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FUKSIPÄÄLLIKÖIDEN
TERVEHDYS
Hei ja moi sinulle, fuksimme kallis.
Liitteenä olevan valintakirjeen johdosta
sinäkin olet nyt liittymässä joukkoon
iloiseen, Otaniemen teekkariyhteisöön. Me
olemme Juhani ja Tyko, fuksipäällikkösi.
Tulevan vuoden ajan olemme olemassa
sinua ja fuksitovereitasi varten, oppainanne
teekkarielämään
ja
auttamassa
teitä
matkallanne kohti teekkariuden symboleista
arvokkainta, teekkarilakkia. Fuksipäällikkö
on fuksin tuki ja turva, kuunteleva korva ja
auttava käsi tästä hetkestä aina mahdolliseen
Wappuun saakka. Mikä ikinä onkaan ongelmasi,
älä epäröi kysyä!
Edessänne
on
unohtumaton
vuosi,
täynnä monenlaisia tapahtumia ja upeita
mahdollisuuksia
itsenne
toteuttamiseen.
Teekkarit ovat pohjimmiltaan avointa ja
kekseliästä kansaa, jonka silmäkulmien
pilkkeessä on myös aimo annos tekemisen
meininkiä. Teekkariyhteisö onkin 140-vuotisen
historiansa aikana järjestänyt jos jonkinlaista
meininkiä, ja nyt teillä on mahdollisuus
kirjoittaa oma lukunne tähän tarinaan.
Prosessiteekkarit on ainejärjestö, joka
yhdistää kemian-, bio- ja materiaalitekniikan
opiskelijat. Prosessiteekkarit, tuttavallisemmin
PT,
järjestää
kaikenlaista
yhteisöllistä
toimintaa aina erilaisista sitseistä bileisiin
ja liikuntatapahtumista peli-iltoihin. PT on
verrattain nuori yhdistys, jonka erityispiirteet
ovat vasta muodostumassa. Kuulutte toiseen

Juhani Heimo
050 356 1825
juhani.heimo@aalto.fi
Tallenna numero
puhelimeesi!

Greetings and salutations,
Olen Juhani, karvainen mutta rakastettava
materiaalitekniikan opiskelija, alkujani
Etelä-Vantaan
sysimustista syövereistä.
Tykkään kaikenlaisesta
musisoinnista,
luen, pelaan, ja rakastan aurinkoisia
päiviä. Halusin lapsena astronautiksi ja
rokkitähdeksi, mutta minusta tulikin
teekkari. Boratin sanoin: ”great success!”

varsinaiseen
prosessiteekkarivuosikurssiin,
joten teillä on oiva mahdollisuus vaikuttaa
nuoren yhdistyksen kehitykseen.
Saatat olla kuullut kaikenlaisia myyttejä
opiskelusta ja opiskelijaelämästä. Empiirisen
vankka kokemuksemme rintaääni kuitenkin
kertoo, ettei korkeakouluelämä ole pelkkää
opiskelua eikä opiskelijaelämä pelkkää
juhlimista. 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.
Fuksivuosi on kerran elämässä. Tartu hetkeen.
Carpe teeccariem.
Juhani & Tyko, fuksipäälliköt
@PT_boys
PS. Onnee opiskelupaikast t. me
Fuksipäälliköiden laadukastakin laaduttomampi Twitter-tili osoitteessa
twitter.com/PT_boys
#parast_ikin
Käsissäsi on Prosessiteekkareiden Fuksiopas
2014.
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.

Hyvää iltaa,
minä olen Tyko, pitkä, komea ja äänekäs
21-vuotias kemian tekniikan opiskelija
Pohjois-Helsingin helmestä, Tapanilasta.
Vapaa-ajallani tulee tehtyä kaikenlaista
aina
lautapeleistä
liitokiekon
ja
muiden pallojen perässä juoksemiseen.
Lempiruokani on pekoni, paheeni taas
Civilization V.

Tyko Viertiö
050 386 6939
tyko.viertio@aalto.fi
Tallenna numero
puhelimeesi!
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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.
Olemme valmistelleet kemian-, bio- ja materiaalitekniikan 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
prosessiteekkarit.ayy.fi
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Hyvä tekniikan ylioppilas, arwon fuksi.
Opiskelupaikkasi myötä toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi 142-vuotista
teekkariyhteisöä. Olet astumassa elämäsi seikkailuun kohti teekkariutta ja sen saloja
seuraavan vuoden aikana.
Toimin ylioppilaskunnassamme AYY:ssa fuksimajurina ja tehtäviini kuuluu kaikkien
kiltojen fuksikapteeneista muodostuvan fuksitoimikunnan, eli FTMK:n, johtaminen.
Tutustu omaan fuksikapteeniisi, hän on täällä sinua varten. Myös minua ja muita
fuksikapteeneita saa tulla milloin vain moikkaamaan ja nykimään hihasta. Tutustumme
ilomielin uusiin tuleviin teekkareihin!
Yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa järjestämme fuksikasvatusta, jonka
tavoitteena on perehdyttää sinut teekkarihistoriaan ja –kulttuuriin hauskanpitoa
unohtamatta. Osana fuksikasvatusta tulet keräämään fuksipisteitä erilaisiin
tapahtumiin ja työtehtäviin osallistumalla. Aivan älyttömästi hommia ei kuitenkaan
tarvitse tehdä ja ennen kuin huomaatkaan, ovat vaaditut pisteet sinulla kasassa.
Fuksipisteet vain antavat sinulle ihanan tekosyyn tutustua kaikkeen uuteen ja
ihmeelliseen. Nämä pisteet oikeuttavat sinut aikanaan kantamaan teekkareiden ylintä
tunnusta, teekkarilakkia. Tuon ylvään tupsulakin saat painaa päähäsi Wappuna 2015,
mikäli sellaisen päätän järjestää.
Teekkarit ovat koko pitkän historiansa aikana tehneet mitä erilaisimpia ja
erikoisimpia asioita. Näitä temppuja löytyy aina pienistä jäynistä erilaisten laulujen
ja wappulehtien kautta aina kokonaisen kylän rakentamiseen. Kuka tietää, millaisia
tempauksia teemmekään tulevaisuudessa!
Teekkarikulttuuri
on
kuitenkin
ennen
kaikkea juuri sitä mitä me yhdessä teemme,
lähde siis rohkeasti toteuttamaan itseäsi
ja rakentamaan osaltasi tulevaisuuden
teekkariperinteitä.
Yhteistä näille kaikille hullutuksille on ollut
aina vahva yhteisöllisyys ja yhteishenki,
joka on teekkareilla keskenään vallinnut.
Tämä yhteishenki näkyy eniten siinä, miten
kaikki otetaan avosylin vastaan. Ketään ei
jätetä yksin ja kaikilla on lupa olla juuri oma
itsensä. Meitä teekkareita löytyy monenlaista
tallaajaa ja me yhdessä muodostamme
suuren perheen, joka huolehtii toisistaan.
Nyt kun tulet osaksi tätä perhettä niin lähde
avoimin mielin ja ennakkoluulottomasti
tutustumaan muihin kanssaopiskelijoihisi.
Opiskelutoverit ovat opiskelijaelämän suola
ja verkostoituminen on opintojen ohella
tärkein anti, mitä yliopisto voi sinulle tarjota.

Olet astumassa akateemiseen maailmaan, jossa opiskelutavat eroavat huomattavasti
aiemmasta. Sinulle tulee paljon akateemista vapautta opiskeluihisi, mutta samalla
myös vastuuta. Yliopistoon on tultu pääosin opiskelemaan, mutta täältä löytyy myös
paljon muutakin vapaa-ajan vietettä. Ylioppilaskuntamme ja kiltasi järjestävät
sinulle erilaista ohjelmaa kuten liikuntatapahtumia, yritysvierailuja ja juhlia. Lisäksi
Otaniemestä löytyy myös monia eri vapaa-ajan kerhoja kiinnostusten mukaan. Kehotan
sinua rohkeasti lähtemään mukaan tapahtumiin ja toimintaan, sekä etsimään sinua
kiinnostavimmat jutut. Näin saat täyden ilon irti opiskeluajastasi.
Olen etuoikeutettu päästessäni seuraamaan sinun ja tovereittesi edesottamuksia
teekkaritaipaleenne alkuhetkinä. Toivottavasti saan myös tutustua sinuun. Nauti
täysillä fuksivuodestasi ja tee siitä itsesi ja fuksitovereittesi näköinen. Ikimuistoista ja
ainutlaatuista fuksivuotta sinulle toivottaen
Mikko Leino
Fuksimajuri

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 sivulta 21.
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.
Yhdistysten vuosijuhlat taas ovat usein
arvokkaammat sitsit: miehet pukeutuvat
frakkiin ja naiset pitkään iltapukuun.
TEMPAUKSET
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 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.

JÄYNÄT
Teekkarijäynä on käytännön kepponen
tai
tapahtuma,
jonka
tarkoitus
on aiheuttaa riemua jäynääjissä
sekä jäynän kohteissa ja yleisössä.
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.
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Låt mig vara den N:e som gratulerar dig till din studieplats vid Aalto-universitetet! Du
kunde inte valt bättre, och nu väntar det fantastiska phuxåret på dig.
Jag heter Andreas och är Teknologföreningens phuxivator. Teknologföreningen, eller
TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto, och min främsta uppgift är att ta hand
om TF:s phuxar, det vill säga dig. Detta ansvar delar jag med en taggad phuxkommitté
och ett team med glada och ivriga svenskspråkiga storasyskon. Tillsammans kommer vi
se till att du får veta hur du anmäler dig till kurser, var den godaste studerandelunchen
är och introducera dig nationens mångsidiga verksamhet.
Som studerande vid Aalto är du välkommen att bli medlem av Teknologföreningen
oberoende modersmål, studieinriktning eller något annat så länge du har intresse för
svenska språket och TF. Om du är intresserad så skall du ta din chans under första
dagen vid Aalto då dina storasyskon tar er på besök till TF:s nationshus Urdsgjallar.
Fastän du är med i TF:s verksamhet kan du vara aktiv inom ditt eget gille, så ta
tillfället i akt och lär dig känna såväl svenskspråga studerande vid TF som människor
med samma studieinriktning vid ditt gille.
Redan under den första dagen kommer ni få vara med om en massa roligt program, och
er första vecka vid Aalto kommer vara mycket action-fylld. Var med på allt program som
ordnas åt er genast från början och börja er oförglömliga färd mot en eventuell Wapp,
då de som samlat tillräckligt med phuxpoäng får sin tophsbeprydda teknologmössa.
Redan i denna korta text har det kommit en massa
information, och det kommer ännu mer då ni första
dagen anländer till universitetet. Misströsta dock inte
för vi har alla känt oss lika överrumplade och fascinerade
av studierna och studielivet vid Aalto, men alla har vi
klarat oss fint.
Har ni frågor eller vill höra
uppmuntrande ord från någon i
studielivet, ta kontakt med mig!
Jag svara gärna på stora och små
frågor efter bästa förmåga. Vill
ni veta mera om TF men inte fått
Teknologföreningens phuxblaska går
det också att fixa!
Trevlig sommar, vi ses i höst!
Andreas Holm
TF:s phuxivator 2014
+358 44277 0611
phuxivator@teknolog.fi
Mer info om TF finns på
www.teknologforeningen.fi
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Teknologföreningen,
TF,
on
suomenruotsalainen
teekkariosakunta,
joka
on avoin kaikille ruotsin
kielestä kiinnostuneille Aallon
opiskelijoille.

NELJÄ KIRJAINTA, JOIHIN VOIT LUOTTAA.

facebook.com/wappulehti

QR-koodi:

Viivakoodi:

!

www.rwbk.fi
www.youtube.com/user/retuperae

PUHEENJOHTAJAN PÄRINÄT
Mikäs tää prosessiteekkarijuttu nyt oikein on?
Vielä kerran onneksi olkoon timanttisesta valinnastasi tulla opiskelemaan
Aaltoon Kemian tekniikan korkeakouluun. Harppaus akateemiseen opiskelijaelämään saattaa olla suuri muutos aikaisempaan, mutta askel tuntemattomaan kannattaa ottaa pelotta! Olet aivan erityisen tervetullut Otaniemeen, tuohon autonomiseen teekkarien kehtoon ja parhaillaan muotoutuvaan Aaltokampukseen. Opiskelu
yliopistolla tarkoittaa sitä, että työtä opintojen eteen saa tehdä hieman enemmän
ja että ympärillä on yhtäkkiä kokonainen joukko koulun parhaita oppilaita. Koulun
suhteen ei kuitenkaan kannata ottaa paineita, sillä lopulta jokainen tentti menee
läpi ennen valmistumista. Omaan tahtiin opiskelu on täysin ok. Kannattaa pitää mielessä, että suuri osa oppimisesta tapahtuu luentosalien ulkopuolella. Ja tämä onkin se
hetki, jolloin Prosessiteekkarit astuu kuvioihin.
Prosessiteekkarit on CHEM-koulun opiskelijayhdistys, joka ottaa ilolla syleilyynsä
kemian-, bio- ja materiaalitekniikan opiskelijat. Tehtävämme on pitää huoli siitä,
että muistelet opiskeluaikojasi jälkikäteen kaiholla. Lisäksi
toimimme opiskelijan linkkinä yritysmaailmaan ja pystymme
vaikuttamaan esimerkiksi koulun tarjoamaan opetukseen.
Yhdistystä pyörittää kymmenhenkinen hallitus, noin 50
toimihenkilöä sekä yli 80 ISOhenkilöä, ja kaikkien meidän
tehtävä on tehdä juuri sinun fuksivuodesta se ikimuistoisin.
Prosessiteekkarien taival on kestänyt kaksi vuotta, ja ennen
sinua Teekkarilakin päähän on ehtinyt laittaa vain yksi PTvuosikerta. Sinulla on siis loistava tilaisuus olla osa pitkän
tarinan historiallista alkutaivalta. Prosessiteekkarien
toiminnasta ja esimerkiksi syksyn tapahtumien aikatauluista
löydät lisää tietoa nettisivuiltamme.
Ei ole yhtä oikeaa tapaa olla teekkari. Niinpä annan sinulle
pari vinkkiä. Kannattaa lähteä innolla mukaan tapahtumiin
ja toimintaan heti alusta alkaen, tutustua rohkeasti uusiin
ihmisiin ja ottaa ennakkoluuloton asenne. Me teekkarit
olemme paljon enemmän kuin mitä haalarien ulkopuolelle
näkyy. Äläkä pelkää kysellä kysymyksiä, koska se on helpoin
tapa löytää vastaus. Avaa suusi, ajattele, pysähdy, elä ja
nauti.
Muistakaa, te ootte tähdet taivaalla ja vuori korkeella. Ihan
kuka tahansa ei pääse yliopistoon opiskelemaan! Ottakaa
kaikki ilo irti kesästä ja ladatkaa akkuja, tarvitsette niitä.
Nähdään syyskuussa, teitä odotetaan jo :)
Mikko Laine, TkK
Puheenjohtaja
Prosessiteekkarit
mikko.k.laine@aalto.fi
prosessiteekkarit.ayy.fi
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PROSESSITEEKKAREIDEN HALLITUS 2014
Morso! Meikäläinen on Mikko, N.:n vuoden
biotekniikan opiskelija kotoisin karuista olosuhteista
Itä-Vantaalta. Prosessiteekkareissa olen ollut mukana
perustamisesta asti ja tänä vuonna toimin puheenjohtajana.
Huolehdin siitä, että yhdistyksen toiminta rullaa ja ettei
norsunluutorni pääse kasvamaan liian korkeaksi. Runsaalla
vapaa-ajallani teen teatteria, laulan, sirkustelen, kuntoilen,
elän, koen ja jätän kertomatta huonoja vitsejä.

Moikka kaikki ihanat fuksipallerot! Minä olen Elina,
Prosessiteekkareiden varapuheenjohtaja eli hoidan mm.
yhdistyksen puheenjohtajan tehtävät, jos Mikko päättää
lähteä vaikka viikoksi Balille surffaamaan :D Muun
hallituksen kanssa olen mukana varmistamassa, että
teidän fuksivuodestanne tulee upea ja unohtumaton, joten
lähtekää rohkeasti mukaan kaikkeen mitä me teille ollaan
keksitty! Nähdään syssymmällä!

Moikka kaikki! Olen Melissa, Prosessiteekkarien emäntä.
Tehtäväni on siis järjestää teille kivoja tapahtumia ja
vastata tapahtumien tarjoiluista yhdessä isännän kanssa.
Syksyllä minut voikin nähdä keittiössä tai muuten vaan
ympäri tapahtumapaikkoja järkkäilemässä. Vapaa-ajalla
tykkään hengailla ympäri Otaniemeä eri tapahtumissa ja
etenkin näin kesällä nauttia auringosta. Tervetuloa tänne
Otaniemeen ja nähdään syksyllä!

Moikka, olen Lauri ja hommani on isännöidä yhdistyksemme
tapahtumia sekä vaalia ja kehittää yhdistyksemme rikasta
kulttuuria. Käytännössä siis suunnittelua, valmistelua ja
paljon siivoamista. Hienointa tässä hommassa on nähdä
kun muilla on hauskaa ja toivonkin että myös sinulla tulee
olemaan huikea fuksivuosi. Vapaa-aikana yritän parhaani
mukaan opiskella, pelailla hieman koripalloa ja viettää
ihmisen parasta aikaa paljasjalkaisena espoolaisena.
Nähdään syksyllä!

Prosessiteekkareiden toiminnasta vastaa kymmenjäseninen hallitus, johon kuuluvat
Fuksipäälliköiden lisäksi seuraavat kauniit naiset ja hienot miehet.
Olen Katri, paljasjalakanen oululainen ja kolmannen
vuoden biotuotetekniikan opiskelija. Toimin yhdistyksemme
tiedottaja-sihteerinä. Vastaan siis siitä, että jäsenemme
tietävät tulevista tapahtumista ja muista tärkeistä
asioista. Kannattaakin seurata säännöllisesti nettisivuja
ja sähköpostia! Sihteerin roolissa pidän myös pöytäkirjaa
hallituksen
kokouksissa.
Entisenä
balettitanssijana
kaikenlainen urheilu on lähellä sydäntä vapaa-ajalla.

Jou, olen Kia ja toimin rahastonhoitajana. Pidän kirjaa kuluista ja hoidan yhdistyksen rahaliikennettä kuitenkaan ottamatta omaan pussiini mitään. Ei tarvitse, olen sikarikas.
Koska raha-asiat ovat niin vaikea puheenaihe, saa tulla juttelemaan mistä vaan! Elämänfilosofiani on YOLO ja toimin
sen mukaan kaikissa tilanteissa.

Böö! Olen Lauri ”Maksimit” Rentto ja vastaan
Prosessiteekkareiden yrityssuhteiden ylläpidosta ja hoidan
sponsorien hankinnan. Pidän huolta myös kiltahuoneesta
ja kahvin virtauksesta. Vapaa-ajalla tulee pyörittyä
yhdistyksen kaikissa tapahtumissa, pelailtua ja joskus jopa
lenkkeiltyä. Odotan innolla että pääsen tutustuttamaan
teitä yritysmaailmaan.

Morjensta! Minä olen Sakari ja toimin opintovastaavana
hallituksessa. Tehtävänäni on puolustaa opiskelijoiden
oikeuksia erilaisissa valtaa käyttävissä elimissä, eli olen
tiiviissä yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. Yhteistyö
on hommassani äärimmäisen tärkeää ja toivonkin että astutte
yliopistoelämään avoimin mielin ja uskallatte tutustua
muihin, varsinkin henkilökuntaan, ilman ennakkoluuloja.
Ottakaa siis uudet kaverit ja tuttavuudet avosylin vastaan,
sillä he tulevat olemaan opiskeluaikojenne suola! Me emme
todennäköisesti näe syksyllä mutta toivotan teille erittäin
hauskaa ja täyttävää fuksisyksyä!

Sakke viettää syksyn vaihdossa
Etelä-Koreassa

ISOVASTAAVAN VASTUUTTOMUUDET
Helou kaikki uudet fuksit!
Onnea uudesta opiskelupaikasta! Oman (hyvin puolueellisen)
mielipiteeni mukaan olette juuri päässeet ihan loistavaan kouluun
ja mikä vielä parempaa, aivan kutkuttavan ihanaan seuraan:
Prosessiteekkareihin! Minä olen Iiris, Prosessiteekkareiden
ISOvastaava. Minun vastuullani on se, että teitä on täällä
vastassa hyvin koulutetut tutorit eli ISOt. Lisäksi pidän heidät
kurissa ja nuhteessa fuksivuotenne aikana.
ISO on yleensä toisen vuosikurssin opiskelija, joka on omasta,
maatajärisyttävän päräyttävästä fuksivuodestaan innostuneena
hakenut ISOhenkilöksi. Mukana meiningeissä on myös ISOsetiä
ja ISOtätejä, jotka ovat vanhempia, jo aiemmin ISOhenkilöinä
toimineita opiskelijoita. Kaikkien ISOhenkilöiden tehtävänä on
auttaa teitä fukseja sukeltamaan vaivatta teekkarikulttuurin
saloihin sekä opastaa teitä Otaniemen ihmeellisessä maailmassa.
Ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan fuksiryhmiin. Oman
ryhmänne ISOt kulkevat kanssanne koko viikon. He kierrättävät
teitä kampuksella, näyttävät luentosalit, oikoreitit ja parhaat
ruokapaikat sekä auttavat esimerkiksi asuntoon, matkakorttiin
tai opintotukeen liittyvissä asioissa. Jos ISO ei tiedä vastausta,
hän tietää kyllä keneltä kysyä! ISOt järjestävät teille myös
kaikenlaista hauskaa ohjelmaa ensimmäisellä viikolla ja sen
jälkeen.
Tukea, turvaa, uusia kavereita ja hulvatonta meininkiä on luvassa siis heti ensimmäisestä
päivästä lähtien! Kaikki tulevat ISOhenkilöt ovat aivan huikeata porukkaa, joilla on
älyttömän hyvä boogie! Teidän pään menoksi on jo suunniteltu kaikenlaista hengailuiltaa,
grillailua, etkoilua ja pelailua. Tulette siis olemaan hyvissä käsissä! Lähtekää rohkeasti ja
avoimin mielin mukaan jolloin lupaan, että teillä on edessä aivan upea fuksivuosi!
Syksyä odottavin terveisin,
Iiris
Prosessiteekkareiden ISOvastaava
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FUKSIVUODEN FIILISTELYÄ

Moutsimoumou fuksit!
Onnittelut loistavasta valinnasta, ja tervetuloa Prosessiteekkarien hellään syleilyyn!
Teillä on edessänne aivan loistavan supermahtava fuksivuosi, mitä parhaimmassa
seurassa ja mitä parhaimmassa paikassa, Otaniemessä. Monet fuksivuoden jutuista
ovat ainutlaatuisia, ainutkertaisia sekä ennen kaikkea superhauskoja, joten kaikkeen
kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan. Vuoden kuluessa saattaa kalenteri täyttyä ja
joskus vähän väsyttää, mutta vastineeksi saa suurenmoisia muistoja ja unohtumattomia
kokemuksia.
Eikä siinä vielä kaikki! Yksi fuksivuoden parhaimmista puolista on se, että pääsee
tutustumaan moniin eeppisiin ihmisiin. Otaniemi houkuttelee monenmoisia olioita
ja ryömijöitä, ja mikäs parempi tapa tutustua heihin kuin lukuisat bileet, sitsit,
erilaiset yhdistystoiminnat, peli-illat, kerhot, klubit, rastisuunnistukset, PT-fuksien
tanssiryhmä CanCan… Vaihtoehtoja löytyy, ja jokainen tulee varmasti saamaan ihania
uusia kawereita.
Voimme kokemuksesta sanoa, että Otaniemi ottaa armaakseen myös kauempaakin pkseudulle eksyneet seikkailijat, joten no worries, jos tulet vaikka Savon sydämestä tai
Ahvenanmaan auringosta! Sinä/sä/siä/sie/sää/du tulet varmasti integroitumaan tähän
teekkarien jaloon yhteisöön.
Kaiken kaikkiaan fuksivuosi oli paras vuosi elämässämme (tähän mennessä!). Kaikki oli
niin uutta ja jännää. Päällimmäisenä mieleen nousee uudet ystävät, orientaatioviikko,
CanCan, risteily ja kaikki wapun aikaan järjestetyt hibat, ja olemmekin todella iloisia
(ja ihan vähän kateellisia), että teillä on kaikki nämä hienot jutut edessänne! Ette
varmasti pääse kokemaan yhtä upeaa fuksivuotta (tai yhtä vahvaa yhteisöllisyyttä)
missään muualla.
Nukkukaa hyvin kesällä, sillä fuksivuonna ei ole aikaa turhalle nukkumiselle! Syksyllä
nähdään jippiiiiiii!
<3: Elisa & Heidi (tuoreet tupsut ja teidän tulevat ISOnne:)

prosessiteekkarit.ayy.fi
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CANCAN

Prosessiteekkarifuksina juuri Sinulle tarjoutuu mahdollisuus liittyä tanssiryhmistä kauneimpaan,
komeimpaan ja eeppisimpään - CanCaniin! Tätä mahdollisuutta ei todellakaan kannata missata,
sillä ainakin allekirjoittaneella juuri ne oman fuksivuoden parhaimmat muistot liittyvät jollain
tavalla CanCaniin. Mukaan pääsevät kaikki halukkaat tytöt ja pojat tanssitaitoon katsomatta,
sillä CanCanissa on kyse hyvin pitkälle ainoastaan älyttömästä meiningistä ja hauskanpidosta
mahtavalla porukalla! Tämänkin vuoden CanCan on sen osoittanut, että tanssit kyllä syntyvät
mainiosti ilman minkäännäköistä tanssitaustaa!
Missä CanCan sitten keikkailee?
Tänä vuonna keikkaa on riittänyt
niin erilaisilla sitseillä, baaribileissä
ja vuosijuhlilla kuin yritysten
pikkujouluissakin. Tämän vuoden
siisteimmän keikan tittelin vie
puitteiden puolesta ehdottomasti
keikka Tiger-yökerhossa! CanCan
treenaa näitä keikkoja varten hyvin
joustavin aikatauluin ja eniten
treenataankin juuri ennen keikkoja.
Treenit ovat mahtava piristysruiske
arjen keskellä, eivätkä syö paljoa
vapaa-aikaa, joten tämä ei ole
mikään syy jättää tätä kokemusta
väliin!
Keikkojen ja treenien jälkeen parasta CanCanissa on ollut kuitenkin se, että on saanut tutustua
aivan uskomattomiin tyyppeihin. CanCan onkin vuoden aikana hitsaantunut tiiviiksi porukaksi,
jossa viettää aikaa enemmän kuin mielellään! Haikein mielin me jätämme syksyllä meidän
saappaamme teidän uusien prosessiteekkarifuksien täytettäväksi ja siirrymme yleisön eturiviin
seuraamaan uuden CanCanin keikkoja!
Menkää siis, ja liittykää CanCaniin sankoin joukoin! Ja vetäkää koko fuksivuosi muutenkin kovaa ja korkealta, sillä sen te koette todennäköisesti vain kerran elämässä! Nauttikaa kesästä,
nähdään syksyllä!
CanCan'13 puolesta
Janne Stubb

VALMISTUNEEN TERVEHDYS
Hei uusi opiskelija,
Tervetuloa Kemian tekniikan korkeakouluun myös meidän alumnien puolesta! Luin itse
vastaavaa fuksiopasta tasan kahdeksan vuotta sitten ihmetellen keitä ovat fuksikapteenit,
oltermannit ja alumnit, ja miksi he onnittelevat minua erinomaisesta valinnasta, kun
en ollut alkuunkaan varma mitä olin tullut opiskelemaan. Näin valmistuneena diplomiinsinöörinä uskallan luvata, että Aalto-yliopiston kurssitarjonnasta voit takuulla luoda
juuri sinulle sopivan tutkinnon eikä pääaineesi tule määrittämään urapolkuasi – ellet
itse niin tahdo.
Moni asia ehtii vielä muuttua opintojesi aikana: tulin itse Teknilliseen korkeakouluun
lukemaan kemiaa mutta valmistuin Aalto-yliopistosta tehdassuunnittelun
pääaineopiskelijana. Sekä TKK että pääaineeni taitavat molemmat olla jo historiaa.
Opintoja vastaavan suunnittelutyön sijaan päädyin liikkeenjohdon konsultiksi tukemaan
yrityksiä biokemikaaleihin ja biomateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä.
Oman lyhyen työurani tärkeimmät taidot onkin opittu luentosalien ulkopuolella:
oikeaoppiset kokouskäytännöt ylioppilaskunnan edustajiston kokouksista; poliittisesti
korrektit sähköpostiviestit killan yritysyhteistyöstä; stressinsietokyky 400-henkisen
vuosijuhlan järjestelyistä; kansainvälinen small talk vaihto-opiskelusta Hong Kongissa;
sekä yleinen kaaoksen hallinta jokapäiväisestä opiskelujen ja opiskelijaelämän
yhdistämisestä.
Ole avoin, tutustu uusiin ihmisiin ja lähde rohkeasti mukaan kilta- sekä muuhun
yhdistystoimintaan! Et koskaan tiedä, juuri CanCan-parisi voi vielä ratkaista sinulle
unelmatyöpaikan tai olla korvaamaton kontakti yritysmaailmassa.
Tervetuloa Otaniemeen,
Henna Jääskeläinen
Consultant, Pöyry Management Consulting
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FUKSIPISTEET
Fuksipisteiden
tarkoituksena on tutustuttaa fuksit
teekkariuteen:
teekkarikulttuuriin, yhdistyksen ja
ylioppilaskunnan
toimintaan sekä muihin tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen. Fuksipisteitä varten
annetaan jokaiselle fuksille
oma fuksipistekortti.
Fuksipisteitä keräät osallistumalla yhdistyksen, AYY:n
ja sen lukuisten alayhdistysten toimintaan, joko
auttamalla
tapahtumien
järjestämisessä tai vain
nauttimalla lopputuloksesta! Jos jotain ei yhdistyksen
toiminnassa ole, löytyy oma
juttusi varmasti alayhdistysten kirjavalta listalta.
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.
Älä kuitenkaan huoli: lähde innostuneesti mukaan ja pistetilisi kertyy ennen kuin
huomaatkaan! Tavoitteena ei ole uuvuttaa ketään vaan tarjota hauskoja hetkiä hyvällä
porukalla.
Pisteitä
fuksipistekorttiisi kirjaavat fuksipäälliköt
sekä muut hallituksen jäsenet pitkin vuotta. Joulun
lähestyessä kerätään kortit
tarkastettaviksi, jotta tiedetään, paljonko pisteitä
vielä uupuu. Mahdollisena
Wappuna jaetaan esteettömyystodistukset ja fukseista aktiivisimpia muistetaan.

prosessiteekkarit.ayy.fi
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Tekniikan	
  Akateemiset	
  tukenasi	
  
	
  

Tervetuloa	
  tekniikan	
  ammattilaisten	
  joukkoon!	
  	
  
Olen	
   Julia,	
   syksyn	
   alkaessa	
   N-‐vuosikurssin	
   kemian	
   tekniikan	
   opiskelija,	
  
ja	
  toimin	
  Prosessiteekkareiden	
  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	
  teekkariyhdysmiehel-‐
tämme	
  Laurilta,	
  sekä	
  tietysti	
  TEKin	
  internetsivuilta!	
  
Rentouttavaa	
  kesän	
  jatkoa,	
  nähdään	
  syksyllä!

Julia	
  Nyström	
  
Prosessiteekkareiden	
  	
  
TEK-‐vastaava	
  
Julia.nystrom@aalto.fi	
  
0400	
  856	
  868	
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Lauri	
  Ikonen	
  
Otaniemen	
  teekkariyhdysmies	
  
lauri.ikonen@tek.fi	
  	
  
050	
  363	
  9210	
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OPINTONEUVOJA OPPAANANNE
Hei uusi opiskelija ja tervetuloa Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijaksi! Olen
Kaisa, neljättä opiskeluvuotta aloittava kemisti, ja toimin kandiohjelman opintoneuvojana. Minulta voi siis tulla kysymään aina, kun jokin opinnoissa tai niiden suunnittelussa mietityttää, ja miksei muulloinkin! Jos en osaa suoralta kädeltä auttaa, selvitän
keneltä asiasta kannattaa seuraavaksi kysyä.
Minut, kuten muutkin korkeakoulumme opintoneuvojat, löydät Opintoneuvolasta,
Learning Hubin vierestä. Vastaanottoaikani on listattu Intoon osoitteeseen
https://into.aalto.fi/display/fimasterchem/Yhteystiedot.
Muina aikoina minut tavoittaa sähköpostilla.
Loppuun vielä onnittelut uudesta opiskelupaikasta. Fuksivuosi on mahtavaa aikaa ja minun
tehtävänäni on saada opintojen suunnittelu
sujumaan mahdollisimman vaivattomasti, jotta
aikaa jää muuhunkin.
Tervetuloa Otaniemeen!
Kaisa Kiipula
kaisa.kiipula@aalto.fi
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä
opinto- ja opiskelijapalveluiden puoleen.
Sieltä saat apua kiperämmissä opintojen
suunnittelua koskevissa asioissa. Lisäksi
opiskelijapalveluista voit noutaa virallisen
suoritusotteen ja läsnäolotodistuksen muita
viranomaisia varten. Voit ottaa yhteyttä
opinto- ja opiskelijapalveluihin:
studies-chem@aalto.fi

prosessiteekkarit.ayy.fi
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TERVEHDYS AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNASTA, SINUN AYY:STASI!
MIKÄ IHMEEN AYY?
Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta
(AYY)
Ylioppilaskunnan ensimmäinen tapahtuma
on Aalto-yliopiston opiskelijana sinun on jo ennen Waraslähtöäkin, kun helteen
ylioppilaskuntasi. AYY tuo yhteen noin 15 000 aallot hellivät aaltolaisia Helle-Aallossa
taiteen, suunnittelun, talouden ja tekniikan Hietsun uimarannalla lauantaina 16.8.
opiskelijaa.
Kaikki opiskelijat, jotka
suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n
jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi.
AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen palveluita ja mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista
ja opiskelija-asumisesta huikeisiin vapaaehtoispesteihin. Teemme työtä hyvinvointisi
edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston opetuksen kehittämiseksi.
Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia sauna- tai
kokoustilojatiloja sekä pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan.
AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät
sivuilta ayy.fi/jasenille/
AYY Lukuina
•15 000 jäsentä
ALAYHDISTYKSET
•200 Yhdistystä
AYY:n alaisuudessa toimii myös satoja erilai- •100M€ omaisuus
sille harrastuksille ja kiinnostuksenkohteille •14M€ vuotuinen budjetti
omistautuneita alayhdistyksiä, jotka järjes- •n. 50 työntekijää
tävät omanlaistaan toimintaa ja yhdistävät •10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
samanhenkisiä opiskelijoita. Yhdistyksiä löy- •Satoja vapaaehtoisia
tyy aina valokuvausseurasta ja lautapelikerhosta sinfoniaorkesterin ja metallimusiikkikerhon kautta lasketteluyhdistykseen ja jääkiekkojoukkueeseen. Lisää yhdistyksistä
löydät osoitteesta http://ayy.fi/yhdistykset/yhdistykset/
OTANIEMEN PALVELUPISTE JA AYY:N
ASUNTOTOIMISTO
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
AYY:n toimistolta voit mm. hakea
opiskelijakorttisi, mikäli se ei
sisällä maksuominaisuuksia. Katso
lisää opiskelijakortista seuraavalta
aukeamalta.
AYY:n muut palvelupisteet sijaitsevat Arabiassa Aalto ARTS:in ja ja Töölössa Aalto
BIZ:in yhteydessä. Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoitteesta
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/
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HALLITUSKUMMIN HAPATUSTA
Moi PT-fuksi,
Onnittelut
myös
minunkin
puolestani
opiskelupaikastasi!
Ja
tervetuloa Aalto-yliopiston
lisäksi
Aalto-yliopiston
ylioppilaskuntaan eli AYY:hyn!
Minä olen Ansku, ja toimin
tänä vuonna AYY:n hallituksen
varapuheenjohtajana. Olen
itse
kuudennen
vuoden
sähköteekkari ja oma kiltani
on Sähköinsinöörikilta eli SIK.
Olen myös Prosessiteekkarien
hallituskummi, mikä tarkoittaa sitä, että pidän yhteyttä AYY:n puolelta aktiivisesti
PT:hen ja olen se jokaisen PT:läisen helposti lähestyttävä henkilö AYY:stä missä tahansa
mieltä askarruttavissa asioissa.
No, mikä se AYY oikein on? AYY on sinun, minun ja meidän kaikkien Aallossa opiskelevien
ylioppilaskunta, joka tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluita, valvoo jäsentensä etuja
muun muassa opintoihin liittyvissä asioissa ja huolehtii jäsentensä hyvinvoinnista
opinnoissa sekä niiden ohella. Näkyvimpiä palveluita yksittäiselle jäsenelle ovat AYY:n
tarjoamat asunnot, kertavuokrattavat tilat ja pakettiauto, opiskelijakortti ja kalenteri,
kaksi kertaa vuodessa jaettavat stipendit, YTHS eli Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö
sekä erilaiset isot tapahtumat kuten Lakinlaskijaiset syyskuun lopussa tai Gravitaatiobileet laskiaisena.
Näistä kaikista ja hieman muustakin tulet varmasti kuulemaan ja oppimaan lisää
opiskeluvuosiesi aikana, ja ehkäpä innostut lähtemään myös itse tekemään näitä
huikeita juttuja. Valmistaudu syksyyn pikkuhiljaa avaamalla silmät ja höristämällä
korvia. Nyt on kuitenkin vielä hetki aikaa nauttia kuluvasta kesästä ennen opintojen ja
huikean fuksivuoden alkua! Muista siis kerätä innostusta alkavaa lukuvuotta varten ja sen
alkaessa sitten fuksina
haistella,
maistella,
nauttia, kokea ja ottaa
kaikki mahdollinen irti
kaikesta mahdollisesta!
Nähdään syksyllä,
Ansku
PT:n hallituskummi
Annamaija Hutri
annamaija.hutri@ayy.fi
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OPISKELIJAN
SELVIYTYMISOPAS
ASUMINEN
AYY
omistaa
asuntoja,
joita
vuokrataan Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille 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. AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa ns. fuksipiste.
Fuksipisteen saadakseen on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun
aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.
Asunnon hakeminen AYY:ltä
•Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon:
ayy.fi/asuminen
•Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo:
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/
hakuinfo/
•Hae AYY:n asuntoa Campusjärjestelmän kautta: campus.ayy.fi/

Muita vaihtoehtoja asumisesta
pääkaupunkiseudulla:
•Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: www.hoas.fi
•Helsingin yliopiston osakunnat:
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
•Yksityiset palveluntarjoajat:
http://vuokrahuone.com/

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

Opintoraha 335,32 (ensimmäiset opintonsa aloittaneelle) tai 301,89 €/kk (jo aikaisemmin opiskelleelle)
Asumislisä 80 % vuokrasta, maksimissaan kuitenkin
201,60 €/kk
Opintolaina 400 €/kk

*tarve = tulot < 660 euroa
tuellista ja <1970 euroa
tuetonta kuukautta kohden; vastike = 5 opintopistettä/tukikuukausi.

Tukikuukausia on kandintutkinnon suorittamiseen vuonna 2014 ensimmäisen kerran
opintonsa aloittaneilla 32. Kandintutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään
maisteritutkintoon, jonka suorittamiseen tukikuukausia on käytettävissä 23. Yhteensä
tukikuukausia on kuitenkin käytettävissä 50.
OPISKELIJAKORTTI
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Opiskelijakortin voit tilata osoitteesta myfrank.fi. Samalta sivustolta löydät lisätietoa
myös kortilla saatavista eduista. Kortilla todistat opiskelijuutesi ja oikeutat näin itsellesi
alennukset esimerkiksi opiskelijaravintoloissa sekä kaukoliikenteessä.

Pidä huoli tuestasi:
• Seuraa tulojasi! Jos ansaitset esim.
kesätöistä enemmän kuin opintotuen
tulorajat antavat myöden, palauta
tukikuukausia oma-aloitteisesti tai peru
opintotukikuukautesi etukäteen (http://
www.kela.fi/tulot_opiskelijan-omattulot).
• Älä käytä opintotukikuukausia sairastaessa
tai lomalla!
• Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan”
kannattaa välttää, sillä käytettyjä
tukikuukausia et saa takaisin, vaikka
opintoja olisikin vielä jäljellä.
• Sairasloman pitkittyessä voit hakea
sairauspäivärahaa
(http://www.kela.fi/tyokyvyton-yli-10paivaa_sairauspaivaraha)
Varmista ja kysy!
• Opintotuessa on tapahtunut viime vuosina
useita muutoksia. Älä siis kysy kaverilta
– hän saattaa neuvoa sinua tahattomasti
väärin.
• Parasta tukea ja ohjausta saat yliopiston
opintotukipalveluista:
opintotuki@aalto.fi, ks. myös Into.aalto.fi
(Palvelut > Opintotuki)

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö
(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
terveysneuvontanumerosta p. (09) 100 23
Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyynnön
osallistua YTHS:n sähköiseen terveyskyselyyn.
Kysely on tarkoitettu ensimmäisen vuoden
opiskelijoiden terveydentilan kartoitukseen
ja on erityisen tärkeää, että vastaat siihen.
Kyselyn jälkeen saat tarvittaessa kutsun
terveydenhoitajalle ja/tai hammashoitoon.
Lisätietoja: yths.fi

YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä
tahansa YTHS:n toimipisteen palveluja,
myös muilla paikkaHuolissa
ja
uupumisessa
auttaa kunnilla.
opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ja Aallon
oppilaitospastorit, www.nyyti.fi & Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden
tai Aallon opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@aalto.fi).
Unisportin kausikortti 98e/12kk!!!
LIIKUNTA - Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia 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
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OPISKELIJANA
KAUKOLIIKENTEESSÄ
VR:n
opiskelija-alennus
kaukojunamatkoista
on
ajankohdasta riippuen n. 50%.
Lisätietoa: www.vr.fi
Matkahuollon
opiskelijaalennus 50 % vähintään 80
kilometrin pituisesta linjaautomatkasta.
Lisätietoa:
www.matkahuolto.fi
Sekä junissa että busseissa
opiskelija-alennuksen
saamiseksi tarvitaan voimassa
oleva opiskelijakortti. Pelkkä
kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ei oikeuta alennukseen!

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne alle
30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen,
Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. Saadaksesi
lähiliikenteen opiskelija-alennuksen tarvitset siis matkakortin.
Mikäli muutat pääkaupunkiseudulle eikä sinulla vielä ole matkakorttia, voit tilata sen
veloituksetta kotiisi osoitteesta hsl.fi/tilaakortti. Opiskelijastatuksen joudut kuitenkin
vielä päivittämään korttiin itse.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin
hankkimisesta ja matkakortin
opiskelijastatushakemus löytyy
sivulta
www.hsl.fi/liput-jahinnat/alennusliput/opiskelijat.
Aikataulut ja reitit löydät
parhaiten reittioppaan avulla,
reittiopas.fi.
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RUOKA
Otaniemessä sijaitsee monta opiskelijaravintolaa,
joista voit päivittäin ostaa Kela-tuetun opiskelijalounaan hintaan 2,60 euroa. Dipolin ravintola on auki
myös lauantaisin. Tarvittaessa opiskelijahintaisen
ruoan voi syödä myös muissa opiskelijaravintoloissa
esimerkiksi Helsingin yliopiston kampuksilla.
Opiskelijuutesi todistat opiskelijakortilla, onneksi
muutaman ensimmäisen viikon aikana myös kuitti
maksetusta ylioppilaskunnan jäsenmaksusta kelpaa.
PALVELUT
Seuraavassa lyhyttä koontia opiskelijan kannalta oleellisista palveluista Otaniemen
ympäristössä:
Otaniemen ostarilta löydät Alepan, apteekin, R-kioskin (jossa voit mm. ladata
matkakorttia), snägärin, pankkiautomaatin sekä AYY:n palvelupisteen, keskustoimiston
ja asuntotoimiston.
Tapiolasta, n. 2 kilometrin päässä Otaniemestä länteen, löydät Postin toimipisteen,
johon Otaniemeen osoitetut paketit useimmiten saapuvat, uimahallin, suurempia
ruokakauppoja ja erikoisliikkeitä, suurimpien pankkien palvelupisteet sekä Alkon.
Tapiolaan pääset busseilla (suluissa päätepysäkki) 2 (Soukka), 4 (Kivenlahti), 10
(Puolarmetsä), 15 (Jupperi), 194 (Puolarmetsä), 195 (Puolarmetsä), 505 (Puolarmetsä)
ja 550 (Westendin asema).
Leppävaarasta, n. 6 kilometrin päässä Otaniemestä pohjoiseen, löydät kauppakeskus
Sellon isoine palveluineen, mm. Prisma, Citymarket, Lidl ja Alko. Sellossa ja
Leppävaarassa on myös useita ketjuerikoisliikkeitä. Leppävaaraan pääset busseilla 550
(Itäkeskus) ja 510 (Martinlaakso).
Kunnanrajan toiselta puolen itäisen satamakaupunkimme Helsingin keskustasta n. 8
kilometrin päästä löydät kaiken mahdollisen ja osan mahdottomastakin, mm. YTHS:n
Helsingin toimipisteen, joka sijaitsee Töölössä. Helsinkiin Otaniemestä pääsee helpoiten
busseilla 102(T) ja 103(T), jotka vievät Kampin bussiterminaaliin, sekä busseilla 194
ja 195(N), jotka vie Elielin aukiolle päärautatieaseman viereen. Otaniemen päässä
linja 102 lähtee Teekkarikylän "päättäriltä", kun taas muut linjat kulkevat Alvar Aallon
puiston pysäkiltä, vajaan kilometrin päässä Teekkarikylästä.
Helpoiten aikataulut ja reitit löydät reittioppaasta, reittiopas.fi
ENTÄ JOS ASEVELVOLLISUUS?
Jos suoritat asevelvollisuutesi tai olet muusta syystä poissa lukuvuoden 2014-2015
aikana, ilmoita siitä meille fuksipäälliköille (tyko.viertio@aalto.fi, juhani.heimo@
aalto.fi) sekä seuraa korkeakoulun antamaa ohjeistusta.
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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 osaalueet 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 2015 produktion tekijät valitaan loppusyksystä, ja
mukaan mahtuu niin rautaisia ammattilaisia kuin tulevia kykyjä - Teekkarispeksi tarjoaa
innostuneille ensiluokkaista opastusta ja ohjausta jokaisen osa-alueen 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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TEEKKARIKYLÄ - 24 TUNTIA HYVÄÄ ELÄMÄÄ
Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopistoon. Toivottavasti fuksivuotesi on ikimuistoinen
ja uskallat ottaa siitä kaiken irti. Aikaisemmin yhdistyskummimme on jo koettanut avata
ylioppilaskuntaamme, mutta ajattelin syventyä hieman sen tarjoamiin mahdollisuuksiin
asumisen ja asukastoimisen merkeissä.
Saatat olla niiden onnekkaiden joukossa, jotka pääsevät muuttamaan kampuksen viereen
Teekkarikylään. Saatat saada asuntosi myös HOAS:in Otaniemen kohteesta, mutta sinua eivät
aivan kaikki kertomani kohdat koske, vaikka paljon yhteistyötä OtaHOAS:in kanssa teemme.
Lisäksi ylioppilaskunnallamme on yhdistymisen myötä asumiskohteita Helsingin puolella.
Teekkarikylä on teekkareiden rakentama, AYY:n omistama, asuinalue Otaniemen kärkiosassa.
Vanhimmat talomme on rakennettu olympiakyläksi 50-luvun alkupuolella ja uusin Teekkarikylän
taloista valmistui vasta tänä kesänä. Teekkarikylässä sijaitsee niin soluasuntoja, yksiöitä
kuin perheasuntojakin, sopivasti toisiinsa nähden sijoiteltuna. Monista taloista löytyy myös
ylioppilaskunnan jäsenille vuokrattavia tiloja ja saunoja illanistujaisia varten. Nämä paikat
tulevat sinulle tutuksi varmasti syksyn aikana.
Yksi Teekkarikylän erikoisuus on sen hyvä henki, joka on sitä kuulua Teekkarihenkeä itseään.
Löydät varmasti ympäriltäsi varmasti samanhenkisiä ihmisiä ja uudesta kämppiksestä voi tulla
hyväkin kaveri loppuelämäksi. Vaikka Otaniemen hurjuudesta kuulee varsinkin paikassa koskaan
käymättömiltä, niin on paikan tarkoitus kuitenkin tarjota ihmisille mukava ja virikkeellinen
asuinympäristö. Tässä osanaan ovat mukana talojen linnaisännät, jotka ovat talojen
asukkaiden vuosittain valitsemia vastuuasukkaita. Linnanisäntä voi auttaa jos esimerkiksi avain
on unohtunut tai yläkerran bileet aiheuttavat häiriötä. Linnanisännistä koostuva Kyläsenaatti
vaalii Teekkarikylän perinteitä ja ylläpitää sekä kehittää asukasviihtyvyyttä.
Toivottavasti ylläoleva antoi sinulle jotain käsitystä Teekkarikylästä. Tapaamme syksyllä ja
älä epäröi tulla kysymään minulta neuvoa kylään tai asumiseen liittyvissä asioissa. Ja muista,
vaikka fuksivuosi on vain kerran elämässä, niin muista opiskella juhlan lomassa asunnon
säilyttämiseen vaadittavat 18 opintopistettä. Syksyllä tavataan! :)
Iiro Lehtiniemi
Teekkarikylän Kyläpäällikkö 2014 & JMT 3:n linnanisäntä
prosessiteekkarit.ayy.fi
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Prosessiteekkarit on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys, joka ottaa
vastaan kemian- bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman uudet opiskelijat.
Haalarit ovat siniset ja niiden vasemmassa hihassa on punainen ja keltainen
raita. Selkää kaunistaa Prosessiteekkarien logo - bourdonputkimanometri. PT:n
lisäksi korkeakoulussamme vaikuttaa myös lukuisia muita yhdistyksiä, joista
suurimmat ovat:
Puunjalostajakilta on puun- ja muun biomassan
jalostusta opiskeleville tarkoitettu AYY:n alainen yhdistys. Ensi vuonna
70 vuotta täyttävä kilta on ehtinyt uudistua moneen otteeseen ja tämän
päivän puunjalostajille onkin tarjolla mitä mielenkiintoisimpia haasteita
uusiutuvien polttoaineiden, biomuovien ja älypakkausten parissa. Alaa
tietysti hallitsee perinteinen metsäteollisuus; oli kyse sitten sellunkeitosta
tai liimapuupalkeista, Suomessa on ja tulee olemaan vahvaa osaamista
alalta. PJK (sano: PuuJiiKoo) pitää aktiivisesti yhteyttä alan yrityksiin ja
järjestää monipuolisesti excursioita eli yritysvierailuja illanviettoineen. Niissä on loistava tilaisuus
jututtaa tehtaan johtohenkilöstöä ja alalta jo valmistuneita myös hieman epävirallisemmissa
merkeissä. Puunjalostajat tunnistat keltaisista haalareista ja nelosta muistuttavasta logosta.
Veera Somerpalo, puheenjohtaja
Puunjalostakilta ry
Aalto-yliopiston kiltojen vanhin, Kemistikilta, perustettiin vuonna 1891,
tunnetun suomalaisen kemistin Gustaf Kompan toimesta, silloisen Polin
kemian opiskelijoiden kohtaamispaikaksi. Nykyisellään Kemistikillan jäsenistö
koostuu pääosin kemian tekniikan koulutusohjelman opiskelijoista, mutta
kiltaan voi liittyä kuka vain kemiasta, kemian tekniikasta tai mahtavaan
joukkoon liittymisestä kiinnostunut. Kemistikiltalaisen tunnistaa punaisista
haalareista, joiden selässä on Kemistikillan tunnus, neon-atomi, sekä ”Saa
juottaa” – teksti. Helpoiten kemistit löytää kiltahuoneelta, jossa pelataan paljon perikansallisia
kemistipelejä coronaa ja marjapussia sekä luetaan kiltalehti Tislettä.
Artturi Ropponen, puheenjohtaja
Kemistikilta ry
Vuorimieskilta on yksi Kemian tekniikan korkeakoulun kolmesta killasta,
jonka jäsenistö koostuu pääosin materiaalitekniikan opiskelijoista.
Vuorimiesten tuntomerkkinä on kaljakorin siniset haalarit, joita PT:n
omat haalarit muistuttavat kovasti. Eron huomaa selkeiten vuorimiesten
haalareiden selässä olevasta logosta, joka esittää timanttiporanterää.
Vuorimiehet tunnistaa myös erityisesti hyvästä meiningistä sekä railakkaasta
laulannasta! Vuorimieskilta tarjoaa jäsenilleen monipuolisia tapahtumia
niin juhlien kuin kulttuurin ja yritysyhteistyön parissa. Erityisesti kiltamme
järjestämät ekskursiot mm. metallienjalostuksen, kierrätyksen sekä kaivosteollisuuden parissa
toimiviin yrityksiin ovat hyvä mahdollisuus tutustua alaan paremmin ja nähdä millaisiin töihin
Sinäkin voit päätyä opiskelujesi jälkeen.Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat lämpimästi
tervetulleita mukaan - tavataan syksyllä!
Sini Anttila, puheenjohtaja
Vuorimieskilta ry
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MUIDEN KILTOJEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
Otaniemessä asustelee PT:n ja CHEM:in
kiltojen lisäksi 11 kiltaa ja yksi osakunta (TF). Kaikilla killoilla on oman värisensä haalarit, joista ne voi tunnistaa.
Tässä pieni värikartta:
Arkkitehtikilta (AK)
Arkkareilla on maalarinvalkoiset puuvillaiset haalarit. Jokainen vuosikurssi
suunnittelee oman logonsa.
Athene
Athene on informaatioverkostojen kilta. Haalarit ovat oliivinvihreät ja niissä
on musta hiha.
Automaatio- ja Systeemitekniikan kilta
AS aASit pukeutuvat muodikkaasti
violettiin haalariin ja mustaan hihaan.

Teknologröreningen (TF)
TF:n haalarit ovat tummemman punaiset kuin kemisteillä ja selässä on keltainen logo.
Tietokilta (TiK)
Tikkiläisten kiiltävänmustien haalareiden selkää koristaa miukumauku. Huhujen mukaan tikkiläisten haalarit hylkivät vettä, likaa ja naisia.
Prodeko
Prodeko on tuotantotalouden kilta. Tutalaisten valkoiset haalarit on koristeltu sateenkaaren värisin raidoin.

Fyysikkokilta (FK)
Otaniemen “poikamieskillan” haalarit
ovat luonnonvalkoiset, selässä iso fii.
Inkubio
Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio edustaa ruskeissa haalareissa, joissa on valkeita laikkuja.
Koneinsinöörikilta (KIK)
Koneen haalarit ovat miehekkään vaaleanpunaiset ja logona jakoavain, jonka sisällä on teekkarilakki.
Maanmittarikilta (MK)
Mittareiden haalarit ovat mattamustat
valkoisin tekstein. Vasemman hihan
väri kertoo opiskelualan.
Rakennusinsinöörikilta (IK)
Raksalla on tummansiniset haalarit,
joissa on vihreä hiha. Raksalainen tunnetusti jaksaa.
Sähköinsinöörikilta (SIK)
Sähköläisiä on paljon, haalareiden väri
puhtaanvalkoinen ja selässä hehkulamppu.
prosessiteekkarit.ayy.fi
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LYHYT OTANIEMI-SUOMI -SANAKIRJA
Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää bileitä, reissuja ja muuta hauskaa
AINO AYY:n lehti
alumni valmistunut opiskelija
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
Etno X-Burger, snägäri Ostarilla
FTMK Fuksitoimikunta, johon kuuluu kaikkien kiltojen fuksikapteenit.
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.
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa.
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Hubi, Learning Hub Kasperin ja pHuoneen
välissä
IE Isännistö ja emännistö.
Into Opintoasioissa Aallon opiskelijoille
tärkein tiedotuskanava, 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
JMT Jämeräntaival, poikamieskylän pääväylä
jäynä harmiton ja hauska kepponen
Kasper Materiaalitekniikan laitoksen ruokala, “Vuori” -> Vuorelle syömään = Kasperiin syömään
Keltsu ravintola Cantina, Dipolissa
Kerppu tekniikan tohtori Teemu Kerpun
mukaan nimetty opiskelutila materiaalitekniikan laitoksella.
KeTo, Ghetto AYY:n keskustoimisto
kilta Teekkarien ainejärjestö
kiltis Kiltahuone, opiskelijoiden oma tila
lafkalla, jossa voi relata ja pelata
kippari fuksipäällikkö, fuksikapteeni
KK Kemistikilta
Kondensatio KK:n vuosijuhla keväällä.
Kuumahionta PJK:n vuosijuhla keväällä.
kylteri kauppiksen opiskelijatoveri ja Aaltolaiskaveri
labrat Laboratoriossa suoritettavia kokeita, joissa pääsee jo itsetositoimiin
lafka Laitos, rakennus, jossa opiskellaan,
esim. päälafka
Lakinlaskijaiset Syyskuun viimeisenä päivänä järjestettävät bileet, jolloin lakit on
laskettava.
laskarit laskuharjoitus
lukkari laulunjohtaja, esim. sitseillä
Lämmönsiirto Prosessiteekkarien vuosijuhla syksyllä
Maarintalo paljon tietokoneita, 24/7 käytössä työskentelyyn
Maggara on hyvää
n paljon tai enemmän tai vieläkin enemmän
nakki viuhuu ja saattaa napsahtaa, tyypillisesti pieni homma tai jopa “virka”
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noppa op, opintopiste, kertoo kurssin laajuudesta
Noppa-portaali kursseihin liittyvät tiedot
ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä hoidetaan tätä kautta, noppa.aalto.fi
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!
pruju luentomoniste, lunttilappu
PJK PuuJiiKoo eli Puunjalostajakilta
pHuone Prosessihuone, PT:n oma tila Hubin vieressä. Kahvia ja seuraa. Parkkeeraa P-huoneelle itsesi, älä autoasi.
ProTeesi Prosessiteekkarien oma verkkolehti
PT Prosessiteekkarit, me. Jengimerkin
osoittavat Heidi ja Elisa sivulla X
Puuha-PeTe on hieno mies, korjailee
kaikkea
Päälliköiden viikkomaili kolahtaa virtuaalilaatikkoon sunnuntai-iltaisin, tärkeää
infoa, ns. fuksiviikkis
Rantsu Rantasauna Otaniemessä, JMT7
takana
RWBK Retuperän WBK, Uudempaa ranskalaista torvimusiikkia soittava yhtye
selkkari työselostus, muuttaa käsittämättömät labratulokset tieteelliseksi työksi,
vaikka sitä ei aina uskoisi
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!
taikkilainen Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opiskelija, Aaltolaiskaveri
Teekkarihymni Teekkarilaulu, jonka saa
laulaa ainoastaan keskiyöllä.
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!
Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa,
pääosassa Gravitaatiossa ja Wappupäivän
aamuna
vanhempi tieteenharjoittaja vuosikurssin
2-N opiskelija tai henkilö, joka on valmistunut
viikkis yhdistyksen viikkotiedote, tulee
maanantaisin
VK Vuorimieskilta
Vuosijuhla juhlitaan vuosittain yhdistysten syntymäpäiviä, yleensä hienommat
sitsit
Wappu Teekkarin suurin juhla, järjestetään, jos fuksimajuri suo
Wuorikautiset VK:n kiltalehti
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö,
Otaniemen toimipiste osoitteessa Otakaari 12.
Äpy teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy parittomina vuosina.

prosessiteekkarit.ayy.fi
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KUTSU WARASLÄHTÖÖN
Mitä?
Waraslähtö on prosessiteekkarifukseille järjestetty startti syksyyn ja
opiskeluelämään. Samaan aikaan järjestetään muiden kiltojen varaslähtöjä,
mutta meidät prosessiteekkarit erotat sekavankirjavasta joukosta, joka on
pukeutunut suurimmaksi osaksi sinisiin haalareihin. Ohjelmassa on rentoa
hengailua, tutustumista opiskelutovereihin, leikkimielistä pelailua ja
hauskanpitoa!
Missä?
Otaniemessä, Alvarin aukiolla lauantaina 30.8. klo 14 alkaen. Huonon sään
sattuessa ja joka tapauksessa myöhemmin illalla siirrymme sisätiloihin
Rantasaunalle. 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 Waraslähdön, ilmoita siitä meille fuksipäälliköille
viimeistään muutama päivä ennen tapahtumaa (Tyko: tyko.viertio@aalto.fi,
050 386 6939 tai Juhani: juhani.heimo@aalto.fi, 050 356 1825). Näin osaamme
varata paikalle sopivan määrän pientä purtavaa! Jos tarvitset yösijan illan
päätteeksi, ilmoita meille, niin järjestämme asian!
Nähdään varaslähdössä!
Juhani, Tyko ja muut Prosessiteekkarit

prosessiteekkarit.ayy.fi
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OTANIEMEN KARTTA

Teekkarikylä

40

19

1.
2.
3.
4.
8.
11.
12.
38

Päärakennus/Kanditalo
Rakennustekniikka
Teknillinen fysiikka
Sähkötekniikka
Konetekniikka
Kemiantekniikka
Materiaali- ja kalliotek niikka

14. Biotuotetekniikka
15. Pääkirjasto
17. Maarintalo
19. Dipoli
20. Ostoskeskus
22. Aalto-yliopiston johto
25. Design Factory
Fuksiopas 2014

26. Start-Up -sauna
28. Otahalli
30. T-talo (tietotekniikka)
37. TUAS-talo
38. AYY:n toimisto
40. TF
43. YTHS

SYKSYN TAPAHTUMIA

ELOKUU

30.8. Waraslähtö
Ks. sivu 37

17.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit
22.9. CanCan -info

SYYSKUU
1.9. Ensimmäisen päivä
Luvassa on tutustumista kampukseen,
teekkarielämään sekä tietysti muihin
opiskelijoihin. Varaa koko päivä ja ilta
vapaaksi!
2.9. Aalto-party
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat
3.9. CHEM-kiva
Touhutaan ja grillaillaan yhdessä korkeakoulun kiltojen kanssa.
4.9. Otasuunnistus
Hupaisaa rastienkiertelyä ympäri Teekkarikylää.
6.9. Peli-ilta
Raskaan ensimmäisen viikon jälkeen on
hyvä rentoutua konsoli- ja lautapelien
parissa Hubissa.
8.9. Grillichilli
9.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä, tällä kertaa itäisen satamakaupungin eli Helsingin keskustassa.

23.9. Skumppaspåra
Tutustumista itäiseen satamakaupunkiin
raiteita pitkin.
27. -28.9. Lämmönsiirto II
Prosessiteekkareiden vuosijuhlat!
29.9. Karkkipäivä
Vierailu Fazerin Vantaan tehtaalle
30.9. Lakinlaskijaiset
Aika laskea lakit
LOKAKUU
4.10. Korkeakoulusitsit
Sitsit korkeakoulun kiltojen kanssa
28.10. Suuri Saunaseikkailu
MARRASKUU
1.11. Halloween-bileet
4.11. Fuksien juhlasitsit
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen fukseille
22.11. PikkujouluT

11.9. Fuksiryhmäkivaa
Sisältö selviää myöhemmin!

30.11. Haalarigaala
Haalarit, vihdoinkin! Ja siitä suoraan...

15.9. & 16.9. Sitsikoulutukset
Näin sitsataan!

30.11. -2.12. Nelikiltaristeily
Sinne ja takaisin, menossa mukana IK,
Athene ja Prodeko

15.9. Lettufudis
Rentoa leikkimielistä urheilua IK:n ja
MK:n kanssa, jonka jälkeen lämpenevät
Rantasauna ja letut.
16.-20.9. Humans vs. Zombies -peli
Zombit valtaavat Otaniemen.

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
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			Muistilista

□

Lähetä ilmoittautumispaperit liitteineen koululle ajoissa!

□

Maksa AYY:n jäsenmaksu ja yhdistyksen jäsenmaksu ajoissa! Säästä
kaikki kuitit! Tilaa opiskelijakortti, katso lisätietoa myfrank.fi.

□

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

□

Hae opintorahaa, asumislisää ja mahdollisesti opintolainaa ennen syksyä.

□

Saavu maanantaina 1.9. klo 8:50 Kemian tekniikan talon pääaulaan.
Ota mukaasi kuitit maksetuista maksuista. Varaa koko päivä myöhäistä
iltaa myöden yhteiseen kivaan ja paikkoihin tutustumiseen! Myös seuraavien päivien aikana riittää tekemistä, mikä kannattaa huomioida
esim. työvuoroja sopiessa. Ensimmäisellä viikolla tapahtuu paljon!

□

Jos et pääse paikalle 1.9. tai ilmenee muita ongelmia, lähetä sähköpostia tai soita fuksipäälliköille (Tyko: tyko.viertio@aalto.fi, 050 386
6939 tai Juhani: juhani.heimo@aalto.fi, 050 356 1825), 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 2014
-ryhmään osoitteessa facebook.com/groups/PTfuksit2014
Kannattaa myös tsekata yhdistyksen nettisivut osoitteessa
prosessiteekkarit.ayy.fi

