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Heissan!

Valtavat onnittelut uudesta opiskelupaikastasi ja tervetu-
loa Aalto-yliopistoon. Me olemme fuksipäällikkösi Esa ja 
Riikka eli lyhyesti RiEsa. Tulevana vuonna olemme ole-
massa sinua ja fuksitovereitasi varten opastamassa teitä 
teekkariuden ihmeellisyyksiin. Fuksipäällikkö on fuksin 
tuki ja turva matkalla kohti teekkarilakkia sekä mahdol-
lista Wappua. Mikäli jokin askarruttaa mieltäsi, älä epäröi 
ottaa meihin yhteyttä.

Fuksivuoteen sisältyy paljon erilaisia tapahtumia heti 
orientaatioviikosta lähtien. Tapahtumat tarjoavat moni-
muotoista toimintaa laidasta laitaan, joten kannattaa läh-
teä ennakkoluulottomasti mukaan. Otaniemestä löytyy 
jokaiselle varmasti mieleistä aktiviteettia, sillä yhdistyksiä 
ja kerhoja on korttipeleistä ratsastukseen.

Prosessiteekkarit eli PT on Kemian tekniikan korkea-
koulun ainejärjestö, joka yhdistää kemian-, bio- ja ma-
teriaalitekniikan opiskelijoita. PT järjestää monenlaista 
tapahtumaa aina sitseistä liikuntatapahtumiin ja bileistä 
peli-iltoihin. Kaikkeen ei tarvitse lähteä mukaan, mutta 
suosittelemme kokeilemaan vähän kaikkea. Siten voit löy-
tää itsellesi uusia ajanviettotapoja.

Fuksipäälliköiden tervehdys

Moikka! Olen Riikka, keskikokoinen ja enimmäkseen 
hilpeä neljännen vuoden opiskelija. Alunperin olen 
Kirkkonummelta, mutta nyt olen tyytyväisesti otaantunut. 
Vapaa-ajallani tykkään askarrella ja seikkailla. Myös lauta-
pelit ovat lähellä sydäntäni. Erikoistaitojani ovat mahtua 
pieneen tilaan ja tuottaa lämpöä.

Riikka Hammar
050 512 6523
riikka.hammar@aalto.fi



Opiskeluelämästä sanotaan yhtä sun toista. Me voimme 
kuitenkin kokemuksesta sanoa, ettei se ole pelkkää pänt-
täämistä, eikä myöskään pelkkää biletystä. Teekkarielämä 
on parhaimmillaan elinikäisiä ystävyyssuhteita, unohtu-
mattomia kokemuksia ja matkoja maailmalle.

Fuksivuosi on ainutlaatuinen kokemus, josta kannattaa 
ottaa kaikki ilo irti. Muista kuitenkin vielä nauttia kesästä 
ja levätä syksyä varten. Nähdään Waraslähdössä tai vii-
meistään ensimmäisenä päivänä!

Terveisin,
Fuksipäälliköt Esa & Riikka

Meidät löytää sosiaalisessa mediassa:

Twitter @PT_boys
IG pt_boys4ever
FB PT_boys

Hola! Se o Esa, Porin kasvatti ja ylpeä siitä. Syksyllä 
starttaa kolmas opiskeluvuosi, ja mut näkee yleensä ta-
pahtumissa ilmeilemästä kameran edessä. Muuta sisältöä 
elämässä myös on, kuten musiikin kuuntelu (trance & 
house <3), koirakuvat ja runee tulee pelattua aina kun 
kiireiltä kerkeää!

Esa Arola
040 053 6876
esa.arola@aalto.fi
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Hyvä fuksi. Tervetuloa Kemian teknii-
kan korkeakouluun aloittamaan opin-
tojasi kandidaattiohjelmassamme! Olet 
tästä eteenpäin osa Aalto-yliopiston 
akateemista yhteisöä, mikä on var-
masti erilainen ympäristö verrattuna 
aiempaan lukioajan yhteisöön. Tulet 
kuitenkin pääsemään nopeasti kiinni 
tekemiseen ja verkottumaan toisten 
opiskelijoiden kanssa. Siitä pidämme 
huolen akateemisen ohjauksen sekä 
vanhempien opiskelijoiden antaman 
tuen ja opastuksen avulla. Lähde siis 
rohkeasti liikkeelle avoimin mielin 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja 
muista, että kysyvä ei tieltä eksy – eli 
”tyhmiä kysymyksiä” ei ole, ainoastaan 
hyviä tai huonompia vastauksia. Sama 
pätee myös opintoihin. Yliopisto-opin-
noissa sinulla opiskelijana on paljon va-
pauksia, mutta sitä kautta myös vastuu 
oppimisesta siirtyy sinulle. Tässä on 
merkittävä ero aiempiin kouluopintoi-
hin verrattuna. Tämän vuoksi kehotan 
jokaista ottamaan vastuullisen otteen 
asioihin heti ensimmäisestä päivästä 
ja viikosta alkaen. Ryhdy ajattelemaan 
insinöörin teknistieteellisellä ajatusmal-
lilla – pyri ymmärtämään asiat, ilmiöt 
ja mekanismit sen sijaan että opettelet 
asioita vain ulkoa. Opettele oppimaan!
Kandivaiheen opinnot luovat perusteet 
asiantuntijuuden kehittymiseen myö-
hemmissä maisterivaiheen opinnoissa. 
Näiden valmiuksien ytimenä ovat bio-, 
materiaali- ja kemiantekniikan sekä nii-
hin liittyvien matemaattis-luonnontie-
teen perusteiden hallinta. Tämän vuok-
si opintojesi alkuvaiheen painopiste on 
matematiikan, kemian ja fysiikan opi-

noissa, jotka syventävät lukiovaiheessa 
opittua. Mukana on kuitenkin myös 
elementtejä bio-, materiaali- ja kemian-
tekniikan sisällöistä, jotka toivottavasti 
pitävät kiinnostuksesi ja motivaation 
korkealla perusopintojen aikana. Sinulla 
on myös mahdollisuus päästä tutustu-
maan jo kandivaiheessa korkeakoulun 
tutkimusryhmien toimintaan eri kurs-
sien kautta. Tämäkin näkökulma on 
tärkeä, koska yliopiston antama opetus 
perustuu tieteelliseen tutkimukseen, 
joka kyseenalaistaa ja hakee vastauksia 
avoimiin kysymyksiin.
Muista, että opiskelu on opiskelijan työ-
tä. Tästä huolimatta sinulle jää varmasti 
aikaa osallistua erilaisiin opiskelija-ak-
tiviteetteihin ja kiltojen toimintaankin. 
Opettele tehokkaaseen ajankäytön hal-
lintaan ja itsesi johtamiseen. Nämä asiat 
ovat nimittäin oleellisen tärkeitä työelä-
mävalmiuksia.
Ja vielä kerran: ”Onnea opiskelupaik-
kasi johdosta ja tervetuloa Otaniemen 
kampukselle Kemian tekniikan korkea-
kouluun opiskelemaan!”

Terveisin,
Jouni Paltakari,
kandiohjelman johtaja

Koulutusohjelman johtajan terveiset
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Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi. Ensimmäisenä tahdon tietysti onni-
tella sinua opiskelupaikastasi. Mahtavaa! Haluan myös toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme.
 
Minä olen fuksimajuri Lauri Nyrhilä ja minun tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien 
ja ISOhenkilöittesi kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ikimuistoinen. 
Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja johdan kaikkien yhdistysten fuksi-
kapteeneista koostuvaa Fuksitoimikuntaa tai tuttavallisemmin FTMK:ta.
 
Elämässäsi on alkamassa uudenlainen vaihe. Yliopisto-opiskelu eroaa valtavasti 
vaikkapa lukion käynnistä. Akateeminen vapaus tuo mukanaan vapautta ja mah-
dollisuuksia opiskelun saralla, mutta samalla akateemisen vastuun – oletkin jatkossa 
itse vastuussa opiskelustasi. Saat itse päättää oman opiskelutahtisi, mutta vastuu 
opintojen etenemisestä on niin ikään sinulla. Monialainen yliopisto mahdollistaa 
opintojen lisäksi myös äärimmäisen rikkaan opiskelijatoiminnan. Otaniemessä 
opiskelee teekkareiden lisäksi myös taiteiden ylioppilaita sekä kyltereitä eli kauppa-
tieteiden ylioppilaita.
 
Teekkariyhteisö johon olet astumassa sisään, on monella tapaa ainutlaatuinen. 
Teekkariudelle ominaista on ennakkoluulottomuus, yhteishenki ja yhteisöllisyys. 
Teekkarit ovat rehtiä ja reipasta porukkaa, jotka hyväksyvät jokaisen juuri sellaisena 
kuin hän on. Kulttuuria kuvastavat hyvin erilaiset projektit, joissa mennään tekemi-
nen edellä ja murehditaan tarvittaessa jälkikäteen. Otaniemi onkin loistava paikka 
kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä.
 
Teekkarius omaa pitkän historian ja tänä syksynä juhlitaankin teekkariuden 145-vuo-
tisjuhlaa. Teekkarit ovat historiansa aikana olleet näkyvästi esillä koko Suomessa, 
erityisesti Otaniemessä ja aikanaan Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit 
tunnetaan jäynistään, wappulehdistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Tup-
sukansa pyrkii aina herättämään huomiota ja hilpeyttä niin itsessään kuin kans-
saeläjissään. Tupsulakki, tuo teekkarin arvokkain tunnus on ollut käytössämme jo 
pitkään: ensi vuonna sen käyttöönotosta tulee kuluneeksi jo 125 vuotta. Teekkarit 
ovat tunnettuja pitkien perinteiden vaalimisesta jumittumatta niihin. Teekkarikult-
tuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai hullua kulloisetkin teekkarit sattuvat 
keksimään.
 
Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaik-
kea fuksikapteenisi tehtävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä opastaa 

Fuksimajurin tervehdys



sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Oman teekkarilakin saadakseen fuksit 
osoittavat aktiivisuutta ja mielenkiintoa yhteisöään kohtaan keräämällä fuksipisteitä 
erilaisista tapahtumista ja tehtävistä. Fuksipisteet ovatkin mainio tekosyy tutustua 
kulttuuriimme ja muihin Otaniemessä opiskeleviin hauskanpitoa unohtamatta! Mi-
käli teekkariyhteisö ja erityisesti fuksit osoittavat ansiokkaasti teekkarihenkeä, on 
mahdollista että mieleni heltyy ja päätän järjestää teille teekkareiden juhlista suu-
rimman, Wapun, jolloin fuksit saavat ensimmäistä kertaa painaa päähänsä oman 
teekkarilakkinsa.
 
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus 
heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. Tutustu 
fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, kurssikavereihisi sekä 
muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja ko-
keminen ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi 
yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimi-
kunnassa sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet 
toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen haluat omasta 
opiskeluajastasi tehdä.
 
Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan si-
nun ja tovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule juttele-
maan milloin vain. Näillä sanoilla haluan toivottaa sinulle 
ikimuistoista fuksivuotta!

 

Lauri Nyrhilä
Fuksimajuri





Grattis till din studieplats på högskolan för kemiteknik och välkommen till 
Aalto-universitetet! Du skulle inte ha kunnat välja bättre, framför dig har du 
nämligen ett helt fantastiskt phuxår.
 
Jag heter Christian Segercrantz och är Phuxivator på Teknologföreningen, 
TF, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Min viktigaste upp-
gift är att ta hand om TF:s phuxar. Att bli phux på TF är ingen konst, bara 
du vill tala svenska här vid universitetet så är du varmt välkommen med. 
Det är bara att komma med hit under orienteringsveckan eller kontakta mig. 
 
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 phux-
arna och även äldre studerande. Dessutom ska du samla phuxpoäng. De 
som får tillräckligt med phuxpoäng kan nämligen få teknologmössan till 
Wappen (om den ordnas)!
 
Jag vet att Esa och Riikka kommer att ta bra 
hand om dig, men jag är också alltid här för 
dig.  Kom ihåg att läsa igenom hela denna 
blaska ordentligt och i tid ta i tu med alla de 
nya utmaningarna som kommer att ske, ta 
checklistan i denna blaska till hjälp. Jag hopp-
as du har en skön sommar och vi ses i sep-
tember.

 
 

Christian “Chriso” Segercrantz
Phuxivator
+358 400 566 668
phuxivator@tf.fi

Phuxivatorns hälsning



Teekkarius on yhdessä tekemistä, kilta-, 
yhdistys- ja ylioppilaskuntatoimintaa, pe-
rinteiden kunnioittamista sekä uuden luo-
mista. Ei ole vain yhtä tapaa olla teekkari: 
oma paikka löytyy varmasti, kun vain kat-
soo ympärilleen!

Teekkarilakki
Teekkarin tunnistaa tieten-
kin teekkarilakista. Teek-
karilakki muistuttaa yliop-
pilaslakkia, mutta on jotain aivan muuta: 
siinä on kuusi kulmaa, ja sen päälliseen on 
kiinnitetty musta tupsu, joka roikkuu la-
kin oikean reunuksen yli. Fuksi saa painaa 
teekkarilakin ensimmäisen kerran päähän-
sä (mahdollisesti järjestettävänä) Wappuna 
keskiyöllä. Tämä on juhlallinen hetki, sillä 
ansaitakseen lakkinsa fuksin täytyy ahke-
rasti kerätä fuksipisteitä (lisää sivulla 12). 

Haalarit
Tupsulakin lisäksi teekkarin tunnistaa haa-
larista. Haalarikulttuuri rantautui Suomeen 
1980-luvun alkupuolella Ruotsista, ja teek-
kareiden kautta haalarikulttuuri on levinnyt 
kaikkien opiskelijoiden keskuuteen. Jokai-
sella killalla on omanlaisensa haalarit, Pro-
sessiteekkareilla ne ovat siniset. Haalaria 
kannetaan ylpeänä omasta opiskelualasta 
ja niihin usein kiinnitetään  erilaisia haala-
rimerkkejä.

Sitsit ja laulukulttuuri
Sitseillä eli akateemisissa pöytäjuhlissa 
syödään hyvin, mutta illan ohjelman kes-
keisimmän 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 laulu-
kirjasta. Sitseillä pukukoodina on tavallises-
ti miehillä tumma puku ja naisilla vastaava 
asu. Teemasitseillä voidaan kuitenkin sit-
sata vaikkapa toogassa tai haalareissa. Yh-
distysten vuosijuhlat taas ovat usein arvok-
kaammat sitsit: miehet pukeutuvat frakkiin 
ja naiset pitkään iltapukuun.

Tempaukset
Tempauksiksi alettiin 1900-luvun alus-
sa kutsua erilaisia hankkeita, joissa suuri 
joukko teekkareita toimii yhdessä jonkin 
tärkeäksi koetun yleishyödyllisen asian hy-
väksi. Tempauskäskyt antaa teekkareille Jä-
meräpartainen insinööri, salaperäinen hen-
kilö, jota kukaan ei ole tavannut. Annettu 
käsky velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria 
osallistumaan tempaukseen omalla työpa-
noksellaan.

Wappulehti
Wappulehti on teekkareiden oma 
Wappujulkaisu, joka julkaistaan 
noin viikkoa ennen mahdollis-
ta Wappua! Wappulehtinä toimii 
Julkku (parillisina) ja Äpy (paritto-
mia), jotka ilmestyvät vuorovuo-
sina. Wappulehtiä on mahdollista 
myydä itsekin, jos haluaa!

Teekkarius ja teekkarikulttuuri



Jäynät
Teekkarijäynä on käytännön keppo-
nen tai tapahtuma, jonka tarkoitus on 
aiheuttaa riemua jäynääjissä sekä jäy-
nän kohteissa ja yleisössä. Kuuluisim-
piin teekkarijäyniin lukeutuu vuonna 
1961 Tukholman edustalla tehty jäynä. 
Muutama teekkari poikkesi hieman en-
nen Vasa-laivan nostoa Tukholmassa 
ja palkkasi sukeltajan viemään pienois-
version Paavo Nurmen patsaasta laivan 
kannelle. Patsas aiheutti ensin meriarke-
ologisen sensaation ja myöhemmin pie-
nen 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
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Fuksipisteet

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 yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 70 000. 

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

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

    www.tek.fi/opiskelijat
 

Terveisin,

Emilia Paltta
Teekkariyhdysmies
emilia.paltta@tek.fi
+358 44 0703 901

Alex Villa
Kiltayhdyshenkilö
alex.villa@aalto.fi
+358 44 9736 235

OPISKELIJAJÄSENYYS  
ON MAKSUTON!

Fuksipisteiden tarkoituksena on tutustut-
taa fuksit teekkarikulttuuriin, yhdistyk-
sen ja ylioppilaskunnan toimintaan sekä 
muihin tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen. 
Fuksipisteitä varten jokaiselle fuksille an-
netaan oma fuksipistekortti. Fuksipisteitä 
keräät osallistumalla Prosessiteekkareiden, 
AYY:n ja sen alayhdistysten toimintaan - 
joko auttamalla tapahtumien järjestämi-
sessä tai vain saapumalla paikan päälle. 
Pääasiassa saat valita miten pisteesi keräät, 
mutta muutaman fuksipisteen suoritus on 
jokaiselle fuksille pakollinen, kuten esimer-
kiksi teekkarimuseokäynti. Fuksipisteiden 
kerääminen kannattaa aloittaa aktiivisesti 
jo heti syksyllä, sillä jos pisteet puuttu-
vat mahdollisen Wapun aattona, puuttuu 
myös lakki päästäsi Wapun päivänä. Ei ole kuitenkaan syytä huoleen: kun 
lähdet innokkaasti mukaan, pistetilisi kertyy nopeammin kuin huomaatkaan! 
Pisteitä fuksipistekorttiisi kirjaavat fuksipäälliköt ja muut hallituksen jäsenet 
pitkin vuotta. Mahdollisena Wappuna jaetaan esteettömyystodisteet ja fuk-
seista aktiivisimpia muistetaan.
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.
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Tervehdys! Olen Werneri, 23-vuotias neljännen vuoden 
prosessitekniikan opiskelija. Otaniemeen olen aikanani 
eksynyt varsinaissuomalaisesta Kaarinasta. Toimin tänä 
vuonna Prosessiteekkareiden puheenjohtajana eli hoidan 
yhdistyksen hallinnollisia asioita, jonka lisäksi seuraan ja 
ohjaan yhdistyksen toimintaa. Minuun voit törmätä esi-
merkiksi yhdistyshuoneellamme kahvia nauttimassa ja pai-
nimassa palautettavien tehtävien kanssa. Nauttikaa opis-
keluvuosistanne  ja onnittelut vielä oivasta alan valinnasta, 
prosessiteollisuudessa on tulevaisuus!

Moi! Mie oon Mika, neljännen vuoden opiskelija ja Proses-
siteekkareiden tämän vuoden varapuheenjohtaja. Kandivai-
heessa opiskelin materiaalitiedettä ja -tekniikkaa, mutta nyt 
olen siirtynyt Sustainable Metals Processing -maisteriohjel-
maan. Varapuheenjohtajana toimin Wenskun varamiehenä 
ja johdan yhdistyksen hoitotoimikuntaa, jonka tehtäviin 
kuuluvat esim. liikuntatapahtumien järkkäily, prosessihuo-
neen ylläpito ja lukuisat muut tehtävät. Muitakin tehtäviä 
löytyy, mutta tähän ei niitä kaikkia saa mahtumaan. Hyvää 
kesää ja nähdään syksyllä! :)

Moikka moi! Olen Jani Anttila, Vantaalta lähtöisin oleva nel-
jättä vuotta aloitteleva biotekniikan opiskelija. Toimin tämän 
vuoden hallituksessa tiedottaja-sihteerinä, eli käytännössä 
vastaan jäsenistön tiedottamisesta erilaisista tapahtumista ja 
kaikenlaisista tärkeistä asioista sähköpostitse ja sosiaalisessa 
mediassa. Tämän lisäksi toimin myös hallituksen ja yhdis-
tyksen kokouksissa sihteerinä ja kirjoitan niistä pöytäkirjat. 
Toteemieläimeni on todennäköisesti jonkinlainen corgin ja 
karhun yhdistelmä.

Terve! Olen Mauri ja hoidan hallituksessa rahastonhoitajan 
virkaa. Hommaani kuuluu yhdistyksen talousasiat: laskutus, 
laskujen maksu ja kirjanpito. Huolehdin myös yhdistyksen 
jäsenlistan ylläpidosta. Rahisjuttujen lisäks oon hoitanu myös 
Wappumestarin ja apuIE:n hommia PTllä. Alunperin oon 
kotoisin Vihdistä ja oon PT:n ensimmäistä fuksivuosikertaa. 
Pääaineena opiskelen kestävää metallien prosessointia ja va-
paa-ajalla koitan tehä jotain jollain tasolla hyödyllistä, oli se 
sitten ruoanlaittoa, autonkorjausta tai urheilua.

Prosessiteekkareiden hallitus 2017

prosessiteekkarit.fi
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Moikka! Olen Perttu, kolmannen vuoden opiskelija bio- ja 
kemiantekniikan pääaineesta, alunperin kotoisin (ja hem-
metin ylpeä siitä!) Itä-Vantaan gettolähiöstä nimeltä Tik-
kurila. Iästä ei sitten puhuta. Tällä hetkellä, tätä lukiessasi, 
olen todennäköisesti toteuttamassa viha-rakkaussuhdettani 
paperiteollisuuteen Lohjalla. Toimin Prosessiteekkareiden 
yrityssuhdevastaavana, eli vastuullani on yhdistyksen suhteet 
Otaniemen ulkopuolelle, sponsoroinnit, sekä ajoittaiset yri-
tysvierailut opiskelijoille.

Heimooi! Mie oon J-J, eli Janne-Joonas, 24-vuotias ja Kot-
kan poikii. Olen NN:nen vuoden (lue 5+) kokenut kon-
kari ja maisterivaiheen pääaineeni on kemia, toimin PT:n 
hallituksessa opintovastaavana. Tehtävänäni on olla link-
kinä korkeakoulun ja opiskelijoiden välillä mm. lukuisissa 
kokouksissa. Paras oppiminen ja opetus saadaan aktiivisel-
la vuorovaikutuksella opiskelijoiden ja korkeakoulun välil-
lä. Minut löytää tapahtumista tai pH:lta ja minulle saa aina 
tulla juttelemaan niitä näitä. Tehkää opiskeluajastanne niin 
opiskelujen kuin vapaa-ajan kannalta ikimuistoinen, vain 
TE voitte vaikuttaa siihen.

Moikka! Olen Verna, kolmannen vuoden opiskelija ja toi-
min Prosessiteekkarien emäntänä. Kandivaiheen pääainee-
nani on bio- ja kemiantekniikka. Tehtäviini kuuluu kaiken-
laisten tapahtumien ja illanviettojen järjestäminen PT:n 
jäsenille yhdessä isännän kanssa. Minut löytääkin parhaiten 
tiskin takaa ja keittiöstä tai ihan pHuoneelta ihmettelemässä 
elämää. Pyörin vapaa-ajallani paljon Otaniemessä kaverei-
deni kanssa, joten muissakin kuin PT:n tapahtumissa var-
masti törmäillään. Tervetuloa Otaniemeen! Ottakaa kaikki 
ilo irti fuksivuodestanne!!

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

Moikka! Olen Leila, Siilinjärveltä Espooseen paennut 
PT-fuksi’15. Mun nakkina on olla Prosessiteekkareiden 
Isäntä. Olen siis Emännän, Vernan, kanssa vastuussa PTn 
tapahtumista, esim. sitseistä. Ottakaa nyt kaikki irti loppu-
kesästä, sillä syyskuussa alkaa aivan hiukea opiskelijaelämä! 
Nukkukaa vielä kun voitte ;). Nähdään varaslähdössä, tai 
viimeistään orientaatioviikolla.

prosessiteekkarit.fi
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ISOteksti
Moikkamoi!

Mä oon Inka, tän vuoden Prosessiteekkarien 
ISOvastaava, vaikken ite kovin ISO ookkaan. 
Opiskelen kolmatta vuotta Aallossa ja Tam-
pereelta tulleena ymmärrän kuinka hämmen-
tävää kaikki voi aluks olla. Siispä valitsin teille 
parhaat ISOt auttamaan Otaniemeen tutus-
tumisessa ja kotiutumisessa ja mä varmistan, 
että kaikki rullailee hyvin.
 
Mikä se ISO nyt siis olikaan? ISOt on yleensä 
toisen vuoden opiskelijoita, jotka on innostu-
neita auttamaan uusia fukseja. Niiden tehtä-
vänä on pitää teistä huolta fuksivuoden ajan, 
erityisesti orientaatioviikolla. ISOt järkkäilee 
myös myöhemmin pari tapahtumaa ja rennompia hengailusessioita teille 
fuksivuoden aikana.
 
Elikkä siis. Teidät jaetaan orientaatioviikolla fuksiryhmiin, joissa on noin 10 
fuksia, 5-6 ISOa ja yks vanhempi ja ehkä fiksumpi ISOsetäti. ISOt esittelee 
kaikki Otaniemen salat, kuten parhaat ruokapaikat, kemian laitoksen kum-
malliset käytävät ja kampusta yleisesti. ISOilta kannattaa kysyä mitä vaan 
tulee mieleen, koska ne osaa vastata tai vähintään tietää keltä kannattaa 
kysyä.
 
Terveisin,
Inka Lehtimäki
ISOvastaava
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Heiiimoiii tulevat fuksit!

Täällä kirjoittelevat fuksit vuosimallia ’16 ja tulevat ISOnne Krista ja Sara. Odotamme 
jo innolla teidän kaikkien näkemistä syyskuun alussa ja kaikkia hauskoja tapahtumia, 
joita tulemme yhdessä toteuttamaan ja kokemaan. Toivomme, että teidän fuksivuodesta 
tulee vähintään yhtä mahtava kuin meidän. Tulkaa siis mukaan ennakkoluulottomasti ja 
omina itsenänne, ja ottakaa kaikki irti fuksivuodestanne!
Fuksivuosi aloitetaan jo ennen orientaatioviikkoa Waraslähdöllä, jossa tutustutaan toi-
siin ja puretaan jännitystä alkavasta opiskelijaelämästä leikkien ja pelien kautta. Monet 
meistä ja luultavasti myös teistä tulevat kauempaa Otaniemen hellään huomaan, mikä 
saattaa tarkoittaa esimerkiksi ensimmäistä kertaa yksin asumista. Ei kannata kuitenkaan 
huolestua, koska kaikki ovat tänne tervetulleita ja kaikkia autetaan pääsemään alkuun. 
Ensimmäinen kunnon kosketus opiskelijaelämään tapahtuu orientaatioviikolla. Viikko 
on täynnä monenlaisia tapahtumia, joissa tutustutaan toisiin opiskelijoihin, Otaniemeen 
ja teekkarikulttuuriin. Myös eri killat, yhdistykset ja järjestöt tulevat rastikiertelyn kautta 
tutuiksi. Jo heti alusta asti voi lähteä mukaan yhdistysten toimintaan, joka voi olla urhei-
lua, musiikkia ja kaikenlaista muuta mukavaa. Kannattaa siis ottaa muutama vapaapäivä 
ja levätä hyvin kesällä, jotta akkunne ovat ladattuina tulevaa vuotta varten.
Meidän fuksivuosi hujahti hetkessä ohi ja matkalla tarttui mukaan paljon unohtumatto-
mia hetkiä ja hyviä muistoja. Syksyn aikana tutustuimme sitsikulttuuriin, kävimme PT:n 
sekä muiden kiltojen järjestämissä bileissä ja pääsimme osallistumaan historian suurim-
paan Tempaukseen ympäri Suomea. Saimme vetää päälle myös upouudet haalarimme, 
joita ulkoilutimme muun muassa Ruotsissa nelikiltaristeilyn merkeissä. Tanssitaitomme 
tai -taidottomuutemme pääsi koetukselle CanCanin keikoilla ja laulutaitoamme tai -tai-
dottomuuttamme hyödynsimme sitseillä. Kevään ja koko fuksivuoden huipensi wappu 
ja teekkarilakki.
Nauttikaa täysillä tulevasta vuodesta ja uusista kokemuksista! Näkyillään ja törmäillään 
viimeistään orientaatioviikolla!

Krista ja Sara

Fuksivuoden Fiilistelyä
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Heimoi Prosessiteekkarifuksi!

Tuleva vuosi tulee pitämään yllään monenlaista erikoista ja mielekästä tekemistä 
ja yksi näistä on fuksien oma CanCan-tanssiryhmä. CanCan on vain ja ainoastaan 
fuksien, joten seuraavina vuosina ei tähän kerkiä, älä vain missaa mahdollisuutta!
 
Noh, kun kyse on tanssiryhmästä, niin mites se tanssitaito? CanCanissä ei katsota 
tanssijan sormien täydellistä kulmaa eikä jalkojen oikeaa ojennusta, vaan tanssijan 
hauskanpitoa ja tanssin iloa! Eli mukaan saa tulla vaikka et olisi koskaan jalkaa ko-
reaksi lattialla laittanut. 
 
CanCan harjoittelee epäsäännöllisen säännöllisesti, kun treenille on tarvetta, mutta 
tuttuna kuultu lentävä lause "lavalla oppii" on hyvin totta. Treeneissä on aina rento 
meininki ja treeniajat katsotaan niin, että kaikki pääsevät paikalle harjoittelemaan. 
Koreografiat kappaleisiin CanCan tekee itse, mutta tässä Youtube on erittäin hyvä 
kaveri ;) 
 
Esiintymisiä CanCanille tulee niin monenmoisille sitseille, vuosijuhlille, kuin täysin 
Otaniemen ulkopuolisille tapahtumille! Eturivissä hurraavat vanhat CanCanläiset 
ja heidän huutonsa usein peittävät jopa musiikinkin. Itselle CanCan on ollut huikea 
kokemus ja yhdet fuksivuoden parhaimmista muistoista tulevat CanCan treeneistä 
ja esityksistä. Älä siis todellakaan anna tämän mennä ohi, vaan hyppää syksyllä mu-
kaan! Nauti ansaitusta kesästä!
 
CanCan vastaava '16
Milja Koskela

CanCan



Moikka PT-fuksi ja onnittelut uudesta opis-
kelupaikasta! Olen Essi, kolmannen vuoden 
kemian- ja biotekniikan opiskelija, sekä PT:n 
liikuntavastaava. Tulet ehkä huomaamaan, 
että opiskelijaelämä voi olla yllättävän rankkaa. 
Opiskelun ja juhlimisen ohella on kuitenkin 
hyvä pitää huolta myös omasta terveydestään, 
ja mikä olisikaan tähän parempi vaihtoehto 
kuin liikunta!

Liikkua voi lukuisilla tavoilla ja kannattaakin 
lähteä rohkeasti mukaan kokeilemaan uusia 

Liikuntavastaavan terveiset

lajeja, jotta löytää itselleen mieluisat. Tehtävä-
näni on järjestää yhdistykselle liikuntatoimintaa, mm. erilaisten lajikokeilu-
jen muodossa. Apunani on 6 aktiivista liikuntatutoria, jotka tulet tapaamaan 
syksyn aikana. Voit tulla rohkeasti kysymään meiltä liikuntaan ja Unisportiin 
liittyvistä asioista, kerromme niistä mielellämme!

Liikunnan kautta on myös helppo tutustua uusiin ihmisiin. Erityisen hy-
vin tähän sopii teekkarisarja, jossa pelataan salibandyä, futsalia, jalkapal-
loa, koripalloa ja lentopalloa hyvässä yhteishengessä. Joukkueet koostuvat 
pääosin kiltojen ja ainejärjestöjen joukkueista, mukaan pääset liittymällä 
CHEMsports facebook-ryhmään. Liittyminen ei sido mihinkään, pelaa-
maan voi lähteä vaikka yksittäisiin peleihin.
Teekkarisarjoihin, PT:n liikuntatapahtumiin tai lajikokeiluihin osallistuak-
seen ei tarvitse olla ammattilainen tai huippukunnossa. Tärkeintä on nauttia 
liikunnasta ja hyvästä seurasta. Nähdään syksyllä liikunnan parissa!
 
Essi Yliaho
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Hei uusi fuksi, 
 
Onnea uudesta opiskelupaikastasi ja tervetuloa Otaniemeen kemian tekniikan kor-
keakouluun!  Olen Annamaaria, vaihtoasioiden opintoneuvoja ja syksyllä maiste-
riopinnot aloittava opiskelija.  Olen se henkilö, jolta voit kysyä mieltäsi askarrutta-
via kysymyksiä vaihto-opinnoista ja niiden suunnittelusta.  Olen ollut itse vaihdossa 
Saksassa ja voin auttaa vaihtokohteen valinnassa, opintosuunnitelman tekemisessä 
tai missä vaan vaihtoon liittyvässä. 
 
Lisäkseni opintoneuvolassa toimivat kandiohjelman opintoneuvojat ja ruotsinkie-
linen neuvoja, jotka auttavat kaikissa muissa opintoasioissa, kuten sivuaineen va-
linnassa, kurssikorvaavuuksissa tai sisäisessä liikkuvuudessa. Tai jos olet ylipäätään 
hukassa opintojesi kanssa, niin tule rohkeasti käymään, niin selvitämme tilanteen! 

Opintoneuvoja esittäytyy

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä opinto- ja opiskelijapalveluiden 
puoleen, josta saat apua kiperämmissä opintojen suunnittelua koskevissa asiois-
sa. Lisäksi opiskelijapalveluista voit noutaa virallisen suoritusotteen ja läsnäolo-
todistuksen muita viranomaisia varten. Voit ottaa yhteyttä opinto- ja opiskelija-
palveluihin: studies-chem@aalto.fi.

Opintoneuvojien tehtävä on siis huolehtia opin-
noistasi, jotta sinulle jää aikaa osallistua kaikkiin 
fuksivuoden ainutkertaisiin rientoihin. 
 
Opintoneuvola eli paikka, josta opintoneuvojat löy-
tää, sijaitsee Kemian tekniikan rakennuksen aulassa. 
Tule tapaamaan minua vastaanottoaikoinani, jotka 
löydät Intosta: https://into.aalto.fi/display/fimas-
terchem/Yhteystiedot. Muina aikoina minut tavoit-
taa sähköpostilla! 
 
Iloisin terveisin,
Annamaaria Mytty
kv-neuvoja-chem@aalto.fi
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Mitä jos aloitan vasta ensi vuonna?
Ilmoita siitä fuksipäälliköille 
(esa.arola@aalto.fi &
riikka.hammar@aalto.fi) ja seuraa kor-
keakoulun antamaa ohjeistusta.

Ensimmäisen vuoden sisältö
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan ha-
kukohteessa eli CHEM-kandiohjelmas-
sa keskitytään ensimmäisenä vuotena 
rakentamaan pohjaa myöhemmille pää-
aineen opinnoille.

Ensimmäiseen vuoteen kuuluu noin 30 
erilaista laboratoriotyötä (kemiaa, fysiik-
kaa, materiaaleja ja prosesseja). Näitä 
töitä tehdään pääosin ryhmässä ja parei-
na. Muutenkin opiskelu ensimmäisenä 
vuotena on hyvin yhteisöllistä ja painot-
tuu ryhmätöihin. Kaikilla on lähes sa-
mat ainevalinnat ja syksyn lukujärjestys 
annetaan valmiina. 

Ensimmäisenä syksynä tutustutaan pro-
sessiteollisuuteen, perehdytään kemiaan 
ja materiaaleihin, lasketaan differenti-
aaleja ja opiskellaan toista kotimaista 
kieltä. Keväällä jatketaan matematiikan 
opintoja, opiskellaan termodynamiik-
kaa, ja biotieteiden perusteita. Lisäksi 
opiskellaan lisää kemiaa ja perehdytään 
virtausten ja reaktorien saloihin.

Ensimmäiset opintoihin liittyvät sitovat 
valinnat tehdään vasta toisen opiskelu-
vuoden syksyllä. Kandidaatin tutkin-
toon liittyy myös sivuainevalinta sekä 
noin puolen vuoden opinnot, jotka 
opiskelija saa vapaasti valita. Sivuainet-

ta ja/tai vapaasti valittavia opintoja voi 
helposti lähteä opiskelemaan ulkomai-
seen yliopistoon.

Lisätietoja opinnoista saat orientaatio-
viikolla 4.9. alkaen, mutta jos haluat, 
voit tutustua kandiohjelman opinto-op-
paaseen netissä vaikka heti. Oppaaseen 
löydät täältä: http://studyguides.aal-
to.fi/ (Kemian tekniikan korkeakoulu ja 
Kemian tekniikan kandidaattiohjelman 
opinto-opas)

Palvelut Otaniemessä
Otaniemessä ns “ostarilla” on Alepa, 
Apteekki, kahvila, X-burger, ayy:n pal-
velupiste, pankkiautomaatti sekä (toi-
vottavasti) metro.

Ruokailu
Otaniemessä on useita opiskelija-ravin-
toloita, 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
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TERVEHDYS AALTO-YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNNASTA, SINUN AYY:STASI!

Moi fuksi, ja tervetuloa Aalto-yliopiston työmaalle! Täällä rakennetaan siis-
tejä juttuja: uniikkia yliopistokampusta, arjen mullistavia innovaatioita, pe-
linmuuttajien elämäntapoja ja no… länsimetroa. Ei hätää, on täällä jotain 
valmistakin, kuten seitsemännen vuoden teekkari.
Sinulla on edessäsi valtava määrä mahdollisuuksia. Toivon, että löydät niistä 
intohimosi etkä tyydy muiden määrittelemiin 
raameihin. Ainakaan minulle yliopisto ei 
tarkoita pelkästään ratkaisujen oppimis-
ta vaan myös ongelmiin päätymistä. 
Tai siis ongelmien löytämistä. 
Ota vinkki – tutustu mahdollisim-
man erilaisiin ihmisiin. Aallossa 
meillä on tällainen perinteikäs opis-
kelijayhteisö, jonka tehtävänä on tar-
jota maailman parasta opiskelijan elä-
mää. Sen tueksi ylioppilaskunta tarjoaa 
tilaa toimia ja antaa opiskelijoiden kehitys-
ideoiden kuulua. Yhteiset tavoitteemme voisivat 
olla hyvinvoivat, laadukkaat ja ikimuistoiset opiskeluvuodet juuri sinulle. Se 
on kerran aaltolainen, aina aaltolainen.

Joona Orpana
Laskentatoimen opiskelija ja 
AYY:n hallituksen puheenjohtaja
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MIKÄ IHMEEN AYY?
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on Aalto-yliopiston opiskelijana 
sinun ylioppilaskuntasi.  AYY tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnitte-
lun, 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 lu-
kuvuosikalenterista 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/

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 hallituk-
sen jäsentä
•Satoja vapaaehtoisia

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muassa opiskelijakorttiasiasi.

Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoitteesta ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/
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Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunkiseudulla
•Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: Pääkaupunkiseudun suurin opis-
kelija-asumisen järjestäjä. www.hoas.fi
•Helsingin yliopiston osakunnat: http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asun-
not/
•Yksityiset palveluntarjoajat: http://vuokrahuone.com/

ASUMINEN
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kai-
kille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia 
kannattaa etsiä myös muiden reittien kautta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muut-
tavat 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 vii-
meistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. 

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



27

OPINTOTUKI
Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, kun olet saanut opiskelupaikan. Kun 
haet verkossa, saat tuen nopeammin!
Opintotuki koostuu opintotuesta, yleisestä asumistuesta, opintolainasta ja ateria-
tuesta.
 
Opintotuen hakeminen verkosta:
kela.fi/kampanja-opintotuki-verkossa
 
Opintotuen ja opiskelijoiden asumisen tuen muutokset kootusti:
 www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset
 
Ajankohtaiset opintotuen uutiset:
 www.facebook.com/opintotuki
 
Opiskelijoiden tukiin liittyvät laskurit:
kela.fi/laskurit
 
Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin:
Yliopiston opintotukipalvelut: opintotuki@aalto.fi, ks. myös Into.aalto.fi (Palvelut 
> Opintotuki)
Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu: kela.fi/asiointi, kela.fi/palvelunumerot

OPISKELIJAKORTTI - FRANK
Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskeli-
joiden omistama hyötypalvelu, joka tarjoaa opiskelijakortit ja parhaat edut ympäri 
Suomen.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on virallinen opiskelijatunniste, jolla saat 
taskuusi sadat edut, kuten alennukset kouluruokaloista, VR:ltä ja HSL:ltä. Lataa 
Frank App Google Playsta tai App Storesta ja aktivoi sovellus liityttyäsi ylioppilas-
kuntasi jäseneksi. Voit liittää appiisi myös kansainvälisen ISIC-lisenssin, jolla saat 
edut ympäri maailman.

Muovinen opiskelijakortti, jossa on Danske Bankin tarjoama Debit MasterCard 
-maksuominaisuus, on ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille. Ilman maksuo-
minaisuutta kortin saat hintaan 15 €. 

Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja toimituksesta löydät Frankin palvelusta www.
frank.fi. Nähdään siellä!
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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. Opiskeli-
jan 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 reit-
tioppaasta osoitteessa www.reittiopas.fi, josta löydät helposti ajankohtaiset joukkolii-
kenneaikataulut ja -reitit.

Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista. Lisätietoa: www.vr.fi.
Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vähintään 80 kilometrin pituisesta linja-auto-
matkasta. 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, Meilahdes-
sa, Otaniemessä sekä Töölössä. UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, 
palloilua, kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä. 
Lisätietoa:  www.unisport.fi.

Joogaa,
palloilua,

jumppaa,
kuntosalit,

hierontaa,
mailapelit,

PT-palvelut,
kehonhuoltoa,

ryhmäliikuntaa
ja paljon muuta!

Kokonaisvaltaista treeniä 
ja hyvää oloa!

www.unisport.fi
UniSport Otaniemi • Otaranta 6

Otaniemi



29

Joogaa,
palloilua,

jumppaa,
kuntosalit,

hierontaa,
mailapelit,

PT-palvelut,
kehonhuoltoa,

ryhmäliikuntaa
ja paljon muuta!

Kokonaisvaltaista treeniä 
ja hyvää oloa!

www.unisport.fi
UniSport Otaniemi • Otaranta 6

Otaniemi



TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterve-
yden alueilla kun olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ajanvaraukset tehdään 
puhelimitse, ja YTHS:llä on käytössä takaisinsoittopalvelu. Yhteydenotto ja yleistervey-
denkäynnit ovat aina maksuttomia.
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tunnukset YTHS:n sähköiseen Self  –palveluun 
pankkitunniksillasi tai mobiilitunnistuksella. Palvelussa voit hoitaa ajanvaraus, ajansiir-
to ja muita terveysasioistasi sähköisesti. Tarkasta Self  -järjestelmästä että yhteystietosi 
ovat oikein ja ajantasalla. Lisätietoa: http://www.yths.fi/omayths 
Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää omaa kunnallista terveysasemaasi 
tai terveyskeskuspäivystystä. 
Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyynnön osallistua YTHS:n sähköiseen terveys-
kyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden tervey-
dentilan kartoitukseen ja on erityisen tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jälkeen saat 
tarvittaessa kutsun terveydenhoitajalle ja/tai hammasvvhoitoon. Tiedon sätkyn saapu-
misesta saat kätevästi Self  –palveluun ja tekstiviestitse.

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 oppilaitos-
pastorit.
Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä oman korkeakoulusi opintoasiainpalvelui-
den tai Aallon opintopsykologien puoleen (opintopsykologit@aalto.fi). 
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Vastavalmistuneen tarina
Hei PT-fuksi ja onnittelut erinomaisesta opiskelupaikasta! Minä olen Mikko, 
herran vuonna 2010 aloittanut kemisti ja tämän vuoden huhtikuussa siirty-
nyt ajasta ikuisuuteen eli vaihtanut teekkarielämän valmistuneen diplomi-in-
sinöörin arkeen. Diplomityöni tein VTT:lle bakteerikasvatuksen merkeissä 
ja valmistuttuani aloitin Neste Jacobsilla. Opiskeluaikana ehdin toimia Ke-
mistikillassa erilaisten nakkien parissa ja vuonna 2013, kun Prosessiteek-
karit ry perustettiin, lähdin toimintaan aktiivisesti mukaan ja toimin muun 
muassa ISOvastaavana, ProTeesin toimittajana, Urpona ja myöhemmällä 
iällä tietenkin ISOsetänä. Tässä vaiheessa on hyvä muistella myös sitä aikaa, 
kun itse olin vielä kirkassilmäinen tuore ylioppilas ja aloitin syksyllä opinto-
ni Aalto-yliopistossa. Muistan miettineeni, että mitäköhän se teekkarielämä 
tuo oikeasti tullessaan. Totuushan on se, että teekkarielämään ei voi eikä 
kannata valmistautua, mutta kun se hetki tulee, niin mukaan kannattaa heit-
täytyä täysillä. Kannattaa katsoa tarkkaan ympärilleen, sillä vauhti on kova 
ja on niin kivaa, että meno tuntuu lopulta loppuvan liian aikaisin. Ei ole mi-
kään klishee, että orientaatioviikolla samaan fuksiryhmään kanssasi päätyvä 
fuksitoveri voi oikeasti olla myös työkaverisi tai muuten arvokas kontakti 
tulevaisuudessa.
Diplomi-insinöörin koulutuksessa kannattaa muistaa se, että se tarjoaa avai-
met moneen. Kemian ja prosessitekniikan perustiedoilla ja -taidoilla varus-
tettu diplomi-insinööri pystyy lähes äärettö-
män skaalan tehtäviin halutessaan. Kukaan 
ei osaa työtään täysin sitä aloittaessaan, työtä 
oppii vain tekemällä. Tärkeintä on uteliai-
suus ja avoin asenne. Sama pätee kurssien 
ulkopuoliseen opiskelijaelämään. Esim. jär-
jestötoiminnasta voi jäädä käteen monen-
laisia taitoja, joita kursseilta ei saa. Teekka-
rielämä on kaikkeudessaan huikea kokemus, 
josta kannattaa ottaa kaikki mahdollinen irti. 
En voi muuta kuin toivottaa onnea ja lieviä 
krapuloita tuleville vuosille! (terveisin lähes 
alkoholittomana 6 vuotta opiskellut teekkari)

Mikko Wuokko
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Vuonna 1911 perustettu KY tarjoaa Aallon kauppatieteilijöille mahdollisuuden 
saada omaan alaansa liittyviä palveluita ja etuja, verkostoitua oman koulutussuun-
tansa opiskelijoiden kanssa sekä päästä osalliseksi KY:n yli satavuotisia perinteitä. 
Lauluillat, Mursujaiset, vuosijuhlat ja wappupiknik ovat esimerkkejä KY:n perin-
teistä, jotka muodostavat pohjan värikkäälle ja monimuotoiselle opiskelijaelämälle. 
Juhlivan kylterin tunnistaa dollarinvihreistä haalareista!
 
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat lukuisat kerhot, ainejärjestöt, jaostot ja va-
liokunnat. Vapaaehtoistoimijat. Toimintaa löytyykin laidasta laitaan – esimerkkei-
nä seikkailu-urheilutapahtuma Aalto City Challenge, säihkyvä illallisjuhla Boston 
Night sekä KY:n kuntikset, joissa esiintyy tämän hetken isoimpia suomalaisia ar-
tisteja. Suurimpaan osaan KY:n tapahtumista ovat tervetulleita kaikki aaltolaiset 
korkeakouluun katsomatta!
 
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsutaan mursuiksi. Jokainen suorittaa mur-
suvuotensa aikana yhteisiä opintoja ja pääsee ennen pääainevalintaa kokeilemaan 
kursseja yritysviestinnästä rahoitukseen. Kauppiksen kandiopiskelijat majailevat 
Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit suorittavat vielä hetken opin-
tojaan Töölössä Arkadiankadulla.
 
KY:n toimisto Espilä sijaitsee osoitteessa 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 Pohjoisel-
la rautatiekadulla tarjoaa kuitenkin yhä jäsenpalvelua Töölön maisteriopiskelijoille 
sekä puitteet erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

KY vaalii kylteriperinteitä Otaniemessä!

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

sillanrakentajana Aalto-yhteisössä.



Laulua asenteella !
PK:N KOELAULUT  

13.9. ja 20.9. klo 17
TUAS-talo (Otaniementie 17)

OTA YHTEYTTÄ  
044 254 1514

fuksikeisari Joona Haavisto

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



TOKYO

RAKKAUDELLA,

TOKYON HALLITUS

hallitus@tokyo.fi

TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjestö, jonka tärkeitä tehtäviä ovat 
opiskelijoiden edunvalvonta korkeakoulussamme sekä artsilaisten yhteen 
tuominen. TOKYOn jokapäiväistä toimintaa pyörittää opiskelijoista 
koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat mm. edunvalvontatyön, 
tapahtumien järkkäämisen ja tärkeistä asioista viestimisen parissa. 
TOKYO tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulun, Aallon
opiskelijajärjestöjen, yritysyhteistyökumppaneiden ja taide-, kulttuuri- 
sekä suunnitteluopiskelijoiden kanssa ympäri Suomea. TOKYO 
vaikuttaa yhteiskunnallisena toimijana niin korkeakoulumme sisällä 
kuin yleisesti taide- ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksien 
puolustajana.  

TOKYOn tehtäviin kuuluu ARTS:n opiskelijakulttuurin ylläpitäminen ja 
ennen kaikkea sen kehittäminen: TOKYOn toiminta on aina jäsentensä 
näköistä ja opiskelijat päättävät, mitä TOKYO kulloisenakin aikana 
tekee. TOKYOn tavoite on, että artsilaiset ovat aktiivisesti osana 
luomassa aaltolaista yhteisöä.

Fyysisesti TOKYOn voi löytää niin Arabian kuin Otaniemen kampukselta 
palvelupisteen ja Loungen, Hubin sekä Spacen muodoissa, opiskelijoiden 
kasvisravintola Kipsarista kuin elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaiken 
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja 
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja 
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä! 

www.tokyo.fi



Tule tekemään Teekkarispeksiä
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Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit – teekkarispeksi.fi
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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 tun-
nuksena toimiva neon-atomi sekä jokaisen kemistin tunnuslause ”saa juottaa”. 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!

Kia Lehti, puheenjohtaja 2017
Kemistikilta ry

Puunjalostajakillan toimintaan mukaan tervetulleita ovat kaikki alasta ja killan toiminnasta 
kiinnostuneet AYY:n jäsenet. 71-vuotiaan killan toiminta uudistuu jatkuvasti ja alan mie-
lenkiintoisimmat haasteet liittyvätkin uusiutuvien polttoaineiden, biomuovien ja esimerkik-
si nanoselluloosan uusien käyttökohteiden kehittämiseen. PJK (sano: PuuJiiKoo) huolehtii 
alan yrityssuhteista ja järjestää excursioita suuriin metsäteollisuusyrityksiin sekä kemikaalival-
mistajille. Illanviettojen rennommissa tunnelmissa on loistava tilaisuus jututtaa yritysten hen-
kilöstöä ja alalta jo valmistuneita entisiä opiskelijoitamme. Puunjalostajat tunnistaa keltaisesta 
haalarista. Puulaiset löytää usein kiltahuoneelta pelaamasta kiltamme korttipeliä Siantappoa, 
tulkaa rohkeasti juttelemaan ja juomaan kahvia kiltikselle!

Santeri Santikko, puheenjohtaja 2017
Puunjalostajakilta ry

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

Waltteri Leskinen, puheenjohtaja 2017
Vuorimieskilta ry

CHEMin yhdistykset
Prosessiteekkarit on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys, joka ottaa vastaan kemi-
an- bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelman uudet opiskelijat. Haalarit ovat siniset ja 
niiden jokaisessa raajassa on punainen, sininen ja keltainen raita. Selkää kaunistaa Prosessi-
teekkarien logo - bourdonputkimanometri. PT:n lisäksi korkeakoulussamme vaikuttaa myös 
lukuisia muita yhdistyksiä, joista suurimmat ovat:
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Otaniemessä asustelee PT:n ja  
CHEM:in kiltojen lisäksi 11 kiltaa ja 
yksi osakunta (TF). Lisäksi Otaniemeen 
siirtyneet kauppislaiset koristavat haala-
reillaan  Otaniemen laajaa värikirjoa.

Arkkitehtikilta (AK)
Arkkarin tunnistaa heidän maalarinval-
koisista haalareistaan, joiden selässä on 
jokaisen vuosikurssin itse suunnittelema 
logo. 

Athene
Informaatioverkostojen kilta Athene 
käyttää maastonvihreitä haalareita. Li-
säksi haalareiden vasen hiha sekä taka-
tasku ovat mustat ja selkää koristaa At-
henen kauniit kasvot.

Automaatio- ja
systeemitekniikan kilta
aASit pukeutuvat violetteihin haala-
reihin, 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 saavuttamisek-
si. Haalarien selkämystä koristaa killan 
fii-logo, jonka värit vaihtuvat vuorovuo-
sin.

Inkubio 
Inkubion haalarit ovat kirjoitusvirheen 
seurauksena punarusekat, ja niitä koris-
tavat valkoiset lehmänlaikut.
Selässä he kantavat ylpeydellä piirile-
vylehmälogoaan, Maikkia.

Koneinsinöörikilta (KIK)
Kone- ja rakennustekniikan opiskeli-
joiden kilta. Otaniemessä mellestävät 
KIKkiläiset tunnistaa miehekkään vaa-
leanpunaisista haalareistaan ja taistelu-
huudostaan “yy, kaa, ko, ne!”

Otaniemen muut yhdistykset
Kauppatieteiden ylioppilaat (KY)
Aallon kauppatieteiden opiskelijoiden 
yhdistys. Haalarit ovat dollarinvihreät.

Maanmittarikilta (MK)
"Maanmittarikilta on killoista per-
hein." Killan haalarit ovat mattamus-
tat ja vasen hiha kertoo koulutusoh-
jelman. Haalareiden selkää koristaa 
killan logo "Kolme kovaa".

Prodeko
Prodeko on tuotantotalouden kilta.
Tutalaisten valkoiset haalarit on koris-
teltu sateenkaaren värisin raidoin.

Rakennusinsinöörikilta (IK)
Rakennusinsinöörikilta eli IK on eri-
tyisen tunnettu huudahduksestaan: 
"RAKSA JAKSAA". Raksan haala-
rit ovat perusväriltään raksansiniset. 
Tämän lisäksi eri alojen opiskelijat 
tunnistaa vasemman hihan värin pe-
rusteella.

Sähköinsinöörikilta (SIK)
SIK:n haalarit ovat puhtaanvalkoiset 
ja niitä koristaa selässä killan epäviral-
linen lamppulogo sekä oikeassa rei-
dessä sähkösanoma.

Teknologföreningen (TF)
Aalto-yliopiston ruotsinkielinen osa-
kunta. TF on avoin kaikille, kaikki 
jotka puhuvat ruotsia tai ovat kiin-
nostuneita ruotsin kielestä. TF:n haa-
larit ovat tekniikanpunaisia ja selässä 
on keltainen logo.

Tietokilta (TiK)
Tikkiläiset tunnistat kiiltävän mustis-
ta haalareista, joiden selkämystä ko-
ristaa killan epävirallinen valkoinen 
@-merkkiä muistuttava tupsulogo.
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Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää bilei-
tä, reissuja ja muuta hauskaa
Alumni valmistunut opiskelija
Alvari 1. ruokala kandidaattikeskuksessa 
2. aukio kandidaattikeskuksen edessä
Amfi porrasmainen rakennelma päära-
kennuksella
Assari assistentti, kursseilla se, jolta saa 
kysyä ihan mitä vain (vastaa myös aivan 
mitä vain)
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
CanCan prosessiteekkarifukseista koot-
tava messevä tanssishow
CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu
DI diplomi-insinööri. Sinä ehkä joskus.
Dipoli isoja bileitä
DOMO AYY:n asunnonhakemispalvelu, 
domo.ayy.fi
Ekskursio excu, XQ, reipashenkinen yri-
tysvierailu
Etkot juhlia edeltävä osio
FTMK fuksitoimikunta, johon kuuluu 
kaikkien kiltojen fuksikapteenit
Fuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija
Fuksimajuri FTMK:n puheenjohtaja, 
päättää järjestetäänkö Wappu
Fuksipäällikkö prosessiteekkareiden 
fuksikapteeni eli fuksitoiminnasta vastaa-
va henkilö. Fuksien tuki, turva ja auttava 
puhelin
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa
HOPS henkilökohtainen opintosuunni-
telma
IE isännistö ja emännistö
Into opintoasioissa Aallon opiskelijoille 
tärkein tiedotuskanava, into.aalto.fi/disp-
lay/fimasterchem/Etusivu
ISO tutorhenkilö, fuksin tuki ja turva, tu-
tustut ekana päivänä
Itäinen satamakaupunki Helsinki
Julkku teekkareiden Wappujulkaisu, il-

mestyy parillisina vuosina
Juopuu PJK:n oma laadusta riippumaton 
kiltalehti
JMT Jämeräntaival, poikamieskylän pää-
väylä
Jäynä harmiton ja hauska kepponen
Kandidaattikeskus kandikeskus, van-
hemmat opiskelijat muistavat päälafkana
Kattosauna JMT 3A:n ylimmässä ker-
roksessa sijaitseva saunatila 
KeTo 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
Lafka laitos, rakennus, jossa opiskellaan, 
esim. päälafka
Lakinlaskijaiset syyskuun viimeisenä 
päivänä järjestettävät bileet, jolloin lakit 
on laskettava
Laskarit laskuharjoitus
Lukkari laulunjohtaja, esim. sitseillä
Lämmönsiirto Prosessiteekkareiden 
vuosijuhla syksyllä
Maarintalo paljon tietokoneita, 24/7 
käytössä työskentelyyn
Manta Havis Amanda, patsas Esplanadin 
puiston ja Kauppatorin välimaastossa
Mursu kauppakorkeakoulun ensimmäi-
sen vuoden opiskelija
MyCourses kursseihin liittyvät tiedot 
ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä hoide-
taan tätä kautta,
mycourses.aalto.fi
N paljon tai enemmän tai vieläkin enem-
män

Otaniemi-suomi -sanakirja
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Nakki viuhuu ja saattaa napsahtaa, tyy-
pillisesti pieni homma tai jopa “virka”
Niemi Otaniemi, Otaonnela
Noppa op, opintopiste, kertoo kurssin 
laajuudesta
OK20 sauna- ja sitsitila Otakaari 20:ssä
Oodi opintorekisterijärjestelmä, jossa il-
moittaudutaan kursseille ja tentteihin
Ossinlinna Otakaari 18, bussien päättä-
rin vieressä, sis. Ossin sauna
Ostari Otaniemen ”ostari” jossa sijaitsee 
mm. Alepa ja R-Kioski
Otaantuminen muusta elämästä ja yh-
teiskunnasta etääntyminen. Muista käydä 
Otaniemen ulkopuolellakin!
PeTe Prosessiteekkareiden oma teltta, 
joka näkyy ja kuuluu monissa tapahtumis-
sa
pHuone prosessihuone, PT:n oma "kil-
tis", kahvia ja seuraa
PJK PuuJiiKoo eli Puunjalostajakilta
ProTeesi Prosessiteekkareiden oma 
verkkolehti
Pruju luentomoniste, lunttilappu
PT Prosessiteekkarit, me

← jengimerkistämme muodos-
tuu PT

PäTsi Prosessiteekkareiden oma grilli
Päälliköiden wiikkomaili kolahtaa vir-
tuaalilaatikkoon sunnuntai-iltaisin, tär-
keää infoa, ns. fuksiviikkis
Rantsu Rantasauna Otaniemessä, Vasta-
ranta 1
RWBK Retuperän WBK, uudempaa 
ranskalaista torvimusiikkia soittava yhtye
Selkkari työselostus, muuttaa käsittämät-
tömät labratulokset tieteelliseksi työksi, 
vaikka sitä ei aina uskoisi
SK Servinkuja
Sillis silliaamiainen, nautitaan yleensä 
juhlantäyteisen yön jälkeen 

Sitsit akateeminen pöytäjuhla, hyvää ruo-
kaa, juomaa ja seuraa, jos laulannalta ehtii 
SMT Servin Maijan tie, (p)erhekylän val-
taväylä
Smökki Servin mökki, keskellä Otanie-
meä, sitsejä ja bileitä iltaisin
Speksi musiikkipitoinen ja hauska inte-
raktiivinen 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 
teekkareiden historiaa esittelevä tila. Tu-
tustut tähän ansaitaksesi lakkisi
TEK Tekniikan akateemiset
Tisle Kemistikillan kiltalehti
Toimari yhdistyksen toimihenkilö
Tupsufuksi 2. vuosikurssin opiskelija, 
omistaa tupsun
Täffä TF, Teknologföreningen, AYY:n 
ruotsinkielinen osakunta. Myös opiske-
lijaruokala, josta spagettia aina keskiviik-
koisin
Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa, 
pääosassa Gravitaatiossa ja Wappupäivän 
aamuna
Viikkis yhdistyksen viikkotiedote, tulee 
maanantaisin
VK Vuorimieskilta
Vuosijuhla juhlitaan vuosittain yhdistys-
ten syntymäpäiviä, yleensä hienommat 
sitsit
Wappu Teekkarin suurin juhla, järjeste-
tään, jos fuksimajuri suo
Wuorikautiset VK:n kiltalehti
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoito-
säätiö, Otaniemen toimipiste osoitteessa 
Otakaari 12
Äpy teekkareiden Wappujulkaisu, ilmes-
tyy parittomina vuosina
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Lähde mukaan waraslähtöön 2.9. kello 14:00 alkaen Alvarin Aukiolle! 
Tule tutustumaan fuksipäälliköihin, ISOihin ja toisiin fukseihin ennen en-
simmäistä päivää. Kokoonnumme paikan päälle hengailemaan, tutustumaan 
ja pelailemaan hyvässä ja rennossa seurassa. Mukaasi tarvitset saunomis-
varusteet  ja repullisen reipasta mieltä. Prosessiteekkarit tunnistat sinisistä 
haalareista, joissa on punainen, sininen ja keltainen raita. Paikalla on myös 
prosessiteekkareiden oma vihreä teltta, PeTe.

Illasta siirrymme Otaniemen rantasaunalle, joka sijaitsee osoitteessa Vasta-
ranta 1. Tarjolla on pientä purtavaa, sekä mahdollisuus saunoa, uida tai ren-
toutua paljussa. Ilmoitathan etukäteen jommallekummalle fuksipäälliköistä 
mikäli olet tulosa niin osaamme varata tarpeeksi ruokaa 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? 2.9. 14:00
MIKSI? Pääset tutustumaan etukäteen opiskelukavereihisi
MITÄ MAKSAA? Ei mitään!
MITÄ TARVITSEN? Reipasta mieltä ja saunomisvälineet

Nähdään Waraslähdössä!
Esa, Riikka ja muut Prosessiteekkarit

Kutsu Waraslähtöön

Avoimet harjoitukset ja
Dominanten koelaulut tulossa syksyllä!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
044 5307809

penttila.elisa@gmail.com dominante.fi
#dominantechoir

Lähde kuorokaveriksemme monipuolisille keikoille ja yllätyksellisille matkoille!

Dominante Laulamalla maailmalle

2017_A5_pysty.indd   1 16.5.2017   15:36:53



Otaniemen kartta

1. Kandidaattikeskus, Otakaari 1
2. Kemian tekniikka, Kemistintie 1
3. Alvarin aukio
4. pHuone (kiltis)!
5. Maarintalo, Sähkömiehentie 4
6. Kirjasto, Otaniementie 9
7. AYY-palvelupiste, Otakaari 11
8. Ostoskeskus (Alepa), Otakaari 11

9. Dipoli, Otakaari 24
10. TF, Otakaari 22
11. YTHS, Otakaari 12
12. Otahalli (Unisport), Otaranta 6
13. Smökki, Jämeräntaival 4
14. Rantsu, Vastaranta 1
15. OK20, Otakaari 20
16. Ossinkulma, Otakaari 18

VÄREEN
TYÖMAA

1. Kandidaattikeskus, päälafka
2. Kemian tekniikka, Kemistintie 1
3. Alvarin aukio
4. pHuone (kiltis)!
5. Maarin talo
6. Kirjasto
7. AYY-palvelupiste
8. Ostoskeskus (Alepa)
9. Dipoli
10. TF
11. YTHS
12. Otahalli (Unisport)
13. Smökki
14. Rantsu
15. OK20
16. Ossinkulma
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2.9. Waraslähtö
Katso sivu 41

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

5.9. Kaudenavajaiset
Otaniemen kaudenavajaiset Smökissä.

6.9. CHEM-kiva
Touhutaan ja grillaillaan yhdessä kor-
keakoulun kiltojen kanssa.

7.9. Otasuunnistus
Hupaisaa rastienkiertelyä ympäri Teek-
karikylää.

8.9. Aalto-party
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat

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

12.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä, tällä kertaa itäisen sata-
makaupungin eli Helsingin keskustassa.

13.9. Fuksiryhmätapahtuma
Fuksiryhmän kanssa jotain kivaa puu-
hastelua!

14.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit.

23. -24.9. Lämmönsiirto V
Prosessiteekkareiden vuosijuhlat!

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

30.9. Lakinlaskijaiset
Aika laskea lakit.

6.10. Korkeakoulusitsit
Sitsit korkeakoulun kiltojen kanssa.

12.10 Prosessin optimointi
Tärkeä osa prosessiteekkariksi valmis-
tumista.

4.11. Halloween-bileet
ISOjen järkkäämät bileet teille!

7.11. Fuksien juhlasitsit
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen fuk-
seille.

21.11. PikkujouluT

2.12. -5.12. Nelikiltaristeily
Länsinaapuriin ja takaisin, menossa 
mukana IK, Athene ja Prodeko.

Tälle sivulle on koottu joitakin teille tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia. 
Kannattaa seurata fuksipäälliköiden viikkomailia, josta saatte tarkemmat  
tiedot tapahtumista.

Syksyn tapahtumia



Oletko Facebookissa? Liity naamakirjassa PT-Fuksit 2017 -ryhmään 
osoitteessa facebook.com/groups/PTfuksit2017
Kannattaa myös käydä tutustumassa yhdistyksen nettisivuilla, osoitteessa 
prosessiteekkarit.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. Muista myös tehdä 
muuttoilmoitus, jotta saat HSL-matkakortin.

Hae opintorahaa, asumistukea ja mahdollisesti opintolainaa ennen 
syksyä.

Saavu maanantaina 4.9. viimeistään klo 8:50 Kemian tekniikan talon 
pääaulaan (Kemistintie 1). Ota mukaasi kuitit maksetuista maksuista. 
Varaa koko päivä myöhäistä iltaa myöten yhteiseen kivaan ja paik-
koihin tutustumiseen. Myös seuraavien päivien aikana riittää teke-
mistä, mikä kannattaa huomioida esim. työvuoroja sopiessa. Ensim-
mäisellä viikolla tapahtuu paljon!

Jos et pääse paikalle 4.9. tai ilmenee muita ongelmia, lähetä sähkö-
postia tai soita fuksipäälliköille (Esa: esa.arola@aalto.fi, 040 053 
6876 tai Riikka: riikka.hammar@aalto.fi, 050 512 6523).

Tutustu saamiisi materiaaleihin!

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

Lue tämä lista vielä kerran läpi!

Muistilista
□

□

□

□

□

□

□

□

□


