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Heipparallaa!

Suurimmat onnittelut opiskelupaikasta ja 
tervetuloa Otaniemeen rakas fuksimme! 

Me olemme fuksipäällikkösi Jakke 
ja Piia eli JakePi. Vastaamme sinun 

fuksikasvatuksestasi, eli tutustutamme 
ensimmäisen vuoden opiskelijat Otaniemen 

teekkarikulttuuriin ja akatemian kehtoon. 
Toimimme myös sinun tukenasi ja turvanasi 

aina mahdolliseen Wappuun ja sen yli.

Me fuksipäälliköt olemme järjestämässä 
yhdessä ISOjesi ja FTMK:n kanssa 

unohtumatonta ja tapahtumarikasta vuotta 
Prosessiteekkari fukseille, juuri sinulle. 
Pääset vuoden aikana tutustumaan 

teekkarikulttuurin eri puoliin ja jättämään 
oman jälkesi teekkariyhteisöön. Tulet myös 

varmasti huomaamaan, kuinka avointa 
ja kekseliästä kansaa teekkarit ovat, ja 

uppoutumaan Otaonnelan lumoihin. Tämän 
lisäksi autamme sinua ansaitsemaan 

teekkarilakin ja johdattamaan sinut kypsäksi 
teekkariksi kohti mahdollista Wappua.

Prosessiteekkarit on Kemian tekniikan 
korkeakoulun aineyhdistys, tuleva kotisi, 

joka ottaa fuksit vastaan. Fuksitapahtumien 
lisäksi Prosessiteekkarit, eli PT järjestää 
paljon tapahtumia ympäri vuotta. PT on 

vasta nuori ja olettekin neljännet aloittavat 
fuksit, jotka liittyvät iloiseen joukkoomme. 

Iästään huolimatta Prosessiteekkarit 
järjestää monimuotoisia tapahtumia 

jäsenistölleen hyvällä meiningillä. 
Kaikkeen ei tarvitse lähteä mukaan, mutta 

suosittelemme kokeilemaan vähän kaikkea 
ja siten löytämään itselleen mukavat 

ajanviettotavat. 

FUKSIPÄÄLLIKÖIDEN  
TERVEHDYS

Moikka! Olen Jakke, neljännen vuoden 
opiskelija Veikkolasta. Nyt Otaonnelan 
asukki ja prosessiteekkarien ensimmäistä 
fuksijoukkoa edustava ilopallo. 
Nuoruuteni vietin intensiivisesti urheillen, 
joka on siten jäänyt elämäntavaksi. 
Vapaa-ajallani tykkään pelata lautapelejä, 
katsoa sarjoja ja viettää aikaa ystävieni 
kanssa. 



Otaniemi on mahdollisuuksia täynnä ja 
täältä voit löytää paljon kaikkea uutta ja 

yllättävää.
Täältähän ei myöskään tekeminen lopu! 

Otaniemestä löytyy mm. yli 200 eri yhdistystä 
aina videopeleistä tankotanssiin, joten löydät 
varmasti itsellesi tekemistä ja samanmielistä 

seuraa. 

Usein sanotaan, että opiskelu on 
elämän parasta aikaa. Se tarjoaa sinulle 

parhaimmillaan ystävyyssuhteita, 
verkostoitumista, mahdollisuuksia 

sekä unohtumattomia tapahtumia ja 
kokemuksia. Opiskelijaelämä ei siis 

rajoitu pelkästään luennoilla istumiseen 
ja labroissa pyörimiseen, vaan se voi 
sisältää myös ainutlaatuisia matkoja 

ulkomaille, mieleenpainuvia excursioita 
tai mahtavia kaveriporukalla järjestettyjä 

juhlia. Parhaimmillaan et tule huomaamaan 
kuinka nopeasti aika kuluu, kun oletkin jo 
lakki kädessä odottamassa, milloin saat 

painaa teekkarilakkisi ensi kertaa päähäsi. 
Fuksivuosi on ainutlaatuinen kokemus, joten 

ota siitä kaikki ilo irti!

Muista kuitenkin vielä nauttia kesästä 
ja levätä syksyä varten, sillä syksyllä 
tulee tapahtumaan paljon! Nähdään 

Waraslähdössä tai viimeistään 
ensimmäisenä päivänä!

 
Odottavin terveisin fuksipäällikkösi

Jakke Anttila             Piia Iivonen
+358 40 559 1092         +358 40 703 8780
jakke.anttila@aalto.fi       piia.iivonen@aalto.fi

Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin 
fuksipäälliköihin jos sinulla herää mitään 
kysyttävää! Muista myös tallentaa 

numeromme puhelimeesi!

Voit seurata meitä myös sosiaalisessa 
mediassa:

Twitter @PT_boys
IG pt_boys4ever
FB PT_boys

Heimoi! Olen Piia, pirtsakka kolmannen 
vuoden opiskelija suoraan Espoosta. 
Pienestä pitäen olen tehnyt paljon erilaisia 
käsitöitä ja nykyäänkin tykkään rentoutua 
esimerkiksi villasukkia neuloen. Vapaa-
ajallani tykkään myös pelailla erilaisia 
pelejä, katsoa sarjoja (Salkkarit <3) ja 
hengailla kavereiden kanssa.
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Hyvä fuksi, siirtyminen lukiosta yliopistoon 
on suuri muutos opiskelijalle. Yliopisto antaa 
opiskelijalle vapautta päättää opinnoistaan 
ja osallistumisestaan opetukseen. Samalla 
opiskelijan vastuu oppimisestaan kasvaa. 
Opiskelu onkin opiskelijan työtä. Opettajien 
tehtävänä on auttaa opiskelijoita keskeisten 
taitojen omaksumisessa. Oppiminen 
ja opettaminen edellyttävät jatkuvaa 
vuorovaikutusta opiskelijan ja opettajan 
välillä. Mikään ei ole palkitsevampaa 
opettajalle kuin opiskelijan esittämä 
kysymys – tyhmiä kysymyksiä ei olekaan! 

Opiskelijan itsenäinen opiskelu, 
ryhmätyöt ja annettu opetus - luennot, 
laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt - 
täydentävät toisiaan oppimismenetelminä. 
Insinööri soveltaa työssään teoriaa eikä 
tätä voi oppia harjoittelematta. Käytännön 
taitoja kehittävät laboratoriotyöt ovatkin 
pakollinen osa opintoja. Laskuharjoituksissa 
opitaan käyttämään välttämättömiä 
laskentatyökaluja ja ymmärrys teorian 
soveltamisesta syventyy. Laskareita ei siis 
kannata jättää väliin kevein perustein!

Yliopisto-opintoihin sisältyy paljon 
pakollisia, työelämään valmistelevia 
ryhmätöitä. Ryhmätyötaitoja tarvitaan sekä 
yhteisen käsityksen muodostamisessa 
että osaamisten yhteensovittamisessa. 
Ryhmätöissä opiskelijoiden roolit 
vaihtelevat, mutta kaikki ovat yhdessä 
vastuussa eikä vapaamatkustajia 
hyväksytä! Ryhmätyöskentelyä kannattaa 
hyödyntää muutenkin opiskelussa. 
Ryhmässä opiskelijat auttavat toisiaan ja 
oppiminen tehostuu.

Muiden Aalto-yliopiston kandidaatti-
ohjelmien tavoin kemian-, bio- ja 
materiaalitekniikan koulutusohjelma on 
laaja-alainen. Se tuottaa perusvalmiudet 
käsitellä tietoa, soveltaa luonnontieteitä, 
matematiikkaa ja tekniikkaa ja toimia eri 
ammattiympäristöissä. Syvä asiantuntijuus 
kehittyy vasta diplomi-insinööriopinnoissa, 
joiden pääainevalinnat sijoittuvat 
kandiopintojen loppupuolelle. Tietoa 
pääaineista on tarjolla opintojen alusta 

alkaen, joten aikaa valintojen tekemiseen 
on runsaasti.

Yliopiston antama opetus pohjautuu 
tieteelliseen tutkimukseen, joka 
kyseenalaistaa ja hakee vastauksia 
avoimiin kysymyksiin. Kemian tekniikan 
korkeakoulun ajankohtainen tutkimus liittyy 
erityisesti uusien materiaalien, energian 
ja kemikaalien kestävään tuotantoon 
ja tuotantomenetelmiin, mutta myös 
esimerkiksi terveysteknologiaan. Opiskelijat 
pääsevät tutustumaan korkeakoulun 
tutkimusryhmiin heti opintojen alusta ja 
vanhemmilta opiskelijoilta voi myös saada 
tietoa niiden toiminnasta.

Opinnot korkeakoulussamme valmis-
televat 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. Olet myös tervetullut 
työskentelemään korkeakoulun 
tutkimusryhmiin – professorit kertovat 
mielellään mahdollisuuksista!

Toivotan sinut tervetulleeksi kemian 
tekniikan korkeakoulun kandidaattiohjel-
maan! Odota paljon, ole utelias, haasta 
opettajat, tee työtä, mutta pidä huolta myös 
omasta hyvinvoinnistasi. 

Tapani Vuorinen
Kandiohjelman johtaja

KOULUTUSOHJELMAN JOHTAJAN TERVEISET
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Tervehdys arwoisa tekniikan ylioppilas, fuksi. Ensimmäisenä haluaisin onnitella 
sinua uudesta opiskelupaikastasi ja toivottaa sinut tervetulleeksi osaksi upeaa 
teekkariyhteisöämme. Olet tehnyt loistavan valinnan tulla opiskelemaan Aalto-
yliopistoon!

Minä olen fuksimajuri Turkka Helin ja tehtävänäni yhdessä fuksikapteeneiden ja 
ISOhenkilöiden kanssa on tehdä sinun fuksivuodestasi unohtumaton. Toimin 
ylioppilaskunnassamme AYY:ssä ja johdan kaikkien yhdistysten fuksikapteeneista 
koostuvaa fuksitoimikuntaa eli tuttavallisemmin FTMK:ta.

Olet aloittamassa uutta vaihetta elämässäsi. Yliopisto on ympäristönä hyvin 
erilainen kuin vaikkapa lukio ja se mahdollistaakin aivan uudenlaisia kokemuksia. 
Akateeminen vapaus tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia opintojen saralla, 
mutta vastapainona se tuo akateemisen vastuun. Voit suunnitella opintosi ja 
opiskelutahtisi hyvin vapaasti, mutta sinulla on myös vastuu opintojesi etenemisestä. 
Monialainen yliopisto mahdollistaa opintojen lisäksi ennennäkemättömän 
laajan opiskelijatoiminnan. Otaniemessä opiskelee teekkareiden lisäksi myös 
kauppatieteen ylioppilaita, mikä luo niin opiskelun kuin opiskelijatoiminnan saralla 
täysin uusia mahdollisuuksia.

Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa sisään, on monella tapaa 
ainutlaatuinen ympäristö tehdä ja kokea. Teekkaritoiminta tunnetaan erityisesti 
ennakkoluulottomasta tekemisen meiningistä. Tämä näkyykin valtavana määränä 
erilaisia tempauksia ja projekteja. Otaniemi on mitä mainioin paikka harrastaa 
ja kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä. Opiskelujen vastapainoksi Otaniemestä 
löytyykin jokaiselle varmasti juuri se oma juttu, jota tehdä vapaa-ajallaan.

FUKSIMAJURIN TERVEHDYS



Teekkarit ovat kautta pitkän historiansa näkyneet ja kuuluneet niin Otaniemessä 
kuin aikanaan Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan 
parhaiten äänekkäistä tempauksistaan, jäynistään, wappulehdistään sekä 
teekkarilauluistaan. Teekkarilakki, tuo tekniikan ylioppilaiden ylin ja arvokkain 
tunnus, on ollut käytössämme jo yli 120 vuotta. Teekkarit ovat tunnettuja pitkien 
perinteiden vaalimisesta jäämättä koskaan niihin jumiin. Teekkarikulttuuri onkin 
kaikkea sitä hassua tai hullua, mitä kulloisetkin teekkarit sattuvat keksimään.

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea 
oman fuksikapteenisi tehtävänä on auttaa sinua opiskelijaelämän aloittamisessa 
sekä opastaa sinut fuksivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua, mikäli sellaisen teille 
päätän järjestää. Fuksivuotesi aikana pääset keräämään fuksipisteitä, joiden avulla 
voit osoittaa ansainneesi tupsulakin mahdollisena wappuna. Fuksipisteet ovat 
mitä mainioin tekosyy tutustua teekkarikulttuuriin ja sen perinteisiin, hauskanpitoa 
unohtamatta! 

Rohkaisen sinua heittäytymään täysillä mukaan toimintaan. 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. Kannustan 
sinua tekemään yhdessä fuksitovereittesi 
kanssa fuksivuodestanne teidän näköisenne 
ja pitämään ennen kaikkea hauskaa.

On suuri kunnia päästä seuraamaan sinun 
ja tovereidesi matkaa kohti teekkariutta. 
Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain. 
Näillä sanoilla haluan toivottaa sinulle aivan 
loistavaa fuksivuotta!

Turkka Helin
Fuksimajuri





Grattis till din studieplats och välkommen till Aalto universitetet! Du skulle inte ha 
kunnat välja bättre, framför dig har du nämligen det fantastiska phuxåret. 

Jag heter Annika Lehto och är Phuxivator på TF (Teknologföreningen), den 
svenskspråkiga nationen vid Aalto universitetet. Min viktigaste uppgift är att ta hand 
om TF’s phuxar, det vill säga dig. Som hjälp har jag samlat ett fantastiskt gäng 
storasyskon som kommer att hjälpa dig, och även en egen megataggad kommitté: 
PhuxK (Phuxkommittéen). 

Det kommer att ordnas en massa program för er. Jag rekommenderar att modigt 
vara med på allt genast från början. Då lär du känna de andra phuxarna och även 
äldre studerande. Dessutom ska du samla phuxpoäng. De som får tillräckligt med 
phuxpoäng kan nämligen få teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!

Den här phuxblaskan innehåller mycket information och det är omöjligt att komma 
ihåg allting. Kolla särskilt på to-do listan och ta med denna första dagen du kommer 
till Aalto. Kom ihåg att du kan kontakta mig när som helst om du har frågor gällande 
Otnäs, Aalto, TF, bostäder, studier, studiestöd, fester eller vad du än funderar på. 
Jag svarar garanterat!

Trevlig fortsättning på sommaren! 
Vi ses snart!

Kram!

Annika Lehto
Phuxivator
+358 400 492018
phuxivator@teknolog.fi

PHUXIVATORNS HÄLSNING
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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 
sivulla 12). 

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.
Tänä vuonna järjestettävästä 
Tempauksesta voit lukea lisää s. 13.

WAPPULEHTI
Wappulehti on teekkareiden 
oma Wappujulkaisu, joka 
julkaistaan noin viikkoa 
ennen mahdollista Wappua! 
Wappulehtinä toimii Julkku 
(parillisina) ja Äpy (parittomia), 
jotka ilmestyvät vuorovuosina. 
Wappulehtiä on mahdollista 
myydä itsekin, jos haluaa!

TEEKKARIUS JA TEEKKARIKULTTUURI

30. Jäynäkilpailu on käynnissä



30. Jäynäkilpailu on käynnissä

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.

“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 heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, eikä 
ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen 
hetken aikaansaamiseksi.” -- Ossi Törrönen



Fuksipisteiden tarkoituksena on tutustuttaa 
fuksit teekkarikulttuuriin, yhdistyksen 
ja ylioppilaskunnan toimintaan sekä 

muihin tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen. 
Fuksipisteitä varten jokaiselle fuksille 

annetaan oma fuksipistekortti. Fuksipisteitä 
keräät osallistumalla Prosessiteekkareiden, 

AYY:n ja sen alayhdistysten toimintaan 
- joko auttamalla tapahtumien 

järjestämisessä tai vain saapumalla 
paikan päälle! Pääasiassa saat valita 

miten pisteesi keräät, mutta muutaman 
fuksipisteen suoritus on jokaiselle 

fuksille pakollinen, kuten esimerkiksi 
teekkarimuseokäynti. Fuksipisteiden 

kerääminen kannattaa aloittaa aktiivisesti 
jo heti syksyllä, sillä jos pisteet puuttuvat 

mahdollisen Wapun aattona, puuttuu 
myös lakki päästäsi Wapun päivänä. 
Ei ole kuitenkaan syytä huoleen: kun 
lähdet innokkaasti mukaan, pistetilisi 

kertyy nopeammin kuin huomaatkaan! 
Tavoitteena ei ole uuvuttaa ketään vaan 
tarjota hauskoja hetkiä hyvällä porukalla. 

Pisteitä fuksipistekorttiisi kirjaavat 
fuksipäälliköt ja muut hallituksen jäsenet 

pitkin vuotta. 

FUKSIPISTEET

Fuksipistevihot jaetaan fukseille 
orientaatioviikon ensimmäisenä 

päivänä. Jos oma vihko jäi 
saamatta tai kadotit sen, tai jos 

näyttää siltä, että joku pakollinen 
piste jää saamatta, OTA YHTEYS 
FUKSIPÄÄLLIKÖIHIN. Teemme 

tarvittaessa lisäjärjestelyjä. 
Pyyhettä ei kannata fuksipisteiden 

suhteen heittää kehään kesken 
vuoden - teekkarilakin noutaminen 
äitienpäivän jälkeen sihteeristöstä 

ei ole kokemuksena kovinkaan 
kummoinen!  



Tempaus2016 vie Aallon opiskelijat Suomen 
jokaiseen peruskouluun!
Tempaukset ovat opiskelijoiden tapa vai-
kuttaa ajankohtaisiin asioihin pilke sil-
mäkulmassa, mutta kuitenkin tosissaan. 
Joukkovoimaa hyödyntäen tempauksissa 
herätetään suuren yleisön mielenkiinto jo-
honkin yleiseen ongelmaan. Viimeisin Tem-
paus järjestettiin vuonna 2009 ja nyt vuonna 
2016 Tempaus tulee taas ja tempaa Suoma-
laisen peruskoulutuksen puolesta! 

Me haluamme Tempauksella osoittaa tu-
kemme opettajille, oppilaille ja koko Suo-
men peruskoulutukselle. Vierailemalla 
jokaisessa Suomen 2 400 peruskoulussa 
haluamme tuoda esiin arvokkaan sanoman 

koulutuksen tärkeydestä. Tavoitteenam-
me on, että etukäteen suunniteltu ohjelma, 
jonka ylioppilaat peruskouluissa oppilaiden 
kanssa toteuttavat, innostaisi ja omalta osal-
taan edesauttaisi muutosprosessissa. Tem-
pauksen loppuhuipennuksena järjestämme 
suuren karnevaalin pääkaupunkiseudulla. 
Juhla kokoaa yhteen kaikki koulutuksen 
puolestapuhujat ja siitä kiinnostuneet - ja 
tämä on toivottavasti vasta alkua!

Jokaisella uudella opiskelijalla on nyt ainut-
kertainen tilaisuus tulla mukaan Tempaa-
maan tärkeän asian puolesta! Nähdään siis 
syksyllä.



Moi! Oon Janne, 23-vuotias Tuusulasta lähtöisin oleva 
neljännen vuoden opiskelija. Maisterivaiheen pääaineena 
luen biomassan jalostusta. Tänä vuonna heiluttelen 
opintojen ohessa Prosessiteekkareiden puheenjohtajan 
nuijaa ja vastaan täten monista yhdistyksen pyörittämiseen 
liittyvistä hallinnollisista asioista. Tässä samassa pyrin myös 
tukemaan muita hallituksen jäseniä heidän tehtävissään 
mahdollisimman paljon, ja ylläpitämään hyvää tekemisen 
meininkiä!

Morjesta, olen Juho, neljännen vuoden Prosessiteekkari. 
Virkaani hallituksen varapuheenjohtajana kuuluu 
Hoitotoimikunnan johtaminen, hallituksen puheenjohtajan 
tuuraaminen tarvittaessa sekä yhdistyksen yleisten asioiden 
hoitamista. Hoitotoimikuntaan kuuluvat muun muassa 
liikuntavastaava, prosessinhoitajat ja PTHCNF-lanivastaavat. 
Liikuntavastaava johtaa yhdistyksen liikuntatoimintaa, 
prosessinhoitajat huolehtivat yhdistystilastamme ja 
lanivastaavat järjestävät lanitapahtumia. Omalla vapaa-
ajallani harrastan liikkumista, vaikka viime syksynä ja 
tänä keväänä vapaa-aika jäikin hieman vähemmälle. 
Yhdistystoiminta on kuitenkin melkein kuin vapaa-aikaa, 
ja kehotankin kaikkia teitä lähtemään rohkeasti mukaan 
erilaisiin ja uusiin juttuihin!

Hej på dig! Olen Riina, kolmannen vuoden materiaali-
tekniikan pääaineopiskelija ja PT:n tiedottaja-sihteeri 
vuosimallia 2016. Kirjoittelen kokouksissa pöytäkirjoja ja 
spämmin viikoittain sähköpostilla tietoa tapahtumista ja 
kaikesta muusta tärkeästä (+ kissavideoita). 

Moi! Mie oon Mika, kolmannen vuoden opiskelija, jonka 
pääaine on materiaalitiede ja –tekniikka. Jalkani ovat 
alun perin astelleet Lappeenrannan katuja. Toimin 
Prosessiteekkarit ry:n rahastonhoitajana, eli hoidan 
yhdistyksen laskutuksen, kirjanpidon ja kaikki muutkin 
raha-asiat. Oon oikeasti ihan semi-mukava ihminen, 
vaikka vihaiset karhukirjeeni kertovatkin toista ja kun en 
oo pakoilemassa Bahamalla, miut löytää usein 50 metrin 
säteellä Phuoneesta.

PROSESSITEEKKAREIDEN HALLITUS 2016

prosessiteekkarit.ayy.fi14



Moi vaan! Minä olen Alex, viimeistelen toista vuottani 
Aallossa ja olen kotoisin Vantaan vähemmän katu-
uskottavista kerrostalolähiöistä. Kun luet tätä, olen 
todennäköisesti tälläkin hetkellä etsimässä omaa 
ammatillista tosirakkauttani sahalta Lohjanjärven rannalla. 
Ja tätähän kaikki työnantajat ja opiskelijat etsivät toisistaan. 
Yrityssuhdevastaavana toimin Prosessiteekkarien linkkinä 
yritysmaailmaan sekä työelämään, jotta teille pHukseillekin 
löytyisi se oikea! ;) Nauttikaa ansaitusta loppukesästä, 
syksyllä tavataan!

Terve! Olen Werneri, kolmannen vuoden bio- ja 
kemiantekniikan pääaineopiskelija, alunperin Turun 
kupeesta Kaarinasta. Toimin Prosessiteekkareiden 
opintovastaavana, eli olen yhdistyksemme edun-
valvontakentän kärkikeihäs. Käytännössä vuorovaikutan 
henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä, vien 
opintopalautetta eteenpäin ja kasvatan istumalihaksiani 
erilaisissa kokouksissa. Minut löydät todennäköisimmin 
yhdistyshuoneeltamme pelaamasta änäriä tai kertomasta 
laadukkaita vitsejä. Hyvät kesänjatkot.

Heimoj! Mun nimi on Elisa, tottelen paremmin nimeä Ellu. 
Olen kolmannen vuoden materiaalitieteen ja -tekniikan 
opiskelija. Toimin Prosessiteekkareiden emäntänä vuonna 
2016. Käytännössä siis sunnittelen ja järkkäilen teille erilaisia 
tapahtumia yhdessä Minnan kanssa. Hallitushommien ja 
opiskelun ohella tykkään mm. katsella sarjoja ja elokuvia, 
saleilla sekä puuhailla kaikenlaisen luovan toiminnan 
parissa. 

Prosessiteekkareiden toiminnasta vastaa kymmenjäseninen hallitus,  
johon kuuluvat Fuksipäälliköiden lisäksi seuraavat upeat miehet ja naiset.

Moikka! Mä oon Minna ja toimin PT:n isäntänä tämän 
vuoden. Yhdessä emännän kanssa järkkäillään teille 
tapahtumia sitseistä saunailtoihin. Parhaiten mut bongaa 
tiskin takaa tapahtumissa. Pidän huolen emännän kanssa, 
että teidän masut on täynnä ja kurkkua ei kuiva :). Syksyllä 
alkaa mun kolmas opiskeluvuosi ja pääaineena on bio- ja 
kemiantekniikka. Vapaa-ajalla kattelen mitäs muutakaan, 
kuin netflix sarjoja sekä urheilen.  

prosessiteekkarit.ayy.fi 15



ISOTEKSTI
Tervehdys!
 
Olen Prosessiteekkarien ISOvastaava Riikka 
ja olen rekrytoinut joukon huipputyyppejä 
toimimaan teidän oppainanne teekkariuden 
ihmeelliseen maailmaan. Nämä tutorit eli ISOt 
toimivat teille tukena ja turvana läpi vuoden, 
mutta erityisen aktiivisesti ensimmäisellä 
viikolla. Minun tehtäväni ISOvastaavana on 
pitää ISOt ojennuksessa ja varmistaa, että 
kaikki sujuu jouhevasti.
 
ISO on toisen vuoden opiskelija, joka on 
fuksivuodesta innostuneena päättänyt 
lähteä mukaan toimintaan. Joukossa on 
myös ISOsetiä ja ISOtätejä, joille viisautta 
on kertynyt useamman opiskeluvuoden 
ajalta. Ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan 
fuksiryhmiin. Nämä ryhmät koostuvat noin 
kymmenestä fuksista, neljästä ISOsta ja kolmesta ISOsetädistä. ISOjen opastuksella 
kierrätte fuksiryhmissä tutustumassa Otaniemeen sekä toivottavasti myös toisiinne! 
Orientaatioviikolla ISOt näyttävät teille kampuksen, ruokalat ja parhaat nähtävyydet. 
Tarvittaessa he auttavat mm. matkakortteihin, opintotukeen ja asumiseen liittyvissä 
asioissa, joten älä epäröi kysyä neuvoa.
 
Orientaatioviikon jälkeen ISOt järjestävät fuksiryhmän kesken yhteisiä lounaita, 
etkoja ja rentoja hengailutapahtumia sekä muuta kivaa. Lähtekää hyvillä mielin 
mukaan - teistä pidetään kyllä huolta. Nähdään syksyn Waraslähdössä! ;)
 
Lämpimin terveisin,
ISOvastaava Riikka Hammar
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Heimoi tulevat fuksit!
 
Me olemme Esa ja Anna, fukseja ’15, ja teidän tulevia ISOja. Meillä on ollut aivan 
mahtava vuosi ja lupaamme, että teillä tulee olemaan vähintään yhtä fantastinen 
fuksivuosi edessänne. Muistakaa siis lähteä rohkeasti mukaan kaikkiin tapahtumiin!

Toivottavasti teillä ei ole edessänne liian rankka kesä, sillä syksyä varten kannattaa 
hieman säästellä voimia, eikä ole pahitteeksi torkuttaa herätyskelloa pariin 
otteeseen. Tulevana vuonna tulette kohtaamaan varmasti elämänne parhaita ja 
unohtumattomimpia hetkiä! Jo heti ensimmäisellä viikollanne, orientaatioviikolla, 
pääsette tutustumaan muihin fukseihin, ja ISOt tutustuttavat teidät teekkarielämään. 
Otaniemeen tulee opiskelijoita ympäri Suomea, niin Porista (Esa), Pellosta kuin 
Kuopiosta. Jotkut ovatkin jo saattaneet muodostaa teekkariudesta mielikuvia; 
tulilientä ja rellestystä. Kuulostaako tutulta? No kyllähän se joillekin on, mutta sinä 
päätät itse, millaiseksi teekkariksi haluat!

Tapahtumien kirjo Otaniemessä ja lähiseudulla on valtava, ja varmasti jokaiselle 
löytyy mieleistä tekemistä. PT järjestää teille monen moista menoa ympäri vuoden; 
bileitä, sitsejä, rastikiertelyä sekä urheilua. Jo orientaatioviikolla pääsettekin 
tutustumaan rastikiertelyn merkeissä Otaniemen eri yhdistyksiin, kiltoihin ja 
järjestöihin. Sanonta ”teekkari laulaa mielummin kuin hyvin” voi olla tuttu. PT-fuksien 
keskuudessa tämä pätee myös tanssimiseen; CanCanissä pääsee kankeampikin 
rautakanki pyörittämään lantiotaan!

Meille kohokohtia ovat selkeästi olleet haalarit ja lakki. Syksyllä ansaitsimme haalarit, 
joita pääsimme heti ulkoiluttamaan pariksi päiväksi risteilyllä. Jotkut rohkeat jopa 
ompelivat ensimmäiset merkkinsäkin silloin! Koko fuksivuoden kuitenkin kruunasi 
wapun aika, ja ehdottomasti teekkarilakin saaminen sekä sen päähän painaminen. 
Muistakaa tekin siis käyttäytyä hyvin, jotta fuksimajuri suo teille wapun!
 
Tavataan kun ha... Siis halataan kun tavataan!
Esa ja Anna

FUKSIVUODEN FIILISTELYÄ
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Hei tuleva PT-fuksi!

Yliopisto opiskelu tulee olemaan uutta ja erilaista. Täällä tutustut uusiin kavereihin 
ja saatat jopa aloittaa uusia harrastuksia. Yksi fuksivuoden eksklusiivisimmista 
harrastuksista (jonka kaikkien on koettava) on jokaisen rakastama CanCan- 
tanssiryhmä. 

Ketä CanCaniin huolitaan kysyt? Ihan kaikki! Tytöt sekä pojat, nuoret ja vanhat. 
CanCaniin liittyessä ei ole väliä osaako tanssia, kyllä se siitä kehittyy ja ainoastaan 
asenne ratkaisee! CanCan järjestää keskenään harkkoja pitkin syksyä ja kevättä 
sitä mukaan JOS siihen on tarvetta (yleensä siinä ennen keikkaa viimeistään). 

Keikkoja siunaantuu CanCanille pitkin lukuvuotta muiden tapahtumien kylkiäisenä. 
CanCan esiintyy monenlaisissa tapahtumissa. Keikkoja voi tulla esimerkiksi isoihin 
vuosijuhliin, baaribileisiin tai ihan pikku sitseillekin. Keikoilla eturivissä eniten 
hurraavat ovat aina olleet ja tulevat olemaan vanhojen vuosikurssien CanCanin 
jäsenet. Joten jätä ennakkoluulot heti alkuun, nähdään sitten ekoissa esityksissä!

CANCAN

Cancan ’15
Patrick Rintala
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Hei uusi prosessiteekkarifuksi ja onnittelut opiskelupaikastasi!
 
Olen Elina, kolmannen vuoden kemian- ja biotekniikan 
opiskelija sekä PT:n liikuntavastaava tänä vuonna. 
Opiskelijaelämä voi olla yllättävän rankkaa ja välillä 
koulutöiden ja juhlimisen ohelle saattaakin kaivata jotain 
muuta tasapainottamaan arkea. Liikunta on tähän loistava 
vaihtoehto! Se on hyvää vastapainoa opiskelijaelämälle 
ja usein liikunnan parissa on myös helppo tutustua uusiin 
ihmisiin.
     
Liikuntavastaavana tehtäväni on huolehtia yhdistyksen 
liikuntatoiminnasta mm. järjestämällä erilaisia lajikokeiluita 

LIIKUNTAVASTAAVAN TERVEISET

ja muita liikuntamahdollisuuksia yhdistyksen jäsenille. Minulta voi myös tulla kysymään 
esimerkiksi Unisporttiin tai muihin liikuntaan liittyvistä asioista. Jos en osaa vastata 
tiedän vähintäänkin keneltä kysyä! PT:llä on tänä vuonna myös 8 reipasta liikuntatutoria, 
joiden tehtävä on järjestää liikuntatapahtumia erityisesti teille fukseille.
     
Teekkarisarja on palloilusarja, jonka joukkueet koostuvat pääosin kiltojen ja 
ainejärjestöjen joukkueista. Teekkarisarjassa kilpaillaan salibandyssä, futsalissa, 
jalkapallossa, koripallossa ja lentopallossa hyvässä hengessä ja rennolla meiningillä. 
CHEMsports facebook-ryhmä kokoaa yhteen kemian tekniikan korkeakoulun urheilusta 
kiinnostuneet opiskelijat ja erityisesti heidät, jotka haluavat osallistua teekkarisarjoihin 
CHEMin joukkueissa. Mukaan liittyminen ei sido mihinkään ja pelaamaan voi tulla myös 
vaikka vain yksittäisissä peleissä. Teekkarisarjoihin tai muihin PT:n liikuntatapahtumiin 
osallistuakseen ei tarvitse olla huippukunnossa ja mukaan voi tulla kuka vain, sillä 
tärkeintä on rento meininki ja hauskanpitäminen yhdessä muiden opiskelijoiden 
kanssa! Toivonkin törmääväni teihin fukseihin sankoin joukoin tulevana vuonna myös 
liikunnan parissa! Nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!

Elina Makkonen

19



HeiMoi fuksi, 

Superisti onnea uudesta opiskelupaikastasi ja tervetuloa Otaniemeen kemian tekniikan 
korkeakouluun!  Olen Heidi (jotkut tuntevat minut nimellä Henri), kandiopiskelijoiden 
opintoneuvoja ja syksyllä maisteriopinnot aloittava opiskelija.  Puuhastelen aktiivisesti 
AYY:ssa eli Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja vapaa-ajallani silittelen kisuja, mutta 
sitten siihen itse asiaan...

Olen se henkilö, jolta voit kysyä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä opinnoista ja 
niiden suunnittelusta. Autan sinua sivuaineen valinnassa, kurssikorvaavuuksissa, 
sisäisessä liikkuvuudessa ja kaikissa muissa opintoasioissa, joita vain keksit. Tai 
jos olet ylipäätään hukassa opintojesi kanssa ja edellä mainitut opintoasiat olivat 
sinulle silkkaa hepreaa, niin ei hätää, selvitän tilanteen! Tehtävänäni on siis huolehtia 

OPINTONEUVOJA ESITTÄYTYY

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä opinto- ja opiskelijapalveluiden puoleen, 
josta 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.

Om du vill tala på svenska, ta kontakt med 
svenskspråkig studierådgivare Charlotta Weber: 

studier-chem@list.aalto.fi

opinnoistasi, jotta sinulle jää aikaa osallistua kaikkiin 
fuksivuoden ainutkertaisiin rientoihin.
Asustelen arkipäivisin muiden opintoneuvojien 
kanssa opintoneuvolassa Learning Hubin 
vieressä. Tule rohkeasti moikkaamaan minua 
vastaanottoaikoinani, jotka löydät Intosta: https://
into.aalto.fi/display/fimasterchem/Yhteystiedot 
(Into on varsinainen sokkelo, jonka käytössä myös 
avustan). Mikäli et pääse kyläilemään luokseni 
vastaanottoaikoinani, niin laita kysymyksesi minulle 
maililla! 

Iloisin terveisin,
Heidi Saarikko

heidi-henrietta.saarikko@aalto.fi
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Mitä jos aloitan vasta ensi 
vuonna?
Ilmoita siitä fuksipäälliköille 
( jakke.anttila@aalto.fi , 
piia.iivonen@aalto.fi) ja seuraa 
korkeakoulun antamaa ohjeistusta.

Ensimmäisen vuoden sisältö
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan 
hakukohteessa eli CHEM-
kandiohjelmassa keskitytään 
ensimmäisenä vuotena rakentamaan 
pohjaa myöhemmille pääaineen 
opinnoille.

Ensimmäiseen vuoteen kuuluu noin 
30 erilaista laboratoriotyötä (kemiaa, 
fysiikkaa, materiaaleja ja prosesseja). 
Näitä töitä tehdään pääosin ryhmässä 
ja pareina. Muutenkin opiskelu 
ensimmäisenä vuotena on hyvin 
yhteisöllistä ja painottuu ryhmätöihin. 
Kaikilla on lähes samat ainevalinnat ja 
syksyn lukujärjestys annetaan valmiina. 

Ensimmäisenä syksynä tutustutaan 
prosessiteollisuuteen, perehdytään 
kemiaan ja materiaaleihin, lasketaan 
todennäköisyyksiä ja opiskellaan toista 
kotimaista kieltä. Keväällä jatketaan 
matematiikan opintoja, opiskellaan 
termodynamiikkaa, ja biotieteiden 
perusteita. Lisäksi opiskellaan lisää 
kemiaa ja perehdytään virtausten ja 
reaktorien saloihin.
Ensimmäiset opintoihin liittyvät 

sitovat valinnat tehdään vasta toisen 
opiskeluvuoden syksyllä. Kandidaatin 
tutkintoon liittyy myös sivuainevalinta 
sekä noin puolen vuoden opinnot, 
jotka opiskelija saa vapaasti 
valita. Sivuainetta ja/tai vapaasti 
valittavia opintoja voi helposti lähteä 
opiskelemaan ulkomaiseen yliopistoon.
 
Lisätietoja opinnoista saat 
orientaatioviikolla 5.9. alkaen, mutta 
jos haluat, voit tutustua kandiohjelman 
opinto-oppaaseen netissä vaikka 
heti. Oppaaseen löydät täältä: http://
studyguides.aalto.fi/ (Kemian 
tekniikan korkeakoulu ja Kemian 
tekniikan kandidaattiohjelman opinto-
opas)

Palvelut Otaniemessä
Otaniemessä ns “ostarilla” on Alepa, 
Apteekki, kahvila, X-burger, ayy:n 
palvelupiste, pankkiautomaatti sekä 
(toivottavasti) metro.

Ruokailu
Otaniemessä on useita opiskelija-
ravintoloita, joissa ruokaileminen 
maksaa vaivaiset 2,60€. 
Opiskelijakortilla pystyt ruokailemaan 
myös ulkopaikkakuntien opiskelija-
ravintoloissa. Ensimmäisten viikkojen 
aikana myös kuitti maksetusta 
ylioppilaskunnan jäsenmaksusta 
kelpaa tositteeksi.

F.Y.I.
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VUODEN AIKANA SATTUU JA TAPAHTUU

CHEM-kiva
Lämmönsiirto III

Fuksien juhlasitsit

Laskijaisrieha

Halloweenbileet

Mexicositsit

Kämppäkarkelot

Kaudenavajaissuunnistus



Kavitaatio

Wappu

PTR-turnaus

Mexicositsit

Ystävänpäiväkiva
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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, talouden ja 
tekniikan opiskelijaa.  Kaikki opiskelijat, jotka suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa 
tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-
opiskelijat voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen 
palveluita ja mahdollisuuksia 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/
Valtakunnallisia opiskelijakorttietuja löydät 
sivuilta myfrank.fi

Otaniemen palvelupiste ja 
AYY:n asuntotoimisto

Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi

050 520 9400

Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 C, 5. kerros 
OOP-palvelupisteen tilassa 

(sisäänkäynti ARTS rakennuksen 
pääsisäänkäynnistä), Helsinki

arabia@ayy.fi
050 520 9489

AYY Lukuina
•15 000 jäsentä
•200 Yhdistystä
•100M€ omaisuus
•14M€ vuotuinen budjetti
•n. 50 työntekijää
•10 täysipäiväistä 
hallituksen jäsentä
•Satoja vapaaehtoisia

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa opiskelijakorttiasiasi.
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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. 

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/

Asunnon hakeminen AYY:ltä
•Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon: ayy.fi/asuminen
•Lue tarkasti ainakin hakuinfo: 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
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OPINTOTUKI
Opintotuki koostu kolmesta osasta: opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta.

Opintoraha* 335,32 €/kk
Asumislisä enintään 201,60 €/kk 
Opintolaina 400 €/kk

Tukikuukausia kandidaatin tutkintoon** 32
Tukikuukausia maisterin tutkintoon** 23

*ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitettu aikaisintaan 1.8.2014, **enintään ja 
kuitenkin kandidaatin ja maisterin tutkintoon yhteensä enintään 50.
Opintotuki on vastikkeellinen etuus. Yhtä nostettua tukikuukautta kohden on 
suoritettava vähintään 5 opintopistettä. Opintotuki on tarveharkintainen etuus. 
Jokaista tuetonta kuukautta kohden saa tienata enintään 1970 € ja tuettua 
kuukautta kohden 660€.

Katso lisää opintotuesta: 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 
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 
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
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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, elämänhallinnassa ja uupumisessa auttaa esimerkiksi opiskelijoiden 
tukikeskus Nyyti. Lisätietoja: www.nyyti.fi 
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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.

Opiskelijana kaukoliikenteessä

VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista. Lisätietoa: www.vr.fi.
Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vähintään 80 kilometrin pituisesta linja-
automatkasta. Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.

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

Yliopistoliikunta - UniSport

Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat 
liikuntakeskukset Helsingin yliopiston keskustakampuksella, Kumpulassa, 
Meilahdessa, Otaniemessä sekä Töölössä. UniSportin tarjontaan kuuluu mm. 
ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä. 
Lisätietoa:  www.unisport.fi.
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TERVETULOA TEK-YHTEISÖÖN
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi 
on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki 
irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa ammattilehtiä,  
ura- ja palkkaneuvontaa, juristipalveluita sekä valtavan määrän 
jäsenetuja. 

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

    www.tek.fi/opiskelijat
 

Terveisin,
Essi Puustinen
Opiskelijakenttäasiamies
essi.puustinen@tek.fi
+358 50 414 5226

Kia Lehti
Kiltayhdyshenkilö
kia.lehti@aalto.fi
+358 40 539 6640

Opiskelijajäsenyys  
on maksuton!



VASTAVALMISTUNEIDEN TARINOITA

Onnittelut opiskelupaikasta hyvä fuksi! Ota kaikki irti opiskeluvuosistasi, ja tee niistä 
sellaiset, että muistelet niitä mielelläsi kiikkustuolissa. Olemme Laura Lundell, Heini 
Elomaa ja Mikko Wuokko, vastavalmistuneita/valmistuvia entisiä PT-aktiiveja, 

tässä meidän tarinamme opiskeluvuosistamme Otaniemessä!

Laura Lundell
 
Olen Laura Lundell. Aloitin 2010 entisessä biotuotetekiikan 
koulutusohjelmassa. Valmistuin diplomi-insinööriksi 
toukokuussa 2016 ja työskentelen nykyään liikkeenjohdon 
konsultoinnissa Pöyryllä. Opiskeluaikanani olin mukana 
mm. perustamassa Prosessiteekkareita, Puunjalostajakillan 
puheenjohtajana ja kävin yritysvierailuilla Kiinassa ja 
Brasiliassa sekä vaihdossa Sveitsissä.

Heini Elomaa

Hellou, olen Heini! Aloitin vuonna 2011 opiskelemaan 
materiaalitekniikkaa ja valmistuin huhtikuussa 2016 
diplomi-insinööriksi. Pääaineenani opiskelin materiaalien 
prosessointia. Oma kiinnostus on aina ollut ympäristöasioissa 
ja kierrätyksessä, jonka vuoksi sivuaineena opiskelin 
ympäristöasioiden hallintaa. Tällä hetkellä olen jatko-
opiskelijana Hydrometallurgian ja korroosion laboratoriossa. 

Lähdin innokkaana mukaan fuksitapahtumiin – myöhemmin myös tapahtumien 
järjestäjäksi. Opiskelijatoiminnan mukana kehittyivät työelämässäkin tarvittavat 
ryhmätyö- ja kommunikaatiotaidot. Lisäksi se oli kivaa.

Fuksivuonna kannattaa lähteä ennakkoluulottomasti mukaan tapahtumiin. Muista 
kuitenkin löytää itsellesi sopiva tasapaino koulun, opiskelijatapahtumien ja vanhojen 
harrastusten välille. Opinnoistasi tulee mielekkäämmät, kun kyselet ja pohdit, missä 
opettelemaasi kaavaa, tietoa tai taitoa sovelletaan. Kesätyöhaku on fiksua aloittaa 
ajoissa keväällä ja hakea useisiin erilaisiin paikkoihin myös pääkaupunkiseudun 
ulkopuolelta. Kokeilemalla erilaisia hommia ja kuuntelemalla kavereiden kokemuksia 
löydät todennäköisemmin alan, joka sinua kiinnostaa. DI:n työt ovat usein todella 
mielenkiintoisia, vaikka opintojen aikana motivaatio saattaa olla ajoittain koetuksella.
 
Opiskeluaika oli itselleni erittäin mieluisa. Oli siistiä oppia koko ajan uutta sekä koulun 
penkillä että opiskelijaprojekteissa. Lisäksi tutustuin hienoihin ihmisiin, jotka tekivät 
ajasta unohtumatonta. Nauti fuksivuodestasi ja sitä seuraavista opinnoistakin!
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Mikko Wuokko

Moikka vaan, olen (Mikko) Wuokko! Aloitin opiskeluni 
Otaniemessä herran vuonna 2010 vanhassa kemian tekniikan 
koulutusohjelmassa. Pääaineeni on bioprosessitekniikka ja 
teen tällä hetkellä diplomityötäni VTT:llä fermentointitiimissä 
ja valmistun (toivottavasti) vuodenvaihteessa. Kemian 
tekniikan korkeakoulussa voi tehdä paljon muutakin kuin 
kemiaa, en olisi kemmalle hakiessani uskonut että päädyn 
kasvattamaan bakteereita bioreaktorissa! 

Aloitin väitöskirjani tammikuussa 2016 Ympäristöystävällistä kultaa – projektissa ja 
tutkin kullan syanidivapaita liuotusmenetelmiä. Jatko-opiskelijaksi päädyin, koska sain 
mahdollisuuden työskennellä erittäin mielenkiintoisessa projektissa ja väitöskirjan aihe  
yhdistää sekä pääaineeni että sivuaineeni asiat.  Omat opiskeluvuoteni jatkuvat siis vielä 
neljä vuotta, joten toivottavasti tulen näkemään teitä fukseja meidän tutkimusryhmän 
kursseilla.
 
Opintojeni aikana minäkin ehdin myös toimia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, 
kuten Prosessiteekkarien ensimmäisinä ISOvastaavina yhdessä Mikko Wuokon 
kanssa, Yhteisöjaosto Aavassa, Metallikerhon hallituksessa, Juhlatoimikunnassa sekä 
Lukkaritoimikunnassa. Suosittelen ehdottomasti ottamaan osaa Prosessiteekkarien, 
kiltojen ja AYY:n toimintaan! Vapaaehtoistyössä saa paljon uusia kavereita ja 
kokemuksia, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa.

Toki opiskeluaikaan kuuluu paljon muutakin kuin opiskelua, olen ollut mm. 
Prosessiteekkareiden ensimmäinen ISOvastaava Heini Elomaan kanssa ja ollut 
PT:n erilaisissa toimarinakeissa ProTeesin toimittajasta Urpoon. Kaikenlainen 
opiskelijatoiminta on aivan erinomainen tapa tutustua huikeisiin, samanhenkisiin 
ihmisiin ja kunhan pitää silmänsä auki ja mielensä avoinna, samalla voi oppia sellaisia 
asioita, joita kursseilla ei tehdä.
 
En voi korostaa kylliksi kokeilemisen ja tekemisen meiningin tärkeyttä opiskelijana. 
Matalimman kynnyksen tähän tarjoaa oma korkeakouluyhdistys Prosessiteekkarit. 
Olin itsekin yhdistyksen alkutaipaleella mukana ja on ollut mahtavaa huomata, kuinka 
tiivis ja hyvähenkinen porukka on saatu kasaan vain parissa vuodessa. Fuksia voin siis 
ehdottomasti kannustaa lähtemään mukaan ainakin PT:n tapahtumiin ja törmäilemään 
huikeisiin tyyppeihin, joita yhdistyksessä on hurjan iso kasa. Otaniemessä on myös 
mahdoton määrä kaikkea muutakin toimintaa, jota kohden kannattaa alusta lähtien 
höristää korviaan. Diplomi-insinööri on monipuolinen ongelmanratkaisukone, joka 
hyötyy mahdollisimman monipuolisesta kokemuksesta alaan katsomatta ja kuten 
sanottu, vapaaehtois- ja oheistoiminnasta oppii paljon! Opiskeluaika on varmasti 
tähänastisen elämäsi parasta aikaa, ota siitä siis kaikki mahdollinen irti!
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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 seikkailu-urheilutapahtuma Aalto Adventure Race, säihkyvä illallisjuhla 
Boston Night ja KY:n kuntikset, joissa esiintyy tämän hetken isoimpia suomalaisia artisteja. Vaikka 
KY:n jäseneksi eivät voi liittyä muut kuin kylterit, suurin osa KY:n tapahtumista ovat avoimia kaikille 
aaltolaisille!
 
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsutaan mursuiksi. Mursuvuoden ajan jokainen suorittaa 
yhteisiä opintoja ja pääsee ennen pääainevalintaa kokeilemaan kaikkea aina yritysviestinnästä 
rahoitukseen. Kauppiksen kandit majailevat Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit 
suorittavat opintojaan Töölössä Arkadiankadulla.
KY:n toimisto Espilä on osoitteesta Konemiehentie 4. Espilästä löytyy KY:n hallitus, sihteeristö 
sekä tiloja vapaaehtoisille. Myös Espilää vastapäätä sijaitseva juhlatila Saha on KY:n käytössä. 
Perinteinen KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella rautatiekadulla on kuitenkin edelleen KY:n 
omistuksessa ja siellä on juhlatilaa, sauna sekä jäsenpalvelua Töölön maisteriopiskelijoille.

KY:n toimisto Espilä on osoitteesta Konemiehentie 4. Espilästä löytyy KY:n hallitus, sihteeristö 
sekä tiloja vapaaehtoisille. Myös Espilää vastapäätä sijaitseva juhlatila Saha on KY:n käytössä. 
Perinteinen KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella rautatiekadulla on kuitenkin edelleen KY:n 
omistuksessa ja siellä on juhlatilaa, sauna sekä jäsenpalvelua Töölön maisteriopiskelijoille.

KY VAALII KYLTERIPERINTEITÄ MYÖS OTANIEMESSÄ!

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat 
eli KY toimii kauppatieteiden opiskelijoiden eli 
kyltereiden yhdyssiteenä ja perinteiden vaalijana 

sekä sillanrakentajana Aalto-yhteisössä.

Laulua asenteella !
PK:n Koelaulut  

14.9. ja 21.9. klo 17
TUAS-talo (Otaniementie 17)

ota yhteyttä!  
040 8658 731

fuksikeisari Olli Kontkanen 
fuksikeisari@polyteknikkojenkuoro.fi

POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r

Polyteknikkojen Kuoro
The Polytech Choir
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TOKYO

TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjestö ja sen tärkeänä tehtävänä 
on opiskelijoiden edunvalvontatyö  korkeakoulussamme. TOKYO 
ylläpitää suhteita niin koulun sisällä opiskelijoiden ja koulun johdon sekä 
henkilökunnan välillä, kuin koulun ulkopuolella muiden korkeakoulujen 
ja yritysyhteistyökumppanien kanssa. TOKYO näyttäytyy myös ARTSn 
ulkopuolisena yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä taidealojen 
opiskelijoiden oikeuksien puolustajana.

TOKYOn tehtäviin kuuluu ARTSn opiskelijakulttuurin ylläpitäminen Aalto-
yliopistossa sekä omalle korkeakoululle ominaisten tapojen vaaliminen ja 
uusien kehittäminen. TOKYO on sitä mitä ARTSin opiskelijat siitä kulloinkin 
tekevät ja se on tärkeää nähdä avoimena toimijana. TOKYOn on nyt ja 
tulevaisuudessa pystyttävä kehittymään aktiivisena osana Aalto yliopiston 
yhteisöä.

TOKYOn hallitus on opiskelijoista muodostuva porukka, joka pyörittää 
TOKYOn arkipäivän toimintaa: tuottaa tapahtumia, viestii kaikesta 
tärkeästä, valvoo etujasi ja edustaa opiskelijoita korkeakoulun työryhmissä 
ja komiteoissa. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on aina maksimissaan 
kymmenen jäsentä, joista jokaisella on oma vastuualueensa.
Hallituksen jäsenten vastuualueita ovat esimerkiksi puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, 
viestintä, yrityssuhteet, alumnisuhteet ja työelämä, ainejärjestöyhteistyö, 
uudet opiskelijat ja tutorointi, Poppoo, tapahtumat eli Sheryl, taide- ja 
kulttuurialojen oppilaitosten välinen yhteistyö ja liikunta.

Hallitus kokoustaa kerran viikossa. Uusi hallitus valitaan aina syksyllä 
TOKYOn syyskokouksessa. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa 
TOKYOn jäsenistä vuosikurssiin tai kokemukseen katsomatta, sillä vuosi 
hallituksessa on aina uudenlainen oppimiskokemus.
Hallituksen toiminnan perustana on tietenkin pohjaton rakkaus kouluamme 
ja muita opiskelijoita kohtaan. Mikäli siis sydäntäsi painaa jokin tai 
kaipaat hyvää huumoria - ota empimättä yhteyttä! Tai tule muuten vain 
höpöttelemään, vaikkei niin asiaa olisikaan.
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Jo vuodesta 1891 lähtien toiminut Kemistikilta tuo yhteen kaikki kemiasta, biokemiasta sekä 
elintarvike- ja prosessitekniikasta kiinnostuneet. Killan kautta pääset helposti tutustumaan niin 
tuleviin kollegoihisi kuin kotimaisiin alan yrityksiin ja jo valmistuneisiin kemisteihin. 
Vanhat kemistit tunnistat kirkkaanpunaisista haalareista, joiden selkää koristaa killan tunnuksena 
toimiva neon-atomi sekä jokaisen kemistin tunnuslause ”saa juottaa”. Nykyisin myös punainen 
hiha paljastaa kemistin. Sekä vanhoja että uusia kemistejä löydät helpoiten kiltahuoneelta 
juomasta kahvia, tahkoamasta Tetristä tai pelaamasta perikansallisia kemistipelejä eli coronaa 
ja marjapussia. Tervetuloa mukaan nauttimaan juuri oikeanlaisesta kemiasta!

Iiro Perttula, puheenjohtaja 2016
Kemistikilta ry

Puunjalostajakillan toimintaan mukaan tervetulleita ovat kaikki alasta ja killan toiminnasta 
kiinnostuneet AYY:n jäsenet. 71-vuotiaan killan toiminta uudistuu jatkuvasti ja alan 
mielenkiintoisimmat haasteet liittyvätkin uusiutuvien polttoaineiden, biomuovien ja esimerkiksi 
nanoselluloosan uusien käyttökohteiden kehittämiseen. 
PJK (sano: PuuJiiKoo) huolehtii tiiviisti alan yrityssuhteista ja järjestää monipuolisesti yritysvierailuja 
eli excursioita suuriin metsäteollisuusyrityksiin sekä esimerkiksi kemikaalivalmistajille. 
Illanviettojen rennommissa tunnelmissa on loistava tilaisuus jututtaa yritysten henkilöstöä ja 
alalta jo valmistuneita entisiä opiskelijoitamme. Puunjalostajat tunnistaa keltaisesta haalarista 
tai PT:n haalareihin vaihdetusta keltaisesta hihasta. Puulaiset löytää usein kiltahuoneelta 
pelaamasta kiltamme korttipeliä Siantappoa, tulkaa rohkeasti juttelemaan ja juomaan kahvia 
kiltikselle!

Tuukka Tuomela, puheenjohtaja 2016
Puunjalostajakilta ry

Vuorimieskilta on materiaalitekniikan opiskelijoiden yhdistys, joka perustettiin vuonna 1947. Kilta 
kuuluu Otaniemen pienimpiin kiltoihin, mutta on sitäkin tunnetumpi upeasta yhteishengestään, 
voimakkaasta laulukulttuuristaan sekä kansainvälisestä toiminnastaan. Vuorimiesten mukana 
voi nimittäin päästä ympäri Eurooppaa, sekä ulkomaan ekskursioille esimerkiksi Etelä-Koreaan 
tai Kaliforniaan. Kiltamme pitää jatkuvasti yhteyttä alamme yrityksiin, ja järjestämmekin, bileiden 
ja sitsien lisäksi, paljon yritysvierailuita, jotka antavat mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden 
työnantajiin ja työpaikkoihin. 
Vuorimieheksi voi liittyä kuka tahansa materiaalitekniikasta tai Vuorimieheydestä kiinnostunut, ja 
tapahtumat ovat yleensä avoimia myös kaikille Prosessiteekkareille! Vuorimiehet löytää helpoiten 
Kemiantekniikan rakennuksesta uudelta kiltahuoneeltamme, jonne kaikki ovat tervetulleita.

Villiina Ikäheimo, puheenjohtaja 2016
Vuorimieskilta ry

CHEMIN YHDISTYKSET
Prosessiteekkarit on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys, joka ottaa vastaan kemian- 
bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman uudet opiskelijat. Haalarit ovat siniset ja niiden 
jokaisessa raajassa on punainen, sininen ja keltainen raita. Selkää kaunistaa Prosessiteekkarien 
logo - bourdonputkimanometri. PT:n lisäksi korkeakoulussamme vaikuttaa myös lukuisia muita 
yhdistyksiä, joista suurimmat ovat:



Otaniemessä asustelee PT:n ja  CHEM:in 
kiltojen lisäksi 11 kiltaa ja yksi osakunta 
(TF). Lisäksi Otaniemeen siirtyneet 
kauppislaiset koristavat haalareillaan  

Otaniemen laajaa värikirjoa.

Arkkitehtikilta (AK)
Arkkarin tunnistaa heidän 
maalarinvalkoisista haalareistaan, joiden 
selässä on jokaisen vuosikurssin itse 

suunnittelema logo. 

Athene
Informaatioverkostojen kilta Athene 
käyttää maastonvihreitä haalareita. Lisäksi 
haalareiden vasen hiha sekä takatasku 
ovat mustat ja selkää koristaa Athenen 

kauniit kasvot.

Automaatio- ja Systeemitekniikan kilta
aASit pukeutuvat violetteihin haalareihin, 
joissa on musta hiha valkoisella taskulla. 
Tunnistat heidät myös “Aivan Sama!” 

huudosta.

Fyysikkokilta (FK)
Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset ja on 
jo muutaman vuoden värjätty itse teellä 
oikean sävyn saavuttamiseksi. Haalarien 
selkämystä koristaa killan fii-logo, jonka 

värit vaihtuvat vuorovuosin.

Inkubio 
Inkubion haalarit ovat kirjoitusvirheen 

seurauksena punarusekat, ja niitä 
koristavat valkoiset lehmänlaikut.

Selässä he kantavat ylpeydellä 
piirilevylehmälogoaan, Maikkia.

Koneinsinöörikilta (KIK) 
Kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiden 
kilta. Otaniemessä mellestävät KIKkiläiset 
tunnistaa miehekkään vaaleanpunaisista 
haalareistaan ja taisteluhuudostaan “yy, 

kaa, ko, ne!”

OTANIEMEN MUUT YHDISTYKSET
Kauppatieteiden ylioppilaat (KY)

Aallon kauppatieteiden opiskelijoiden 
yhdistys. Haalarit ovat dollarinvihreät.

Maanmittarikilta (MK)
"Maanmittarikilta on killoista perhein." 
Killan haalarit ovat mattamustat ja vasen 
hiha kertoo koulutusohjelman. Haalareiden 
selkää koristaa killan logo "Kolme kovaa".

Prodeko
Prodeko on tuotantotalouden kilta.

Tutalaisten valkoiset haalarit on koristeltu 
sateenkaaren värisin raidoin.

Rakennusinsinöörikilta (IK)
Rakennusinsinöörikilta eli IK on 
erityisen tunnettu huudahduksestaan: 
"RAKSA JAKSAA". Raksan haalarit ovat 
perusväriltään raksansiniset. Tämän 
lisäksi eri alojen opiskelijat tunnistaa 

vasemman hihan värin perusteella.

Sähköinsinöörikilta (SIK)
SIK:n haalarit ovat puhtaanvalkoiset ja 
niitä koristaa selässä killan epävirallinen 
lamppulogo sekä oikeassa reidessä 
sähkösanoma. SIKkiläiset tunnistat 
huudahduksesta “Jappadaida, 

jappadaida! Hei! Hyvä SIK!”

Teknologföreningen (TF)
Aalto-yliopiston ruotsinkielinen osakunta. 
TF on avoin kaikille, kaikki jotka 
puhuvat ruotsia tai ovat kiinnostuneita 
ruotsin kielestä. TF:n haalarit ovat 
tekniikanpunaisia ja selässä on keltainen 

logo.

Tietokilta (TiK)
Tikkiläiset tunnistat kiiltävän mustista 
haalareista, joiden selkämystä koristaa 
killan epävirallinen valkoinen @-merkkiä 

muistuttava tupsulogo.
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Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää 
bileitä, reissuja ja muuta hauskaa
AINO AYY:n lehti
Alumni valmistunut opiskelija
Alvari 1. ruokala 
kandidaattikeskuksessa 
2. aukio kandidaattikeskuksen edessä
Amfi Porrasmainen rakennelma 
päärakennuksella.
Assari assistentti, kursseilla se, jolta 
saa kysyä ihan mitä vain (vastaa myös 
aivan mitä vain)
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
CanCan Prosessiteekkarifukseista 
koottava messevä tanssishow
CHEM Kemiantekniikan Korkeakoulu
DI Diplomi-insinööri. Sinä ehkä joskus.
Dipoli Korjauksessa oleva uusi 
päärakennus
DOMO AYY:n asunnonhakemispalvelu, 
domo.ayy.fi
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 vieressä
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

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
Kandidaattikeskus Kandikeskus, 
vanhemmat opiskelijat muistavat 
päälafkana
Kasper Materiaalitekniikan laitoksen 
ruokala, “Vuori” -> Vuorelle syömään = 
Kasperiin syömään
Kattosauna JMT 3A:n ylimmässä 
kerroksessa sijaitseva saunatila 
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
Manta Havis Amanda, patsas 
Esplanadin puiston ja Kauppatorin 
välimaastossa.
Mursu Kauppakorkeakoulun 
ensimmäisen vuoden opiskelija.
MyCourses kursseihin liittyvät tiedot 
ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä 

LYHYT OTANIEMI-SUOMI -SANAKIRJA
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hoidetaan tätä kautta,
mycourses.aalto.fi
N paljon tai enemmän tai vieläkin 
enemmän
Nakki viuhuu ja saattaa napsahtaa, 
tyypillisesti pieni homma tai jopa “virka”
Niemi Otaniemi, Otaonnela
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. Ossin sauna
Ostari Otaniemen ”ostari” jossa sijaitsee 
mm. Alepa ja R-Kioski
Otaantuminen Muusta elämästä ja 
yhteiskunnasta etääntyminen. Muista 
käydä Otaniemen ulkopuolellakin!
PeTe Prosessiteekkareiden oma 
teltta, joka näkyy ja kuuluu monissa 
tapahtumissa.
pHuone Prosessihuone, PT:n oma 
hengailupaikka. Kahvia ja seuraa. 
Parkkeeraa P-huoneelle itsesi, älä 
autoasi.
PJK PuuJiiKoo eli Puunjalostajakilta
ProTeesi Prosessiteekkarien oma 
verkkolehti
Pruju luentomoniste, lunttilappu

PT Prosessiteekkarit, me. 
<-- Jengimerkistämme 
muodostuu PT

Puuha-PeTe on hieno mies, korjailee 
kaikkea 
PäTsi Prosessiteekkareiden oma grilli
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
SK Servinkuja
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
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.
Tempaus Katso oppaan sivu 13
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. 39
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Dominanten koelaulut 13.9. ja 20.9.
Avoimet harjoitukset 12.9.

Varaa koelauluaikasi Riinalta
050 3301284

riina.nieminen@aalto.fi dominante.fi
#dominantechoir

Lähde kuorokaveriksemme monipuolisille keikoille ja yllätyksellisille matkoille!

Dominante Laulamalla maailmalle



 41

Lähde mukaan waraslähtöön 3.9 kello 14:00 alkaen Alvarin Aukiolle! 
Tule tutustumaan fuksipäälliköihin, ISOihin ja toisiin fukseihin ennen 
ensimmäistä päivää. Kokoonnumme paikanpäälle hengailemaan, 
tutustumaan ja pelailemaan hyvässä ja rennossa seurassa. Mukaasi 
tarvitset vain kevyeeseen liikkumiseen sopivat varusteet, saunomisvarusteet  
ja repullisen reipasta mieltä. Prosessiteekkarit tunnistat sinisitä 
haalareista jossa on punainen, sininen ja keltainen raita. Paikalla on myös 
prosessiteekkarien oma vihreä teltta, PeTe joka näkyy ja kuuluu varmasti 
koko alvarilla. 

Illasta siirrymme Otaniemen rantasaunalle, joka sijaitsee Jämeräntaival 
7 takana. Tarjolla on pientä purtavaa, sekä mahdollisuus saunoa, 
uida tai rentoutua paljussa. Ilmoitathan etukäteen jommallekummalle 
fuksipäälliköistä mikäli olet tulosa niin osaamme varata tarpeeksi ruokaa 
teille kaikille. Paikalle kannattaa ehdottomasti tulla vaikkei ehtisikään kuin 
osaksi aikaa!

Jos tarvitset illan päätteeksi yösijan, ilmoita meille niin järjestämme asian. 

MITÄ? Waraslähtö
MISSÄ? Alvarin aukiolla ja rantasaunalla

MILLOIN? 3.9 14:00
MIKSI? Pääset tutustumaan etukäteen opiskelukavereihisi

MITÄ MAKSAA? Ei mitään!
MITÄ TARVITSEN? Kevyeeseen liikuntaan sopivat säänmukaiset 

vaatteet ja saunomisvälineet

Nähdään Waraslähdössä!
Jakke, Piia ja muut Prosessiteekkarit

KUTSU WARASLÄHTÖÖN



OTANIEMEN KARTTA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

14. 13.

1. Kandidaattikeskus, Otakaari 1
2. Kemian tekniikka, Kemistintie 1
3. Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2
4. Puu1, Vuorimiehentie 1
5. Pääkirjasto, Otaniementie 9
6. Ostoskeskus, Otakaari 11
7. AYY keskustoimisto, Otakaari 11

8. Dipoli, Päärakennus, Otakaari 24
9. Teknologföreningen TF, Otakaari 22
10. YTHS, Otakaari 12
11. Maarintalo, Sähkömiehentie 3
12. Desing Factory, Betonimiehenkuja 5
13. Smökki, Jämeräntaival 4
14. Teekarikylän päätepysäkki
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3.9. Waraslähtö
Ks. sivu 41

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

6.9. Aalto-party
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat

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

8.9. Otasuunnistus
Hupaisaa rastienkiertelyä ympäri 
Teekkarikylää.

9.9. Kaudenavajaiset
Otaniemen kaudenavajaiset Smökissä.

10.9. Peli-ilta
Raskaan ensimmäisen viikon 
jälkeen on hyvä rentoutua konsoli- ja 
lautapelien parissa.

13.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä, tällä kertaa itäisen 
satamakaupungin eli Helsingin 
keskustassa.

14.9. Fuksiryhmätapahtuma
Fuksiryhmän kanssa jotain kivaa 
puuhastelua!

15.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit.

19.9. Grillichilli
Rentoa grillailua ja oheistoimintaa PT:n 
porukalla.

20.9. Tempausgaala

23. -24.9. Lämmönsiirto IV
Prosessiteekkareiden vuosijuhlat!

28.9. Lettufudis
Rentoa leikkimielistä urheilua IK:n ja 
MK:n kanssa, jonka jälkeen lämpenevät 
Rantasauna ja letut.

30.9. Lakinlaskijaiset
Aika laskea lakit

7.10. Korkeakoulusitsit
Sitsit korkeakoulun kiltojen kanssa

28.10. HUBihengailu
Hauskaa hengailua ja elokuvia!

5.11. Halloween-bileet
Isojen järkkäämät bileet teille!

8.11. Fuksien juhlasitsit
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen 
fukseille.

23.11. PikkujouluT

4.12. -6.12. Nelikiltaristeily
Yksi syksyn odotetuimmista 
tapahtumista. Länsinaapuriin ja 
takaisin, menossa mukana IK, Athene 
ja Prodeko

SYKSYN TAPAHTUMIA

Tälle sivulle on koottu joitakin teille fukseille tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia. 
Kannattaa seurata fuksipäälliköiden viikkomailia, sieltä saat tarkemmat tiedot 

tapahtumista.



Oletko Facebookissa? Loistavaa! Liity naamakirjassa PT-Fuksit 2016 
-ryhmään osoitteessa facebook.com/groups/PTfuksit2016
Kannattaa myös tsekata yhdistyksen nettisivut osoitteessa 
prosessiteekkarit.ayy.fi

Ota opiskelupaikka vastaan ohjeiden mukaan!

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

Hanki katto pääsi päälle. Toimi nyt, kun on aikaa! Esimerkiksi AYY:lta 
tai HOASilta saa asuntoja Otaniemestä.

Hae opintorahaa, asumislisää ja mahdollisesti opintolainaa ennen 
syksyä.

Saavu maanantaina 5.9. viimeistään klo 8:50 Kemian tekniikan talon 
pääaulaan (Kemistintie 1). 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 5.9. tai ilmenee muita ongelmia, lähetä 
sähköpostia tai soita fuksipäälliköille (Jakke: jakke.anttila@aalto.
fi, 040 559 1092 tai Piia: piia.iivonen@aalto.fi, 040 703 8780), 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!

MUISTILISTA
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