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Fuksipäälliköt

Antti Hakala - Malmin prinssi. Olen 21-vuotias kolmannen
vuoden biotuotetekniikan opiskelija ja pääaineeni on
uusiutuvien materiaalien tekniikka. Vapaa-ajalla aika
kuluu palloa potkiessa. #Football #NoFuture #JustGetItIn
#IfYouCan'tStandTheHeatStayOutOfTheKitchen

Mikko Laine - Itä-Vantaan ghettolapsi. Olen 23-vuotias
neljännen vuoden kemiantekniikan opiskelija ja pääaineeni
on bioprosessitekniikka. Pysyn harvoin kahta sekuntia
kauemmin paikoillaan ja harrastan mm. teatteria, laulua,
sirkusta, tanssia, salibandya sekä äärimmäisen laadukkaita
vitsejä.

Olli Kanninen - Joensuun lahja Otaniemelle. Olen
21-vuotias kolmannen vuoden materiaalitekniikan opiskelija
ja pääaineeni on soveltava materiaalitiede. Harrastan
urheilua kaikissa sen eri muodoissa aina vapaapainista
satubalettiin. Mottoni on YOLO.

Meihin fuksipäälliköihin voit olla yhteydessä kaikissa mieltä askarruttavissa
kysymyksissä. Liittyivät ne sitten opintoihin, opiskelijaelämään tai siihen, minkä
Pokémonin valitsisi aloituspokémonikseen - älä pelkää ottaa yhteyttä! Meidät saat
kiinni niin sähköpostin ja puhelimen kuin myös Facebookin ja hihan välityksellä.
040 8388192
mikko.k.laine@aalto.fi
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040 5959231
antti.2.hakala@aalto.fi
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044 0666634
olli.kanninen@aalto.fi

Fuksipäällikköjen tervehdys
Hei moi sinä uusi opiskelija! Valtavat onnittelut pääsystäsi Aalto-yliopiston
Kemian tekniikan korkeakouluun. Olet tehnyt loistavan valinnan! Me
Prosessiteekkarit olemme yhdistys kemian-, bio- ja materiaalitekniikan
opiskelijoille ja sinä olet saanut kunnian kuulua historian ensimmäisiin
prosessiteekkarifukseihin!
Me olemme Antti, Mikko ja Olli, ja olemme sinun fuksikapteenisi.
Fuksikapteeneina autamme sinut jaloilleen opiskelijaurasi alkutaipaleella sekä
ottamaan ensimmäiset askeleesi teekkariyhteisössä. Fuksivuotesi alkaa syksyn
ensimmäisellä viikolla ja huipentuu elämäsi ensimmäiseen Teekkariwappuun,
jolloin ensimmäistä kertaa pääset painamaan vitivalkoisen tupsulakin päähäsi.
Meidän tehtävämme on pitää huoli siitä, että juuri sinun fuksivuodestasi tulee
unohtumaton kokemus, ja autamme sinua ansaitsemaan oman teekkarilakkisi.
Teekkarin arkeen kuuluu paljon muutakin kuin luennoilla istumista ja
tentteihin valmistautumista. Huikeimmillaan se on täynnä uusia elämän
mittaisia ystävyyssuhteita, mieleenpainuvia juhlia, matkoja ympäri
maailmaa ja kokemuksia, joita ei voi saada mistään muualta. Otaniemi
on täynnä mahdollisuuksia. Erilaisia harrastusyhdistyksiä löytyy jokaiselle
kiinnostuksenkohteelle aina improvisaatioteatterista ja metallimusiikista
moottorilentämiseen ja larppaukseen. Jokainen on tervetullut osallistumaan
yhdistysten toimintaan ja tapahtumiin. Suosittelemme kovasti ottamaan
opiskeluajoista kaiken irti, sillä hauskuuden lisäksi opiskelijatoimintaan liittyy
vahvasti verkostoituminen - tutustut jo nyt tuleviin työkavereihisi. Opiskelukin
on huomattavasti mielekkäämpää, kun tunnet ympärilläsi olevat ihmiset.
Alkava fuksivuotesi on suurella todennäköisyydellä ensimmäinen ja viimeinen
fuksivuotesi, ja siitä kannattaa nauttia täysin rinnoin. Lähde rohkeasti mukaan
iloiseen prosessiteekkarijoukkoomme - me takaamme sinulle unohtumattoman
hauskat opiskeluvuodet!
Terveisin, fuksipäälliköt Antti, Mikko ja Olli
———————————————————————————————————————————————
Käsissäsi on Prosessiteekkarien Fuksiopas 2013. Löydät opuksesta kaikenlaista hyödyllistä
tietoa tulevista opinnoista ja opiskelijaelämästä. Opas toivottavasti vastaa osaan
kysymyksistänne, mutta myös herättää uusia. Opas kannattaakin lukea ajatuksella läpi ja
säästää tulevaisuutta varten.
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Koulutusohjelman johtajan terveiset
Hyvä fuksi, siirtyminen lukiosta yliopistoon on jännittävä vaihe opiskelijan elämässä.
Tähän lukiossa on tähdätty ja välitavoite on nyt osaltasi saavutettu. Osalla opiskelijoista
on jo mielikuva yliopisto-opinnoista tai ainakin niihin liittyviä odotuksia. Toiset ovat
vielä hämillään muutoksesta eikä mielikuvaa ole muodostunut.
Tuleva syksy on jännittävä myös meille opettajille. Olemme uudistaneet
koulutusohjelmamme muiden Aalto-yliopiston korkeakoulujen tavoin. Kaikki
korkeakoulumme fuksit suorittavat ensimmäistä kertaa tekniikan kandidaatin tutkinnon
samassa ohjelmassa kolmen aiemman sijasta.
Olemme valmistelleet uuden koulutusohjelman lähtien liikkeelle osaamistavoitteista,
jotka muodostuvat tiedollisista ja taidollisista valmiuksista ja kyvystä toimia
yliopistoyhteisössä ja työelämässä. Näiden laatimista on johtanut ajatus opiskelijan
kehittymisestä asiantuntijaksi korkeakoulumme edustamilla tekniikan aloilla.
Kandidaatintutkinto antaa tähän perusvalmiudet, mutta varsinainen asiantuntijuus
syntyy vasta ylemmässä yliopistotutkinnossa ja työelämässä.
Yliopistolainkin mukaan yliopiston tulee antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta.
Tämän mukaisesti opiskelijat ovat osa yliopistoyhteisöä, jonka ylevänä tehtävänä on
palvella isänmaata ja ihmiskuntaa vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa.
Korkeakoulumme tutkimuksella on merkitys, joka antaa erinomaiset lähtökohdat
mielekkäälle opetukselle ja oppimiselle.
Opiskelu on opiskelijan työtä, opettaminen opettajan. Opetuksen tarkoituksena on
tukea opiskelijaa osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Hyvään oppimistulokseen
päästään vain, kun kumpikin paneutuu työhönsä. Opiskelijalla on oikeus hyvään
opetukseen, mutta samalla tavalla opettaja ja yliopisto voivat odottaa opiskelijalta
sitoutumista.
Opinnot
korkeakoulussamme
valmistelevat
opiskelijaa työelämään. Kehittyvät valmiudet
auttavat mielekkään työn löytämisessä, aluksi
opiskeluun
liittyvissä
harjoittelupaikoissa.
Perinteinen kesäharjoittelu on useimmille
opiskelijoille tärkeä toimeentulon kannalta,
mutta se on myös oiva alusta työelämävalmiuksien
kehittämiseen.
Toivotan sinut tervetulleeksi syksyllä alkavaan
kandidaattiohjelmaan! Odota paljon, ole utelias,
haasta opettajat, tee työtä, mutta pidä huolta
myös omasta hyvinvoinnistasi. Lopussa kiitos
seisoo.
Tapani Vuorinen
Kandiohjelman johtaja
Fuksiopas 2013
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Prosessiteekkarit – suuntana ylöspäin.
Aivan aluksi haluaisin kiittää, että olet valinnut opiskelupaikaksesi
Kemian tekniikan korkeakoulun (CHEM). Riippumatta siitä
siintääkö tulevaisuudessasi bakteerisynteesi, korroosioinhibiitti
vai erotusreaktori, olet tervetullut opiskelemaan Otaniemen
keisarikunnan vihreään osavaltioon. Korkeakoulu osaa kyllä täyttää
päiväsi omalla ohjelmallaan, jota opiskeluksikin kutsutaan. Meidän
prosessiteekkareiden tehtäväksi jää näyttää sinulle, mitä sijaitsee
luentosalien ulkopuolisessa maailmassa.
Prosessiteekkarit
on
koko
CHEM-koulun
opiskelijayhdistys
kanditutkintoa suorittaville opiskelijoille. Yhdistys on niin tuore, että
jokaisella uudella opiskelijalla on mahdollisuus kirjoittaa nimensä
historiaan. Jokaisen PT-fuksin vuodesta ikimuistoista on tekemässä
12-henkinen hallitus, sekä noin 100 ISOhenkilöä ja kymmeniä muita
toimihenkilöitä. Meitä vanhempia opiskelijoita on siis useampikin
auttamassa juuri sinua opiskeluiden alkuun.
Jokainen kirjoittaa oman tarinansa, mutta annan tässä pari vinkkiä
tulevaan: Ota kontakti yritysmaailmaan ekskursioilla aina kun
mahdollista, kysy kun tulee kysyttävää ja äläkä usko vanhoja jääriä
liittyen kurssien vaikeuteen/turhuuteen/helppouteen.
Prosessiteekkarien toiminnasta kannattaa lukea lisää nettisivuiltamme
ja olla opiskeluiden alettua aktiivinen osallistumaan tapahtumiin, joita
kyllä riittää koko vuodelle. Vuoden aikana pääset myös tutustumaan
Puunjalostaja-, Vuorimies- ja Kemistikiltojen toimintaan, mutta näistä
kerron lisää vain kasvotusten.
Nähdään syyskuussa Espoon Otaniemessä!
Mikko Kiviluoma, TkK
Puheenjohtaja
Prosessiteekkarit
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Fuksimajurin tervehdys
Arwoisa tekniikan ylioppilas, fuksi. Olet aloittamassa kokonaan uutta vaihetta
elämässäsi. Valintakokeet ovat nyt takana, ja voit suunnata ajatuksesi tulevaan syksyyn
ja ikiomaan fuksivuoteesi. Edessäsi on paljon haasteita ja uusia seikkailuja, joilla on
takuulla positiivisia vaikutuksia koko loppuelämääsi. Onneksi olkoon, teit loistavan
valinnan tulla opiskelemaan Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakouluun!
Aalto-yliopisto on edelleen nuori ja se hakee jatkuvasti muotoaan. Monialainen yliopisto
tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia opintojen saralla, mutta se mahdollistaa
myös ennennäkemättömät mittakaavat saavuttavan opiskelijatoiminnan. Myös
ylioppilaskunta AYY:n puolella teemme kovasti töitä opiskelijoiden hyväksi. Yliopisto
ja ylioppilaskunta ovat tekijöidensä, eli myös sinun, näköisiä. Meillä kaikilla onkin
suuri kunnia ja vastuu rakentaa tästä yhteisöstä sellainen, jossa kaikilla on hyvä olla.
Yliopistossa opiskelu itsessään on hyvin erilaista kuin lukiossa. Yliopistomaailmassa
vallitsee akateeminen vapaus, joka tuo mukanaan myös akateemisen vastuun.
Voit suunnitella opintosi sekä opiskelutahtisi hyvin vapaasti, mutta vastapuolena
sinulla on vastuu harjoitustöiden palauttamisesta, kurssien käymisestä ja opintojesi
etenemisestä. Suosittelen panostamaan erityisen paljon ajankäytön suunnitteluun
sekä itsellesi sopivien opiskelutekniikoiden etsimiseen.
Tulevana teekkarina sinulla on ainutkertainen mahdollisuus päästä kokemaan
fuksivuotesi aikana huikeita elämyksiä. Opiskelujen vastapainoksi ylioppilaskuntamme
AYY, Otaniemen fuksikapteeneista koostuva fuksitoimikunta FTMK ja oma yhdistyksesi
järjestävät paljon vapaa-ajan ohjelmaa, kuten liikuntatapahtumia, juhlia ja
yritysvierailuja. Kilta- ja fuksitoiminta tarjoavat sinulle loistavat puitteet tutustua
opiskelutovereihisi ja löytää oman paikkasi teekkariyhteisössä. Samanhenkisestä
porukasta löydät varmasti myös elinikäisiä ystäviä.
Teekkarikulttuuri on näkynyt ja kuulunut erityisesti Helsingissä ja Otaniemessä jo yli 140
vuoden ajan. Teekkarit ovat tunnettuja tupsulakeistaan, tempauksistaan, jäynistään,
alati raikaavista lauluistaan ja wappulehdistään. Tärkeintä teekkariudessa on kuitenkin
yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: ketään ei jätetä yksin, ja kaikki hyväksytään mukaan
juuri sellaisina kuin he ovat.
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Myös fuksikasvatuksella on pitkät ja arvokkaat perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen
kaikkea oman fuksikapteenisi tehtävänä on auttaa sinua opiskelijaelämän aloittamisessa
sekä luotsata sinut fuksivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua ja teekkariutta.
Fuksivuotesi aikana keräät fuksipisteitä, joiden avulla voit osoittaa ansainneesi
tupsulakin, teekkareiden arvokkaimman tunnuksen. Fuksikasvatuksen ja pisteiden
keräämisen tarkoituksena on tutustuttaa sinut teekkarikulttuurin monimuotoisuuteen
sekä pitkiin perinteisiin, hauskanpitoa unohtamatta! Tule myös juttelemaan minun
ja muiden fuksikapteenien kanssa tai ainakin moikkaa – me tervehdimme varmasti
takaisin.
Pitkistä perinteistään huolimatta
teekkarikulttuuri on avoin uusille
vaikutteille. Rohkaisenkin sinua,
arwoisa fuksi ja tuleva teekkari,
lähtemään yhdessä fuksitovereidesi
kanssa tekemään teekkaritoiminnasta
juuri teidän itsenne näköistä. Lisäksi
kannattaa tutustua muiden alojen
opiskelijoihin, niin Aalto-yliopistossa
kuin muuallakin Suomessa ja ympäri
maailmaa. Edessäsi on yksi elämäsi
ikimuistoisimmista vuosista, joten
ota siitä kaikki irti – sen voit kokea
ainoastaan kerran elämässäsi!
On suuri kunnia päästä seuraamaan
edesottamuksiasi vuoden aikana,
toivottavasti saan mahdollisuuden
tutustua myös sinuun. Näillä sanoilla
toivotan sinulle aivan loistavaa ja
unohtumatonta fuksivuotta!

Ismo Heikkinen
Fuksimajuri
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Teekkarius ja teekkarikulttuuri
Teekkarius on yhdessä tekemistä, kilta-,
yhdistys- ja ylioppilaskuntatoimintaa,
perinteiden kunnioittamista sekä uuden
luomista. Ei ole vain yhtä tapaa olla
teekkari: oma paikka löytyy varmasti, kun
vain katsoo ympärilleen!
Teekkarilakki
Teekkarin
tunnistaa
tietenkin
teekkarilakista. Teekkarilakki muistuttaa
ylioppilaslakkia, mutta on jotain aivan
muuta: siinä on kuusi kulmaa, ja sen
päälliseen on kiinnitetty musta tupsu,
joka roikkuu lakin oikean reunuksen
yli. Fuksi saa painaa teekkarilakin
ensimmäisen
kerran
päähänsä
(mahdollisesti järjestettävänä) Wappuna
keskiyöllä. Tämä on juhlallinen hetki,
sillä ansaitakseen lakkinsa fuksin täytyy
ahkerasti kerätä fuksipisteitä. Lisää
tietoa fuksipisteistä löytyy seuraavalta
aukeamalta.
Haalarit
Tupsulakin lisäksi teekkarin tunnistaa
haalarista. Haalarikulttuuri rantautui
Suomeen
1980-luvun
alkupuolella
Ruotsista,
ja
teekkareiden
kautta
haalarikulttuuri on levinnyt kaikkien
opiskelijoiden keskuuteen. Jokaisella
killalla
on
omanlaisensa
haalarit,
prosessiteekkareilla ne ovat siniset.
Haalaria kannetaan ylpeänä omasta
opiskelualasta ja niihin usein kiinnitetään
erilaisia haalarimerkkejä.
Sitsit ja laulukulttuuri
Sitseillä eli akateemisissa pöytäjuhlissa
syödään hyvin, mutta illan ohjelman
keskeisimmän
osan
muodostaa
laulaminen.
Teekkari
tunnetusti
laulaa mieluummin kuin hyvin, joten
kenenkään
ei
tarvitse
ujostella
oman äänensä suhteen. Laulut ovat
tavallisesti perinteisiä teekkarilauluja tai

yleisakateemisia juhla- tai juomalauluja.
Laulujen sanoja ei tarvitse muistaa ulkoa,
sillä sanat löytyvät TKY:n Punaisesta
laulukirjasta. Sitseillä pukukoodina on
tavallisesti miehillä tumma puku ja
naisilla vastaava asu. Teemasitseillä
voidaan kuitenkin sitsata vaikkapa
toogassa tai haalareissa. Vuosijuhlat taas
ovat arvokkaat sitsit: miehet pukeutuvat
frakkiin ja naiset pitkään iltapukuun.
Jäynät
Teekkarijäynä on käytännön kepponen
tai tapahtuma, jonka tarkoitus on
aiheuttaa riemua jäynääjissä sekä
jäynän kohteissa ja yleisössä. Jäynä on
luonteeltaan yllätyksellinen ja käyttää
hyväkseen tekniikan keinoja. Jäynä ei
aiheuta kenellekään mielipahaa, eikä
taloudellista, henkistä tai ruumiillista
haittaa. Kuuluisimpiin teekkarijäyniin
lukeutuu
vuonna
1961
Tukholman
edustalla tehty jäynä. Muutama teekkari
poikkesi hieman ennen Vasa-laivan nostoa
Tukholmassa ja palkkasi sukeltajan
viemään pienoisversion Paavo Nurmen
patsaasta laivan kannelle. Patsas aiheutti
ensin meriarkeologisen sensaation ja
myöhemmin
pienen
ulkopoliittisen
selkkauksen.
Tempaus
Tempauksiksi alettiin 1900-luvun alussa
kutsua erilaisia hankkeita, joissa suuri
joukko teekkareita toimii yhdessä
jonkin tärkeäksi koetun yleishyödyllisen
asian hyväksi. Tempauskäskyt antaa
teekkareille Jämeräpartainen insinööri,
salaperäinen henkilö, jota kukaan ei
ole tavannut. Annettu käsky velvoittaa
jokaista fuksia ja teekkaria osallistumaan
tempaukseen omalla työpanoksellaan.
Nykypäivään
mennessä
Otaniemen
teekkarit ovat temmanneet jo vajaat
30 kertaa, kohteinaan esimerkiksi
suomalaisen
viennin
edistäminen
tai nykyajan kiireisen elämänrytmin
vastustaminen.
Tempauksilla
on
tavoiteltu suuren yleisön huomiota sekä
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kerätty varoja tuettaville asioille — koko
ajan tietty pilke silmäkulmassa toimien.
Näin on saavutettu huomattaviakin
päämääriä, kuten vuoden 1949 ”Otaniemi
on — Teekkarikylä tehdään” -tempauksen
tuloksena rakennetut Espoon ensimmäiset
kerrostalot.
Fuksipisteet
Fuksipisteiden
tarkoituksena
on
tutustuttaa fuksit teekkarikulttuuriin,
yhdistyksen ja ylioppilaskunnan toimintaan
sekä muihin tieteenharjoittajiin yli
kiltarajojen.
Fuksipisteitä
varten
jokaiselle
fuksille
annetaan
oma
fuksipistekortti. Fuksipisteitä keräät
osallistumalla yhdistyksen, AYY:n ja
sen alayhdistysten toimintaan - joko
auttamalla tapahtumien järjestämisessä
tai vain saapumalla paikan päälle!
Pääasiassa saat valita mistä pisteesi

keräät, mutta on myös muutama
jokaiselle fuksille pakollinen suoritus,
kuten teekkarimuseokäynti. Heti syksyllä
kannattaa
aloittaa
fuksipisteiden
kerääminen aktiivisesti, sillä jos pisteet
puuttuvat mahdollisen Wapun aattona,
puuttuu myös lakki päästäsi Wapun
päivänä. Ei ole kuitenkaan syytä huoleen:
kun lähdet innokkaasti mukaan, pistetilisi
kertyy nopeammin kuin huomaatkaan!
Tavoitteena ei ole uuvuttaa ketään vaan
tarjota hauskoja hetkiä hyvällä porukalla.
Pisteitä
fuksipistekorttiisi
kirjaavat
fuksipäälliköt
ja
muut
hallituksen
jäsenet pitkin vuotta. Joulun lähestyessä
kerätään kortit tarkastettaviksi, jotta
tiedetään,
paljonko
pisteitä
vielä
uupuu. Mahdollisena Wappuna jaetaan
esteettömyystodistukset ja fukseista
aktiivisimpia muistetaan.

Aito teekkarijäynä tuottaa nokkelalla tavalla kaikille jäynän
osapuolille maittavat naurut. Jäynä on usein ajankohtainen,
kantaa ottava ja hyödyntää tekniikan keinoja.

10

prosessiteekkarit.ayy.fi

Fuksiopas 2013

11

Phuxivatorns hälsning
Stort grattis till din studieplats på Aalto-universitetet. Du har gjort ett utmärkt val,
och du har det bästa möjliga året framför dig, nämligen ditt phuxår!
Jag heter Ella Warras och är Teknologföreningens phuxivator. Teknologföreningen, eller
TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto, och till mina uppgifter hör att ta hand
om de svenskspråkiga förstaårsstuderandena, dvs. phuxarna. Till min hjälp har jag ett
gäng glada och ivriga svenskspråkiga storasyskon, som ser till att du får veta hur du
anmäler dig till kurser, var den godaste studerandelunchen är och vilka fester man inte
ska missa.
Alla studerande på Aalto är välkomna att bli medlemmar av Teknologföreningen. Det
har alltså ingen skillnad vilket modersmål du har, bara du är intresserad av att tala
svenska. Om detta låter som något för dig, ska du under din första dag på universitetet
ta chansen då TF-storasyskonen ordnar ett besök till vårt nationshus Urdsgjallar. Man
kan även komma med till TF senare, men lättast går det första dagen. Det går bra att
vara med både i TF:s och gillets verksamhet, det ena utesluter inte det andra. På TF
kan du lära känna svenskspråkiga studerande från alla olika linjer på Aalto, medan du
på gillet träffar människor från din egen linje.
Det lönar sig absolut att vara aktivt med i phuxprogrammet genast från början,
eftersom ni nu på hösten kommer att börja samla phuxpoäng. Om man sedan efter
phuxåret har samlat tillräckligt med poäng kan man få sin tophsmössa till wappen (om
den ordnas).
Du kommer att få en massa information
om allt mellan himmel och jord, men du
ska veta att det inte är någon fara om du
inte kommer ihåg allt nu. Alla studerande
har en gång varit lika borttappade som
du, och vi har nog klarat oss fint vi också!
Tveka alltså inte att ta kontakt med mig
om du undrar över något, jag svarar mer
än gärna på såväl små som stora frågor.
Ha en skön fortsättning på sommaren!
Mera info om Teknologföreningen hittas
på www.teknologforeningen.fi.

Ella Warras
TF:s phuxivator 2013
0400 799 499
phuxivator@teknolog.fi
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Muun hallituksen esittely
Mikko Kiviluoma, puheenjohtaja
Ookko nää Oulusta? No minä ainakin oon ihan
paljasjalkainen 5. vuoden opiskelija materiaalitekniikan
laitokselta.
Prosessiteekkareissa
johdan
puhetta
yhdistyksen sekä hallituksen kokouksissa. Kokousten
välillä koordinoin hallituksen toimintaa ja yritän saada
omia opintojani kasaan. Vapaa-ajalla olen toivoton
(penkki)urheilufriikki.

Laura Lundell, varapuheenjohtaja
Moi! Olen Laura Lundell, PT:n varapuheenjohtaja
ja neljännen vuoden biotuotetekniikan opiskelija.
Varapuheenjohtajana olen varmistamassa, että teidät
upeat fuksit otetaan vastaan mahdollisimman hyvin. Itse
olen viihtynyt teekkariyhteisössä todella hyvin, koska
ihmiset täällä ovat rentoja, hauskoja ja kaikki otetaan
mukaan. Toivon, että lähdetkin avoimin mielin mukaan
kaikkeen, mitä keksimmekään teidän iloksi.

Ella Potka, emäntä
Moro! Olen Ella, Prosessiteekkarien emäntä. Hommani
on järjestää teille hauskoja tapahtumia yhdessä isännän
kanssa. Meikäläisen löytääkin siis usein sieltä tiskin
takaa virnuilemasta. Silloin, kun en ihmettele pannuja
ja kattiloita keittiössä, pannutan usein longboardilla.
Tervetuloa Otaniemeen, nähdään syksyllä!

Julia Nyström, isäntä
Heippa! Olen Julia, Prosessiteekkarien isäntä ja
neljännen vuoden kemian tekniikan opiskelija. Tehtäviini
isäntänä kuuluu järjestää yhdistyksemme jäsenille
erilaisia tapahtumia ja vastata tapahtumien tarjoiluista
yhdessä emännän kanssa. Näet minut syksyllä hyörimässä
muun muassa teitä varten järkätyillä fuksisitseillä ja
kaikenlaisissa saunailloissa. Tapaamisiin!

14

prosessiteekkarit.ayy.fi

Otto Ojanen, tiedottaja-sihteeri
Moi, olen Otto, Prosessiteekkarien tiedottaja-sihteeri
ja vastaan kaikenlaisesta tiedonkulusta. Pidän huolta,
että hallituksen kokouksissa kaikki tärkeä tulee
kirjattua muistiin ja että kaikki olennainen päätyy myös
prosessiteekkarien silmien alle. Tämä tapahtuu niin
säännöllisten tiedotussähköpostien kuin nettisivujenkin
kautta ja joskus myös Facebookissa. Kannattaa seurata
nettisivuja ja sähköposteja, jotta ei missaa mitään kivaa!

Heidi Välisalmi, rahastonhoitaja
Heipä hei! Olen Heidi, Prosessiteekkarien rahastonhoitaja.
Lähetän laskuja, maksan laskuja ja karhuan rahaa niiltä
onnettomilta, jotka eivät sitsimaksujaan ole hoitaneet
ajoissa. Tähän mennessä karhuttu nolla euroa. Mutta
ehkä vielä joskus joku lipsahtaa… Pidän kirjaa yhdistyksen
taloudesta – siis sitten kun pidän siitä kirjaa. Ihan kohta!

Sakari Poikkimäki, opintovastaava
Hallo! Olen Sakari ja toimin Prosessiteekkarien
opintovastaavana. Tehtäviini kuuluu toimia Kemian
tekniikan korkeakoulun ja Prosessiteekkarien välisenä
linkkinä opintoihin liittyvissä asioissa. Suurin osa
tästä hoituu kokoustamalla, kokoustamalla ja taas
kokoustamalla erilaisissa toimikunnissa ja komiteoissa,
mutta aina välillä pitää nousta barrikaadeille
puolustamaan opiskelijoiden etuja. Minua saa tulla myös
nykimään hihasta, jos jokin opinnoissa mättää!

Johanna Järvinen & Tapio Friberg,
yrityssuhdevastaavat
Tervehdys fuksit! Me ollaan Johanna ja Tapio,
Prosessiteekkareiden yrityssuhdevastaavat eli me
pidetään huolta siitä, että te saatte mahdollisimman
laajan kuvan tulevaisuuden työmahdollisuuksista ja
Suomen prosessiteollisuudesta. Leikitään yritysten
kanssa ja heilutellaan käsiä!

Fuksiopas 2013
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ISOvastaavien isottelut
Moikka!
Me olemme Prosessiteekkarien ISOvastaavat Mikko ja Heini. Onneksi olkoon
opiskelupaikastasi meidänkin puolestamme! Jotta opiskelu ei olisi aivan niin uutta ja
pelottavaa, olemme koonneet avuksesi kasan ISOhenkilöitä, jotka auttavat sinua kaikissa
ongelmatilanteissa ja tutustuttavat sinua opiskelijaelämään ja teekkarikulttuuriin.
Meidän tehtävämme on pitää ISOt kurissa ja nuhteessa.
ISO on toisen vuoden opiskelija, joka on
innokkaasti hakenut fuksin lähimmän tukijan
tehtävää todennäköisesti mahtavan oman
ensimmäisen vuotensa innoittamana. ISOn
tärkein tehtävä onkin varmistaa, että fuksi
pääsee ottamaan teekkarielämästä kaiken
mahdollisen irti.
Ensimmäisenä
päivänä
fuksit
jaetaan
fuksiryhmiin, joista jokaisella on oma
ISOporukkansa. Ensimmäinen viikko kuljetaan
käytännössä koko ajan ISOjen opastamana,
sillä uudessa ympäristössä on paljon uutta ja
ihmeteltävää. Saat tarvittaessa apua esim.
asunto-, opintotuki- ja matkakorttiasioissa. Jos
ISO ei tiedä vastausta kysymykseesi, osaa hän
ohjata sinut oikean henkilön juttusille.
Fuksiryhmä on lähin tukiverkkosi, jonka opit varmasti tuntemaan heti alussa. ISOt
järjestävät pääsi menoksi kaikenlaista aktiviteettia, kuten etkoja tapahtumille,
yhdessä lounastamista tai ihan vaan hengailua, jonka kautta opit tuntemaan muita
opiskelijoita ja pääset pitämään hauskaa! Ota ilo irti fuksivuodestasi ja lähde rohkeasti
mukaan, niin voimme taata sinulle huikeita elämyksiä!
ISOvastaavat Mikko Wuokko ja Heini Elomaa
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Fuksius muistoissani
Tervehdys, kumarrus ja hatunnosto teille, Prosessiteekkarifuksit. Olen Tyko,
fuksi vuosimallia 2012 ja ISO vuosimallia 2013. Onnittelut opiskelupaikasta Aaltoyliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa Otaniemessä, se on hiano juttu se. Itse
aloitin opiskelijaelämäni (sisältäen myös pieniä määriä opintoja) syksyllä 2012.
Saavuin Otaniemeen ilman sen suurempia odotuksia tai ennakkoluuloja. Oletin, että
opiskelijakulttuuri Otaniemessä, teekkarielämä, on lähinnä suuria määriä viinaa ja
hassu hattu. Olin väärässä.
Heti ensimmäisen viikon tapahtumat veivät minut mennessään. Meininki on EEPPISTÄ.
Jokaisessa tapahtumassa, ja seuraavan aamun matematiikan luennolla, yhteishenki
oli vahvasti läsnä uusien ystävien, hauskanpidon ja yhteisen kärsimyksen muodossa.
Vaikka en etukäteen tuntenut oikeastaan ketään opiskelutovereistani, ei se haitannut
ollenkaan. Teekkarit ovat keskimäärin erittäin mukavia ja helposti lähestyttäviä
ihmisiä. Alkoholiakin saattaa olla tapahtumissa joskus läsnä, mutta itsetarkoitus on
nauttia elämästä ja ihmisistä.
Olen kuullut huhua myös siitä, että tekniikan yliopisto-opintoihin kuuluu
opiskelijatapahtumien lisäksi myös itse opiskelua. Kouluun tulee luonnollisesti keskittyä,
mutta elämästä pitää osata myös nauttia lukemisen ohessa. Yhdessä kavereiden
kanssa suoritettu viimeisen illan tenttipaniikkikertaus voi olla hektisyydestään ja
epätoivostaan huolimatta erittäin hauskaa aikaa. ”Ehdit suorittaa kaikki kurssit ennen
valmistumistasi” sanoo wanha wiisauskin.
Fuksivuoden suuri päämäärä alkoi nopeasti
hahmottua: ensimmäinen ja viimeinen
fuksiWappu ja teekkarilakki. Tupsulakki
on teekkarin tunnus, jonka saadakseen
on fuksin osoitettava sen ansaitsevansa.
Erilaisten fuksipisteiden suorittaminen
oli hauskanpidon lisäksi perehdytys
kulttuuriin, ja luo lakille ja teekkarille
tämän
ansaitseman
arvokkuuden.
Unohtumattomia
kokemuksia
olivat
mm.
Wappu,
ensimmäinen
viikko
kokonaisuudessaan, CanCan, fuksiristeily
ja erilaiset sitsit! Jos (ja toivottavasti kun)
Wappu tulee, se fiilis kun saat laittaa lakkisi
päähän yhdessä mahtavien fuksitoverien
kanssa… se on aivan uskomattoman hieno.
Tervetuloa Otaniemeen, nähdään syksyllä.
Rakkaudella, Tyko

CanCan
Tanssiryhmä CanCan on yksi fuksivuoden mieleenpainuvimmista kokemuksista. Porukkaan
kuuluu sekä tyttöjä että poikia, ja melkeinpä kaikkia yhdistää se, ettei tanssia ole sen
suuremmin harrastettu. Tanssitaidon puute ei kuitenkaan haittaa, sillä fuksi-innolla - ja aluksi
Youtuben tutorial-videoilla - syntyy mahtavia esityksiä! Näitä taideteoksia on esitetty Servin
Mökin lavalla sitsikansalle, erilaisten yritysten pikkujouluissa ja jopa tuhatpäiselle Tivolin
juhlakansalle. Tietenkään ei saa unohtaa hieman epävirallisempia keikkoja fuksiristeilyllä
sekä lähes jokaisissa kotibileissä!
CanCaniin voit liittyä vain fuksivuotenasi, ja on suorastaan laitonta jättää tämä kokemus
väliin. Fuksivuoden jälkeen ei kuitenkaan CanCan-henki katoa minnekään, vaan keikoilla
suurimmat hurraajat ja mukanatanssijat ovat vanhoja jäseniä. Esityksiin treenaaminen
on todella joustavaa, ja eniten harjoittelemme ennen keikkoja ja tietysti uusia tansseja
muodostaessamme. Treeneissä on mahtava yhteishenki, ja vaikeimmatkin muuvit toistetaan
niin pitkään, että kaikki pääsevät kärryille.
Syksyllä meidän, CanCanin 2012, on viimeisten keikkojen myötä aika jättää hyvästit lavalla
hameissa hillumiselle, ja te, ihanat Prosessiteekkarifuksit, pääsette jatkamaan meidän
jalanjäljissämme. Lisätietoa CanCaniin liittymisestä saatte myöhemmin syksyllä!
Nauttikaa
allekirjoittaneen
tulette näkemään keikkalavan
eturivissä!
Susanna Tamminen,
CanCan-vastaava 2012
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Tekniikan Akateemiset tukenasi
Tervetuloa tekniikan ammattilaisten joukkoon!
Olen Mikaela, vuosikurssin N kemian tekniikan opiskelija, ja toimin
opiskelijayhdistyksemme TEK-kiltayhdyshenkilönä.
Tekniikan akateemiset, kaverien kesken TEK, on
jokaisen teekkarin, diplomi-insinöörin ja
arkkitehdin etu- ja palvelujärjestö. TEKillä on
noin 70 000 jäsentä ja se tarjoaa jäsenilleen
tukea, turvaa ja neuvontaa koskien työelämää
sekä ajaa jäsenkuntansa etuja esimerkiksi
koulutukseen liittyvissä asioissa.
Opiskelijalle TEKin jäsenyys on täysin ilmainen.
Kannattaa siis liittyä mahdollisimman pian
jäseneksi, jotta pääsee osingoille hyvistä
jäseneduista. TEK tarjoaa lakimiespalveluita ja
työttömyysturvaa, sekä palkkaneuvotteluissa
kätevät suositukset palkkatasosta opintojen joka
vaiheessa. Lisäksi opiskelijana on mukavaa
saada Tekniikka ja Talous –lehti ilmaiseksi
kotiinsa. Helpointa liittyminen on täyttämällä
ensimmäisenä
päivänä
käteen
saatava
jäsenkaavake. Liittymislomakkeen voi täyttää
myös netissä osoitteessa tek.fi/liity.
Lisätietoa saat minulta tai teekkariyhdysmieheltämme Laurilta, sekä tietysti TEKin internetsivuilta!
Rentouttavaa kesän jatkoa, nähdään syksyllä!

Mikaela Mirsch
Prosessiteekkarien TEKyhdyshenkilö
mikaela.mirsch@aalto.fi
050 530 6963
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Lauri Ikonen
Otaniemen teekkariyhdysmies
lauri.ikonen@tek.fi
050 363 9210
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Opintoneuvojan opastukset
Hei uusi opiskelija ja tervetuloa Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijaksi! Olen
Fanny ja minulla on kunnia toimia opintoneuvojananne. Olen siis se henkilö, jonka
hihasta saa ja tulee kiskaista, jos on kysymyksiä opinnoista tai muusta mukavasta.
Oli kyse kurssikorvaavuuksista, jostain yksittäisestä kurssista, opintokokonaisuudesta,
sivuaineesta tai muusta askarruttavasta, ole rohkea ja ota yhteyttä. Ja jos tuntuu
siltä, ettei oikein tiedä kehen ottaa yhteyttä, niin silloin varsinkin olen se kaveri, joka
auttaa. Pohditaan sitten yhdessä mitä tehdään.
Istun korkeakoulumme muiden opintoneuvojien kanssa Opintoneuvolassa, joka
sijaitsee kätevästi Learning Hubin vieressä. Vastaanottoaikani löytää kätevästi Intosta
osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/Yhteystiedot (Into on kätevä
sivusto, josta löytää tärkeitä uutisia opiskelusta, yhteystietoja hyödyllisiin henkilöihin
sekä neuvoja opintoihin). Vastaan tietenkin myös sähköposteihin.
Koulutusohjelmanne on kolmivuotinen, mikä tarkoittaa sitä, että tasan kolmen vuoden
päästä tästä te olette valmistuneet tekniikan kandidaateiksi. Minun tehtäväni tässä
reissussa on tehdä siitä mahdollisimman helppoa opintojen suunnittelun osalta. Vaikka
koulutusohjelmanne on kolmivuotinen, olette saaneet opinto-oikeuden myös suoraan
maisteriohjelmiin.

Hip ja hei!
Fanny Syrjänen
Fanny.syrjanen@aalto.fi

Opintoihin
liittyvissä
haas
ja opiskelij
apalveluiden teissa voit kääntyä
opintokiperämmis
puoleen.
sä
Sieltä
opintojen
asioissa.
suunnittelua saat apua
Lisäksi op
ko
iskelijapalve
skevissa
virallisen su
luis
oritusottee
n ja läsnäo ta voit noutaa
viranomaisi
lotodistukse
a varten.
n
Voit ottaa
opiskelijap
yhteyttä op muita
alveluihin:
studies-chem
into- ja
@aalto.fi.

Opintoneuvola sijaitsee Learning Hubin vieressä
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Tervehdys Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta, sinun AYY:stäsi!
MIKÄ IHMEEN AYY?
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston opiskelijana sinun
ylioppilaskuntasi. AYY tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun, talouden ja
tekniikan opiskelijaa. Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa
tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat
voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen palveluita
ja mahdollisuuksia lähtien lukuvuosikalenterista
ja opiskelija-asumisesta päätyen huikeisiin
AYY Lukuina
vapaaehtoispesteihin. Teemme työtä hyvinvointisi
edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston opetuksen
15 000 jäsentä
kehittämiseksi.
200 Yhdistystä
Lisätietoja AYY:n palveluista, toiminnasta ja
toimijoista löytyy osoitteesta ayy.fi. Esimerkiksi
AYY:n jäsenten on mahdollista vuokrata
erilaisia tiloja, kuten sauna- tai kokoustiloja, ja
pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan.

1 + 3 keskustoimisto + palvelupisteet
100M€ omaisuus
14M€ vuotuinen budjetti
60 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
Satoja vapaaehtoisia

Katso lisää ayy.fi/tilojen-vuokraaminen

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa opiskelijakorttiasiasi. Palvelupiste
löytyy kaikilta kolmelta kampukselta:
Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 A, 3. kerros
OOP-palvelupisteen tilassa,
Helsinki
arabia@ayy.fi
050 520 9439

Töölön palvelupiste
Runeberginkatu 14–16
A-siipi, Helsinki
toolo@ayy.fi
050 520 9490

Otaniemen palvelupiste
ja AYY:n asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400

Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoitteesta ayy.fi/palvelupisteet

ASUMINEN
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kaikille Aaltoyliopiston opiskelijoille AYY:llä ei kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä
myös muiden reittien kautta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat
opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus
opiskelupaikasta on saapunut. Jotta saa ns. fuksipisteen asuntojonoihin, pitää
ensimmäisen vuoden opiskelijan hakea asuntoa joko heinäkuun tai joulukuun aikana,
riippuen siitä, aloittavatko he opintonsa syksyllä vai keväällä.
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Asunnon hakeminen AYY:ltä:
• Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon:
ayy.fi/asuminen
• Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: ayy.fi/
hakuinfo
• Hae AYY:n asuntoa Campus-järjestelmän
kautta: campus.ayy.fi
Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasolla)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410
Asuntotoimisto on avoinna arkisin klo 12.00-16.00 ja joka
kuukauden ensimmäinen arkipäivä klo 9.00-16.00.

Puhelinaika: Arkisin klo 09.00-11.00. Toimiston aukioloaikoina puhelimeen
vastataan mahdollisuuksien mukaan.
Postiosoite: Asuntotoimisto/AYY, PL69, 02150 Espoo

Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunkiseudulla:
- HOAS: Helsingin opiskelija-asuntosäätiö on pääkaupunkiseudun suurin opiskelijaasumisen järjestäjä. www.hoas.fi
- Lyyra: Lyyralta löytyy myös asuntoihin liittyviä palveluita: www.lyyra.fi/asunnot

OPINTOTUKI
Opintotuki on tarveharkintainen ja vastikkeellinen* sosiaalietuus, joka koostuu
kolmesta osasta:
•
•
•

Opintoraha 298 €/kk (yksin asuva yli 20-vuotias)
Asumislisä 80 % vuokrasta, maksimissaan kuitenkin 201,60 €/kk
Opintolaina 300 €/kk

*tarve = tulot alle 660 euroa tuellista ja alle 1970 euroa tuetonta kuukautta kohden
vastike = 5 opintopistettä per tukikuukausi.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittamista varten opiskelijalle myönnetään
37 tukikuukautta. Kun opiskelija on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon
(kandidaatintutkinnon), hänelle myönnetään ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittamista varten 28 tukikuukautta.
Muista seurata tulojasi ja
suhteuttaa tukikuukaudet
tulorajojen
mukaan!
Ohjausta saat yliopiston
opintotukipalveluista:
Into.aalto.fi > Palvelut >
Opintotuki
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TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
eli YTHS. Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterveyden ja
mielenterveyden alueilla. Voit aina varata ajan YTHS:ltä, kun koet siihen olevan
tarvetta. AYY:n jäsenmaksu sisältää YTHS:n vakuutusluonteisen perusmaksun.
Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää omaa kunnallista terveysasemaasi
tai terveyskeskuspäivystystä.
Lisätietoja: pääkaupunkiseudun terveysneuvontanumero p. (09) 100 23

Saat ensimmäisenä opiskeluvuonna pyynnön osallistua YTHS:n sähköiseen
terveyskyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoitettu 1. vuoden opiskelijoiden terveydentilan
kartoitukseen ja on erityisen tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jälkeen saat
tarvittaessa kutsun terveydenhoitajalle ja/tai hammashoitoon.

YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä tahansa toimipisteen palveluja, myös muilla
paikkakunnilla.

Lisätietoja: yths.fi & ayy.fi/hyvinvointi-ja-terveys
Huolissa ja uupumisessa
oppilaitospastorit.

auttaa

opiskelijoiden

tukikeskus

Nyyti

ja

Aallon

Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi > palvelut > Aalto-papit

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman korkeakoulusi opinto- ja
opiskelijapalveluiden (OOP) tai Aallon opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@
aalto.fi).
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Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia (92 €/12 kk !!!)
liikuntapalveluja tuottaa UniSport. Liikkujia
palvelevat liikuntakeskukset Helsingin yliopiston
keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa,
Otaniemessä, Töölössä sekä Viikissä. UniSportin
tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua,
kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä.

Lisätietoa: www.unisport.fi.

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne
opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava,
Kirkkonummi, Vantaa), ja joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. Opiskelijan
alennuslippu myönnetään myös seutulippualueella tilapäisesti asuville ulkomaisille
vaihto-opiskelijoille, jos lipun myöntämisperusteet muuten täyttyvät.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja alennuslippuhakemus löytyy sivulta
www.hsl.fi seuraamalla polkua: liput ja hinnat -> alennusryhmät -> opiskelijat

Matkustaminen pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä:
1.
Katso aikataulut osoitteesta reittiopas.fi
2.
3.

Mene kulkuvälineellä päämäärään
Jää pois kyydistä

Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien välillä
Kampista Otaniemeen pääsee nopeasti Länsiväylää kulkevilla linjoilla 102 ja
103. Rautatieaseman vierestä Elielin aukiolta lähtevät linjat 194 ja 195 kiertävät
Kuusisaaren kautta. Lisäksi seutuliikenteessä kulkevat linjat 505, 506, 510, 512 ja 550.
Tiedelinja 506 yhdistää tiedeyhteisöt: Viikki, Arabianranta, Kumpula, Pasila, Meilahti,
Otaniemi ja Pohjois-Tapiola ovat saman reitin varrella. Espoon sisäisessä liikenteessä
Otaniemeen kulkevat linjat 2, 4, 10, 15 ja 52. Kampin ja Arabian väliä voi kulkea joko
Rautatieaseman edestä raitiovaunulinjalla 6, tai busseilla 71 ja 74.
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten liikennelaitosten aikataulukirjoista tai
nettisivuilta www.hsl.fi. Kannattaa katsoa Internetissä toimiva HSL:n helppokäyttöinen
Reittiopas osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löydät helposti ajankohtaiset
joukkoliikenneaikataulut ja -reitit.
Fuksiopas 2013
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Opiskelijana kaukoliikenteessä
•

VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista on 45-55 %. Lisätietoa: www.vr.fi

•

Myös Matkahuollon opiskelija-alennus on 50 % vähintään 80 kilometrin 		
pituisesta linja-automatkasta. Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.

•

Sekä junissa että busseissa opiskelija-alennuksen saamiseksi tarvitaan 		
voimassa oleva opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta
ei oikeuta alennukseen!

		

Kuka auttaa jos?
Aalto-yliopiston
opintopsykologit

Opintotukitoimisto,
Kela

YTHS

AYY:n
asuntotoimisto

Oman laitoksesi
opintoneuvoja,
opettajatuutori, tms.
Nyyti ry
-opiskelijoiden tukikeskus,
Korkeakoulupastorit
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Kiltakummin kiljahdus
Sinä fuksi!
Vielä kerran: suuren suuret onnittelut päräyttävästä opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa!
Vaan onneksi paras on vasta edessäpäin! Sinua odottavat, paitsi mielenkiintoiset
opiskeluvuodet uusien ystävien kanssa, myös lupaavat ja kiintoisat työmahdollisuudet.
Erityisen mielenkiintoista on päästä aloittamaan uudessa kandidaattiohjelmassa! Vaan
eipä mennä liian pitkälle tulevaisuuteen vielä!
Minä olen Ilmi, ja toimin tänä vuonna 2013 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan,
lyhyemmin AYY:n hallituksen jäsenenä. Mikä AYY? Muistan, kun tiirailin itse fuksina
kesällä 2010 fuksiopastani ja pohdiskelin paitsi sitä, miksi kaikki ovat minusta ja
fukseista niin innostuneita, niin myös sitä, että mikä ihmeen AYY. Sittemmin seikkailut
omassa killassani Athenessa, AYY:llä ja muissakin yhdistyksissä ovat antaneet paljon
lisää tietoa, mutta ennen kaikkea myös uusia ystäviä, mielenkiintoisia kokemuksia ja
avartaneet maailmaa jos jonkinlaiseen suuntaan. Opitkin siis niin omasta yhdistyksestäsi
Prosessiteekkareista kuin AYY:stäkin vielä paljon lisää, mutta pähkinänkuoressa: me,
AYY, tarjoamme jäsenillemme (eli sinulle!) asuntoja, kulttuuritoimintaa, edunvalvontaa
muun muassa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä sekä yhteisön, tukea yhdistyksille
ja paikan kehittää itseään. Melkoisesti kaikkea, ja lisää saat tietää lukemalla ja
kyselemällä. Ja ai niin, istun toimistollamme Otaniemen ostarilla ihan Alepan vieressä,
tule sinne käymään ja juttelemaan!
Paitsi aaltolainen, teekkari, ja AYY:n hallituksen jäsen, olen myös Prosessiteekkarien
AYY-kummi! Olen siis erityisen kiinnostunut siitä, mitä juuri sinulle kuuluu! Mutta paljon
kaikkea mielenkiintoista
odottaa edessäsi. Ota
selvää, mene mukaan.
Kysy ja kyseenalaista!
Ja vielä, nauti kesästä!
Jutellaan kun tavataan! :)
Ilmi Salminen
ilmi.salminen@ayy.fi

Fuksiopas 2013

29

Speksi on kuin teatteria, mutta hauskempaa
Speksi on interaktiivista musiikkiteatteria, jossa yleisö voi vaikuttaa
lavan
tapahtumiin
“Omstart!”-huudoilla.
Omstartin
raikuessa
näyttelijät improvisoivat juuri tapahtuneeseen tilanteeseen uuden
vivahteen, ja ehkäpä myös orkesteri ja tanssijat liittyvät spontaanisti
mukaan. Lopputuloksena on kutkuttavan hauska, koskettava ja taatusti
ainutkertainen kokoillan show.

Teekkarispeksi – Suomen suurin opiskelijamusikaali
Teekkarispeksi on Otaniemestä ponnistava, opiskelijoista ja
valmistuneista koostuva värikäs teatteriyhdistys. Keväisin Teekkarispeksi
tuottaa täysiverisen musikaaliproduktion, jonka näkee lähes 5000
katsojaa ympäri Suomea. Tämän jokavuotisen spektaakkelin toteuttaa yli
satahenkinen tekijäjoukko, jossa ovat mukana kaikki musiikkiteatterin
osa-alueet puvustajista ja lavastajista tanssijoihin sekä valo- ja
äänitekniikasta orkesteriin.
Mainio tapa hypätä mukaan speksikelkkaan on osallistua alkusyksystä
speksin
tanssija
improvisaatiokursseille,
puvustusiltamiin,
bändijameihin, saunailtoihin ja muihin speksikkäisiin tapahtumiin.
Kevään 2014 produktion tekijät valitaan loppusyksystä, ja mukaan
mahtuu niin rautaisia ammattilaisia kuin tulevia kykyjä - Teekkarispeksi
tarjoaa innostuneille ensiluokkaista opastusta ja ohjausta jokaisen osaalueen tiimoilta.
Klikkaa itsesi osoitteeseen www.teekkarispeksi.fi/mukaan ja päästä
luovuutesi valloilleen!
“Opiskelijat tekevät huvikseen parempaa kuin ammattilaiset tosissaan.”
– Kriitikko vuoden 2011 Teekkarispeksistä
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Edustajistossa on valta vaikuttaa
Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopistoon. Aloittaessasi opintosi tulee sinusta
myös Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan AYY:n täysivaltainen jäsen yhdessä noin
15.000 muun opiskelijan kanssa. Jotta näin suuren yhteisön jäsenten ääni saataisiin
kuuluviin päätöksenteossa järkevästi, valitaan AYY:lle kahden vuoden välein vaaleilla
45-jäseninen edustajisto. Edustajisto päättää monista jäsenen arkeen vaikuttavista
asioista, kuten jäsenmaksuista ja uusien asuntokohteiden rakentamisesta.
Kemian
tekniikan
korkeakoulun
opiskelijoista
koostuva
edustajistoryhmä
Prosessiteekkarit ajaa edustajistossa opiskelijoidensa etuja. Ryhmällä on nykyisessä
edustajistossa kolme paikkaa. Autamme mielellämme askarruttavissa kysymyksissä,
tule rohkeasti juttelemaan ryhmän jäsenille.
Ensi syksynä järjestettävissä vaaleissa valitaan uusi edustajisto seuraavalle
kaksivuotiskaudelle. Vaaleissa voivat asettua ehdolle ja äänestää kaikki ylioppilaskunnan
läsnä olevat jäsenet. Mikäli sinulla on intoa olla mukana vaikuttamassa AYY:n kehitykseen
ja kulkuun, niin lähde rohkeasti mukaan ehdolle syksyllä. Edustajistotoiminta ei vaadi
minkäänlaista aikaisempaa kokemusta, sillä pidempään mukana olleet ovat mielellään
tukena tarvittaessa. Ja vaikka et ehdolle lähtisikään, niin muista äänestää - se on
ainoa tapa vaikuttaa.
Nautinnollista kesää ja nähdään syksyllä!
Iiro Lehtiniemi
Puheenjohtaja 2013
Prosessiteekkarit -edustajistoryhmä

Fuksiopas 2013

31

Prosessiteekkarit on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys, joka
ottaa vastaan kemian- bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman uudet
opiskelijat ensimmäistä kertaa nyt tänä syksynä. Meidät tunnistaa sinisestä
hihasta, josta löytyvät myös punainen ja keltainen raita. Uudet opiskelijat
saavat siniset haalarit, joiden selkää kaunistaa Prosessiteekkarien logo
- bourdonputkimanometri. Prosessiteekkarit hengailevat upouudessa
Learning hub -yhdistystilassa. Yhdistys on tuore ja sen perinteet vasta
muodostumassa, joten teillä, hyvät fuksit, on suuri vaikutusvalta
yhdistyksen tulevaisuuteen.
Puunjalostajakilta on paperitekniikan, sellutekniikan sekä
mekaanisen puunjalostuksen lukijoille vuonna 1945 perustettu
kilta, johon vuonna 2010 lisättiin myös Biotuotetekniikan lukijat.
Meidät tunnistaa keltaisista haalareista sekä iloisesta meiningistä.
Kiltahuoneemme on pieni ja kodikas, josta meidät löytää pelaamassa
minibilistä ja siantappoa sekä naureskelemassa kiltamme lehden
Juopuun jutuille. Tervetuloa tutustumaan!
Jaakko Pusa
Puheenjohtaja 2013
Puunjalostakilta ry
Kemistikilta on perustettu vuonna 1891, mikä tekeekin siitä Aaltoyliopiston killoista vanhimman. Killan tunnus on valkoinen neon-atomi
sinisellä pohjalla. Vaikka killan virallinen väri on sininen, kemistin
tunnistaa kuitenkin kauniista kemistinpunaisista haalareista, joiden
selässä komeilee killan logon lisäksi teksti ”Saa juottaa”. Helpoiten
meidät kemistit löydät kiltahuoneeltamme, jossa pelataan ahkerasti
killan virallisia pelejä coronaa ja marjapussia sekä luetaan kiltalehteä
Tislettä.
Elina Honkanen
Puheenjohtaja 2013
Kemistikilta ry
Vuorimieskilta on yksi Kemian tekniikan korkeakoulun kolmesta
killasta, jonka jäsenistö koostuu pääosin materiaalitekniikan
opiskelijoista ja täten kilta edustaa yhden kandidaattivaiheen
pääaineen opiskelijoita. Vuorimieskilta on Kemian tekniikan
korkeakoulun killoista nuorin mutta tänä syksynä kilta täyttää
kuitenkin kunnioitettavat 66 vuotta. Vuorimiehet tunnistaa kaljakorin
sinisistä haalareista, hyvästä meiningistä ja railakkaasta laulusta.
Syksyllä nähdään!
Ted Nuorivaara
Puheenjohtaja 2013
Vuorimieskilta ry
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Muita Otaniemen asukkeja
Otaniemessä asustelee 14 kiltaa, 2
korkeakouluyhdistystä ja yksi osakunta
(TF). Kaikilla killoilla on oman värisensä
haalarit, joista ne voi tunnistaa. Tässä
pieni värikartta:

Rakennusinsinöörikilta (IK)
Raksalla on tummansiniset haalarit,
joissa on vihreä hiha. Raksalainen
tunnetusti jaksaa.
Sähköinsinöörikilta (SIK)
Sähköläisiä on paljon, haalareiden
väri puhtaanvalkoinen ja selässä
hehkulamppu.

Arkkitehtikilta (AK)
Arkkitehdeillä on maalarinvalkoiset
haalarit, joiden logo vaihtuu vuosittain.
Yhdenkin bongaaminen tuntuu samalta
kuin näkisi Ferrarin Helsingissä.

Teknologröreningen (TF)
TF:n haalarit ovat tummemman
punaiset kuin kemisteillä ja selässä on
keltainen logo.

Athene
Athene on Otaniemen toiseksi nuorin
kilta. Haalarit ovat oliivinvihreät ja
niissä on musta hiha.

Tietokilta (TiK)
Tikkiläisten kiiltävänmustien haalareiden
selkää koristaa miukumauku. Huhujen
mukaan tikkiläisten haalarit hylkivät
vettä, likaa ja naisia.

Automaatio- ja Systeemitekniikan kilta
aASit pukeutuu muodikkaasti violettiin
haalariin ja mustaan hihaan.

Tuotantotaloudenkilta (Prodeko)
Tutalaisten valkoiset haalarit on
koristeltu sateenkaaren värisin raidoin.

Fyysikkokilta (FK)
Otaniemen “poikamieskillan” haalarit
ovat luonnonvalkoiset, selässä iso fii.
Inkubio
Otaniemen tuorein kilta. SIKistä
sikisseet inkubiitit kulkevat ruskeissa
haalareissa, joissa on valkeita laikkuja.
Insinööritieteiden ylioppilaat (ITY)
ITY on insinööritieteiden korkeakoulun
korkeakouluyhdistys, jonka tarkoitus
on yhdistää KIKin, MK:n ja IK:n
opiskelijat.
Koneinsinöörikilta (KIK)
Koneen haalarit ovat miehekkään
vaaleanpunaiset ja logona jakoavain,
jonka sisällä on teekkarilakki.
Maanmittarikilta (MK)
Mittareiden haalarit ovat mattamustat
valkoisin tekstein. Vasen hiha on vihreä
tai punainen.
Fuksiopas 2013
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Teekkarin sanastoa
AINO AYY:n lehti
Alvari 1. ruokala päärakennuksessa
2. aukio päärakennuksen edessä
Amfi
Porrasmainen
rakennelma
päärakennuksella.
assari assistentti, kursseilla se, jolta saa
kysyä ihan mitä vain (vastaa myös aivan
mitä vain)
CanCan
Prosessiteekkarifukseista
koottava messevä tanssishow
DI Diplomi-insinööri. Sinä ehkä joskus.
Dipoli Opiskelijaruokaa ja isoja bileitä.
ekskursio excu, XQ, reipashenkinen
yritysvierailu.
etkot juhlia edeltävä osio
fuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija, ei
tupsua
fuksimajuri
FTMK:n
puheenjohtaja,
päättää järjestetäänkö Wappu.
Fuksipäällikkö
Prosessiteekkarien
fuksikapteeni
eli
fuksitoiminnasta
vastaava henkilö. Fuksien tuki, turva ja
auttava puhelin.
Fuksipäällikön ilmoitustaulu Yhdistystilan
ilmoitustaululla on yleensä tiedot fuksien
tapahtumista.
Kannattaa
vilkaista
säännöllisesti
FTMK Fuksitoimikunta, johon kuuluu
kaikkien kiltojen fuksikapteenit.
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa.
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma
hymni Teekkarilaulu, jonka saa laulaa
ainoastaan keskiyöllä.
IE Isännistö ja emännistö.
Into Opintoasioissa Aallon opiskelijoille
tärkein tiedotuskanava. https://into.
aalto.fi/display/fimasterchem/Etusivu
ISO ISOhenkilö, fuksin tuki ja turva,
tutustut ekana päivänä.
itäinen satamakaupunki Helsinki
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jatkot juhlien jälkeen
jajatkot jatkojen jatkot, jatkojen jälkeen
Julkku
teekkarien
Wappujulkaisu.
Ilmestyy parillisina vuosina
Juopuu PJK:n oma laadusta riippumaton
kiltalehti
jäynä harmiton ja hauska kepponen
JMT
Jämeräntaival,
poikamieskylän
pääväylä
Kasper Materiaalitekniikan laitoksen
ruokala, “Vuori”
Keltsu ravintola Cantina, Dipolissa
kilta Teekkarien ainejärjestö
kiltis Kiltahuone, opiskelijoiden oma tila
lafkalla, jossa voi relata ja pelata
KK Kemistikilta
Kondensatio KK:n vuosijuhla keväällä.
Kuumahionta PJK:n vuosijuhla keväällä.
kylteri kauppiksen opiskelijatoveri ja
Aaltolaiskaveri
labrat
Laboratoriossa
suoritettavia
kokeita, joissa pääsee jo itse
tositoimiin
lafka Laitos, rakennus, jossa opiskellaan,
esim. päälafka
Lakinlaskijaiset Syyskuun viimeisenä
päivänä järjestettävät bileet, jolloin lakit
on laskettava.
laskarit laskuharjoitus
Learning
Hub
Prosessiteekkarien
yhdistystila
lukkari laulunjohtaja, esim. sitseillä
Lämmönsiirto
Prosessiteekkarien
vuosijuhla syksyllä
Maarintalo paljon tietokoneita,
käytössä työskentelyyn

24/7

n paljon tai enemmän tai vieläkin
enemmän
nakki viuhuu ja saattaa napsahtaa,
tyypillisesti pieni homma tai jopa “virka”
noppa op, opintopiste, kertoo kurssin
laajuudesta
Noppa-portaali kursseihin liittyvät tiedot
ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä
hoidetaan tätä kautta.
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OK20 sauna- ja sitsitila Otakaari 20:ssä
Oodi opintorekisterijärjestelmä, jossa
ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin.
Ossinlinna Otakaari 18, bussien päättärin
vieressä, sis. Ossinlinnan sauna
Otaantuminen Muusta elämästä ja
yhteiskunnasta etääntyminen. Muista
käydä Otaniemen ulkopuolellakin!

Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa,
pääosassa Gravitaatiossa ja Wappupäivän
aamuna

prujata kopioida, monistaa
PJK PuuJiiKoo eli Puunjalostajakilta

Wappu
Teekkarin
suurin
järjestetään, jos fuksimajuri suo

Rantsu Rantasauna Otaniemessä
RWBK Retuperän WBK, Uudempaa
ranskalaista torvimusiikkia soittava yhtye

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö,
Otaniemen
toimipiste
osoitteessa
Otakaari 12.

selkkari
työselostus,
muuttaa
käsittämättömät
labratulokset
tieteelliseksi työksi
sillis
silliaamiainen,
nautitaan
yleensä juhlantäyteisen yön jälkeen,
Wappupäivänä Ulliksella
sitsit akateemiset pöytäjuhlat; hyvää
ruokaa, juomaa ja seuraa, jos laulannalta
ehtii
SMT Servin Maijan tie, (p)erhekylän
valtaväylä
Smökki Servinmökki, keskellä Otaniemeä,
sitsejä ja bileitä iltaisin
speksi
musiikkipitoinen
ja
hauska
interaktiivinen näytelmä
sähköposti tärkein tiedotuskanava, lue
joka päivä!

Äpy
teekkareiden
Wappujulkaisu,
ilmestyy parittomina vuosina.

vanhempi tieteenharjoittaja vuosikurssin
2-N opiskelija tai henkilö, joka on
valmistunut
VK Vuorimieskilta
juhla,

taikkilainen Taiteen ja suunnittelun
korkeakoulun opiskelija, Aaltolaiskaveri
Teekkarimuseo JMT 3:ssa sijaitseva
teekkarien historiaa esittelevä tila.
Tutustut tähän ansaitaksesi lakkisi.
TEK Tekniikan Akateemiset
Tisle Kemistikillan kiltalehti
Toimari yhdistyksen toimihenkilö
tupsufuksi 2. vuosikurssin opiskelija,
omistaa tupsun
täffä TF, Teknologföreningen, AYY:n
ruotsinkielinen
ja
samalla
ainoa
teekkariosakunta. Myös opiskelijaruokala,
josta spagettia aina keskiviikkoisin!
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JAPANIIN?
HONG KONGIIN?
VIETNAMIIN?
MUSIIKKITALOON?
TANSKAAN?
TAMPEREELLE?
KVARTETTIKEIKALLE?
BULGARIAAN?
ETELÄ-KOREAAN?
ENGLANTIIN?
SINFONIA LAHTI?
TUNISIAAN?
NAIMISIIN?
ARGENTIINAAN?
KUOROON?
DOMINANTEEN!

Dominanten mainos

DOMINANTE, TUO MAINIO
TEEKKARIHENKINEN SEKAKUORO,
ON VIIMEISEN KYMMENEN
VUODEN AIKANA MUUN MUASSA
LAULANUT MAAILMAN YMPÄRI
A CAPPELLANA JA ORKESTEREIDEN
SÄESTÄMÄNÄ, EIKÄ TAHTI HIDASTU.
LAULATTAAKO JO?
KOELAULUT
TI 10.9. & 17.9.
KLO 16-20
DOMINANTE.FI
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Kutsu Varaslähtöön
Mitä?

Varaslähtö on prosessiteekkarifukseille järjestetty startti syksyyn ja
opiskeluelämään. Samaan aikaan järjestetään muiden kiltojen varaslähtöjä,
mutta meidät prosessiteekkarit erotat sekavankirjavasta joukosta, joka
on pukeutunut punaisiin, sinisiin ja keltaisiin haalareihin. Ohjelmassa on
rentoa hengailua, tutustumista opiskelutovereihin, leikkimielistä pelailua ja
hauskanpitoa!

Missä?

Otaniemessä, Alvarin aukiolla lauantaina 31.8. klo 14 alkaen. Huonon sään
sattuessa ja joka tapauksessa myöhemmin illalla siirrymme sisätiloihin
Rantasaunalle, joka on yksi Otaniemen monista saunatiloista. Sauna sijaitsee
Jämeräntaival 5:n takana.

Miksi?

Varaslähdössä pääset tutustumaan uusiin fuksitovereihisi ja ISOhenkilöihisi
jo ennen koulun alkamista ja saat ensikosketuksen teekkarikulttuuriin.
Ensimmäistä koulupäivääkin tarvitsee tämän jälkeen jännittää paljon
vähemmän!

Mitä mukaan?

Rantasaunalla on illemmalla saunomismahdollisuus, joten ota halutessasi
mukaan pyyhe. Sen lisäksi et tarvitse mukaan muuta kuin iloisen mielen ja
säähän ja pelailuun sopivan asustuksen.
Jos ja kun päätät ottaa Varaslähdön, ilmoita siitä meille fuksipäälliköille
viimeistään muutama päivä ennen tapahtumaa (040 5959 231 tai antti.2.hakala@
aalto.fi). Näin osaamme varata paikalle sopivan määrän pientä purtavaa! Jos
tarvitset yösijan illan päätteeksi, ilmoita meille, niin järjestämme asian!
Nähdään varaslähdössä!
Olli, Mikko ja Antti & muut Prosessiteekkarit
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Otaniemen kartta

43

40

19

1.
2.
3.
4.
8.
11.
12.
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Päärakennus/Kanditalo
Rakennustekniikka
Teknillinen fysiikka
Sähkötekniikka
Konetekniikka
Kemiantekniikka
Materiaali- ja kalliotekniikka

14. Biotuotetekniikka
15. Pääkirjasto
17. Maarintalo
19. Dipoli
20. Ostoskeskus
22. Aalto-yliopiston johto
25. Design Factory
prosessiteekkarit.ayy.fi

28. Otahalli
30. Tietotekniikka
37. TUAS-talo
38. AYY:n toimisto
40. TF
43. YTHS

Syksyn tapahtumia
Elokuu

23.9. & 24.9. Sitsikoulutukset
Opetellaan sitsauksen jalo taito. Läsnäolo
pakollinen - päivän saat itse valita!

31.8. Varaslähtö
Kts. sivu 37.

26.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit

Syyskuu
2.9. Ensimmäisen päivä
Luvassa
on
tutustumista
kampukseen,
teekkarielämään
sekä
tietysti
muihin
opiskelijoihin. Varaa koko päivä ja ilta vapaaksi!

31.9. Lakinlaskijaiset

Lokakuu

3.9. Aalto-party
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat

5.10. Korkeakoulusitsit
Sitsausta korkeakoulun kiltojen kanssa.

4.9. CHEM-kiva
Touhutaan ja grillaillaan yhdessä korkeakoulun
kiltojen kanssa.

14.10. Suuri Saunaseikkailu
Seikkailuhenkistä rasteilua fysistien, aASien,
TIKin ja Inkubion seurassa.

5.9. Otasuunnistus
Hupaisaa rastienkiertelyä ympäri Teekkarikylää.

Marraskuu

7.9. Peli-ilta
Raskaan ensimmäisen viikon jälkeen on hyvä
rentoutua konsoli- ja lautapelien parissa Hubissa.
9.9. Lettufudis
Rentoa leikkimielistä urheilua IK:n ja MK:n
kanssa, jonka jälkeen nautitaan porukalla lettuja
ja mehua. Jatkoilla lämpenee Rantasauna.
10.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä,
tällä
kertaa
itäisen
satamakaupungin eli Helsingin keskustassa.

5.11. Fuksien juhlasitsit
14.11. Teekkarikulttuuri-ilta
Tutustutaan teekkarikulttuuriin ja vieraillaan
Teekkarimuseossa.
25.11. Prosessiteekkarien pikkujoulut
Puuroa ja piparia!

Joulukuu
1.-3.12. Nelikiltaristeily
Keinutaan Athenen, IK:n ja Prodekon kanssa
Tukholmaan ja toivottavasti takaisin.

12.9. Fuksiryhmäkivaa
Sisältö selviää myöhemmin!
14.9. Lämmönsiirto
Prosessiteekkarien vuosijuhlat, jonne te fuksit
olette tervetulleita tapahtuman jatkoille
Rantasaunalle sekä sunnuntain silliaamiaiselle
OK20:een.
16.9. Karkkipäivä
Fuksien karkkipäivä, käydään
Fazerin Vantaan tehtaalle.

2.-11.11. Teekkarius-juhlaviikko

tutustumassa

18.9. Skumppacruise ja -bileet
Kuohuvaa menoa kohti Kauppatoria,
skumppabileiden merkeissä.

Tähän on koottu fuksivuotesi syksyn tärkeimpiä
tapahtumia. Näiden lisäksi on luvassa paljon
muutakin - näistä saat infoa myöhemmin. Muista
joka viikko lukea fuksipäällikköjen viikkotiedotus
ja tarvittaessa tarkistaa tapahtumakalenteri
yhdistyksen nettisivuilta prosessiteekkarit.ayy.fi

jatkot
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			Muistilista

□

Lähetä ilmoittautumispaperit liitteineen koululle ajoissa!

□

Maksa AYY:n jäsenmaksu ja yhdistyksen jäsenmaksu ajoissa! Säästä
kaikki kuitit!

□

Hanki katto pääsi päälle. Toimi nyt, kun on aikaa!

□

Hae opintorahaa, asumislisää ja mahdollisesti opintolainaa ennen
syksyä.

□

Saavu maanantaina 2.9 klo 8:50 Kemian tekniikan talon pääaulaan. Ota
mukaasi kuitit maksetuista maksuista. Varaa koko päivä iltaa myöden
yhteiseen kivaan ja paikkoihin tutustumiseen! Myös seuraavien päivien
aikana riittää tekemistä, mikä kannattaa huomioida esim. työvuoroja
sopiessa.

□

Jos et pääse paikalle 2.9. tai ilmenee muita ongelmia, lähetä
sähköpostia tai soita fuksipäälliköille (esim. mikko.k.laine@aalto.fi,
040 838 8192), niin saamme opiskelusi ja opiskelijaelämäsi käyntiin.

□

Tutustu saamiisi materiaaleihin!

□

Vietä lomaa ja nauti kesästä! Opiskelua riittää ensi vuodeksi vaikka
muille jakaa.

□

Lue tämä lista vielä kerran läpi!
Oletko Facebookissa? Loistavaa! Liity naamakirjassa PT-Fuksit 2013
-ryhmään osoitteessa facebook.com/groups/PTFuksit2013
Kannattaa myös tsekata yhdistyksen nettisivut osoitteessa
prosessiteekkarit.ayy.fi

