  on  jo  opintoja toisessa yliopistossa/korkeakoulussa takana, tai muita isommin opintoihin vaikutta-
via osa- alueita elmässäsi, suosittelemme tulemaan heti syyskuussa käymään, niin katsotaan hyväksiluvut ja 
lukujärjestykset yhdessä kuntoon. Käythän Facebookissa tykkäämässä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta 
ja liitythän Telegram-kanavaan t.me/opintoneuvola. Opintoneuvolan Facebook-sivuilta löydät päivystysajat, 
ajanvarausohjeet 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 Zoom-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 1.9.)

Hyvää kesää! Syksyllä nähdään! Arina Värä ja Julia Mickos

1515



Pääaine-esittelyt
KONE- JA RAKENNUSTEKNIIKKA 
Uusi kandiohjelma näki päivänvalon vuonna 2013 kandiuudistuksen seurauksena. Se syntyi, kun tutkin-
touudistuksessa konetekniikan ja rakennustekniikan koulutusohjelmat yhdistettiin. Huoli pois, teistä ei 
kuitenkaan tule kone- ja rakennustekniikan diplomi-insinöörejä, vaan opinnot suuntautuvat tarkemmin 
maisterivaiheessa.
Miksi sitten nämä aineet piti yhdistää? 2013 startanneet kandidaattiohjelmat ovat entisiin verrattuna paljon 
laaja-alaisempia. Se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden päättää erikoistumisalansa vasta myöhemmässä 
opintojen vaiheessa. Konetekniikan ja rakennustekniikan opinnot sisälsivät aiemminkin monia samoja 
kursseja. 
Vanhaan tutkintoon verrattuna teillä tulee olemaan tekniikan kandidaatteina laajempi  osaamiskenttä. Myös 
opintopolku kandivaiheessa on selkeämpi. Suurempi määrä vapaavalintaisia kursseja tarjoaa mahdollisuuden 
syventää osaamistaan haluamaansa suuntaan. 

Maisterivaiheen pääainevaihtoehdot:
Mechanical Engineering 
Tässä pääainevaihtoehdossa yhdistyvät sekä koneenrakennustekniikan että sovelletun mekaniikan suuntau-
tumisalat.

Koneenrakennustekniikka on mielenkiintoinen ja monipuolinen ala. Kestävän kehityksen periaate suun-
nittelussa ja mekaanisten tarkkuusvaatimusten nousu yhdessä kustannustehokkuuden kanssa vaativat 
koneenrakennustekniikan huippuosaamista nyt ja tulevaisuudessa. Oikeastaan mikään laite ei toimi ilman 
mekaniikkaa, vaikkakin suunnittelijoilta vaaditaan hyvää yhteistyökykyä mm. konetekniikan, elektroniikan, 
ohjelmistojen, muotoilun ja markkinoinnin osaajien kesken. Koneenrakennustekniikan opetus antaa val-
miudet kone-, metalli- ja kuljetusvälineteollisuuden tuotekehitykseen ja tuotantoon. Perusopetus johdattaa 
opiskelijat teknistieteelliseen ymmärrykseen ja luovaan ongelmanratkaisuun. Siihen sisältyy vakiintuneita 
matemaattis-luonnontieteellisiä perustieteitä ja uusiutuvia insinööritieteitä. Maisterivaiheen tarkempia sy-
ventymiskohteita koneenrakennustekniikassa ovat mekatroniikka, koneenrakennuksen materiaalitekniikka, 
tuotantotekniikka ja tuotekehitys.

Sovelletun mekaniikan opetus palvelee erinomaisesti esimerkiksi laivateollisuutta. Termit lujuuslaskenta, 
virtaussimulointi, kevytrakennetekniikka ja elementtimenetelmä tulevat opetuksessa tutuksi. Opiskelussa on 
mahdollista syventyä, sekä teoreettisesti haastaviin, että käytännönläheisiin tehtäviin. Opiskelu antaa valmiu-
det toimia myös muissa konetekniikkaan liittyvissä teknisesti vaativissa tehtävissä. Sovelletun mekaniikan 
puolella tarkempia syventymiskohteita ovat laiva- ja meritekniikka, lujuusoppi ja arktisten olosuhteiden 
tekniikka. 

Building Technology
Rakennustekniikan pääaineohjelma, joka yhdistää perinteiset rakentamisen käsitteet ja sisällöt sekä nykyiset 
tietokonepohjaiset apuvälineet.
Pääaine rakentuu opintopoluista, jotka tähtäävät tietyn suuntauksen erikoistumiseen. Rakennusalalla 
pätevyydet määrittelevät työelämän tehtäviä ja opintopolut onkin suunniteltu täyttämään nämä pätevyys-
vaatimukset. Building Technology -pääaineessa pystyt erikoistumaan korjausrakentamiseen, analysointiin ja 
simulointiin rakennustekniikassa, rakennusfysiikkaan, rakentamistalouteen, teräs-, betoni- ja puurakentei-
den 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 täydentää pätevyyksien vaatimuksien mukaan.
Rakennustekniikan perusopinnot sisältävät mekaniikkaa, materiaalitekniikkaa, rakentamistaloutta, raken-
nusfysiikkaa ja suunnittelun perusteita. Laajalla perusopetuksella tähdätään siihen, että opintojen jälkeen 
työelämään päätyessään jokaisella olisi riittävä ymmärrys myös oman erikoistumisalansa ulkopuolelta.
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Syksyn opinnot
Orientaatio kandidaattiopintoihin insinööritieteissä (ENG-A1100)  kurssi alkaa ensimmäisellä viikolla ja se 
kestää ensimmäisen periodin ajan. Ensimmäisellä viikolla käydään läpi perusasioita, kuten mille kursseille 
kannattaa syksyksi ilmoittautua ja miten se käytännössä tehdään. Muut ensimmäisen periodin kurssit alkavat 
vasta orientaatioviikon jälkeen.
Opintojen alkua helpottamaan Oppimispalveluiden koordinaattorit ovat laatineet parille ensimmäiselle 
vuodelle mallilukujärjestyksen, jonka mukaan kannattaa aina lähtökohtaisesti edetä. Osa kursseista sisältää 
esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietyssä järjestyksessä. Alussa opintojen suunnittelu on siis 
vaivatonta!
Lisätietoa kursseista saa osoitteista: mycourses.aalto.fi (kurssimateriaalit ja aikataulut sekä sis-aalto.funidata.
fi (kursseille ilmoittautuminen, opintojen suunnittelu ja suoritusten seuranta).

Orientaatio yliopisto-opintoihin insinööritieteissä
Tämä kurssi alkaa heti ensimmäisellä viikolla ja se kestää ensimmäisen periodin ajan. Kurssilla käydään läpi 
useita opiskeluun liittyviä tärkeitä asioita aina kursseille ilmottautumisesta opiskelutekniikoihin ja ajanhal-
lintaan. Kurssi sisältää harjoituksia, joissa tutustutaan opinnoissa tarvittaviin järjestelmiin ja käyttöympäris-
töihin, kuten MyCourses, 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 kieliopintoina yksi haastava kielikurssi ja toisen kotimaisen 
kielen kirjallinen ja suullinen koe. Lähtötasosta riippuen kielikokeet voi suorittaa joko suoraan tai omalle ta-
solleen sopivalla kurssilla. Toisen kotimaisen kielen kurssit kannattaa suorittaa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa opintoja.

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

Termodynamiikka
Termodynamiikan kurssilla päästään tutustumaan muun muassa lämpövoimakoneisiin. Kurssi ei ole pakol-
linen, mutta sillä esitellään paljon tärkeitä käsitteitä, jotka on tärkeä hallita myöhemmin tulevilla pakollisilla 
kursseilla.

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

Insinööritieteiden tulevaisuusfoorumi
Kurssilla tutustutaan kattavasti insinööritieteisiin, niiden tulevaisuu-
dennäkymiin ja historiaan. Kurssin tarkoituksena on auttaa sinua 
hahmottamaan diplomi-insinöörien osaamisalueita ja työllisty-
mismahdollisuuksia. Kurssin voi myös korvata jollain muulla ns. 
Aalto-kurssilla.
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Opiskelu korkeakoulussa
Lukujärjestys
Lukujärjestys on suunniteltu siten, että keskiverto-opiskelija selviytyy kursseista inhimillisellä työmäärällä. 
Mallilukujärjestykseen merkittyjen kurssien lisäksi voit vapaasti valita esimerkiksi kielten, viestinnän tai 
vaikka seuraavan 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 tai
https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat 

Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille sekä tentteihin pitää ilmoittautua Sisussa (https://sis-aalto.funidata.fi). Kursseihin voi sisältyä 
laskareita 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 
käytännöistä 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 il-
moittautunut kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis ole erillistä ilmoittautumista kuten muihin tentteihin, joihin 
täytyy ilmoittautua normaalisti. Saat sähköpostivahvistuksen kurssille, kurssitenttiin ja tenttiin ilmoittautu-
misesta.
Lisätietoa: https://into.aalto.fi/display/fisaannot/Aalto-yliopiston+yhteinen+tenttiohje

Kirjat
Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina ainakin luentomateriaalit sekä kurssikirja. Useilla kursseilla kaiken 
tarvittavan materiaalin löytää kurssin MyCourses-sivuilta. Kurssikirjoja löytää tarvittaessa Aalto-yliopiston 
kirjastosta, laitosten kirjastoista sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Kirjoja voi myös ostaa kirjakau-
poista tai kysellä ISOilta ja muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta käytettyjä. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, 
mikä painos kirjasta on käytössä ja kelpaavatko vanhat. Osa kurssikirjoista löytyy myös e-kirjoina Aalto-yli-
opiston kirjastosta aalto tunnuksilla.
Aalto-yliopiston kirjasto: https://www.aalto.fi/fi/oppimiskeskus
Kirjojen etsintä ja lainaus: primo.aalto.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 ehdottomasti 
käydä. Ensimmäisellä luennolla kerrotaan mahdollisista laskuharjoituksista, laboratorio- ja harjoitustöistä – 
yleensäkin kaikesta, mikä on tarpeellista kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka akateeminen vapaus antaa 
mahdollisuuden jättää osan kurssien opetustapahtumista välistä, se ei tarkoita, etteivätkö ne olisi äärimmäi-
sen hyödyllisiä. Luennoille osallistuvat opiskelijat menestyvät tutkimuksen mukaan parhaiten opinnoissaan.

Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia 
harjoitellaan 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 osasuorituksena edellytys kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut palautetaan suo-
raan assistenttien tarkistettavaksi. Laskaritehtävät jaetaan yleensä etukäteen kurssin MyCourses -sivuilla. 
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Matematiikan peruskurssien tehtävien tekemiseen saa apua myös päärakennuksessa sijaitsevan laskutuvan 
assareilta. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee yhdessä kavereiden kanssa.

Akateeminen vapaus ja vastuu
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huomattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle tulee 
myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omista opinnoistasi 
ja niiden etenemisestä. Apua esimerkiksi opintojen ohjauksessa on kuitenkin aina saatavilla! Jos akateeminen 
vastuu painaa liiaksi, niin kurkkaa vaikka nämä linkit:
 Omien opintojen suunnittelu: https://into.aalto.fi/display/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 parannusehdo-
tuksia onkin siis suotavaa tuoda esille ja samalla kehittää korkeakouluamme! Helpoin ja tehokkain tapa vai-
kuttaa opetukseen 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 
opintoministerin lisäksi kolme opintosihteeriä, jotka mielellään vievät opintoihin liittyviä huolia ja epäkohtia 
eteenpäin. Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat puolestaan istuvat korkeakoulun eri toimielimissä ja 
työryhmissä. Mikäli et tiedä, kuinka lähtisit viemään kohtaamiasi epäkohtia eteenpäin, kannattaa ehdotto-
masti ottaa yhteyttä opintosektoriin ja hallopedeihin!
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Harjoittelu
Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua viisi opintopistettä. Harjoit-
telun keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiskeluun 
liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin. 

Harjoittelun ideaan kuuluu, että opiskelija oman työnsä lisäksi havainnoi työympäristön toimintaa ja 
prosesseja, johtamista, esimies-alaissuhteita ja mahdollisia diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä 
organisaatiossa. Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten 
taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja oppimista 
edistävä raportointi harjoittelujaksoista auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi.

Tarkemmat ohjeet harjoittelun suorittamiseen löydät ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaatin 
tutkinto) -kurssin MyCourses-sivulta. Kurssin voit suorittaa 1-5 opintopisteen laajuisena. Kurssiin kuuluva 
työharjoittelu yrityksessä tai muussa työyhteisössä suoritetaan yleensä ensimmäisen tai toisen opiskeluvuo-
den jälkeisenä kesänä ja siitä laaditaan reflektoiva harjoitteluraportti.

Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja harjoittelukurssin 
MyCourses –sivuilta, josta löydät myös kurssin yhteyshenkilöt. Harjoittelupaikan hankkimiseen saat tukea 
kurssin sivuilta löytyvistä tehtävistä sekä Aallon ura- ja rekrytointipalveluilta https://into.aalto.fi/display/
fiopisk/Ura-+ja+rekrytointipalvelut 
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Armeija ja siviilipalvelus
Oletko yksi niistä ensimmäisen vuoden opiskeli-
joista, jotka ovat lähdössä suorittamaan asevelvol-
lisuutta syksyn kestäneiden opintojen jälkeen? Ei 
hätää, homma toimii erittäin hyvin tästä huolimat-
ta – päinvastoin, syksystä kannattaa ottaa ilo irti 
sitäkin ahkerammin! 

Asevelvollisuuden suorittaminen syksyn jälkeen 
ei vaikuta opiskelujen etenemiseen lainkaan. Me 
fuksikapteenit pidämme huolen siitä, että syksyn 
jälkeen lähtevillä on tarvittavat fuksipisteet kerät-
tynä jo syksyllä, jotta tupsulakin saaminen ei esty 
mahdollisena Wappuna. Oikeastaan ainoat tahot, 
jotka voivat estää lakin saamisen, ovat komppa-
nianpäällikkö sekä siviilipalveluspaikan esimies, 
joten heihin kannattaa olla yhteydessä hyvissä 
ajoin lomien saamisen suhteen. Lomat todennä-
köisesti saa neuvoteltua mahdolliseksi Wapuksi, 
kunhan osaa perustella asian riittävän hyvin.
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RIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!

Moi!
Edustan RILiä, rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettujen yhteisöä. 
Toimin siellä teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti  
ensimmäisellä viikolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. 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 Kuva: Lotta Kuisma 



KONEINSINÖÖRIKILTAKONEINSINÖÖRIKILTARIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!

Moi!
Edustan RILiä, rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettujen yhteisöä. 
Toimin siellä teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti  
ensimmäisellä viikolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. 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 Kuva: Lotta Kuisma 
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Puheenjohtajan pulinat
Hei, tervetuloa Koneinsinöörikiltaan ja onnittelut opiskelupaikasta!

Edessäsi siintää yliopisto-opinnot ja unohtumattomat vuodet, jolloin pääset osaksi mahtavaa yhteisöä ja 
tapaat uusia ihmisiä, joiden kanssa tulet kokemaan hienoja hetkiä opiskeluiden aikana ja mahdollisesti myös 
valmistumisen jälkeenkin. 

Kädessäsi oleva fuksiopas antaa monille ensimmäisen kosketuksen opiskelijaelämään ja toimiikin erittäin 
hyvänä tietopakettina opintojaan aloittavalle, mutta vasta syksyn koittaessa homma lähtee kunnolla käyntiin. 
Uudet opiskelijat, eli juuri sinut, vastaanotetaan lämpimästi osaksi Aalto-yhteisöä. Tässä asiassa kilta on 
keskeisessä roolissa ja me killassa pyrimme tarjoamaan teille unohtumattomia kokemuksia tapahtumien ja 
kaiken muun toiminnan merkeissä.

Mutta mikä kilta? Koneinsinöörikilta on monien mielestä maailman paras kilta, jolla on yli sadan vuoden 
historia opiskelijoita yhdistävänä järjestönä. Yksi killan tärkeimmistä tehtävistä on uusien opiskelijoiden eli 
teidän tutustuttaminen osaksi teekkarikulttuuria ja Aalto-yhteisöä. Tässä teitä avustaa Koneinsinöörikillan 
hallitus ja toimihenkilöt, aktiiviset kiltalaiset, sekä teille ehkä näkyvimmät ISOt.

Killassamme on noin tuhat jäsentä, joiden hyväksi vapaaehtoiset toimijat työskentelevät mahtavan opiskelija-
elämän mahdollistamiseksi. Killan toiminta kattaa muun muassa edunvalvontaa, yritysyhteistyötä, kasapäin 
tapahtumia ja harrastustoimintaa, palveluita, kiltahuoneen ylläpitoa ja paljon muuta kivaa. Suosittelen vilpit-
tömästi kaikille killan toimintaan mukaan lähtemistä jossain vaiheessa opintoja, sillä toiminta antaa todella 
paljon ja on hyvää vastapainoa opiskelulle.

Killan toiminta pyörii noin 50 vapaaehtoisen voimin, joihin tulet törmäilemään syksyllä ja myöhemmin 
opintojen varrella. Kun vuoden mittaan herää kysymyksiä kiltaan ja kaikkeen muuhun liittyen, kannattaa 
niitä kysyä killan toimijoilta, ISOilta, vanhemmilta kiltalaisilta tai oikeastaan keneltä tahansa. Fuksina kan-
nattaa olla utelias ja kysellä kaikesta mieltä askarruttavasta.

Opinnot aloittaessani en tiennyt juuri mitään 
opiskelijaelämästä saati sitten killasta, mutta 
fuksioppaan saapumisen jälkeen sain jo pienen 
käsityksen siitä, mitä voisi olla luvassa. Alussa 
kaikki on uutta ja ihmeellistä, joten kannattaa 
pysyä uteliaana, avoimin mielin ja heittäytyä 
mukaan kaikkeen siihen, mitä fuksivuodella on 
tarjota. Fuksivuosi on ikimuistoinen ja siitä saa 
eniten irti kunhan sen ottaa avosylin vastaan, 
jolloin muisteltavaa riittää vielä vuosikymmen-
ten jälkeenkin. 

Nähdään kiltahuoneella ja syksyn tapahtumis-
sa.
Tervetuloa vaaleanpunaiseen joukkoomme!

Lauri Seutu
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Kilta
Hallitus ja toimihenkilöt 
Killan toiminnasta vastaavat 12-henkinen hallitus ja nelisenkymmentä toimihenkilöä. Pääasiassa tämä 
tarkoittaa päivittäisten asioiden hoitamista: tapahtumien järjestämistä, kiltahuoneen kunnossapitoa ja siitä, 
että joku on ottamassa teidät fuksit ensimmäisenä päivänänne vastaan. He pyrkivät myös vaikuttamaan yli-
opiston asioihin ja parantamaan opiskeluympäristöä. Toimintaa pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin. Uusi 
hallitus ja toimihenkilöt valitaan syksyisin kalenterivuodeksi kerrallaan. Toisin kuin monissa muissa killois-
sa, meillä myös toimihenkilöt osallistuvat hallituksen viikottaisiin kokouksiin ja ero hallituslaisten ja toimi-
henkilöiden välillä on muutenkin pieni. Varsinaisella hallituksella on lähinnä hiukan enemmän vastuuta ja 
hallinnollisia tehtäviä hoidettavanaan. Nimitystä hallitus onkin käytetty — ja käytetään puhekielessä usein 
edelleenkin — yhteisnimityksenä kiltamme hallitukselle ja toimihenkilöille. Syksyllä kannattaa olla hereillä, 
kun rekry hallitukseen ja toimihenkilöksi aukeavat. Kiltatoiminta on mahtavan monipuolista ja jokaiselle 
löytyy varmasti kiinnostavaa tekemistä. Toimiminen hallituksessa tai toimihenkilönä tarjoaa sinulle tilaisuu-
den 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 kaverei-
ta tai kyselemään apua. Kirjahyllyistä löytyy opiskelumateriaalia 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 kouluhommat yleensä sille 
legendaariselle huomiselle. Kiltikseltä saa kyllä usein apua koulutehtäviin, mutta keskustelu ajautuu helposti 
sivuraiteille mielenkiintoisempiin aiheisiin ja tehtävien teko unohtuu.

Killan tarjoamia palveluita
Kiltahuoneen perällä sijaitseva toimisto on hallituksen työhuone, mutta sieltä saat myös killan haalarimerkit, 
laulukirjan sekä vastaukset kiltaan liittyviin kysymyksiin. Toimistossa voi käyttää tulostinta ja kopiokonetta 
sekä sopia grillin, hitsauslaitteiden, musiikkikuutio blesiksen tai pakettiauton lainaamisesta. Killan pakettiau-
to on jokaisen kiltalaisen lainattavissa hyvin huokeaan hintaan ja sen varaustilanteen näet killan nettisivuilta 
varauskalenterista. Killan varastossa on myös paljon työkaluja, joita voi lainata tarpeen mukaan, kunhan 
huolehtii asiallisesta käytöstä ja palautuksesta.
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Koneinsinöörikillan hallitus
Nimi: Lauri Seutu
Virka: Puheenjohtaja
Vuosikurssi: 2017
Vastuualueet: Killan päivittäinen
toiminta

Nimi: Oliver Aarrelampi
Virka: Sisäministeri ja VPJ
Vuosikurssi:  2017
Vastuualueet: Jaokset ja sisarkil-
tojen väliset suhteet, puheenjohta-
jan vasen käsi.

Nimi: Tapio Tiihonen
Virka: Sihteeri
Vuosikurssi: 2018
Vastuualueet: Hallituksen ko-
kousten pöytäkirjojen laatiminen

Nimi: Hella Huttunen
Virka: Tiedotusministeri
Vuosikurssi: 2018
Vastuualueet: Killan viestintä

Nimi: Stiina Salminen
Virka: Teollisuusministeri
Vuosikurssi: 2019
Vastuualueet: Yrityssuhteet

Nimi: Aleksanteri Haapanen
Virka: Fuksikapteeni
Vuosikurssi: 2019
Vastuualueet: Fuksikasvatus

Nimi: Emilia Luu
Virka: Maisterikapteeni
Vuosikurssi: 2017
Vastuualueet: Kansainväliset
opiskelijat

Nimi: Harri Klemola
Virka: Talousministeri
Vuosikurssi: 2018
Vastuualueet: Killan rahaston-
hoito

Nimi: Santeri Ritakallio
Virka: Opintoministeri
Vuosikurssi: 2018
Vastuualueet: Opiskelijoiden
edunvalvonta korkeakoulussa

Nimi: Antti Taskinen
Virka: Isäntä
Vuosikurssi: 2019
Vastuualueet: Tapahtumatoi-
minta

Nimi: Akseli Paajanen
Virka: Fuksikapteeni
Vuosikurssi: 2019
Vastuualueet: Fuksikasvatus

Nimi: Senja Santala
Virka: ISOvastaava
Vuosikurssi: 2019
Vastuualueet: ISOhenkilöiden
rekrytointi ja ohjeistus
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IE esittäytyy

Hei moi ja onnittelut uudesta opiskelupaikastasi, sekä myös tervetuloa Koneinsinöörikillan fuksiksi!
Rankan opiskelijaelämän vastapainoksi useampi taho järjestää monenlaista virkistäytymistä, kuten sitsejä, 
saunailtoja ja muita juhlia. Koneinsinöörikillassa tapahtumista vastaa suurimmaksi osin killan Isännistö ja 
Emännistö, eli lyhyemmin IE tai KIK-IE. Seitsemän hengen joukkoomme kuuluu isäntä, kaksi emäntää ja 
neljä juomanlaskijaa.

IE:n tunnistaa todella tyylikkäästä pukeutumisesta, eli valkoisesta kauluspaidasta ja mustasta liivistä, ja 
meille voi aina tulla juttelemaan, tai vaikkapa kyselemään, jos on kysyttävää ihan mistä tahansa. Perinteisesti 
fuksivuoden aikana jokainen lakin tahtova fuksi suorittaa jossain killan tapahtumassa työpisteen, jolloin te 
pääsette näkemään, minkälaisen panoksen tapahtumien tekeminen vaatii.

Sydäntämme lähellä on, että ihmiset viihtyvät sekä saavat mahansa täyteen ruokaa ja lasinsa täyteen juomaa 
tapahtumissa. Muistuttaisin kuitenkin, että me olemme joukko tuikitavallisia opiskelijoita, jotka tekevät tätä 
työtä vapaaehtoisesti rakkaudesta lajiin. Jos sinua mietityttää jokin asia tapahtumien suhteen, tai haluat antaa 
palautetta, niin tule rohkeasti juttelemaan tapahtumissa tai vaikkapa laita viestiä isännälle Telegramissa.

Loppuun vielä muutama maininta:
- Koneinsinöörikillan tapahtumissa ei käy kortti eikä MobilePay, joten varaa käteistä mukaasi.
- Muista aina, että joku siivoaa tapahtumien jälkeen ja se on yleensä IE.
- Nauti tapahtumista, pidä hauskaa ja huolehdi että myös kanssajuhlijalla on kivaa!

Toivottavasti näemmä varaslähdössä, tai ihan viimeistään orientaatioviikolla!

Antti Taskinen
Isäntä ’21
Telegram: @taskisenantti
0504358303
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Jaostoiminta
Lukkarijaos

Osaatko laulaa? Kerrotko hyviä vitsejä? Hienoa, emme 
mekään!
Lukkarijaos toivottaa sinut erittäin tervetulleeksi kaikille 
Koneinsinöörikillan järjestämille sitseille! Sitseillä, eli 
akateemisessa pöytäjuhlassa, syödään, juodaan ja ennen 
kaikkea lauletaan. Laulujen johtamisesta ja koko sitsien 
fiiliksen ylläpitämisestä vastaavat lukkarit, jotka muodosta-
vat lukkarijaoksen. Koska lauluja on useita ja ne voivat illan 
tuiskeessa jäädä vähän huonommin mieleen, järjestämme 
myös laulusaunoja joissa laulamme Wirsun (KIK:in laulu-
kirja) lauluja monipuolisesti. Jos löydät sisäisen laulujout-
senesi ja olet innoissasi ajatuksesta seistä yleisön edessä 
kertomassa huonoja vitsejä niin tule ihmeessä mukaan! 
Sitä paitsi lauluosio vaatii vain kovan äänen ja rohkeuden 
käyttää sitä, sillä teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin.

Musiikkijaos

Koneinsinöörikillan alaisuudessa toimii myös musiikkijaos. Jaos kokoontuu kerran viikossa
soittelemaan musiikkia hyvällä meiningillä. Soittotasolle ei ole suurempaa vaatimusta; innostus
ja kiinnostus musisointia kohtaan ratkaisee! Nykyisellä formaatilla nuotinlukutaito on plussaa, mutta esi-
merkiksi 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. Esiintyminenkään ei ole pakollista, mutta se 
on hauska ja arvokas kokemus. Jos mikään soitin pysyy käsissä, tai haluaisit vain oppia perinnöksi saadun
soittimen salat, tule toimintaan mukaan!
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Jaostoiminta
Liikuntajaos

Liikuntajaos järjestää kiltalaisille erilaisia liikunta-
mahdollisuuksia ja mielenkiintoisia lajikokeiluja. 
Meillä on myös muiden ENGin kiltojen kanssa jouk-
kueet Unisportin palloilusarjoissa (sähly, koripallo, 
lentopallo) sekä oma joukkue futsalsarjassa. Jaoksen 
toiminta on rentoa hyvän mielen liikkumista matalalla 
osallistumiskynnyksellä. Kaikki ovat tervetulleita ko-
keilemaan aktiviteetteja liikuntataustasta riippumatta. 
Jos sinulla on ideoita esimerkiksi lajikokeiluista, 
otamme ehdotuksia vastaan mielellämme. Pääset hel-
posti mukaan toimintaan liittymällä liikuntajaoksen 
Telegram-ryhmään: t.me/KIKliikunta

Kulttuurijaos

Kulttuurijaos, yksi Koneinsinöörikillan uusimmista tulok-
kaista, tarjoaa monenlaista vaihtuvasisältöistä puuhastelua 
vastapainoksi koulutyön raskaalle raatamiselle. Jaoksen 
mukana pääset kokemaan mitä monimuotoisempia tapahtu-
mia aina viininmaisteluista museokierroksiin ja lautapeli-il-
loista sienimetsälle. Kulttuurijaoksen toimintaan 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 kummem-
paa, mutta mieleesi putkahtavia ideoita ja toiveita otetaan 
aina vastaan. 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. Toimi-
tuksesta kiinnostuneet voivat vaikuttaa lehden ulkonä-
köön taittamisen aikana, kokouksissa tai kirjoittamalla ja 
kuvittamalla lehteä. Vain taivas ja paperinen formaatti ovat 
lehden rajoina. Lehdestä on löytynyt vuosien aikana muun 
muassa haastatteluja, arvosteluita, juttuja eri tapahtumista 
ja erikoisempia julkaisuja. Kaikki ovat tervetulleita toi-
mitukseen 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 saadaan 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
Konepajajaos

Konepajajaos eli KPJ suunnittelee ja toteuttaa erilaisia hauskoja härveleitä ja projekteja. Toimintaamme
voi käydä katsastamassa jo ensimmäisillä viikoilla, kun ryhdymme suunnittelemaan ajoneuvoa kuunvaihteen
Otatarhan ajoihin. Toinen vakiintunut projekti on päräyttävän mäenlaskuvälineen rakentaminen laskiaisen
kilvoitteluihin. Mielikuvitus on valttia ja kunnianhimolla ei ole rajoja; viime vuosien tuotoksia ovat olleet 
mm. tulta syöksevä jäänhoitokone ja maanpäällä kulkeva metro. Otamme ilomielin vastaan myös ehdotuksia 
uusista mahdollisista (leikkimielisistä) kilpailuista ja teekkarihenkisistä projekteista! Jaoksella on käytössään 
monipuoliset 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 laitteiden ja työstötekniikoiden hyödyntämisessä. 
”Muut tekevät mitä osaavat – me tehdään mitä halutaan!” Telegram-ryhmä: https://t.me/konepajajaos

Excursiot

Kone- ja rakennusalojen yrityksiin pääsee tutus-
tumaan yritysvierailuilla, joita myös excursi-
oiksi tai excuiksi kutsutaan. Excursioilla pääsee 
tutustumaan eri yritysten toimintaan, tehtaisiin 
ja niissä tapahtuviin tuotantoprosesseihin sekä 
kuulemaan mielenkiintoisia uratarinoita. Ko-
neinsinöörikilta järjestää opiskeluvuoden aikana 
lukuisia excuja, osa päivän kestäviä ja osa hieman 
pidempiä, kuten Kotimaan pitkä excursio tai 
ulkomaille sijoittuva Ulkoexcu. Teekkarilakin 
saaminen edellyttää fukseilta ainakin yhdellä 
exculla käymistä ensimmäisen opiskeluvuoden 
aikana.
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Fuksitiimin tervehdys

Moikka tuleva fuksi!
Onnittelut uudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa koneinsinöörikiltaan.
Fuksivuosi on ainutlaatuinen vuosi, joka tuo mukanaan paljon uusia kokemuksia ja iloista meininkiä. 
Ensimmäisenä vuotena tulet tutustumaan yliopisto-opiskeluun, ainejärjestöjen toimintaan, uusiin ihmisiin 
sekä harrastuksiin ja moneen muuhun uuteen asiaan. Olet aloittamassa opinnot mitä mielenkiintoisimmal-
la alalla, ja siksi onkin tärkeää tehdä töitä opintojen eteen. Vaikka opiskelu onkin tärkeää, on myös hyvä 
muistaa virkistäytyä. Fuksivuosi on vain kerran elämässä, ja siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Lähtemällä 
mukaan opiskelijatoimintaan sinulla on mahdollisuus päästä tekemään mitä hauskimpia asioita ja tutustua 
uusiin kavereihin. Fuksina on hyvä tutustua kanssaopiskelijoihin, sillä kaverisuhteiden lisäksi opiskelijaka-
vereilta saa myös tukea kouluun liittyen. Yhdessä kaikki opintosuunnitelmat ja vaikeatkin tehtävät tuntuvat 
helpommilta.

Killassamme valitaan joka vuosi uusi fuksitiimi. Fuksitiimi koostuu Koneinsinöörikillan fukseista ja kaikki 
halukkaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Liittymällä fuksitiimin sinulla on oiva mahdollisuus 
tutustua muihin kiltalaisiin ja kiltatoimintaan. Fuksitiimillä on melko vapaat kädet toteuttaa tapahtumia ja 
illanviettoja. Aikaisempina vuosina fuksitiimi on järjestänyt esimerkiksi killan pikkujoulujen KIKkujoulujen 
fuksispeksin sekä seuraavan päivän sillisaamiainen. Lisäksi on järjestetty erilaisia peli-iltoja ja opiskelijabilei-
tä muiden ENG-kiltojen kanssa. Toiminnassa tärkeintä ovat tekemisen meininki ja hauskanpito. 
Lähtemällä mukaan fuksitiimiin, pääset tutustumaan mahtaviin ihmisiin, ja vaikuttamaan siihen millaisia 
tapahtumia ensi lukuvuonna ja sinun fuksivuonnasi järjestetään! 
Iloisin terveisin!

Fuksitiimi 2020
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Tupsufuksin aatteita

Heipparallaa!

Onnittelut opiskelupaikan johdosta ja ennen kaikkea maailman parhaasta päätöksestä liittyä osaksi Konein-
sinöörikiltaa!

Muistellessani viime vuoden syksyä mieleeni tulee monenlaisia muistoja. Muistan, kuinka jännittävältä 
tuntui aloittaa opinnot täysin uudessa ympäristössä varsinkin, kun en tuntenut vielä ketään entuudestaan. 
Osallistuin kuitenkin varaslähtöön, jossa tutustuin jo tosi moneen mahtavaan tyyppiin! Lisäksi tapahtumassa 
pääsee jo kurkistamaan kampusalueelle. Orientaatioviikolle oli helpompi osallistua, kun tiesi edes muutaman 
tyypin jo varaslähdöstä. Suosittelenkin tapahtumaan osallistumista vahvasti, koska se on mainio tapa tutus-
tua tuleviin opiskelukavereihin ja ISOihin. 

Mikäli et kuitenkaan pääse osallistumaan varaslähtöön niin ei hätää! Kiltamme järjestää orientaatioviikon 
aikana paljon erilaista toimintaa, joihin kannattaa lähteä reippaasti mukaan. Ensimmäiset viikot tuntuvat 
varmasti raskailta, kun uutta asiaa tulee niin paljon mutta aktiivisuus orientaatioviikolla palkitaan myöhem-
min. On myös tärkeää keskittyä opiskeluun, joten aina ei tarvitse pystyä osallistumaan kaikkiin mahdollisiin 
tapahtumiin. Haluan kuitenkin sanoa, että opiskelustakin tulee paljon mielekkäämpää, kun ympärillä on 
joukko hyviä ystäviä! 

Killan kautta on helppo lähteä tutustumaan omaan fuksiryhmäänsä, mutta uusiin ihmisiin tutustuu myös 
fuksiryhmän ulkopuolelta helposti liittymällä yhdistys- tai jaostoimintaan, jota löytyy niin oman killan kuin 
esimerkiksi AYY:n puolelta. Toimintaa löytyy niin musiikin, liikunnan kuin kulttuurikin osalta. Kannattaa 
rohkeasti tutustua tarjontaan ja lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan itselle kiinnostavia juttuja! Myös 
eri kiltojen järjestämiin poikkitieteellisiin tapahtumiin on mielenkiintoista osallistua.

Vaikkakin omaa fuksivuottani varjosti koronan tuomat haasteet, 
oli hieno huomata, miten kilta pystyi reagoimaan haastavaan 
tilanteeseen järjestämällä ajan henkeen sopivia tapahtumia. Näistä 
esimerkkinä perinteisiä approja vastaavia kylmärastikiertelyjä järjes-
tettiin ja ne jäivät mukavina muistoina mieleen. Lisäksi fuksitiimiin 
sekä fuksipeijaisjoukkueeseen osallistuminen olivat fuksivuoteni 
parhaimpia päätöksiä.

Viimeiseksi haluan vielä jakaa neuvon, jonka kuulin lukion opolta: 
”Menkää ja tehkää, eläkää nuoruutta. Hankkikaa mukavia muistoja, 
jotta sitten vanhana on mitä muistella”. Omalla kohdalla tämä on 
toiminut hyvin ja harvoin sitä katuu, että on osallistunut moneen 
tapahtumaan vaan nimenomaan se kaduttaa, jos ei uskaltanut näin 
tehdä.
Vielä kerran toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kaikkien vuo-
den 2020 fuksien puolesta Otaniemen ja oikeastaan koko Suomen 
vaaleanpunaisimpaan kiltaan, syksyllä nähdään!

Eveliina Lehtimaa
Vuoden fuksi 2020 
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Valmistuneen viisauksia
Moikka fuksit! Onnittelut vielä minunkin puolestani 
pääsystä opiskelemaan kone- ja rakennustekniikkaa 
Otaniemeen, Suomen tekniikan kehtoon. 
Kun itse aloitin opinnot syksyllä 2016, olin täynnä 
intoa ja kysymyksiä. Olin parhaani mukaan yrittänyt 
sisäistää fuksioppaan vinkit, mutta luonnollisesti 
opintojen alku uudessa kaupungissa jännitti. Enhän 
tuntenut juuri ketään muuta kuin kämppikseni.
Jo ensimmäisen viikon aikana Koneinsinöörikillan 
Suomen vaaleanpunaisin meno tempaisi minut mu-
kaansa. Ihmisistä, joihin tutustuin fuksisyksyn aikana, 
on tullut minulle hyviä ystäviä, joita tapaan varmasti 
vielä opintojen jälkeenkin. Tätäkin kirjoittaessa 
kaiholla muistelen ensimmäisiä vuosia Otaniemessä, 
jolloin tuli kierrettyä ”kaiken maailman kissanristiäi-
sissä” ja tutustuttua moniin ihmisiin ja järjestöihin. 
Muutama tippi opintoihin:
1. Verkostoidu. Kun lähdet täysillä mukaan kaikkeen heti orientaatioviikosta lähtien, tutustut 

varmasti ihmisiin, joista saat elinikäisiä ystäviä. Samat ihmiset tarjoavat myös tärkeän tuki-
verkoston opintojen aikana, joiden kanssa voitte yhdessä tuskailla diffis1 laskareita. Samat 
ihmiset voivat tulla myös vähemmän yllättäen vastaan valmistumisen jälkeen työelämässä, 
jolloin laaja verkosto voi hyödyttää vaikkapa työpaikan saamisessa. 

2. Älä stressaa liikaa arvosanoista tai valmistumisesta viidessä vuodessa. Moni kurssi tuntuu 
alkuun hyvin todennäköisesti vaikealta, sillä vaatimustaso on korkeampi kuin lukiossa. Tä-
hän ei kuitenkaan kannata tuskastua, sillä et ole tämän fiiliksen kanssa yksin, ja yliopiston 
”tyyliin” tottuu nopeasti. Kovalla työllä voidaan kyllä saavuttaa hyviä arvosanoja, mutta se 
voi olla muusta pois. Opiskelijaelämää ei turhaan muistella elämän parhaana aikana, joten 
se kannattaa elää täysillä ja juuri niin kuin itselleen sopii. Opiskeluaika kestää yleensä 5–7 
vuotta, eikä muutamaa huonoa arvosanaa kukaan kysele enää, kun olet siirtynyt työelä-
mään. Myöskään 60 op/lukuvuosi tahti ei kaikille sovi, vaikka yliopisto siihen nykyään kan-
nustaakin. Töissä ehdit kyllä olemaan yli 30 vuotta, joten ei sinne kannata turhaan kiirehtiä 
henkisen hyvinvoinnin kustannuksella.

3. Opiskele asioita, jotka oikeasti kiinnostavat. Tulet varmasti kuulemaan opiskeluaikanasi 
kursseista, jotka ovat ns. ”helpot viis noppaa”. Nämä kurssit ovat varmasti houkuttelevia, 
mutta ei niillä suinkaan kannata opintoja täyttää. Kun valitset vapaasti valittavat kurssit 
puhtaasti sen mukaan, mikä sinua kiinnostaa, tuntuvat opinnotkin varmasti mielekkäim-
miltä. 

Muistakaa ennen kaikkea pitää hauskaa ja viettää tähänastiset parhaat vuodet elämässänne! 
Tsemppiä vielä kerran opintoihin ja näyttäkää sitä pinkkiä!

Martti Vuori
Diplomi-insinööri
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ENGIJENGI
Kaikista Otaniemen muista killoista kaksi on Koneinsinöörikiltaa lähimpänä. Nämä ovat tietysti 
Insinööritieteiden korkeakoulun, ENG:in, kaksi muuta kiltaa — Maanmittarikilta (MK) sekä 
Rakennusinsinöörikilta (IK). Kaikkien kolmen killan kiltahuoneet sijaitsevat Otakaari 4:ssa. 
Tulette törmäämään näihin tyyppeihin useilla peruskursseilla sekä tietysti kaikenlaisissa opiske-
lijariennoissa levittäein ENGin ilosanomaa kaikelle kansalle! Muiden ENGiläisten läsnäolon voit 
tarkastaa kajauttamalla ilmoille venytetyn ”EEEENGIIII!!”-huudon.
Alla vielä pienet tietoiskut jokaisesta killasta!

Fuksikapteeni: Inkeri
Pääaine: Rakennettu ym-
päristö
Sisäänotto: 55
Kiltaperustettu: 1901
Haalarit: Mustat, joissa 
fuksian värinen hiha

Fuksikapteenit: Aku ja 
Allu
Pääaine: Kone- ja
rakennustekniikka
Sisäänotto: 179
Kilta perustettu: 1915
Haalarit: Vaaleanpunaiset

Fuksikapteenit: Ramzi ja 
Anna
Pääaineet: Energia- ja 
ympäristötekniikka, Compu-
tational engineering
Sisäänotto: 151
Kilta perustettu: 1913
Haalarit: Rakentajansiniset, 
joissa vihreä hiha ja takatasku
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VA R A S L Ä H T ÖVA R A S L Ä H T Ö

Tervetuloa Koneinsinöörikillan fuksien 2021 varaslähtöön 21.8.
Otaniemeen! Ota vauhdikas lähtö opiskelijaelämään ja saavu Otanie-
men rantasaunalle tapaamaan tulevia opiskelijatovereitasi, kipparei-
tasi sekä ISOhenkilöitäsi.

Paikalle löydät joko Google Mapsin tai tämän fuksioppaan kartan 
avulla.

Otathan mukaasi säänmukaiset ulkoiluvaatteet, saunakamppeet sekä 
hieman käteistä vatsan täyttämiseen.
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VA R A S L Ä H T ÖVA R A S L Ä H T Ö

MITÄ: KIK:n 2021 fuksien varaslähtö 
MISSÄ: Rantasauna, Otaniemi 
MILLOIN: launtantai 21.8. paikalle voi saapua klo 17 eteenpäin
MUKAAN: säänmukaiset vaatteet, saunakamat, käteistä

Mikäli saavut kauempaa ja tarvitset yösijaa, ole yhteydessä fuksikap-
teeneihisi, järjestämme sinulle yösijan tavalla tai toisella!
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TEEKKARIUSTEEKKARIUS
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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 
tavoiteltu.

Teekkarilakki
Teekkarilakki muistuttaa jonkin verran ylioppilas-
lakkia. 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 
Wapunpäivästä syyskuun viimeiseen päivään, eli 
Lakinlaskijaisiin, asti. Hyviä perusteluja vastaan 
Teekkarijaosto 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 
tutkinto. Tämän tutkinnon läpipääsyn ja samalla 
teekkarin 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 aiheut-
taa 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. Jäynä 
ei aiheuta kenellekään taloudellista, henkistä tai
ruumiillista haittaa. Jäynä ei saa kohdistua millään
muotoa poliisi- tai pelastusviranomaisiin eikä ylituo-
mariston jäseniin. Sivulta 34 löydät ensimmäisen
jäynäkilpailun ylituomarin, kunniateekkari Ossi Tör-
rösen, kuvauksen jäynän syvimmästä olemuksesta.
Voit itse kokeilla jäynäämistä osallistumalla Ota-
niemen jäynäkilpailuun. Lisätietoa jäynäkilpailusta, 
jäynäämisestä 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 ammattikor-
keakouluihin. Vanhin teekkarimuseon haalari on 
vuodelta 1961. Haalareiden väristä voi päätellä, mitä
opinahjoa vastaan tallustava opiskelijatoveri edustaa; 
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 törmätä 
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 kyseis-
ten kemujen haalarimerkkejä ja lähes jokaiselta
yhdistykseltä löytyy omansa. Kannattaa varata haala-
rin 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 edustus-
asu siinä missä frakki tai iltapukukin. Niiden kanssa 
on siis syytä käyttäytyä kuten hyvin kasvatetun
teekkarin kuuluu.

Koneinsinöörikillan haalarit ovat pirteän pinkit ja
ainoana laatuaan erottuvat pääkaupunkiseudulla
edukseen. Haalareiden värin tarina juontaa juurensa 
villille 1980-luvulle, jolloin joukko kiltalaisia voitti
Tukholman Grönalund- huvipuistosta Vaale-
anpunaisen pantterin. Tämä otus, joka ristittiin 
Kone-eläimeksi, oli inspiraationa haalarien
värille. Koneinsinöörikillan fuksina
olet etuoikeutetussa asemassa, sillä
haalarit ovat Otaniemessä odottamassa sinua. Sinun 
tarvitsee vain
ensimmäisinä päivinä käydä sovittamassa ja maksa-
massa haalarisi.
Rahaa vastaan lunastat ikiomat haalarisi ekan viikon 
haalarigaalassa.
Uutuuttaan hohtavilla haalareilla
kelpaa pröystäillä, sillä monissa killoissa fuksit 
joutuvat hankkimaan
haalarit ja mainokset itse, jolloin jännitys tiivistyy 
mahdollisen Wapun lähestyessä; kerkeävätkö haala-
rit Otaniemeen tai yksikään merkki kiinni
ennen wappuhulinoita.

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kantaa 
maailmanmenoon sopiva pilke silmäkulmassa,
mutta kuitenkin tosissaan. Tempaukseen osallistuu
aina suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä 
saadaan helposti paljon huomiota ja välitettyä 
haluttu
viesti. Yhdessä kuuluisimmista talkoista Otaniemen
teekkarit kantoivat jatkosodan pommituksissa vauri-
oituneen 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 työpanoksellaan. 
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. Vuonna 
2016, jolloin viimeisin Tempaus järjestettiin, tem-
mattiin suomalaisen peruskoulutuksen puolesta,
teekkareiden jalkautuessa lähes 1500 peruskouluun
ympäri Suomea.
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Otaniemen killat
Insinööritieteiden korkeakoulu 
ENG

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja 
on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava 
kilta. Tämä vuosi onkin killan 120. juhlavuosi. 
Maanmittarikilta ottaa vastaan rakennetun ym-
päristön linjan kandiopiskelijoita. Killan haalarit 
ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja reisitasku 
ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy 
killan logo, ”kolme kovaa”, ja vasemmassa poh-
keessa on vuosikurssilogo.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisem-
min Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka 
ottaa vastaan energia- ja ympäristötekniikan sekä 
computational engineering kandidaattiopiske-
lijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina 
tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi 
vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 
2013 killan opiskelijoiden pääaineena oli raken-
nus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat 
raksan sinisistä haalareista ympäristön vihreällä 
hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legendaari-
sesta RAKSA JAKSAA huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 
1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. 
Tämä kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiden 
ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkea-
koulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen 
vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä 
telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas 
raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.

Ruotsinkielinen osakunta TF

Teknologföreningen, TF, on Aallon 149-vuoti-
as ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat 
tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä 
huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua 
tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat 
ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgjalla-
rissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin 
vieressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpunaisista 
haalareista.

Perustieteiden korkeakoulu SCI

Fyysikkokilta on vuonna 1947 perustettu 
ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki 
Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä 
Quantum Technology -linjan opiskelijat. Kukin 
TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhem-
min joko fysiikkaan, matematiikkaan tai systee-
mitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, 
ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät 
itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden 
vuonna 1966 perustama kilta, vaikka haalareissa 
legendaarisen virheen myötä lukeekin 1866. 
Vaikka kilta on pieni, ovat sen jäsenet sitäkin 
aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista 
haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet 
fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti oman-
näköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa 
päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin 
olet tervetullut!

Tietokilta on vuonna 1986 perustettu tietotek-
niikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotol-
taan Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. 
Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista 
haalareistaan joiden selässä komeilee valkoinen 
killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava 
tupsulogo.

Athene on informaatioverkostojen opiskeli-
joiden vuonna  1999 perustama ainejärjestö. 
Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi 
kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset athenelaiset 
voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan 
sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita 
koristaa mustat kaulukset, takataskut sekä vasen 
hiha, jotka kaikki muistuttavat Athenen juurista 
Tietokillassa.

Data Guild on Data Science -koulutusohjelman 
opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 perustettu Data 
Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan nykyiset 
opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänmustista, 
hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varuste-
tuista haalareista. Tulevaisuudessa fuksit tulevat 
saamaan hopeanväriset haalarit kiiltävänmustalla 
hihalla, joka jää muistoksi ajasta, kun 
Data      Science -koulutuslinjan opiskelijat olivat 
vielä      osa Tietokiltaa.
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Otaniemen killat
Kemian tekniikan korkeakoulu 
CHEM

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 
perustettu kemiantekniikan fukseja vastaanottava 
yhdistys. Vuodesta 2019 PT on vastaanottanut 
myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan 
opiskelijat. Prosessiteekkareiden edustajia voi 
usein nähdä suurina joukkoina pukeutuneena 
sinisiin haalareihin, joiden lahkeissa ja hihoissa 
on punainen, keltainen ja sininen raita muistona 
korkeakoulun kolmesta vanhasta killasta. Selässä 
Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen logo, 
prosessin painetta mittaava Bourdonputkimano-
metri.

Kemian tekniikan korkeakoulun kolme vanhaa 
kiltaa Kemistikilta, Puunjalostajakilta ja Vuori-
mieskilta ovat edelleen toimivia kiltoja, mutta 
ne eivät vastaanota fukseja. Killat yhdistävät 
kemian, biotuotetekniikan ja materiaaliteknii-
kan opiskelijoita. Vanhojen kiltojen haalareita; 
punaisia, keltaisia ja kaljakorin sinisiä näkee enää 
harvoin Otaniemessä, mutta näiden hihoja voi 
huomata jälkikäteen liitettyinä Prosessiteekkarei-
den haalareista.

Taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulu ARTS

Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on 
Otaniemen toiseksi vanhin fukseja vastaanottava 
kilta. Se on koti arkkitehtuurin, maisema-arkki-
tehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, 
eli jäseniä on sekä tekniikan että taiteiden aloilta. 
Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja mate-
riaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. 
Maisema-arkkitehdit tunnistaa vasemmassa 
lahkeessa olevasta puusta, sisustusarkkitehdit taas 
koristelevat haalarinsa itse suunnittelemallaan 
kankaalla. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä 
jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa 
haalareiden selkään.

Nuoret Designerit, lyhyemmin NuDe, on 
ARTSin muotoilun laitoksen ainejärjestö. 
NuDe perustettiin jo vuonna 1986, ennen kuin 
NuDen aikaisempi kotipaikka, Taideteollinen 
korkeakoulu TaiK, yhdistyi arkkitehtuurin 
laitoksen kanssa muodostaen nykyisen Taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulun. NuDelaiset tun-
nistaa Vapputakeistaan, jonka kuviointi vaihtuu 
vuosittain. Nimensä Vapputakki saa ensimmäisen 
kuosin, Vappukukan, mukaan.

Sähkötekniikan korkeakoulu 
ELEC

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 pe-
rustettu satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat säh-
köläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareis-
taan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, 
kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää 
vanhan lamppulogon selästä. Näitä haalareita 
alkaakin 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 kilta AS 
yhdistää automaatio- ja informaatioteknologian 
sekä Digital Systems and Design -pääaineen 
opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat 
violeteista haalareista. Vasemman käden musta 
hiha valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja 
SIK-menneisyydestä.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on 
perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen 
toiseksi nuorin ja kaikista paras kilta. Inkubion 
haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seu-
rauksena punarusekat ja niitä koristavat valkoiset, 
itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muistuttavat 
ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään 
he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan 
Maikkia.
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KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI



RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin

yleensä seuraavana päivänä

retuperanwbk Retuperän WBK

rwbk.� Retuperän WBK



Fuksikapteenit
pähkinänkuoressa
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Me ollaan tosiaan teidän tulevat fuksikapteenit ja me ollaan tosi innostuneita tulevasta vuodesta. 
Yritetään parhaamme olla teidän tukena ja turvana koko lukuvuoden ajan ja vielä senkin jälkeen.

Meidän johdolla pääsette tutustumaan kiltaan, Otaniemeen ja tietenkin myös teekkariuteen.
Koottiin tähän tärkeimmät faktat meistä kummastakin. Nähdään viimeistään syksyllä!

Nimi: Akseli

Onko sulla joku lempinimi: Aku

Vuosikurssi: 3.

Kotikaupunki: Espoo

Lempielokuva: Pulp Fiction

Kone vai raksa: Kone

Lempimuisto fuksivuodelta: Tosi vaikee 
kysymys, mutta Talvipäivä ja Pikkulaskiainen 
oli erittäin hyvän mielen tapahtumia

Karhu vai leijona: Leijonaa mä metsästän

Nimi: Aleksanteri

Onko sulla joku lempinimi: On

Mikä se on: Allu

Vuosikurssi: 3.

Kotikaupunki: Oulu

Lempielokuva: Autot

Kone vai raksa: Mä en tiiä

Lempimuisto fuksivuodelta: KIKkujoulut 
oli enemmän tai vähemmän mieleenpainuva 
kokemus

Karhu vai leijona: Karhu

AkuAku

AlluAllu
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Yikes!

Tällä kertaa taisi Postilla tapahtua varsinainen emämunaus, sillä 
olet erheellisesti saanut käsiisi jostain kumman syystä Konein-
sinöörikillan fuksioppaan. Mikäli virhe oli kuitenkin omasi, älä 
lannistu vielä, sillä apu löytyy läheltä! Kuten Aleksanteri ja Akseli 
ovat toivottavasti jo jossain välissä tätä opusta maininneet, jokai-
sen matka teekkariuteen on oman näköisensä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että vielä ei ole myöhäistä nostaa kättä virheen merkiksi ja 
ottaa opiksi, sillä meillä Sähköinsinöörikillassa ei menneisyyden 
virheistä rangaista ja autamme sinut mielellään parempiin piirei-
hin (heh, sähkövitsi)!

Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan sekä Koneinsinöörikillan 
välit ovat pitkät, perinteikkäät sekä sähköiset. Meidän välillemme 
on muodostunut yksi Otaniemen erityisimmistä suhteista, jossa 
piikitellään ja kisaillaan hyvän maun puitteissa. Hyvästä mausta 
huolimatta vanha sananlaskukin sen tietää: “Ensin vähän kisaillaan 
ja sitten SIK voittaa.” Tästä parhaimpana esimerkkinä jokavuoti-
nen orientaatioviikolla järjestettävä SIK-KIK köydenveto. Vaikka 
vaaleanpunaiset haalarit saavatkin nurmikosta väriä tyypillisesti 
jo ensimmäisenä perjantaina köydenvedon seurauksena, niin ei 
muistella pahalla!

Meidän kiltahuoneemme löytyy osoitteesta Maarintie 8, josta löytyy paljon mm. pelikonsoleita, lautapele-
jä, virvokkeita sekä opiskeluun tarkoitettuja pöytiä ja tietenkin vertaansa vailla olevaa seuraa. Tulehan siis 
vierailemaan kiltahuoneellamme, jotta näet mistä kaikesta jäät paitsi! Kannattaa siis liittyä Aalto-yliopiston 
Sähköinsinöörikillan jäseneksi ja tulla nauttimaan kaikesta mitä tarjoamme.

Nopean korjaussarjan tilanteeseesi voit löytää vaivattomasti täyttämällä lomakkeen osoitteessa
https://tinyurl.com/vaihda-sikille

Sekä maksamalla jäsenmaksun

Tilinumero: FI97 1309 3000 1118 23
BIC: NDEAFIHH
Saaja: Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry
Viite: 1313
Summa: 8 €

Tarvittaessa voit pyytää fuksikapteeneitasi Aleksia ja Aleksia auttamaan lomakkeen kanssa, jotta hekin voivat 
kokea olonsa tarpeellisiksi! Korjaussarjan sivuoireina saattaa ilmentyä SIK:n jäsenyys, huomattavaa helpotus-
ta, iloa sekä haalareiden valkaisu.

Menestyksekkäitä opintoja sekä ikimuistoisia kokemuksia toivottaen,

Toni Ojala & Toni Lyttinen
Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n fuksikapteenit

Sähköinsinöörikilta
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Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta
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We are KY, a community of more than 3000
business students, “kylteris”. Our purpose in the
Aalto community is to cherish our 110-year-old
traditions, uphold KY culture and advocate for our
members. At the campus you can spot us in our
dollar green overalls!

KY is home for hundreds of volunteers, who
participate actively in KY’s clubs, subject clubs,
subcommittees and committees. They organize a
wide selection of activities to make sure that
everyone gets the most out of their time in the
university. We have many traditional events that
are also open for anyone in the Aalto community,
such as the adventure competition Aalto City
Challenge, Hukkaputki pub crawl and KY Wappu.
Follow us on social media to spot the ticket sales!

Website: ky.fi 
Instagram: @ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

Probba is the Student Association of Aalto
University School of Business, Mikkeli Campus. All
students who study at Mikkeli campus are
members of Probba, bringing their size to around
240 members.

Website: probba.org
Instagram: probbary

PROBBA

HELLO FUKSI AND WELCOME TO
AALTO COMMUNITY!
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Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

For us, entrepreneurship isn’t just about founding cool technology 
startups and rolling in money in Silicon Valley, but something much 
more. Entrepreneurship is a mindset and a tool that helps daring 
individuals to solve real, meaningful problems either as an 
entrepreneur or from inside an existing organisation. We don’t want 
you to become a tech-millionaire. We want you to save the world — 
and maybe become a millionaire while doing it. If that sounds like 
something you’d like to do, we can help.

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

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program



UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia,
lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja.
Livestream- tunneilla ja Online Training videokirjaston 
parissa treenaat joustavasti missä vain, milloin vain.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI

HARJOITUS TEKEE 
MAISTERIN
Monipuolista treeniä opiskeli jahinnoin lähellä sinua
KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI

Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

For us, entrepreneurship isn’t just about founding cool technology 
startups and rolling in money in Silicon Valley, but something much 
more. Entrepreneurship is a mindset and a tool that helps daring 
individuals to solve real, meaningful problems either as an 
entrepreneur or from inside an existing organisation. We don’t want 
you to become a tech-millionaire. We want you to save the world — 
and maybe become a millionaire while doing it. If that sounds like 
something you’d like to do, we can help.

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

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program
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Ensimäinen päivä
Ensimmäiset päivät ovat aina jännitystä täynnä, mutta hyvät yöunet ja maittava aamupala laitta-
vat koneen käyntiin. Päivä aloitetaan rauhallisesti korkeakoulun tervetulotilaisuudella Zoomin 
välityksellä. Aamupäivällä pääsette kuulemaan myös Fuksikapteenien esittelyt, jotka toivottavasti 
tuovat lisää innostusta päivään.

Älkää kuitenkaan huoliko, sillä ensimmäinen päivä ei ole vain laatuviihteen seuraamista kotona 
sähköisten laitteiden välityksellä. Keräännymme Otaniemen kampukselle Alvarin aukiolle kau-
niin vaaleanpunaisen telttamme läheisyyteen klo 13.00-14.00, josta teidät myös jaetaan niihin 
kuuluisiin fuksiryhmiin, joita vetävät omat ISOhenkilönne. Muistakaa kuitenkin napata jotain 
purtavaa ennen saapumista, sillä maha täynnä kiertely on mukavampaa.

Pitkän aamupäivän istuskelu on varmasti koetellut kaikkien istumalihaksia ja muistikapasiteettia. 
Fuksiryhmissä ISOjen johdolla pääsette kiertelemään Otaniemeä ja kysymään mieltä askarrutta-
via kysymyksiä, joita kaikilla ensimmäisenä päivänä on varmasti herännyt.

Illan pimentyessä pääsette nauttimaan Rantasaunan löylyistä ja paljusta, joten saunakamppeet 
on hyvä varata mukaan. Illalla voit vain rentoutua ja tutustua uusiin kaveihisi sekä ympäristöön. 
Rantasaunalla pääset myös sovittamaan seuraavana päivänä jaettavia ikiomia vaaleanpunaisia 
opiskelijahaalareitasi.

Vanhemmat opiskelijat auttavat koko päivän ja illan. Mikäli et tiedä missä olet, missä sinun 
pitäisi olla tai miten sinne 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-käyttäjätunnukset ja näillä tunnuksilla 
kirjaudutaan myös aaltomailiin (mail.aalto.fi). Säh-
köpostiosoite on yleensä etunimi.sukunimi@aalto.
fi. Keräämme teiltä ekana päivänä yhteystietolomak-
keella myös sähköpostiosoitteen. Yhteystietoja ei lai-
teta mihinkään yleiseen jakoon, vaan yhteystietolo-
make on pelkästään sitä varten, että me, kipparinne, 
pystymme tavoittamaan teidät. Sähköpostiosoitteet 
kerättyämme luomme teille aivan oman sähköpos-
tilistan, jonne lähetämme joka viikko kipparimailin. 
Kipparimaili on tärkein yhteydenpitokanava teihin, 
fukseihin. Kipparimailia kannattaa seurata tarkasti, 
nimittäin sinne kokoamme tärkeitä ja ajankohtaisia 
asioita tapahtumista ja fuksipistekortin 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 ker-
tomalla missä pitää milloinkin olla ja niin edelleen. 
Telegram on täysin epävirallinen kanava ja on tar-
koitettu mukavaksi ja helpoksi keskustelukanavaksi. 
Täältä tavoitatte meidät ja muut fuksit hetkenä minä 
hyvänsä, joten vertaistuki on taattu. Ryhmään kan-
nattaakin käydä liittymässä vaikka heti! Liittyminen 
onnistuu kätevästi lukemalla alta löytyvä QR-koodi. 
Telegramissa (ja ihan normaalisti soittamalla) tavoi-
tatte meidät puhelinnumeroista.

Killan tiedotuskanavat
Fukseille suunnattujen tiedotuskanavien lisäksi 
Koneinsinöörikillalla on myös muutama yleinen 
tiedotuskanava. Killan jäsenmaksun maksettuan-
ne sähköpostinne inboxiin alkaa kilahtelemaan 
killan Viikkotiedote, joka kokoaa yhteen kaikki 
killan, AYY:n ja Aalto-yliopiston tiedotteet tulevista 
tapahtumista ja muista mahdollisuuksista. Viikkotie-
dotteen lisäksi tietoa tapahtumista löydät killan 
nettisivujen (koneinsinöörikilta.fi) Toiminta-osion 
tapahtumakalenterista. Killan nettisivuilta löytyy 
muutenkin tuikitärkeää tietoa teihin fukseihin, opin-
toihin, killan hallitukseen ja kaikkeen muuhun mah-
dolliseen liittyen. Siksi niihin kannattaakin käydä 
ehdottomasti perehtymässä jo ennen koulun alkua! 
Kilta näkyy myöskin vahvasti somessa. Seuraamalla 
kiltaa Facebookissa, Instagramissa
(@koneinsinoorikilta) sekä killan Telegram-kanavaa 
pysyt perillä siitä, mitä killassa tapahtuu!

Savumerkit
Käytössä korkeintaan tuulettomina päivinä.
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Syksyn tapahtumia
”Opiskelijan tärkein tehtävä on opiskelu. Fuksin tärkein

tehtävä on hauskanpito.” — vanha sananlasku
Fuksina opiskelujen käyntiin saaminen on tärkeää 
ja siihen varmasti saa vertaistukea killasta. Yhtä 
tärkeää on kuitenkin myös muistaa ladata akkuja, 
pitää hauskaa ja tavata uusia ystäviä. Paras tapa 
tutustua uusiin opiskelukavereihin on lähteä innok-
kaasti 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 mukaan. Kokosimme tälle 
sivulle muutaman tapahtuman, joiden kokeminen 
fuksivuonna kannattaa varmasti!

Köydenveto
Koneinsinöörikillan ja Sähköinsinöörikillan 
fukseilla on pitkä perinne kilpailla köydenvedossa 
heti ensimmäisellä viikolla. Fuksit vetävät yli 100 
metriä pitkää, käsivarren 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 tapahtumasta 
liian hyvillä mielin, ottavat vielä molempien kiltojen 
hallitukset toisistaan mittaa. Hävinneen killan 
puheenjohtaja heitetään perinteisesti Ossinlam-
peen pulikoimaan. Eiköhän näytetä SIKille tänäkin 
vuonna!

Otasuunnistus
Otasuunnistuksessa kierretään fuksijoukkueissa 
ympäri Otaniemeä ja suoritetaan tehtäviä yhdis-
tysten pitämillä 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 tapahtu-
mista. Niiden tarkoitus on perehdyttää Teidät, uudet 
fuksit, akateemisten pöytäjuhlien eli sitsien saloihin. 
Sitseillä syödään, juodaan, lauletaan ja nautitaan 
hyvästä seurasta. Tässä tapahtumassa tulevat teek-
karilaulut ja juhlaetiketti tutuiksi. Laita siis puku 
tai cocktailmekko päälle ja ota laulukirja Wirsu 
mukaan. Nämä ovat ainutlaatuiset ja ikimuistoiset 
juhlat, joita ei kannata missata!

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

ENGin fuksitapahtuma
Tässä tapahtumassa pääset tutustumaan Rakennus-
insinöörikillan ja Maanmittarikillan fukseihin sekä 
ISOihin. Tapahtumassa kierretään insinööritieteiden 
korkeakoulun 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 asian-
mukaista pukeutumista ei pääse sisään. Kannattaa 
olla tarkkana Bordellin lipunmyyntipäivästä, sillä 
se myydään kerralla loppuun ja kandikeskuksen 
käytävät täyttyvät jo aamuseitsemältä jonottavista 
juhlijoista. Pervoiluun rohkaisusta huolimatta nor-
maalit lait pätevät. Kehenkään ei saa koskea ilman 
lupaa! Toisaalta luvan saaminen ei näissä bileissä 
yleensä ole kovin vaikeaa...
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Moikka ja vielä meidänkin puolesta suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi! Me ollaan 
Karri ja Janika, ja toimitaan killassa tänä vuonna häirintäyhdyshenkilöinä. Meidän tehtävä on 
siis toimia yhteyshenkilöinä kaikille kiltalaisille ja meihin voi ottaa yhteyttä erittäin matalalla 
kynnyksellä, mikäli kohtaat kiltatoiminnassa minkäänlaista epäasiallista käytöstä. Ei kuitenkaan 
kannata pelästyä, emme ole kovinkaan työllistettyjä hommassamme sillä meidän kiltalaiset ovat 
mahtavaa porukkaa ja kiltatoiminta sujuu pääasiassa hyvässä hengessä! 

Meihin voit olla yhteydessä aina kun siltä hiemankin tuntuu, oli kyse sitten asiattomasta käytök-
sestä sinua tai jotain muuta kohtaan, tai laajemmasta ilmiöstä killan toiminnassa. Kuunnellaan 
mielellään kaikki huolenaiheet ja palautteet mitä kiltalaisilla on kerrottavanaan! Kaikki yhtey-
denotot käsitellään luottamuksellisesti, eikä minkäänlaisia toimenpiteitä tehdä, ilman että siitä 
on sovittu yhteydenottajan kanssa. Meihin voi ottaa yhteyttä Telegramissa @janikametsola / @
karriponni, killan nettisivujen kautta tai tulla juttelemaan vaikka kiltiksellä tai tapahtumissa!

Lopuksi halutaan vielä toivottaa teille mahtavaa fuksivuotta! Nauttikaa siitä ja muistakaa itsekin 
käyttäytyä niin, että muillakin on hauskaa!

Häirintäyhdyshenkilöt

6565



6666



Norjaprojekti

Koneinsinöörikillalla on jo 80-luvulta juurtuneet perinteet Norjan Trondheimin pai-
kallisen koneinsinöörikillan A/F Smørekoppenin kanssa syksyisen Norjan vierailumme 
merkeissä. Edustamassa on käyty vauhdikkaassa Badekarpadlingenissa eli ”kylpyam-
mesouduissa” ja parittomina vuosina järjestettävillä UKA-kulttuurifestareilla.

Viime vuonna reissu jäi sattuneista syistä väliin, mutta tänä vuonna yritys lähteä 
reissuun on kova. Toivottavasti Norjan ja Ruotsin matkustusrajoitukset sallivat sen 
syyskuun lopulla. Reissuunlähdön yrittämisen halua vielä kovempi on halu voittaa Ni-
velda-joen meriherruus. Sen 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!

Itse kisan jälkeen 
osallistumme palkin-
tojenjakoon ja tutus-
tumme Trondheimin 
yöelämään, erityisesti 
kellareihin ynnä muihin 
paikallisen opiskeli-
jakulttuurin saloihin. 
Päämäärän lisäksi mat-
kailun olennainen osa 
on tietenkin itse matka. 
Perille ei mennä tylsällä 
lentokoneella, vaan 
riemukkaalla laivan ja 
bussin yhdistelmällä. 
Matkaseurue viihdyt-
tää itseään ja toisiaan 
esimerkiksi paskin vitsi 
-kilpailulla ja Tukholma-approilla. 

Matkaan kannattaa siis todellakin lähteä, sillä kylpyammesoudut ovat kuulemma 
unohtumattomaakin unohtumattomampi kokemus! Allekirjoittanutkin toivoo pääse-
vänsä lopultakin Norjaan lisäämään kilpailuun jännitettä! 

Miina-Maija Simonen
Ulkovastaava 2021
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DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 13.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 14.9. & ke 15.9.

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

Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@aalto.fi

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

www.dominante.fi  
#dominantechoir



OTANIEMI - SUOMI - OTANIEMI
A
AALTO-SALI *Kandikeskuksen toisessa kerroksessa.
AAVA Aalto-yhteisjaosto, jonka tavoitteena on tuoda yhteen 
Aalto-yliopistossa opiskelevat eri alojen opiskelijat.
AKSE Akateeminen Kinkkuseura: kinkun ilosanoman 
julistamiseen keskittynyt yhdistys.
ALAYHDISTYS *AYY:n suojissa toimiva yhdistys: jokaiselle 
löytyy jotain ja omankin perustaminen on helppoa.
ALUMNI Oppilaitoksessa aiemmin opiskellut henkilö - 
Aallossa yleensä vähintään tekniikan kandidaatti.
ALVARI 1. Alvar Aalto 2. *Kandikeskuksen ruokala 3. *Kan-
dikeskuksen takana oleva aukio. AMFI *Alvarin aukiolla 
sijaitseva ulkoteatteri.
AMMATTIAINEKERHO Pääaineopintoja tukevaa organi-
soitua toimintaa, kerhoja: *VTK, *LRK, *Ropo.
ASSARI Assistentti eli opetustoiminnassa avustava tieteen-
harjoittaja.
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta.

B
BORDELLI 1. Legendaarisen statuksen saavuttaneet killan 
syysnaamiaiset *Smökissä 2. Ilotalo, porttola.

D
DIPOLI Entinen kongressikeskus. Toimii Aalto-yliopiston 
päärakennuksena.
DOMINANTE Teekkarilähtöinen sekakuoro.
DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu, löytyy osoitteesta 
domo.ayy.fi. Domossa voi varata myös pyykki- ja sauna-
vuoroja.

E
ETYK En Tule Yöksi Kotiin -varustus.
EXCURSIO = EXCU = XQ Hyöty- ja huviretki teollisuuden 
kohteisiin. Kotimaan pitkä eli kolmipäiväinen excu järjeste-
tään killan toimesta kahdesti vuodessa. Myös ammattiaine-
kerhot järjestävät jäsenilleen excuja.

F
FTMK Fuksitoimikunta. Kiltojen, osakunnan ja korkea-
kouluyhdistyksen fuksikapteeneista muodostuva elin, joka 
on vastuussa fuksikasvatuksesta ja suunnittelee teille mm. 
vapaa-ajan toimintaa.
FUKSI Ensimmäisen vuoden opiskelija.
FUKSIKAPTEENI Vastuussa oman kiltansa fuksien vas-
taanotosta ja teekkarikasvatuksesta.
FUKSIMAJURI Otaniemen fuksiasioiden ja kaikkien fuksi-
kapteenien pomo. Päättää *Wapun järjestämisestä.
FUKSIPASSI Vihkonen, johon kerätään fuksipisteitä.
FUKSIPISTE Pisteitä kerätään fuksipassiin. Niitä tulee ke-
rätä tietty määrä saadakseen lakin mahdollisena Wappuna. 
Eniten pisteitä kerännyt saa Vuoden Fuksin tittelin.

FUKSISITSIT Yksi ehdottomista ykköstapahtumista 
fukseille, syksyn
ensimmäiset *sitsit.

G
GORSU Sauna *JMT 5A:n kivijalassa.
GRAVITAATIO *Laskiaisriehan jatkobileet, jotka sijoittuvat 
yleensä Helsingin keskustaan.

H
HAVIS AMANDA aka MANTA Keimaileva patsas Esplana-
din puiston ja Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkaupun-
kiseudun ylioppilaskunnista 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 Humpsva-
kar.
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta.

I
ISOHENKILÖ Vanhempi tieteenharjoittaja, joka tutustuttaa 
sinut Otaniemen saloihin.
ITÄINEN SATAMAKAUPUNKI Helsinki.

J
JMT eli Jämeräntaival - Teekkarikylän Route 66. Kampuk-
semme sykkivä aortta, poikamieskylän valtaväylä.
JULKKU Parillisina vuosina julkaistava wappulehti, ks *Äpy.
JÄMERÄPARTAINEN INSINÖÖRI Teekkareiden toimia 
valvova henkiolento.
JÄYNÄ Kepponen, jonka ansiosta sekä jäynääjillä että 
jäynätyillä on ainakin jälkikäteen hauskaa.

K
KANDIDAATTIKESKUS Otakaari 1. Täällä tapahtuu 
suurin osa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opetuksesta. 
Tunnetaan myös nimellä Päälafka, viitaten Kandikeskuksen 
entiseen asemaan yliopiston päärakennuksena.
KATTOSAUNA *JMT 3A:n ylimmässä kerroksessa sijaitse-
va saunatila.
KETO Aalto-yliopiston keskustoimisto, sisältää mm. 
palvelupisteen.
KIELIKESKUS Kielten opetuksesta vastaava osasto Aallossa. 
Ilmoittautuminen kielikursseille *Oodin kautta ajoissa.
KIKH&T KIK:n hallitus + toimihenkilöt. Valitaan vuosittain 
loppuvuodesta.
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.
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OTANIEMI - SUOMI - OTANIEMI
KONEKILTA Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta Ry, 
Oulun koneteekkareiden kilta.
KONELAFKA Koneosasto Otakaari 4, kivojen ihmisten 
koti. Tuttavallisemmin pelkkä lafka.
KORK Koneenrakentajakilta, Tampereen koneteekkareiden 
kilta.
KRK Koneenrakennuskilta, lappeen Rannan koneteekka-
reiden 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 ottaneet omakseen. Monet ottavat usein enemmänkin.

L
LAFKA Korkeakoulun osasto tai rakennus, esim. *Kone-
lafka. Alunperin lyhenne laitoksesta, mutta nykyään tällä 
voidaan tarkoittaa myös yritystä.
LAKINLASKIJAISET Syys- ja lokakuun vaihteessa järjestet-
tävät isot *AYY:n bileet. Yleinen lakinkäyttöoikeus päättyy 
Lakinlaskijaisiin.
LASKARI 1. Kotilaskujen tarkistustilaisuus 2. Laskuharjoi-
tustehtävä.
LRK Laivanrakentajain kerho.
LUKKARI Laulunjohtaja ja tunnelmanluoja *sitseillä.

N
NOPPA 1. *Opintopiste 2. Useimmiten kuusitahkoinen 
peliväline.

O
OLTERMANNI 1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava profes-
sori.
OODI Tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan omia opin-
tosuorituksia, ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja 
suunnitellaan opintoja. Myös lukukausi-ilmoittautuminen 
tehdään Oodissa. Poistuu kuitenkin käytöstä jo kesällä.
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 tutkintorakenteessa.
OSSI TÖRRÖNEN Legendaarinen teekkari (1915-2009), 
jonka mukaan
on nimetty muun muassa lampi ja sauna.
OSSINLAMPI Teekkarikylän päätepysäkkiä lähinnä sijait-
seva pieni lampi.
OSSINSAUNA Saunatila Otakaari 18:ssa.

OPISKELIJAKORTTI Monessa paikassa hyödyllinen läpys-
kä, jolla todistat olevasi opiskelija.
OPPIMISKESKUS tai Learning Center. Kunnostettu yliopis-
ton pääkirjasto *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 hyvänsä mallivastaus.

R
RANTSU Rantasauna, sijaitsee JMT:n varrella JMT 5:n ja 
7:n takana meren rannalla.
ROPO Rakentamistalouden opiskelijoiden *ammattiaine-
kerho.
RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista torwimus-
iikkia esittävä legendaarinen teekkaripalomiessoittokunta.

S
SECUREPRINT Koulun tarjoama verkkotulostin.
SILLIS Silliaamiainen, joka järjestetään suurien juhlien 
seuraavana aamuna.
SITSIT Laulu-, juoma-, ja ruokapitoinen akateeminen 
pöytäjuhla.
SMT eli Servin Maijan Tie. Perhekylän valtaväylä.
SMÖKKI eli Servin Mökki. *JMT:n alkupäässä sijaitseva 
rakennus. Lukemattomien juhlien pitopaikka.
SPEKSI Humoristinen laulunäytelmä, jossa yllättävät 
juonenkäänteet ja improvisaatio ovat arvossaan. Spekseihin 
kuuluu myös vuorovaikutus yleisön kanssa.
SYL Suomen ylioppilaskuntien liitto, poliittisempi kattojär-
jestö kaikille ylioppilaskunnille.

T
TARAKI Tampereen rakentajakilta, Tampereen raksateek-
kareiden 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 ylioppilaskunnan kokardilla varustettu kesälakki.

7070



OTANIEMI - SUOMI - OTANIEMI
TEEKKARIMUSEO Teekkareiden 145-vuotisesta historiasta 
kerätty pysyväisnäyttely *JMT 3A:n kivijalassa.
TEEKKARISPEKSI *Alayhdistys, joka tuottaa häkellyttävää 
näytelmäkulttuuria vuodesta toiseen.
TEMPAUS Ks. fuksioppaan sisältö.
TEK Tekniikan Akateemiset.
TF eli Täffä 1. Teknologföreningen, ruotsinkielinen osa-
kunta 2. Osakuntatalo Dipolin vieressä, päivisin ruokala. 
Tarjolla erinomaista pastaa keskiviikkoisin.
TJ *Teekkarijaosto.
TKK Edesmennyt Teknillinen Korkeakoulu.
TKY Edesmenneen Teknillisen Korkeakoulun ylioppilas-
kunta.
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 merkki-
päivään nivoutuva iltapuku/frakkijuhla ks. *Kuuban Yö.
VÄRE Vanhalla Ainon aukiolla sijaitseva yliopiston uusi 
rakennus. Väre majoittaa Otaniemen *kylterit ja ARTSilai-
set. Lisäksi sieltä löytyy metropysäkki ja Otaniemen uusi 
ostoskeskus.

W
WANHA POLI Helsinkiin jäänyt entinen ylioppilaskuntata-
lo, nykyisin GLO Hotel Art.
WAPPU Otaniemen kansallinen juhlapäivä, teekkarin joulu. 
Järjestetään, 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
Kesän aikana ja ennen opintoja

OLEN OTTANUT OPISKELUPAIKAN VASTAAN JA ILMOITTAUTUNUT LÄSNÄOLEVAKSI

OLEN MAKSANUT AYY:N JA KONEINSINÖÖRIKILLAN JÄSENMAKSUN (KILLAN JÄSEN-
MAKSUN VOI HOITAA MYÖS ENSIMMÄISELLÄ VIIKOLLA)

OLEN HAKENUT ASUNTOA ESIM. AYY:LTÄ TAI HOAS:LTA. HÄTÄMAJOITUSTA JÄRJES-
TETÄÄN ENSIMMÄISILLÄ VIIKOILLA SITÄ TARVITSEVILLE

OLEN TÄYTTÄNYT KELAN NETTISIVUILLA OPINTO- JA ASUMISTUKIHAKEMUKSET

OLEN AKTIVOINUT AALTO-TUNNUKSENI JA S-POSTINI (LUKUVUOSI-ILMOITTAUTU-
MISEN JÄLKEEN) OSOITTEESSA SALASANA.AALTO.FI JA TARKISTANUT, ETTÄ AAL-
TO-SÄHKÖPOSTINI TOIMII: MAIL.AALTO.FI

OLEN HAKENUT OPISKELIJAKORTTIA OSOITTEESSA FRANK.FI JA LADANNUT FRAN-
KIN MOBIILIOPISKELIJAKORTIN TAI PRINTANNUT AYY:N JÄSENMAKSUKUITIN, JOLLA 
VOIN TODISTAA OPISKELIJASTATUKSENI KUNNES OPISKELIJAKORTTINI SAAPUU

OLEN VIERAILLUT KILLAN SIVUILLA OSOITTEESSA KONEINSINOORIKILTA.FI

OLEN LIITTYNYT KIK-FUKSIT 2021 –TELEGRAM-RYHMÄÄN (QR-KOODI RYHMÄÄN 
SIVUN ALALAIDASSA)

OLEN VARANNUT LAUANTAIN 21.8. KALENTERISTA VAPAAKSI VARASLÄHTÖÄ VARTEN

OLEN VARANNUT KÄTEISTÄ RAHAA MUKAAN ENSIMMÄISILLE VIIKOILLE

OLEN PAKANNUT MUKAAN TUMMAN PUVUN/COCKTAIL-MEKON KOLMANNEN VIIKON 
FUKSISITSEJÄ VARTEN
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Otaniemi
1. TUAS-talo

2. T-talo

3. Kirjasto (Harald Herlin -oppimiskeskus)

4. Amfi

5. Kanditaattikeskus, päälafka

6. Konelafka (K1)

7. Sähkölafka

8. YTHS

9. Smökki (Servin mökki)

10. Rantsu (Rantasauna)

11. OK20 (Otakaari 20)

12. Täffä (Teknologföreningen)

13. Dipoli

14. AYY:n keskustoimisto

15. A Bloc, Väre

16. Otahalli, Unisport

17. Maarintalo

74. Sivunumero
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