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Fuksiopas 2015

Fuksipäälliköiden alkusanat

Heimooi! Mie oon “J-J” eli
Janne-Joonas, 22, kolmannen
vuoden opiskelija ja Kotkan
poikii. Mut tunnistaa jo kaukaa
pituudesta, kovasta äänestä
ja siitä, että en välillä pysy
paikoillani. Pidän kalastuksesta
ja videopeleistä, etenkin
yhdessä touhuten. Aa, nii juu,
koirat on kans ihan jeba. :D
Sopivan rennolla asenteella
eteepäin, ni kaikki järjestyy.

Heippa rakas fuksi!
Suuret onnittelut heti alkuun ja tervetuloa Otaniemeen ja teekkariyhteisöön!
Me olemme Heidi ja J-J eli HeiJay, tämän vuoden Prosessiteekkareiden
FuksiPäälliköT. Prosessiteekkarit, lyhennettynä PT, on yhdistys, joka ottaa
vastaan kemian, bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmaan tulevat
uudet opiskelijat, fuksit, eli juuri Sinut! Me fuksipäällikköinä vastaamme
sinun fuksikasvatuksestasi ensimmäisenä opiskeluvuotenasi. Pääset mukaan
teekkareiden mielenkiintoiseen kulttuuriin ja elämään, ja luomaan omaa
tietäsi akateemiseen maailmaan. Otaniemessä on paljon kaikkea uutta,
erikoista ja jännittävää asiaa, johon ehdottomasti kannattaa lähteä mukaan
ennakkoluulottomalla asenteella! Opiskelu on paljon muutakin kuin
luennoilla istumista ja tentteihin lukemista. Se on erityisesti täynnä huikeita,
pitkäkestoisia ystävyyssuhteita, yhteishenkeä, mahtavia tapahtumia sekä
kokemuksia ja mahdollisuuksia, joita muualta ei saa. Otaniemestä ja AYY:lta
löytyy varmasti jokaiselle sopivaa tekemistä, sillä kiinnostavia juttuja löytyy
laidasta laitaan.
Me fuksipäälliköt olemme täällä Sinua varten, tukemassa sinua läpi
fuksivuotesi ja jopa sen jälkeen. Valmistelemme sinua mahdolliseen
Wappuun ja oman teekkarilakin saamiseen sekä ennen kaikkea teekkariutta
varten. Yhdessä sinun ISOjesi ja FTMKn kanssa pyrimme tekemään sinulle
unohtumattoman fuksivuoden. Kysy rohkeasti aivan kaikesta, opiskelusta
kuin myös elämästä ylipäätänsä. Vastaamme mielellämme, jos osaamme tai
ohjaamme sinut vastauksen luokse.
Tapahtumia on paljon, erityisesti orientaatioviikolla, mutta suosittelemme
lähtemään ehdottomasti mukaan mahdollisimman moneen! Tapahtumissa
on hyvä tutustua mielenkiintoisiin, uusiin ihmisiin ja siellä pääsee kokemaan
mitä mahtavimpia asioita. Rohkeasti vaan mukaan, ei sinua kukaan syö. ;)
Olemme PT:n ensimmäiset varsinaiset PT-päälliköt, eli olemme aloittaneet
samassa, uudessa kandiohjelmassa, jossa sinäkin nyt aloitat oman taipaleesi.
Näin osaamme samaistua sinun kokemuksiisi niin opiskelijoina kuin
prosessiteekkareina. Odotamme sinua jo innolla ja toivomme, että tästä tulee
meille kaikille ikimuistoinen kokemus ja pysymme yhteyksissä fuksivuoden
jälkeenkin. Halataan kun tavataan!
Terveisin fuksipäällikkösi
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Heidi Korhonen ja Janne-Joonas “J-J” Tiitinen
a.k.a HeiJay

Moooikka, olen Heidi,
21v born and raised
espoolainen ja kolmannen
vuoden opiskelija. Urheilu,
erityisesti futis on lähellä
sydäntäni. Nykyään hyvinkin
kiireisen aikataulun keskellä
tykkäänkin joko urheilla tai
sitten vastapainoisesti ihan
vain pysähtyä ja rentoutua
esimerkiksi tv-sarjojen parissa.
Olen myös PT:n ensimmäinen
naisfuksipäällikkö!
Meihin fuksipäälliköihin voit ottaa yhteyttä missä tahansa mieltä
askarruttavissa kysymyksissä - älä pelkää ottaa yhteyttä!
Tallenna numeromme heti puhelimeesi.

Janne-Joonas Tiitinen
050 598 2999
janne-joonas.tiitinen@aalto.fi

Heidi Korhonen
041 529 2583
heidi.a.korhonen@aalto.fi

Voit seurata meitä perinteisessä PT:n fuksipäälliköiden omassa Twitterissä!

@PT_boys
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Käsissäsi on Prosessiteekkareiden Fuksiopas 2015. Täältä löydät
kaikkea hyödyllistä tietoa opinnoista ja opiskelijaelämästä. Opas
kannattaakin lukea huolella läpi!
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Suuret kiitokset kaikille tekstien kirjoittajille sekä kuvia ottaneille ja toimittaneille.
Erityiskiitokset vanhoille PT_boyseille <3

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 kemian tekniikan
korkeakoulun kandidaattiohjelmaan! Odota
paljon, ole utelias, haasta opettajat, tee työtä,
mutta pidä huolta myös omasta hyvinvoinnistasi.
Lopussa kiitos seisoo.
Tapani Vuorinen
Kandiohjelman johtaja
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Fuksimajurin tervehdys
Tervehdys tuore tekniikan ylioppilas, arwoisa fuksi. Ensimmäisenä
haluan muiden tässä oppaassa kirjoittavien tapaan onnitella uudesta
opiskelupaikastasi. Hieno juttu! Haluan myös toivottaa sinut lämpimästi
tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme.
Minä olen fuksimajuri Tuomas Ranta-aho ja tehtäväni yhdessä
fuksikapteeneiden ja ISOhenkilöiden kanssa on tehdä ensimmäisestä
opiskeluvuodestasi
unohtumaton.
Toimin
Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnassa ja johdan kaikkien yhdistysten fuksikapteeneista
koostuvaa fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.
Olet aloittamassa uuden elämänvaiheen, jossa moni asia on uusi ja outo.
Yliopisto on ympäristönä hyvin erilainen kuin vaikkapa lukio ja akateemisen
vapauden lisäksi sinulla on nyt myös vastuu omista opinnoistasi ja niiden
etenemisestä. Monialaisten opintojen lisäksi Aalto-yliopisto mahdollistaa
ennennäkemättömän laajan opiskelijatoiminnan, josta teekkarit ovat
kuuluja. Nyt syksyllä Otaniemessä aloittaa tekniikan alan opiskelijoiden
lisäksi myös ensimmäistä kertaa kauppatieteen opiskelijoita, mikä luo täysin
uusia mahdollisuuksia niin opiskelulle kuin opiskelijatoiminnalle.
Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa sisään, on monella tapaa
ainutlaatuinen ympäristö tehdä ja kokea. Teekkaritoimintaa leimaa
ennakkoluuloton tekemisen meininki, mikä näkyy valtavana määränä
toinen toistaan hullumpia tempauksia ja projekteja. Otaniemi onkin
uskomaton paikka harrastaa ja kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Kaikkea
teekkareiden toimintaa leimaa sen yhteisöllisyys ja uskomaton yhteishenki,
jotka yhdistävät koko tupsukansaa.
Pitkän historiansa aikana teekkarit ovat näkyneet ja kuuluneet niin
Otaniemessä kuin aikanaan Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella
teekkarit tunnetaan parhaiten äänekkäistä tempauksistaan, jäynistään,
wappulehdistään sekä teekkarilauluistaan. Teekkareiden moninainen
historia ulottuu pitkälle 1800-luvun puolelle.

Ylin ja arvokkain tunnuksemme, tupsullinen teekkarilakki on ollut tekniikan
opiskelijoiden käytössä jo yli 120 vuotta. Pitkiä perinteitä kunnioitetaan ja
vaalitaan, mutta niihin ei jäädä jumiin. Teekkarikulttuuri onkin kaikkea sitä
hassua tai hullua, mitä teekkarit kulloinkin sattuvat keksimään.
Myös teekkareiden fuksikasvatuksella on pitkät perinteet ja oman
teekkarilakin hankkimiseksi fuksit osoittavat aktiivisuutensa yhteisöään
kohtaan keräämällä fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä. Pisteet
ovat mitä mainioin tekosyy tutustua kulttuuriimme ja muihin Otaniemessä
opiskeleviin hauskanpitoa unohtamatta. Fuksivuosi huipentuu teekkareiden
juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen
teille järjestää.
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille,
onkin kehotus heittäytyä mukaan toimintaan
täydellä sydämellä. Tutustu fuksikapteeniisi,
ISOhenkilöihin sekä fuksitovereihisi. Yhdessä
tekeminen ja kokeminen sekä ne uudet ystävät,
joihin opiskeluaikanasi tutustut, ovat opintojesi
lisäksi tärkein asia, mitä yliopistoelämä voi sinulle
tarjota. Yhdistyksesi, me fuksitoimikunnassa
sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet
toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen haluat
omasta opiskeluajastasi tehdä.
Olen
etuoikeutetussa
asemassa
päästessäni
seuraamaan sinun ja tovereidesi matkaa kohti
teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain.
Moikataan kun tavataan!
Tuomas Ranta-aho
Fuksimajuri
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Teekkarius ja Teekkarikulttuuri
Jäynä

Teekkarius on hyvällä meiningillä
yhdessä tekemistä, kilta-, yhdistys ja
ylioppilaskuntatoimintaa, perinteiden
kunnioittamista ja luomista. Ei ole yhtä
tapaa olla teekkari vaan jokaisen oma
paikka löytyy varmasti, kun katselee
ympärilleen!

Teekkarilakki

Teekkarin
tunnistaa
tietenkin
tupsulakista.
Teekkarilakki muistuttaa
ylioppilaslakkia, mutta on
aivan jotain muuta: siinä
on kuusi kulmaa, ja sen päälliseen on
kiinnitetty musta tupsu, joka roikkuu
lakin oikean reunuksen yli tullen
kantajansa oikean olkapään kohdalle.
Otaniemen lakkeja koristaa TKY:n
kokardi. Lakkia käytetään kesällä,
wapusta syyskuun loppuun asti.
Lakit jaetaan fukseille mahdollisena
Wappuna, jos vaaditut fuksipisteet ovat
kasassa. Fuksipisteistä lisää sivulla 10.

Haalarit

Teekkarin tunnistaa tupsulakin lisäksi
haalareista. Haalarikulttuuri rantautui
Suomeen 1980-luvun alkupuolella
Ruotsista, ja teekkareiden kautta ne
ovat levinneet ympäri Suomea kaikkien
opiskelijoiden keskuuteen. Haalareita
kannetaan ylpeydellä, sillä niillä
edustetaan koko omaa opiskelualaa
ja yhdistystä. Haalareita koristellaan
yleensä merkeillä, mutta vain oma
mielikuvitus on rajana!

Sitsit ja laulukulttuuri

“Teekkari laulaa mieluummin kuin
hyvin” kertoo vanha viisaus. Sitseillä
eli akateemisilla pöytäjuhlilla syödään
ja juodaan hyvin, mutta illan ohjelman
keskeisimmän
osan
muodostaa
laulaminen. Omaa ääntään ei kannata
ujostella, tärkeintä on hyvä asenne!
Lauluja ei tarvitse osata ulkoa vaan
käytössä on laulukirja ja laululäystäke
eli “läsy”, jossa on sitseille erikseen
valittuja lauluja. Tavallisesti sitseillä
miehillä pukukoodina on tumma puku
ja naisilla vastaava.

Teekkarijäynä on käytännön pila tai
tapahtuma, jonka tarkoituksena on
aiheuttaa riemua jäynääjissä sekä jäynän
kohteissa ja suuressa yleisössä. Jäynä on
luonteeltaan yllätyksellinen ja tekniikan
keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä ei riko
lakia, häiritse virkavaltaa eikä aiheuta
kenellekään mielipahaa, taloudellista,
henkistä tai ruumiillista haittaa.
Ossi Törrönen on tiivistänyt jäynän
syvimmän olemuksen seuraavanlaisesti:

"Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja,
väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia
tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa
yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville.
Oikea teekkarijäynä oli - ja on varmaan edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein
sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavypornoa, politiikkaa
tosimielessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen,
epäsovinnaisen iloisen hetken aikaansaamiseksi."

Tempaus

1900-luvun alussa tempauksiksi alettiin
kutsua moninaisia 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.

Wappulehti

Wappulehti on teekkareiden oma
Wappujulkaisu,
joka
julkaistaan
noin viikkoa ennen mahdollista
Wappua! Wappulehtinä
toimii
Julkku(parillisina) ja Äpy(parittomina),
jotka
ilmestyvät
vuorovuosina.
Wappulehtiä on mahdollista myydä
itsekin, jos haluaa!
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Fuksipisteet
Fuksipisteiden tarkoituksena on tutustuttaa fuksit
teekkariuteen: teekkarikulttuuriin, yhdistyksen
ja ylioppilaskunnan toimintaan sekä muihin
tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen. Fuksipisteiden
suorittaminen oikeuttaa fuksin mahdollisena
Wappuna teekkarilakkiin. Fuksipisteitä varten
annetaan jokaiselle fuksille ikioma fuksipistekortti.
Fuksipisteitä keräät osallistumalla yhdistyksen,
AYY:n ja sen lukuisten alayhdistysten toimintaan,
joko auttamalla tapahtumien järjestämisessä tai
vain nauttimalla lopputuloksesta! Pääasiassa saat
valita mistä pisteesi keräät, mutta on myös muutama
jokaiselle fuksille pakollinen suoritus.
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, jopa ikimuistoisia hetkiä, hyvällä
porukalla. Fuksien pisteiden keruusta pitävät huolen
fuksipäällikköt. Kysy rohkeasti päälliköiltäsi, jos
on jotain kysyttävää. Pisteitä fuksipistekorttiisi
kirjaavat fuksipäällikkösi sekä muut PT:n hallituksen
jäsenet pitkin vuotta. Joulun lähestyessä kerätään
kortit tarkastettaviksi, jotta tiedetään, paljonko
pisteitä vielä uupuu. Mahdollisena Wappuna jaetaan
esteettömyystodistukset ja fukseista aktiivisimpia
muistetaan.

Phuxivatorns hälsning
Hej på dig!
Du måste vara en bra typ eftersom du har blivit antagen till Aalto-universitetet,
mina varmaste gratulationer! Jag lovar att du har gjort ett utmärkt val.
Framför dig har du nu ett fartfyllt år med mycket roligt program, ta vara på
det första studieåret och var fördomsfritt med på allt. Ditt phuxår upplever
du bara en gång och det är det roligaste studieåret av alla.
Jag heter Helena Hansson och är Phuxivator på Teknologföreningen eller
TF, Aalto-universitetets svenskspråkiga nation. På TF finns svenskspråkiga
och studerande som är intresserade av svenska från alla Aaltos
utbildningsprogram. Som nationens Phuxivator finns jag här för er phuxar,
alltså just dig! Jag ordnar program och svarar gärna på alla frågor. Dessutom
har jag en phuxkommitté och en hel hög med storasyskon (just bra typer)
som hjälper både mig och dig! Tillsammans ska vi nog se till att ni får en
oförglömlig höst och att ni inte känner er (så hemskt) borttappade.
Redan första veckan får jag hoppeligen
träffa er alla på TF:s nationshus
Urdsgjallar. Efter det kommer jag
att följa med er på en episk resa mot
Wappen (om den ordnas) då ni sedan
(om ni aktivt samlat phuxpoäng) kan
titulera er teknologer och få sätta på er
den för teknologer kära och kännspaka
tophsmössan.
I phuxblaskan hittar du information
om det mesta du behöver veta. Läs och
begrunda, men var inte orolig om du
inte minns allt, storasyskonen och jag
finns till just därför; fråga oss!
Ha en skön sommar, jag ser framemot
att träffa dig i höst!
Kram
Helena
Phuxivator
+358 40 8698695
phuxivator@teknolog.fi
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Puhiksen pärinät
Tervehdys, uusi potentiaalinen teekkari!
Olen Kia, pian neljännen opiskeluvuotensa aloittava kemian tekniikan opiskelija ja
toimin Prosessiteekkarit ry:n puheenjohtajana tänä vuonna. Ihan ensimmäiseksi
onnittelen loistavasta valinnasta opiskelu-urallasi! On vaikeaa tiivistää yhteen sanaan,
kuinka hienoa on saada jälleen näinkin suuri lauma uusia tyyppejä riveihimme, mutta
aika lähelle pääsee “awesome”.
Toisekseen haluaisin hieman valaista sinua Prosessiteekkareista. Mitä ne oikein ovat?
Aikaisemmissa opiskelupaikoissa useimmat ovat tottuneet löyhään oppilaskuntaan,
joka saattaa pari kertaa lukukaudessa järjestää tapahtumaa ja huolehtia
kahvinkeittimen ylläpidosta. Valitettavasti joskus se saattaa olla jopa tekemättä
mitään. Prosessiteekkarit, lyhyesti PT, on kemian, bio- ja materiaalitekniikan
koulutusohjelman opiskelijoiden etuja valvova korkeakouluyhdistys, joka on
paljon muutakin kuin pari hallitusaktiivia ja kahvinkeitin. Meillä on myös tarjolla
vedenkeitin.
Vedenkeittimiä mitenkään väheksymättä Prosessiteekkarit on jäsentensä näköinen
yhdistys, jossa yhteisöllisyys on kovassa huudossa. Erilaisia tapahtumia järjestetään
runsaasti pitkin vuotta, erityisesti teille uusille opiskelijoille. Aitoa fuksivuotta voi
viettää täällä vain kerran, ja me Prosessiteekkarit haluamme tehdä siitä ikimuistoisen.
En koskaan unohda omaa fuksivuottani, joka todella pelasti elämäni tylsyydeltä. Pääsin
oman yhdistykseni kautta tutustumaan uusiin, toivon mukaan elinikäisiin ystäviin,
joiden kanssa selvisimme kunnialla niin fuksikursseista kuin teekkaririennoistakin.
Kannustan sinua kääntämään rohkeasti uuden sivun elämässäsi ja tulemaan avoimin
mielin opiskelemaan tänne Otaonnelaan Prosessiteekkareiden riveihin.
Kirjoitan tätä tekstiä tyylikkäästi ajoissa vain
pari päivää ennen teekkareiden suurinta juhlaa,
Wappuaattoa, jonka vaihtuessa Wappupäiväksi
saan taas painaa päähäni ikioman teekkarilakkini.
Samalla siitä tulee haikea fiilis, kun tajuaa
tekevänsä jo kolmatta kertaa tuota rituaalia, mutta
samalla on ihan mahtavaa tajuta perinteiden
jatkuvan ja juuri sinun pääsevän mahdollisesti
vuoden päästä samaan pisteeseen. Fuksiwappu ja
lakki ensimmäisen kerran päähän - sitä tunnetta ei
pysty tiivistämään yhteen sanaan.
Lämpimästi tervetuloa, nähdään syksyllä!
Kia Lehti
Puheenjohtaja
Prosessiteekkarit ry
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Prosessiteekkareiden hallitus 2015
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Prosessiteekkareiden toiminnasta vastaa kymmenjäseninen hallitus,
johon kuuluvat Fuksipäälliköiden lisäksi tällä aukeamalla esitetyt
viehkeät PT:läiset.

Moikka! Olen Kia, 22-vuotias kemian tekniikan opiskelija.
Olen keskittynyt prosessitekniikkaan ja sivuaineeni on
tuotantotalous. Toimin vuoden 2015 Prosessiteekkarit ry:n
puheenjohtajana ja olen valmis vastaamaan kaikkiin
mieltäsi kuumottaviin kysymyksiin. Puhiksena vastaan mm.
kaikesta pinnan alla tapahtuvasta sähköpostiliikenteestä
ja edustamisesta. Harrastan teekkarijuttujen ja yleisen
yoloilun ohella laskettelua ja bodausta. Lempieläimeni on
rotta :)

Morjesta! Olen Juho, yhdistyksen rahastonhoitaja, ja
ihka aito alkuperäinen Prosessiteekkari. Tehtäviini kuuluu
yhdistyksen talousasioista selvillä oleminen ja rahankäytön
(sekä rahantulon €£$€) seuraaminen. Maksan ja laskutan
siis laskut sekä hoidan yhdistyksen kirjanpidon. Jos unohdat
maksaa yhdistykselle jotain, saatat saada minulta vihaisen
muistutusviestin. Tähän en lähde sanomaan mistä olen
kotoisin, mutta vapaa-ajallani opiskelen ja muutan ajan
rakennetta. Tervetuloa!

Moi! Olen Lauri, yhdistyksen varapuheenjohtaja. Tehtäväni
ovat monimuotoiset; vastaan Prosessihuoneesta, yritän
kehittää yhdistyksemme suhteita niin vaihto-opiskelijoihin,
kuin muihin alamme opiskelijoihin ympäri Suomea sekä isona
asiana on myös CHEMin yhdistystoiminnan kehittäminen.
Näiden lisäksi tuuraan puheenjohtajaa, kun hän ei ole
paikalla sekä johtamani hoitotoimikunta järjestää PT:lle
urheilutapahtumia läpi vuoden. Kiireiden hellittäessä tykkään
elellä, opiskella ja oleskella synnyinkaupungissani Espoossa
ja huikean Bada-Bing-illan jälkeen pulahtaa Tapiolan uimaaltaassa uinnilla.

Moro! Olen Janne, kolmannen vuoden bio- ja
kemiantekniikan pääaineopiskelija straight outta Olari.
Toimin Prosessiteekkarien yrityssuhdevastaavana ja olen
siis vastuussa yhdistyksen yhteydenpidosta yritysmaailmaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi erilaisten
yritysiltojen ja -vierailujen järkkäilyä ja sponsoriasioiden
hoitamista.
Onnittelut
teille
kaikille
onnistuneesta
opiskelupaikkavalinnasta, sillä yhdistyksen jäsenistön välillä
vallitseva mahtava yhteishenki takaa teille varmasti huikean
fuksivuoden!

Ciao! Olen Milla, syksyllä 23-vuotias (APUA!!) toisen
vuoden materiaalitekniikan opiskelija. Kävin ottamassa
vauhtia opintoihini Turusta, josta mukaan tarttui
kanditutkinto ja erittäin hyvin marinoitu maksa.
Toimin Prosessiteekkarien tiedottaja-sihteerinä tänä
vuonna. Kirjoittelen kokouksissa pöytäkirjoja ja tiedotan
tapahtumista viikottain sähköpostitse. Vi ses!

Terve! Olen Risto, kolmannen vuoden prosessiteekkari ja
tämän vuoden isäntä. Järkkäämme Teille tuleville fukseille
ja Prosessiteekkarien wanhemmille tieteenharjoittajille
emännän kanssa sitsejä ja kaikennäköisiä tapahtumia. Olen
tottunut hoitamaan lähes kaikenlaisia hommia, joten puoleeni
voi vapaasti kääntyä lähes asian kuin asian kanssa.

Moikka! Olen Erkka, 20-vuotias kolmannen vuoden opiskelija
pääaineenani materiaalitekniikka ja toimin Prosessiteekkarien
hallituksessa opintovastaavana. Tehtävänäni on olla
linkkinä korkeakoulun ja opiskelijoiden välillä. Johdan myös
Prosessiteekkarien opintotoimikuntaa, jossa on myös fukseja
vaikuttamassa meidän opintoihimme. Opintovastaavan
hommat ovat olleet antoisia ja olen päässyt hyvin tutustumaan
myös koulun henkilökuntaan. Hallituksessa oleminen on ollut
muutenkin huikeata ja PT:llä on hyvä yhteishenki. Odotan jo
innolla uusia fukseja.

Hellou! Olen Elisa, PT:n emäntä mallia 2015 :) Hommanani
on järkätä isännän kanssa teille kaikennäköisiä hauskoja
illanviettoja ja niiden tarjoiluja, kuten sitsejä ja saunailtoja.
Minut löytää siis usein keittiöstä tai illan päätteeksi
luuttuamasta musiikin tahtiin. Vapaa-ajalla tykkään
koukuttautua TV-sarjoihin (uusin rakkaus on Moderni perhe!)
ja hengata kavereitten kanssa.

prosessiteekkarit.ayy.fi

Nähdään syksyllä!
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ISOvastaavan railattelut
Hei moi! ISOimmat onnittelut opiskelupaikastasi!

Heipparallaa, fuksipallerot!

Olen Prosessiteekkarien ISOvastaava Jakke ja olen koonnut teille mitä
upeimman porukan opastamaan teitä läpi fuksivuotenne. Nämä tutorit
eli ISOt ovat innokkaita, toisen vuoden opiskelijoita, jotka ovat huikean
fuksivuotensa
jälkeen
päättäneet
laittaa hyvän kiertämään! Mukana
pyörii myös ISOsetätejä, jotka ovat
wanhoja mutta sitäkin kokeneempia
toimijoita. ISOjen tehtävänä on opastaa
teitä tutustumaan teekkarikulttuuriin,
Otaniemeen sekä korkeakouluun. Älä
epäröi kääntyä ISOn puoleen missään
vähänkään kutkuttavassa pulmassa.
ISOt auttavat mm. matkakortteihin,
opintotukeen ja asumiseen liittyvissä
asioissa. Jos ISO ei tiedä vastausta,
hän osaa ohjata sinut oikean henkilön
puheille. ISOn tärkein tehtävä on
kuitenkin olla fuksien tuki ja turva
heti opintojen alusta, aina fuksivuoden
loppuun saakka.

Ihan ensiksi me halutaan onnitella teitä opiskelupaikasta ja toivottaa teidät
lämpimästi tervetulleiksi osaksi meidän huikeaa PT-porukkaa. Otaniemen
hellässä huomassa on hyvä elää ja opiskella. Omasta kokemuksestamme
voidaan sanoa, että fuksivuodesta tulee teille upea ja ainutlaatuinen matka.
Siihen mahtuu monenlaista aina uusista ystävistä mahtaviin tapahtumiin ja
jännittäviin elämyksiin, joten ei kannata epäröidä tarttua tilaisuuteen.

Ensimmäisellä viikolla teidät jaetaan
fuksiryhmiin, joissa omat ISOnne
ovat jatkuvasti seurananne, opastaen
teitä Otaniemen ihmeellisyyksiin. ISOt esittelevät teille kampuksen,
ruokalat, Teekkarikylän, huolehtivat aikatauluista ja pitävät teistä huolta.
Orientaatioviikon jälkeenkin ISOt järjestävät teille tapahtumia, kuten
ruokailuja, etkoja, hengailua, peli-iltoja ja kaikkea kivaa! Kannattaa lähteä
ennakkoluulottomasti mukaan toimintaan, niin tutustut uusiin, aivan
mahtaviin ihmisiin ja fuksivuodestasi tulee ikimuistoinen! Nähdään syksyllä
waraslähdössä!

Jakke Anttila
ISOvastaava
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Fuksivuoden muistelut

Fuksivuoteen mahtuu paljon kaikenlaista. Varaslähtö on huikea tapa aloittaa
koko vuosi ja sen lisäksi erityisesti orientaatioviikolla kannattaa osallistua
kaikkeen mihin vain suinkin pystyy. Silloin on hyvä mahdollisuus tutustua
opiskelutovereihin ja samalla pääsee puuhaamaan kaikkea hauskaa. Lähtekää
siis tapahtumiin ennakkoluulottomasti ja iloisella mielellä, olipa juttu mikä
hyvänsä: bileet, sitsit, rastikiertelyt, kerho- tai yhdistystoiminta, peli-ilta
tai vaikkapa karaoke. Hienointa Otaniemessä onkin juuri se, että oletpa
millainen tallaaja vain, kaikki mahtuvat mukaan ja ovat yhtä tervetulleita.
Fuksivuoden temmellykset saattavat täyttää aikalailla koko vuoden ja joskus
voi vähän uuvuttaa, mutta loppujen lopuksi voidaan molemmat todeta, että
fuksivuosi on ollut kuitenkin paras
ja ihan sairaan palkitseva. Sellainen
vinkki, että nukkumista kannattaa
harjoittaa vielä kun voi. Odotetaan jo,
että päästään olemaan mukana teidän
fuksivuodessa ja saadaan ISOina olla
tekemässä siitä vähintään yhtä huikea
kuin omamme oli!
Ei tarvitse pelätä tai olla huolissaan,
teistä pidetään kyllä huoli. Aina
löytyy joku, jonka puoleen kääntyä.
Keskittykää
vaan
tekemään
ihania muistoja ja solmimaan
ystävyyssuhteita. Nauttikaa kesästä ja
nähdään syksyllä tuitui!
Fuksiutensa taakse jättäneet tupsut
lähettävät pusuja ja haleja :---)
<3:llä Ellu ja Riikka
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Lämmönsiirto III
Lämmönsiirto on Prosessiteekkareiden vuosijuhla,
jossa juhlitaan akateemisesti yhdistyksen taivalta.
Lämmönsiirto järjestetään vuosittain syyskuun
lopussa, tällä kertaa perjantaina 25.9.2015.

CanCan
Hei prosessiteekkarifuksi! Tulevana vuonna on paljon tekemistä! Myös
tanssiryhmä CanCanissä vanhat astuvat sivuun nuorempien tieltä. CanCan on
prosessiteekkarifuksien oma tanssiryhmä, johon kaikki halukkaat tytöt, pojat ja
kaikki siltä väliltä ovat tervetulleita. Tilaisuus liittyä CanCaniin on vain fuksivuonna,
eikä sitä tule ohittaa.
Mites se tanssitaito? Ei hätää en minäkään osannut tanssia, enkä osaa vieläkään.
CanCanissä kyse ei ole niinkään tanssitaidosta vaan yhdessä tekemisestä ja hyvästä
meiningistä. Tanssit toteutetaan sopiva pilke silmäkulmassa mitä erikoisimmilla
mooveilla. Tärkeintä on nauttia lavalla ja välittää sitä tekemisen meininkiä hurraavalle
yleisölle! Parhaimmat tanssit onkin kasattu katsomalla Youtube dancetutorial
videoita!
CanCan treenaa säännöllisen epäsäännöllisesti, mutta yleensä aina viimeistään
ennen keikkaa. Harjoittelu on joustavaa ja aina on löytynyt kaikille sopivat ajat!
Kaiken lisäksi harjoitukset tuovat väriä harmaaseen arkeen ja siellä tutustuu uusiin
opiskelijatovereihin.

Lämmönsiirtoa,
kuten
teekkarivuosijuhlia
yleensäkin, juhlitaan arvokkaasti ja monipuolisesti.
Juhlarepertuaariin kuuluu mm. cocktailtilaisuus,
hieno akateeminen pöytäjuhla, jatkot sekä
seuraavan päivän silliaamiainen eli sillis. Pääjuhlaan
pukeudutaan usein frakkiin ja pitkään iltapukuun.
Lämmönsiirrossa käytetään myös teekkarilakkia.
Useimmiten fuksit eivät osallistu vuosijuhliin,
mutta ehkä teistä jo ensimmäiset ovat vuosijuhlilla
suorittamassa työpistettä ikiomaa teekkarilakkia
varten. Sillikselle voi myös ilmoittautua mukaan,
vaikkei olisikaan osallistunut itse pääjuhlaan.
Sillikselle pukeudutaan pääjuhlan pukukoodia
mukavammin ja villimmin, esimerkiksi eläinasut,
kylpytakit ja haalarit ovat varsin suosittuja
silliskansan asusteita.
Vuosijuhlaan osallistuu usein jäsenten lisäksi liuta kutsuvieraita. Kutsuvieraisiin
lukeutuvat Otaniemen kaikki killat sekä Prosessiteekkarien sisarkillat muilta
paikkakunnilta. Killat tuovat usein varsin mielikuvituksellisia lahjoja yhdistykselle
tämän syntymäpäivän kunniaksi: mitä isompi ja epäkäytännöllisempi, sen parempi.
Lisäksi kutsuvieraina saattaa olla esimerkiksi koulun henkilökuntaa ja yrityselämän
edustajia.

CanCan keikkailee hyvin monenlaisissa tapahtumissa. Esityksiä on seurattu
muun muassa Servin mökin sitseillä, yritysten pikkujouluissa ja muissa erilaisissa
yhdistysten tapahtumissa esimerkiksi
Nelikiltaristeilyllä! Keikoilla parasta on
hurraava yleisö ja yhdessä tekeminen.
Vaikka
me
CanCan’14
astumme
sivuun syksyllä, lupaamme olla aina
kovaäänisimpinä
eturivissä
tulevilla
keikoilla! Kerran CanCan – Aina CanCan!
Viettäkää hyvä kesä, syksyllä nähdään!
Kasper Nurmi
CanCan '14
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FY I

Opintoneuvojan terveiset
Hei uusi opiskelija ja tervetuloa Kemian tekniikan korkeakouluun! Olen Kaisa,
viidettä 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

or

Ensimmäinen viikko

Ensimmäisellä viikolla on kaikkea uutta,
paljon uusia ihmisiä ja tietoa, mutta
ei hätää! Kaikki selkeytyy pikkuhiljaa
ja aina kannattaa rohkeasti kysäistä,
vaikka vessan sijaintia, jos ei tiedä.
Kysyvä ei tieltä eksy. :)

nformation

ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Kurssien
suorittaminen tapahtuu usein
välikokeilla tai tentillä.

Jos ensimmäinen vuosi jää
väliin?

Entä jos en aloita opintojani heti
opiskelupaikkaa saatuani? Ei
hätää. Jos syystä tai toisesta olet
poissa lukuvuoden 2015-2016,
ilmoita siitä meille fuksipäälliköille
(heidi.a.korhonen@aalto.fi tai jannejoonas.tiitinen@aalto.fi) SEKÄ seuraa
korkeakoulun antamaa ohjeistusta!

Kemian, bio- ja

materiaalitekniikan

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

our

kandiohjelma

Kemian, bio- ja materiaalitekniikan
kandiohjelmassa ensimmäinen vuosi
on kaikille yhteisiä opintoja. Toisen
vuoden syksyllä valitaan bio- ja kemian
tekniikan tai materiaalitieteen ja
-tekniikan pääaine. Pääaineet eroavat
toisistaan muutamalla kurssilla.
Kolmantena vuonna suoritetaan
vapaavalintaisia kursseja, sivuaine ja
kirjoitetaan kandidaatintyö.

Kurssit

Ruokailu

Otaniemen monista
opiskelijaravintoloista löydät varmasti
mieluista ruokaa huokeaan 2,60€
opiskelijahintaan.
Opiskelijahintaisia ruokia voi syödä
myös Otaniemen ulkopuolella
opiskelijaravintoloissa, opiskelijakorttia
vilauttamalla. Muutamien ensimmäisten
viikkojen ajan ylioppilaskunnan
jäsenmaksun kuitti kelpaa.

Palvelut Otaniemessä

Otaniemen ostoskeskuksesta löytyy
pankkiautomaatti, Alepa, R-kioski,
apteekki, X-burger sekä AYY:n
palvelupisteen keskustoimisto ja
asuntotoimisto.

Kurssien opetustavat
vaihtelevat paljon.
Yleisin opintorunko
kursseillamme
koostuu luennoista,
laskuharjoituksista
ja laboratoriotöistä.
Näiden lisäksi voi olla
esim. posteritöitä,
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1. awesome twitter-tili
2. pieni lauma fukseja ja ISOja,
3. virtuaalinen oppimisympäristö
4. sinä
5. fuksipäällikkösi
6. PT:n hengailupaikka
materiaalitekniikan rakennuksessa
7. Prosessiteekkareiden vuosijuhlat
8. sinusta huolehtiva henkilö
9. organisoi PT:n toimintaa
10. tästä tunnistaa teekkarin
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11. ohjaa opinnoissasi, jos tarvitset
neuvoa
12. kolahtaa spostiisi joka viikko
13. päättää järjestetäänkö Wappu
14. ylioppilaskuntasi
15. ensimmäinen tutustuminen
ennen koulun alkua
16. näitä tekemällä ansaitset
teekkarilakin mahdollisena
Wappuna
17. toimikunta, joka yhdistää
Otaniemen fuksikapteenit

Auta fuksia löytämään reitti
fuksipäälliköiden luokse.
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Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta, sinun AYY:stasi!

MIKÄ IHMEEN AYY?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston opiskelijana
sinun ylioppilaskuntasi. AYY tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun,
kaupallisen alan, 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
AYY Lukuina
mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista
· 15 000 jäsentä
ja
opiskelija-asumisesta
huikeisiin
· 200 yhdistystä
vapaaehtoispesteihin. Teemme työtä
· 14M€ vuotuinen budjetti
hyvinvointisi edistämiseksi sekä Aalto· 2600 opiskelija-asuntoa
yliopiston opetuksen kehittämiseksi.
· n. 50 työntekijää
· 10 täysipäiväistä
Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi
hallituksen
mahdollista vuokrata erilaisia sauna- tai
jäsentä
kokoustiloja sekä pakettiautoa erittäin
· satoja vapaaehtoisia
edulliseen hintaan.
AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät sivuilta ayy.fi/jasenille/
Lisäksi AYY:n jäsenmaksun maksettuasi voit tilata opiskelijakortin.
Opiskelijakortilla voit todistaa olevasi opiskelija kaikissa yhteyksissä,
joissa tätä vaaditaan. Lisäohjeita kortin tilaamiseen löydät täältä: ayy.fi/
opiskelijakortti.
Valtakunnallisia opiskelijakorttietuja löydät sivuilta www.frank.fi
AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa opiskelijakorttiasiasi.
Otaniemen
palvelupiste ja AYY:n
asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
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Töölön palvelupiste
Runeberginkatu 14–16
A-siipi, Helsinki
toolo@ayy.fi
050 520 9490

ASUMINEN

AYY omistaa asuntoja, joita
vuokrataan
Aalto-yliopiston
opiskelijoille.
Kaikille
Aaltoyliopiston
opiskelijoille
ei
kuitenkaan riitä asuntoja, joten
kotia kannattaa etsiä myös
muualta.
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. uusien opiskelijoiden pisteen. Uusien opiskelijoiden pisteen
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 Domo-järjestelmän kautta: domo.ayy.fi
Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylätasolla)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410

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

Arabianrannan
palvelupiste
Hämeentie 135 A,
3. kerros OOPpalvelupisteen
tilassa (sisäänkäynti
ARTS rakennuksen
eteläpäästä), Helsinki
arabia@ayy.fi
050 520 9489

Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoitteesta
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/
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OPINTOTUKI

Opintotuki on sosiaalietuus, joka koostuu kolmesta osasta.
1. Opintorahasta
2. Asumislisästä (vuokralla asuville opiskelijoille)
3. Opintolainasta
Opintotuen saaminen edellyttää, että opintoja kertyy vähintään 5 op
tukikuukautta kohti, kuitenkin vähintään 20 op lukuvuodessa tukikuukausien
määrästä riippumatta. Lisäksi koska opintotuki on sosiaalietuus, omien
tulojesi määrä vaikuttaa siihen, miten monta kuukautta opintotukea voit
nostaa.
Tukikuukausia on kandintutkinnon suorittamiseen vuonna 2015 ensimmäiset
opintonsa aloittaneilla 32. Kandintutkinnon suorittamisen jälkeen siirrytään
maisteritutkintoon,
jonka
suorittamiseen
tukikuukausia on käytettävissä 23. Yhteensä
tukikuukausia on kuitenkin käytettävissä 50.
Lisätietoja: http://www.kela.fi/opintotuki

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-omat-tulot).
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-10-paivaa_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)
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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 terveysneuvontanumero p. (09) 100 23
Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyynnön osallistua YTHS:n sähköiseen
terveyskyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoitettu ensimmäisen 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 YTHS:n toimipisteen
palveluja, myös muilla paikkakunnilla.
Lisätietoja: yths.fi
Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskelijoiden tukikeskus Nyyti ja Aallon
oppilaitospastorit.
Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman korkeakoulusi
opintoasiainpalveluiden
tai
Aallon
opintopsykologien
puoleen
(opintopsykologit@aalto.fi).

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.
Liikuntapalveluihin tutustumisessa sinua auttavat liikuntatutorit, joiden
kanssa on helppo lähteä kokeilemaan uutta ja tutustumaan vaikka Unisportin
ryhmäliikuntaan tai kattaviin kuntosaleihin. Liikuntatutorit huolehtivat siitä,
että kaikille löytyy mielekkäitä liikuntamahdollisuuksia ja ettei liikunnallinen
elämäntapa pääse unohtumaan elämäntilanteen muuttuessa. Kysy omalta
tutoriltasi lisää liikunnasta ja liikuntatutoroinnista!
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AYY yhdistyskummin tervehdys
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. 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/liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksien välillä

Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten liikennelaitosten
aikataulukirjoista tai reittioppaasta osoitteessa www.reittiopas.fi, josta
löydät helposti ajankohtaiset joukkoliikenneaikataulut ja -reitit.
Muutaman suoran yhteyden muistaminen kuitenkin helpottaa liikkumista
alkuun:
Arabian ja Otaniemen väliä
kulkee bussi 506
Arabian ja Töölön väliä
raitiovaunu 8
Töölön (tai Kampin) ja
Otaniemen väliä liikennöivät
bussit 195 (sekä 102 ja 103).

Opiskelijana
kaukoliikenteessä
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VR:n
opiskelija-alennus
kaukojunamatkoista.
Lisätietoa: www.vr.fi.
Matkahuollon
opiskelijaalennus 50 % vähintään 80
kilometrin pituisesta linjaautomatkasta.
Lisätietoa:
www.matkahuolto.fi.
Sekä
junissa
että
busseissa
opiskelijaalennuksen
saamiseksi
tarvitaan voimassa oleva
opiskelijakortti.
Pelkkä
kuitti
ylioppilaskunnan
jäsenmaksusta ei oikeuta
alennukseen!

Tsau fuksit!

Paljon onnea opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa, olet tehnyt loistavan valinnan!
Edessäsi on huikeat, ellen sanoisi eeppiset vuodet! Lupaathan itsellesi, että otat niistä
kaiken irti? Opiskeluaika on uniikki ajanjakso elämässä, jota jokaisen meistä varmasti
tulee ikävä vielä joskus. Silloin on hienoa muistella aaltolaisten ystävien kanssa
mitä kaikkea tulikaan tehtyä ja millainen jälki jätettyä yhteisöömme. Vähän kuten
Prosessiteekkaritkin, Aalto ja ylioppilaskuntamme AYY on nuori ja veikeä toimija
yliopistokentällä, kolmen kokeneemman tekijän yhdistymä. Kulttuuri ja käytännöt
vielä hakevat muotoaan varmasti monessa suhteessa ja hienointa on, että me kaikki
pääsemme vaikuttamaan siihen, millaisessa yhteisössä elämme!
Näitä vaikutusmahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon, tänä syksynä järjestetään
esimerkiksi AYY:n edustajistovaalit. Lähde ihmeessä ehdolle tai muista ainakin
äänestää! Kannustan ehdottomasti lähtemään mukaan opiskelijatoimintaan, oli se
sitten Prosessiteekkareiden, AYY:n, erilaisten kerhojen tai vaikka kaikkien näiden
pariin! Ennen AYY:n hallituspestiä ehdin tehdä kaikenlaista vapaaehtoishommaa ja
voin todella sanoa, että se on rikastuttanut opiskeluaikaani äärimmäisen paljon. Olen
tutustunut huippuihin tyyppeihin ja saanut paljon kokemusta erilaisista proggiksista,
esim. Mantan lakitus! Ehkä kaikista tärkein ja rakkain juttu on ollut tutorointi.
Hallitusvastuullani on mm. uudet opiskelijat eli tutoroinnin koordinointi. ISOt
opastavat teitä opiskelijaelämän alkuun ja osaavat ohjata teidät aina oikean tahon
luokse mikäli kohtaatte haastavia tilanteita asumisen, opiskelun tai elämänhallinnan
suhteen tai tarvitsette vaikkapa ideoita uudelle harrastukselle kerhojemme parissa.
Ja voin vakuuttaa, että teidän tulevat ISOt ovat mahtavia tyyppejä ja odottavat teitä jo
innolla osaksi yliopistoyhteisöämme!
Sen lisäksi, että ISOt ovat apunanne, voitte myös aina kääntyä ylioppilaskunnan
puoleen. Meiltä saa jeesiä edunvalvontaan liittyvissä
asioissa, esimerkiksi kurssien suhteen. Vuokraamme
myös tiloja yhdistyksille sekä yksityishenkilöille.
Suosittelen ehdottomasti hakemaan myös opiskelijaasuntojamme.
Ja
tervetuloa
osallistumaan
tapahtumiimme ja myös järjestämään niitä! Uskon,
että heti ensimmäisestä yliopistopäivästäsi lähtien
huomaat, kuinka innostunut ja yhteisöllinen meininki
Prosessiteekkareilla,
ylioppilaskunnassamme
ja
Otaniemessä on. Otaniemi kokee muutoksia tulevina
vuosina kampuskehityksen osalta kylterikandien
sekä Arabian ARTSilaisten muuton myötä. Opiskelen
itse 5. vuotta kauppiksessa ja olen tosi iloinen, että
saamme vihdoin yhteisen kampuksen melkein kaikille
aaltolaisille.
Vielä kerran tervetuloa, syksyllä nähdään ja jutskaillaan
lisää! Siihen asti, nauttikaa kesästä ja rakkaista ihmisistä
ympärillänne. :)
<3 Tuulia
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KY vaalii kylteriperinteitä myös
Otaniemessä!

Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat eli KY toimii
kauppatieteiden opiskelijoiden eli kyltereiden yhdyssiteenä
ja perinteiden vaalijana.
Yli satavuotisen historian myötä
KY:lle on muodostunut värikäs
kulttuuri, josta tämänkin
päivän kylterit saavat nauttia.
Lauluilloista kuntanauhaan,
haalareista wappupiknikiin –
KY:llä perinteitä arvostetaan
ja niitä vaalitaan rikkaan
opiskelijaelämän pohjana.
Juhlivan kylterin tunnistaa
dollarinvihreistä haalareista!
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat
erilaiset
vapaaehtoistoimijat, joita löytyy muutaman
henkilön
kerhoista aina suurempiin monikymmenhenkisiin jaostoihin asti. Myös toimintaa
löytyy laidasta laitaan – esimerkkeinä Suomen suurin opiskelijoiden seikkailuurheilutapahtuma KY City Challenge, säihkyvä illallisjuhla Boston Night ja
huippupuhujien tähdittämä Helsinki Business Symposium -seminaari. Monet KYtapahtumat ovat avoimia myös muille aaltolaisille!
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsutaan mursuiksi. Mursuvuoden ajan
jokainen suorittaa yhteisiä opintoja ja pääsee ennen pääainevalintaa kokeilemaan
kaikkea aina yritysviestinnästä rahoitukseen. Syksy on suuren muutoksen aikaa, kun
kauppakorkeakoulun kandiopetus siirtyy Otaniemeen, päärakennuksen U-siipeen.
Kandimuuton mukana myös KY:n toimisto siirtyy Otaniemeen, ja uusi toimisto
Espilä löytyy nyt osoitteesta Konemiehentie 4. Espilästä löytyy KY:n hallitus,
sihteeristö sekä tiloja vapaaehtoisille. Myös Espilää vastapäätä oleva juhlatila
Saha on KY:n käytössä. Perinteinen KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella
rautatiekadulla kuitenkin pysyy ja sinne jää juhlatilaa, sauna sekä jäsenpalveluja
Töölön maisteriopiskelijoille.
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Diplomi-Insinöörin kertomaa
Moikka uudet fuksit!
Onneksi olkoon hienosta opiskelupaikasta! Itse aloitin opiskelun kemian
tekniikan koulutusohjelmassa vuonna 2009 TKK:lla, joka myöhemmin
muuttui Aalto-yliopistoksi. Valmistuin viime syksynä 2014 eli viidessä
vuodessa, jota usein pidetään nopeana tahtina. Pääaineenani luin
bioprosessitekniikkaa, mutta ajauduin jo heti ensimmäisen opiskeluvuoden
jälkeen vesipuolen hommiin. Innostuin alasta valtavasti ja pääsin tekemään
diplomityönikin Porvoon vesilaitokselle. Opiskellessa kannattaakin pohtia
mihin kaikkeen kurssien sisältöä pystyy hyödyntämään ja yhdistämään.
Yliopistolla ei varsinaisesti koskaan mainostettu miten hyvin kemian tekniikka
soveltuu vesihuoltoalalle (tai sitten en vain huomannut), mutta nyt pari
vuotta vesihuollon parissa työskennellessäni voin todeta, että opiskeluistani
on ollut todella paljon hyötyä. Kannattaa rohkeasti haaveilla erilaisista
uramahdollisuuksia ja pohtia jo heti opiskelun alusta lähtien, mitkä ovat niitä
asioita, jotka kiinnostavat. Itse valitsin vesihuoltoalan jo ensimmäisen vuoden
jälkeen ja innostus kasvaa jatkuvasti mitä enemmän töissäkin oppii!
En kuitenkaan käyttänyt koko opiskeluaikaani vain kirjastolla vaan olin
Kemistikillan hallituksessa vuosina 2011 sekä 2013. Yrityssuhteet kiinnostivat
minua aina eniten vapaaehtoishommissa ja toiminkin hallituksissa PRvastaavana sekä yrityssuhdevastaavana eli
lähes samoissa hommissa. Näiden lisäksi
2012 olin killan excumestari sekä 2014
vuosijuhlatirehtööri.
Opiskeluaika
on
ainutlaatuinen kokemus ja siitä kannattaa
ottaa kaikki irti! Suosittelen lähtemään
aktiivisesti ja avoimesti uusiin juttuihin
mukaan. Nopeasti alkaa hahmottua se, mikä
voisi olla se oma juttu opiskelijayhteisössä.
Sen lisäksi, että vapaaehtoishommista saa
paljon itselleen mm. kokemusten ja ystävien
muodossa, sitä myös arvostetaan työelämässä
todella paljon.
Mahtavaa fuksivuotta ja muistakaa fiilistellä
saavutuksistanne nyt ja opiskelujenne aikana!
DI Maija Renkonen
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kuva: Matti Nurmi

Edustajiston puheenjohtajan tervehdys
Tervetuloa
opiskelemaan
Aaltoyliopistoon.
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.
Ensi syksynä järjestettävissä vaaleissa
valitaan uusi edustajisto seuraavalle
2-vuotiskaudelle.
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
Edustajiston puheenjohtaja
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CHEMin yhdistykset

Prosessiteekkarit on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys ja onkin
näin Otaniemen nuorin sekä CHEMin ainoa fukseja vastaanottava taho.
Yhdistyksen nuoruudesta johtuen perinteet ovat vasta muodostumassa ja
molemmat vuosikurssit ovatkin tuoneet oman lisänsä perinteisiin. PT:lle
yhteishenki on kaikki kaikessa. PT:n viralliset värit ovat vihreä ja hopea.
Haalarit ovat siniset ja jokaisen raajan päästä löytyy keltainen, sininen ja
punainen raita, jotka kuvastavat vanhoja kiltoja. Selkää kaunistaa PT:n logo bourdonputkimanometri.
Aalto-yliopiston killoista vanhin, Kemistikilta, perustettiin vuonna 1891 ja kilta
juhliikin ensi vuonna 125:ttä syntymäpäiväänsä varsin komeasti. Kemistikiltaan
voi liittyä kuka vain kemiasta, biokemiasta, prosessitekniikasta tai mahtavasta
seurasta kiinnostunut. Killan kautta voi tutustua alan yrityksiin ja työpaikkoihin,
sekä tietenkin tuleviin kollegoihin. Jottei meininki menisi liian ryppyotsaiseksi,
kilta järjestää lisäksi sitsejä ja muita bileitä. Kemistikilta on jättänyt jälkensä
Prosessiteekkareiden haalareihin punaisen raidan muodossa, sillä vanhoilla
kiltalaisilla ovat kauniinpunaiset haalarit. Haalareiden selkää koristaa Kemistikillan tunnus,
neon-atomi, sekä ”Saa juottaa” – teksti. Helpoiten kemistit löytää kiltahuoneelta, jossa pelataan
paljon perikansallisia kemistipelejä coronaa ja marjapussia sekä luetaan kiltalehti Tislettä.
Reetta Hassinen, puheenjohtaja 2015
Kemistikilta ry
Puunjalostajakilta on biomassan jalostusta opiskeleville tarkoitettu AYY:n
alainen yhdistys. Tänä 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, Suomesta löytyy alan parhaat
osaajat. PJK (lue: PuuJiiKoo) pitää aktiivisesti yhteyttä alan yrityksiin ja
järjestää monipuolisesti excursioita eli yritysvierailuja illanviettoineen
Puunjalostajat tunnistaa keltaisista haalareista sekä iloisesta meiningistä. Tulkaa rohkeasti
juttelemaan ja vierailemaan kiltahuoneelle!
Katri Hukkanen, puheenjohtaja 2015
Puunjalostajakilta ry
Vuorimieskilta on vuodesta 1947 lähtien toiminut materiaalitekniikan
opiskelijoiden ainejärjestönä. Nykyajan vuorimiehet voivat opiskella
mm. kierrätystä, metallurgiaa ja rikastustekniikkaa sekä Suomessa että
kansainvälisissä ohjelmissa ympäri Eurooppaa. Kansainvälinen toiminta
onkin ollut mukana toiminnassamme alusta alkaen, ja nykyisin tämä
näkyy hyvin International Student Week:nä, joita järjestetään mm.
Suomessa, Belgiassa, Unkarissa, Norjassa, Saksassa ja Hollannissa. Kilta
järjestää ekskursioita kotimaisiin metallienjalostuksen, kierrätyksen ja
kaivosteollisuuden parissa toimiviin yrityksiin, missä näkee hyvin millaisiin töihin voi valmistua.
Vuorimiehen voi usein kuulla kaukaa vahvan laulukulttuurimme vuoksi, ja vanhat vuorimiehet
tunnistaa kaljakorinsinisistä haalareista, joiden selässä on timanttiporanterä.
Peetu Westenius, puheenjohtaja 2015
Vuorimieskilta ry

Otaniemen muut yhdistykset

Otaniemessä asustelee PT:n
ja CHEM:in kiltojen lisäksi 11
teekkarikiltaa ja yksi osakunta (TF).
Tänä syksynä myös kauppislaiset
lisäävät Otaniemen laajaa värikirjoa
entisestään.

Arkkitehtikilta (AK)
Arkkareilla on maalarinvalkoiset
haalarit ja ne tunnistaa fuksien itse
suunnittelemasta vuosikurssin logosta.
Athene
Athene on informaatioverkostojen kilta.
Haalarit ovat maastonvihreät, joissa on
musta hiha ja takatasku.
Automaatio- ja Systeemitekniikan kilta
aASit pukeutuvat violetteihin
haalareihin, joissa on musta hiha
valkoisella taskulla, sekä selässä logo ja
teksti "Aivan Sama".
Fyysikkokilta (FK)
Fyysikojen, matemaatikkojen ja
systeemitieteilijöiden kilta. Haalarit ovat
luonnonvalkoiset, joissa logo esiintyy
vuorovuosin käänteisissä väreissä.
Inkubio
Bioinformaatioteknologian killan
haalarit ovat kirjoitusvirheen ansiosta
väritykseltään punarusekat. Haalareihin
ommellaan itse valkoisia laikkuja.

Prodeko
Tuotantotalouden opiskelijoiden
valkoiset haalarit on koristeltu
sateenkaaren värisin raidoin.
Rakennusinsinöörikilta (IK)
Energia- ja ympäristötekniikan
opiskelijoiden kilta. Haalarit ovat
raksansiniset, joissa hiha ja takatasku
kertovat opiskelualan. Tunnetusti
"RAKSA JAKSAA".
Sähköinsinöörikilta (SIK)
Sähköläisiä on paljon, haalareiden väri
puhtaanvalkoinen, haalareiden reidessä
on sähkösanoma ja selässä epävirallinen
lamppulogo.
Teknologföreningen (TF)
Aalto-yliopiston ruotsinkielinen
osakunta. TF:n haalarit ovat
tummemman punaiset kuin kemisteillä
ja selässä on keltainen logo.
Tietokilta (TiK)
Tikkiläisillä on kiiltävän mustat haalarit,
joiden selkää koristaa valkoinen
@-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Koneinsinöörikilta (KIK)
Kone- ja rakennustekniikan
opiskelijoiden kilta. Koneen haalarit
ovat miehekkään vaaleanpunaiset.
Kauppatieteiden ylioppilaat (KY)
Aallon kauppatieteiden opiskelijoiden
yhdistys. Haalarit ovat dollarinvihreät.
Maanmittarikilta (MK)
Mittareiden haalarit ovat mattamustat
valkoisin tekstein. Vasemman hihan väri
kertoo opiskelualan.
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Lyhyt Otaniemi-Suomi -sanakirja

38

@PT_Boys PT:n fuksipäälliköiden
twitter-perintötili
#PT PT:n ryhmä kaikennäköiseen
keskusteluun Telegram-sovelluksessa
Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää
bileitä, reissuja ja muuta hauskaa
AFYE Aalto First Year Experience,
katso takakannen linkistä lisää tietoa
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)
Bumerangi 1. korjattavaksi tuleva työ
2. australialainen metsästysväline
CanCan Prosessiteekkarifukseista
koottava messevä tanssiryhmä
CHEM lyhenne kemian tekniikan
korkeakoulusta, käytetään mm.
kurssikoodeissa
DI Diplomi-insinööri. Sinä ehkä joskus.
Ekskursio excu, XQ, reipashenkinen
yritysvierailu
Etkot juhlia edeltävä osio
Etno X-Burger, snägäri Ostarilla
FEELS SYVÄT TUNTEET
FTMK Fuksitoimikunta, johon kuuluu
kaikkien kiltojen fuksikapteenit.
Fuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija,
ei tupsua
Fuksimajuri FTMK:n puheenjohtaja,
päättää järjestetäänkö Wappu.
Fuksipäällikkö Prosessiteekkareiden
fuksikapteeni eli fuksitoiminnasta
vastaava henkilö. Fuksien tuki, turva ja
auttava puhelin.
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa.
HeiJay Heidi ja Janne-Joonas
“JayJay” yhdistettynä, Teidän
fuksipäällikkönne
HOPS Henkilökohtainen
opintosuunnitelma

Hubi Learning Hub, Kasperin ja
pHuoneen vieressä, muitakin hubeja
löytyy ympäri Otaniemen
IE Isännistö ja emännistö
Into Opintoasioissa Aallon
opiskelijoille tärkein tiedotuskanava.
https://into.aalto.fi/
ISO ISOhenkilö, fuksin tuki ja turva,
tutustut ekana päivänä.
Itäinen satamakaupunki Helsinki
Jatkot juhlien jälkeen
Jajatkot jatkojen jatkot, jatkojen
jälkeen
JMT Jämeräntaival, “poikamieskylän”
pääväylä
Julkku teekkarien Wappujulkaisu.
Ilmestyy parillisina vuosina
Jäynä teekkareiden tekemä harmiton
ja hauska kepponen
Kahvipassi passi, jolla voi kiskoa
kahvia pHuoneella niin paljon kuin
haluaa!
Kasper Materiaalitekniikan laitoksen
ruokala, pHuoneen vieressä
Kavitaatio PT:n fuksibileet keväällä
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
KK Kemistikilta
Kondensatio KK:n vuosijuhla
keväällä.
Kuumahionta PJK:n vuosijuhla
keväällä.
Kylteri kauppiksen opiskelijatoveri ja
Aaltolaiskaveri
Lafka Laitos, rakennus, jossa
opiskellaan, esim. kemmanlafka
Lakinlaskijaiset syyskuun viimeisenä
päivänä järjestettävät bileet, jolloin lakit
lasketaan talveksi
Lukkari 1. laulunjohtaja, esim. sitseillä
2. lukujärjestys

Lämmönsiirto Prosessiteekkarien
vuosijuhla syksyllä, katso s. 19
Maarintalo paljon tietokoneita ja
oppimistiloja 24/7
Mursu kauppiksen 1. vuoden opiskelija
MyCourses Kursseilla käytettävä
oppimisympäristö
N paljon tai enemmän tai vieläkin
enemmän, vanha
Noppa op, opintopiste, kertoo kurssin
laajuudesta
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!
PeTe PT:n teltta
PeTorade PT:n oma juoma
Petrus Teekkari PT:n yhteisten tilien
käyttäjätunnus
pHuone Prosessihuone, PT:n oma tila
Hubin vieressä. Kahvia ja PTläisiä
PJK PuuJiiKoo eli Puunjalostajakilta
ProTeesi Prosessiteekkarien oma
verkkolehti
Pruju luentomoniste, lunttilappu
PT Prosessiteekkarit,me.
		<--- Jengimerkistämme
		muodostuu PT
Puuha-PeTe hieno mies, korjailee
kaikkea
Päleviikkis Päälliköiden viikkomaili
kolahtaa loppuviikosta spostiin, tärkeää
infoa, lukekaa huolella!
Rantsu Rantasauna Otaniemessä, JMT
7 takana
RWBK Retuperän WBK, uudempaa
ranskalaista torvimusiikkia soittava yhtye
Selkkari työselostus, muuttaa
käsittämättömät labratulokset
tieteelliseksi työksi
Sillis silliaamiainen, nautitaan yleensä
juhlantäyteisen yön jälkeen

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
Sposti 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.
Erittäin mielenkiintoinen. Tutustut tähän
ansaitaksesi lakkisi.
TEK Tekniikan Akateemiset
Toimari yhdistyksen toimihenkilö
Tupsufuksi 2. vuosikurssin opiskelija,
omistaa tupsun
Täffä TF, Teknologföreningen,
AYY:n ruotsinkielinen osakunta. Myös
opiskelijaruokala, josta spagettia aina
keskiviikkoisin ja perjantaisin a la cartena
lohta!
Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa,
pääosassa Laskiaisriehassa ja
Wappupäivänä
Vanhempi tieteenharjoittaja
vuosikurssin 2-N opiskelija tai henkilö,
joka on valmistunut
Viikkis yhdistyksen viikkotiedote,
tulee säännöllisesti viikoittain
VK Vuorimieskilta
Vujut vuosijuhla, juhlitaan vuosittain
yhdistysten syntymäpäiviä, yleensä
hienommat sitsit
Wappu Teekkarin suurin juhla,
järjestetään, jos fuksimajuri suo
YTHS Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö, Otaniemen
toimipiste osoitteessa Otakaari 12.
Äpy teekkareiden Wappujulkaisu,
ilmestyy parittomina vuosina
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Kutsu Waraslähtöön
OTA waraslähtö syksyyn lauantaina 29.8. kello 14.00 alkaen
Otaniemen Alvarin aukiolla! Tule siis rohkeasti tutustumaan
fuksipäälliköihisi, ISOihin ja muihin fuksitovereihisi ennen ensimmäistä
virallista päivää. Ohjelmassa on rentoa hengailua, tutustumista ja
leikkimielistä pelailua. Varaa mukaasi rentoon pelailuun ja säähän sopivat
varusteet. Prosessiteekkarin tunnistaa iloisesta mielestä, tupsulakista sekä
sinisestä haalarista, jossa on punainen, sininen ja keltainen raita.
Illemmalla siirrymme rantasaunalle. Rantasauna sijaitsee Jämeräntaival 7
takana ja siellä on palju, sauna ja uintimahdollisuus, joten ota halutessasi
pyyhe ja uikkarit mukaan. Tarjolla on myös pientä purtavaa ja juotavaa.
Ilmoitathan meille fuksipäälliköille tulostasi waraslähtöön viimeistään
paria päivää ennen, niin osaamme varata tarpeeksi ruokaa (050 598 2999
tai janne-joonas.tiitinen@aalto.fi). Jos et löydä paikalle, soita rohkeasti yllä
olevaan numeroon.
Jos tarvitset illan päätteeksi yösijan, ilmoita meille niin järjestämme asian.

Mitä? Waraslähtö
Miksi? Pääset jo ennakkoon tutustumaan opiskelutovereihisi,
minkä jälkeen ensimmäistä päivääkään ei tarvitse
jännittää niin paljon. Jee!
Milloin? la 29.8. klo 14.00
Missä? Alvarin aukiolla, Otaniemessä
Mihin ryhmään? Joukkoon sinisten
Mitä mukaan? Iloinen mieli, sään mukaiset vaatteet ja
saunatarvikkeet.
Innokkain terveisin
Fuksipäällikkösi HeiJay ja muut Prosessiteekkarit
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Otaniemen kartta

Syksyn tapahtumia
Tässä on esitettynä joitakin fukseille tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia tulevalle
syksylle. Kannattaa seurata päällikköiden viikkomailia, sieltä saat tärkeimmät tiedot
tapahtumista.
la 29.8. Fuksien waraslähtö
ks. sivu 41
ma 31.8. Ensimmäinen päivä
Tätä ei pidä missata! Varaa KOKO
PÄIVÄ iltaan asti vapaaksi!
ti 1.9. Aalto-party
Koko Aalto-yliopiston
kaudenavajaisjuhlat

ke 16.9. Fuksisitsit
Teidän ensimmäiset sitsinne!
pe 25.9. Lämmönsiirto III
ks. sivu 19

ke 2.9. CHEM-kiva
Kivaa koko CHEM korkeakoulun
kiltojen kanssa.

ke 30.9. Lakinlaskijaiset

to 3.9. Otasuunnistus
Erittäin kivaa suunnistusta
Otaniemessä, hehkutettu yhdeksi
parhaimmista tapahtumista!

la 31.10. Halloweenbileet
ISOjen järkkäämät BILEET teille!

pe 4.9. Kaudenavajaiset
Otaniemen kaudenavajaiset Smökissä

ti 3.11. Fuksien juhlasitsit
Hienommat sitsit kaikkien
yhdistyksien fuksien kanssa

la 5.9. Peli-ilta
Rentoa pelailua
Prosessiteekkariseurassa raskaan
viikon jälkeen!
ma 7.9. Grillichilli
Chilliä grillailua ja oheistoimintaa PTporukalla :3
ti 8.9. Stadisuunnistus
Jännittävää suunnistusta itäisessä
satamakaupungissa!
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ma 14.9. Lettufutis
“Futista” Maanmittarikillan (MK) ja
Rakennusinsinöörikillan (IK) kanssa,
minkä jälkeen “lettuja”.

to 10.9. Fuksiryhmätapahtuma
Jotain kivaa ikioman fuksiryhmänne
kanssa!

la 10.10. CHEM-korkeakoulusitsit

Teekkariperinneviikko 2.11.-8.11.

pe 20.11. PikkujouluT
su 29.11. Haalarigaala
Viimeinkin haalarit<3! Tästä suoraan…
su.29.11.-ti 1.12. Nelikiltaristeily
...rapakon toiselle puolelle
aiheuttamaan hämmennystä ja
pitämään hauskaa IK:n, Athenen ja
Prodekon kanssa!
pe 18.12. Haalarimerkkiompeluilta
Ommellaan porukalla merkkejä
haalareihin! Wuhuu!
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Muistilista
Ota opiskelupaikka vastaan ohjeiden mukaan ja lähetä liitteet koululle
ajoissa!
Maksa AYY:n jäsenmaksu sekä Prosessiteekkareiden jäsenmaksu ajoissa!
~Säästä kaikki kuitit
~Tilaa opiskelijakortti osoitteesta frank.fi/opiskelijakortti
Hanki asunto, jos sellaista sinulla ei jo ole. Esimerkiksi AYY:lta tai HOASilta
Hae opintotukea (opintoraha, asumislisä, opintolaina) Kelalta jo ennen
syksyä!
Saavu maanantaina 31.8. viimeistään klo 8:50 Kemian tekniikan talon
pääaulaan. Ota mukaasi kuitit maksetuista maksuista.
~Varaa koko päivä iltaa myöten vapaaksi, pääset tutustumaan ja 		
viettämään yhteistä aikaa hyvässä seurassa!
~Kannattaa varata myös seuraavat päivät vapaaksi, orientaatioviikolla
sattuu ja tapahtuu mitä mielenkiintoisempia juttuja!
Jos et pääse paikalle 31.8. tai ilmenee muita ongelmia, ilmoita siitä
fuksipäälliköille. (Heidi: heidi.a.korhonen@aalto.fi +358 41 529 2583 tai
J-J: janne-joonas.tiitinen@aalto.fi +358 50 598 2999).
Tutustu saamiisi materiaaleihin, niissä on paljon tärkeää ja mielenkiintoista
asiaa!
Vietä lomaa ja nauti kesästä! Opiskelua ja tekemistä riittää ensi vuodelle.
Rentoudu ja FIILIstele tulevaa vuotta!
Lue tämä lista vielä kertaalleen läpi.

Tärkeitä linkkejä:
Jos sinulla on facebook,
liity PT-fuksit 2015 ryhmään!
(https://www.facebook.com/groups/PTfuksit2015/ )
Yhdistyksen nettisivuilta löytyy tärkeää tietoa ja tapahtumakalenteri

www.prosessiteekkarit.ayy.fi

Uudelle opiskelijalle hyödyllinen info-sivu:
https://into.aalto.fi/display/fiafye/Etusivu (into.aalto.fi -> AFYE)

