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Hei kaikki fuksit!
Onnittelut opiskelupaikasta! Olemme Jere ja Milja, lyhyemmin JerMi ja
olemme teidän fuksipäällikkönne! Me fuksipäälliköt järjestämme teille
ISOjen ja FTMK:n kanssa paljon aktiviteetteja ja olemme auttamassa teitä
saamaan teekkarilakin mahdollisena Wappuna. Meidän vastuullamme on
PT:n fuksien eli juuri Sinun fuksikasvatus ja pysymme tukenasi ja turvanasi
läpi fuksivuoden. Älä siis epäröi missään vaiheessa ottaa yhteyttä, jos on
mitään askarruttavaa. Autamme mielellämme, se on meidän tehtävä.
Prosessiteekkarit, lyhyemmin PT on Kemian tekniikan korkeakoulun ainejärjestö, joka ottaa fukseja vastaan. PT järjestää kaiken näköistä ja monenmoista: Kuten sitsejä, bileitä, peli-iltoja ja liikuntatapahtumia. Ei ole pakko
osallistua kaikkeen, mutta kannattaa kokeilla monipuolisesti eri tapahtumia.
Siten voit löytää uusia kavereita ja ajanviettotapoja.
Otaniemessä on myös yli 200 yhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja
joihin voi liittyä. Tekemistä löytyy laidasta laitaan liikunnasta videopeleihin
sekä väittelystä tankotanssiin. Teekkarit ja Otaniemen kansa ovat ahkeria,
avoimia ja kekseliäitä, sekä toivottavasti itsekin löydät Otaniemen menosta
oman juttusi.
Opiskeluelämästä kuulee varmasti vuosien aikana paljon, mutta varmaa
on, ettei se ole pelkkää nenä kirjojen välissä pänttäämistä tai pelkkää biletystä. Teekkarielämä ja opiskeluelämä tuo mahdollisuuksia ainutlaatuisiin
tapahtumiin ja asioihin. Elinikäisiä ystäviä, excuja, maailman kiertelyä sekä
unohtumattomia hetkiä. Fuksivuosi on yksi elämäsi ehkä uniikeimmista vuosista ja toivottavasti saat otettua siitä kaiken mahdollisen irti. Kannattaa nyt
kuitenkin vielä levätä ja rentoutua hyvin tehdystä työstä ja nauttia kesästä.
Nähdään Waraslähdössä 25.8. tai ensimmäisenä päivänä 3.9.
Innolla odottaen
JerMi, Milja ja Jere, Fuksipäällikkönne
Jos herää jotain kysymyksiä, niin vastaamme mielellämme!
fuksipaallikot@prosessiteekkarit.fi
Meidät löytää myös somesta!
IG: pt_boys4ever
FB: PT_boys
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Heissan! Olen Milja, Espoossa elämäni kasvanut. Aika kulkee
huikeaa vauhtia, ensi vuonna alkaa kolmas opiskeluvuosi.
Olen onnellisesti otaantunut, vaikka onneksi vielä löytyy
yhteyksiä ulkomaailmaan esimerkiksi ratsastuksen parissa,
jota olen harrastanut kohta 14 vuotta. Muuna vapaa-aikana
tykkään lueskella kirjoja ja katsella Netflixiä, sekä viettää aikaa
kavereiden kanssa. Mua voi bongailla esim. pHuoneella sekä
Teekkarikylässä.
Milja Koskela
050 434 61 41
TG: milperi

Hei! Olen Jere, ‘15 fuksi ja kotoisin Helsingin Puistolasta.
Kandivaiheen pääaineena mulla on materiaalitiede ja -tekniikka.
Vapaa-ajallani tykkään pelata pelejä ja hengata kavereiden
kanssa. Musiikki on lähellä sydäntäni, vaikka en osaakkaan
soittaa mitään. Junnuna tuli myös uitua paljon. Minua näkee
paljon ympäri Otaonnelaa ja pHuoneella.
Jere Vänskä
050 354 66 22
TG: Jeretius
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Koulutusohjelman johtajan terveiset
Hyvä fuksi. Tervetuloa Kemian tekniikan korkeakouluun aloittamaan opintojasi kandidaattiohjelmassamme! Olet
tästä eteenpäin osa Aalto-yliopiston
akateemista yhteisöä, mikä on varmasti
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-opinnoissa sinulla opiskelijana on paljon
vapauksia, mutta sitä kautta myös vastuu
oppimisesta siirtyy sinulle. Tässä on
merkittävä ero aiempiin kouluopintoihin
verrattuna. Tämän vuoksi kehotan jokaista ottamaan vastuullisen otteen asioihin
heti ensimmäisestä päivästä ja viikosta
alkaen. Ryhdy ajattelemaan insinöörin
teknistieteellisellä ajatusmallilla – pyri
ymmärtämään asiat, ilmiöt
ja mekanismit sen sijaan että opettelet
asioita vain ulkoa. Opettele oppimaan!
Kandivaiheen opinnot luovat perusteet asiantuntijuuden kehittymiseen
myöhemmissä maisterivaiheen opinnoissa. Näiden valmiuksien ytimenä
ovat bio-, materiaali- ja kemiantekniikan
sekä niihin liittyvien matemaattis-luonnontieteen perusteiden hallinta. Tämän
vuoksi opintojesi alkuvaiheen painopiste

on matematiikan, kemian ja fysiikan
opinoissa, jotka syventävät lukiovaiheessa opittua. Mukana on kuitenkin myös
elementtejä bio-, materiaali- ja kemiantekniikan sisällöistä, jotka toivottavasti
pitävät kiinnostuksesi ja motivaation
korkealla perusopintojen aikana. Sinulla
on myös mahdollisuus päästä tutustumaan jo kandivaiheessa korkeakoulun
tutkimusryhmien toimintaan eri kurssien
kautta. Tämäkin näkökulma on tärkeä,
koska yliopiston antama opetus perustuu
tieteelliseen tutkimukseen, joka kyseenalaistaa ja hakee vastauksia avoimiin
kysymyksiin.
Muista, että opiskelu on opiskelijan
työtä. Tästä huolimatta sinulle jää
varmasti aikaa osallistua erilaisiin
opiskelija-aktiviteetteihin ja kiltojen
toimintaankin. Opettele tehokkaaseen
ajankäytön hallintaan ja itsesi johtamiseen. Nämä asiat ovat nimittäin oleellisen tärkeitä työelämävalmiuksia.
Ja vielä kerran: ”Onnea opiskelupaikkasi
johdosta ja tervetuloa Otaniemen
kampukselle Kemian tekniikan
korkeakouluun opiskelemaan!”
Terveisin,
Jouni Paltakari,
kandiohjelman johtaja
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Fuksimajurin terveiset
Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas,
fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikastasi
Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut
pääsykokeista kunnialla ja on aika ottaa
katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa
fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut
lämpimästi tervetulleeksi osaksi upeaa
teekkariyhteisöämme.
Olen fuksimajuri Noora Salminen ja
tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien
ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja
johdan kaikkien, tekniikan alan fukseja
vastaanottavien, yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimikuntaa,
tuttavallisemmin FTMK:ta.
Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi
vaihe. Yliopistossa opiskelu on hyvin
erilaista kuin lukiossa. Akateeminen
vapaus antaa sinulle oikeuden päättää
opinnoistasi ja tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta se edellyttää myös
paljon vastuuta omasta opiskelustasi.
Voit itse päättää missä tahdissa opiskelet, mutta loppukädessä olet itse vastuussa opintojen etenemisestä. Kannattaa
siis heti alusta alkaen pohtia omaa
ajankäyttöä ja jaksamista.
Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden lisäksi nyt myös taiteiden sekä
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kauppatieteiden ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen yliopisto sekä
Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen
ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan.
Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista
tekemistä samanhenkisessä seurassa!
Teekkariudella on pitkä historia ja
teekkarit ovatkin vuosien varrella olleet
näkyvästi esillä koko Suomessa, erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan
muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättämään
hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus,
teekkarilakki, on ollut käytössämme jo
125 vuotta. Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perinteiden vaalimisesta,

kuitenkaan niihin jumittumatta. Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä
hauskaa tai hullua teekkarit sattuvat
keksimään.
Teekkariyhteisö, johon olet astumassa
sisään, on monella tapaa ainutlaatuinen.
Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja
suvaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät
kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä
ketään jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas tekemisen meininki
ja kulttuuria kuvastaa hyvin erilaiset
projektit, joissa yhdessä tekeminen,
hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus
ovat tärkeitä tekijöitä. Tahdon rohkaista,
sinua arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi
on loistava paikka kokeilla kaikkea
uutta ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät
perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi tehtävä on
auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä,
sekä opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään
fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi oman teekkarilakin. Fuksipisteet

tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin,
pitkiin perinteisiin sekä muihin Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa
unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu
teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja
suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän
sellaisen teille järjestää.
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle
teekkarille, on kehotus heittäytyä
mukaan toimintaan täydellä sydämellä.
Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, kurssikavereihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä
tekeminen ja kokeminen, uudet ystävät
sekä kokemukset ovat opintojen lisäksi
parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi, me
fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat
muut tahot luomme puitteet toiminnalle,
mutta sinä itse päätät, millaisen haluat
omasta opiskeluajastasi tehdä. Sinua
odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen
siis ottamaan siitä kaiken irti!
Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule
rohkeasti juttelemaan milloin vain,
toivottavasti saan tutustua myös sinuun.
Toivotan sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Noora Salminen
Fuksimajuri
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Phuxvatorns Hälsning

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 Axel
Cedercreutz och är Phuxivator på
Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Min viktigaste uppgift är att
ta hand om TF:s phuxar. Att bli phux
på TF är ingen konst, bara du vill
tala eller lärda dig 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 och

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)! Jag vet
att Jere och Milja 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 hoppas
du har en skön sommar och vi ses i
september! :)

Axel Cedercreutz
Phuxivator
+358 50 597 0196
phuxivator@tf.fi
7

Opintoneuvojan terveiset
Moi!
Olen Aino, ja työskentelen omien opintojeni ohella CHEMin kandidaattiohjelman opintoneuvojana, kuten myös työparini Juuso. Olemme
molemmat siis CHEMin omia opiskelijoita, ja teemme opintoneuvojien töitä tässä samalla osa-aikaisena. Mitä opintoneuvojat siis tekevät,
ja milloin meihin kannattaa ottaa yhteyttä? Autamme tietysti missä
tahansa, mutta ensisijaisesti esimerkiksi lukujärjestyksen tai opintosuunnitelman laatimisessa. Yhtä lailla autamme kurssisuoritusten tai
sivuainevalintojen kanssa - käytännössä mikä tahansa kysymyksen
opinnoista (tai oikeastaan minkä tahansa kysymyksen) voi ohjata
meille. Vastaamme parhaamme mukaan, ja osaamme vähintään ohjata
sinut eteenpäin. Assaroimme myös ABC-kurssilla, joten sitäkin kautta
pääsette tutustumaan meihin!
Pidämme viikoittain päivystyksiä kemman aulassa, jolloin voi tulla
juttelemaan (päivystysajat löytyvät tietysti Intosta). Meille saa laittaa
viestiä sähköpostilla tai Telegramin kautta, mutta keskellä yötä ei välttämättä kyetä vastaamaan. Erillinen ajanvarausjärjestelmäkin tapaamisille löytyy, mutta aina voi nykiä hihasta, jos on mikä tahansa kysymys
mielessä.
Nähdään orientaatioviikolla!
Alla oleviin osoitteisiin voi laittaa kysymyksiä ja rakkauskirjeitä:
kandi-neuvojat-chem@list.aalto.fi
TG: @pesolain ja @majuuso
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Prosessiteekkarien hallitus vuosimallia 2018
Hei moi! Olen Jakke, 23 vuotias tieteenharjoittaja ja vuoden
2018 puheenjohtaja. Vastaan siis yhdistyksemme hallinnollisista asioista ja vien hallituksemme kanssa yhdistyksemme
toimintaa parempaan suuntaan. Meitä kaikki hallituslaisia
saa tulla moikkaamaan milloin vain. Minut tavoittaa varmasti
helpoiten lahoamasta pHuoneelta, tulkaa ihmeessä kahville!
Terve vaan! Olen Mauri, Prosessiteekkarien hallituksen varapuheenjohtaja ja sisä- ja ulkovastaava. Toisin sanoen se hallituksen
joka paikan höylä. Mun vastuualueisiin kuuluu urheilutoiminta,
kulttuuritapahtumat, suhteiden hoito muihin meidän alan opiskelijajärjestöihin sekä kaikkien PT:läisten olohuoneen, Prosessihuoneen, ylläpito. Syksyllä mulla alkaa N:s opiskeluvuosi ja
pääaineena on Sustainable Metals Processing. Koulun, töiden ja
yhdistyshommien vastapainoks tykkään urheilla. Otaniemestä ja
lähistöltä löytyy hyvät mahikset kaikenlaiseen liikuntaan, kannattaa hyödyntää! Mahtavaa että oot päättänyt tulla tänne opiskelemaan, nähdään syksyllä!
Tervehdys! Olen Jani Anttila, Vantaalta lähtöisin oleva
N:ttä vuotta aloitteleva biotekniikan opiskelija. Toimin
tämän vuoden hallituksessa tiedottaja-sihteerinä, eli
työnkuvaani kuuluu muun muassa jäsenistön tiedottaminen erilaisista tapahtumista ja kaikenlaisista tärkeistä
asioista sähköpostitse sekä sosiaalisessa mediassa. Tämän
lisäksi toimin myös yhdistyksen kokouksissa sihteerinä ja
kirjoittelen pöytäkirjoja. Vapaa-ajalla tykkään kuunnella
musiikkia, soittaa kitaraa, lenkkeillä ja pelata videopelejä.
Tykkään myös saunoa melko paljon kuten Juski.
Heimoi! Olen Taru, 20-vuotias kolmannen vuoden materiaalitieteen ja -tekniikan opiskelija. Tänä vuonna toimin Prosessiteekkareiden rahastonhoitajana ja tehtäviini kuuluu mm.
yhdistyksemme jäsenlistan ylläpitäminen, laskujen hyväksyttäminen yhdistyksemme kokouksissa ja niiden maksaminen
sekä kirjanpito. Otaniemeen olen rantautunut majoneesipitsan
luvatusta kaupungista eli Oulusta. Hetkeäkään ei ole tullut
kaduttua tänne lähtöä, vaikka majokänkyn taakse jääminen
harmittaa. Vapaa-aikani useimmiten kuluu kavereiden kanssa
tapahtumissa käydessä tai sitten kotona sarjoja katsellessa.
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Heips! Oon Krista 20-vuotias Porvoosta Niemeen
muuttanut kolmannen vuoden bio- ja kemiantekniikan
opiskelija. Toimin PT:llä Isäntänä eli järjestän Emännän,
Liisan, kanssa monenmuotoisia tapahtumia kuten sitsejä
ja illanviettoja. Jos tapahtumasta löytyy ruokaa ja juomaa,
löytää myös meidät sieltä. Vapaa-aikani käytän muodostelmaluistellen ja erinäisiä sarjoja ja leffoja katsellen. Viettäkää mahtavaakin mahtavampi fuksivuosi ja törmätään
waraslähdössä tai viimeistään orientaatioviikolla!
Moikka! Mun nimi on Liisalotta, mutta lyhyemmin Liisa ja
oon Prosessiteekkarien Emäntä elikkä Isännän, Kristan kanssa
muodostetaan parivaljakko. Meidän hommiin kuuluu jäsenistön
vatsan pitäminen kylläisenä eli me järjestetään erilaisia sitsejä ja
illanviettoja. Toivottavasti säkin löydät tapahtumia, joista pidät!
Oon 20-vuotias kolmannen vuoden kemian- ja biotekniikan
opiskelija ja muuttanut Otaniemeen Heinolasta. Vapaa-ajalla
tykkään harrastaa lentopalloa ja muuta urheilua sekä katsella
sarjoja. Toivottavasti nähdään waraslähdössä ja orientaatioviikon
tapahtumissa mahdollisimman paljon. Nautihan vielä kesästä :-)
Moro! Olen Juhani Rahikka, 22 vuotias Espoossa syntynyt
ja kasvanut noin 4. Vuoden bio- ja kemiantekniikan opiskelija joka toivottavasti aloittaa 2019 syksyllä maisteriopinnot
Chemical Engineering -pääaineessa. Toimin tämän vuoden
hallituksessa opintovastaavana, eli minun tehtäviini kuuluvat
yleiset opiskelijoiden opintoihin liittyvien oikeuksien ajaminen, korkeakoulun ja opiskelijoiden välisen kommunikoinnin
varmistaminen, korkeakoulun henkilökunnan kanssa kokoustaminen sekä erilaisten kyselyiden, opintotapahtumien
yms. Järjestäminen. Vapaa-ajalla tykkään kuunnella musiikkia,
pelata videopelejä, laittaa ruokaa, lenkkeillä sekä erityisesti
saunoa. Tulkaa morottamaan jos näätte ja tulkaa ihmeessä rohkeasti kysymään jos jokin opintoihin liittyvä asia mietityttää!
Moikka! Olen Tuomas, aloitan kolmannen opintovuoden
bio- ja kemiantekniikan pääaineessa syksyllä, alunperin
kotoisin Artjärveltä(ei löydy enää kartasta). Lukioaikana
asuin Lahdessa, joten saatan jopa esitellä itseni lahtelaiseksi.
Samaan aikaan kun luet tätä, olen mitä todennäköisimmin
vastaamassa massan valmistuksesta sekä energiantuotannosta Suomen paperiteollisuuden keihäänkärjessä Lohjalla
tai järjestelen kuumeisesti yhdistyksemme yrityssuhteita.
Toimin siis Prosessiteekkareiden yrityssuhdevastaavana, eli
vastuullani on yhdistyksen suhteet Otaniemen ulkopuolelle,
sponsoroinnit sekä yritysvierailut yhdistyksemme jäsenille.
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Pälet, ISOvastaava ja KV-vastaava
PT:n oma sisäinen fuksitoimikunta koostuu kahdesta fuksipäälliköstä, ISOvastaavasta ja KV-vastaavasta. Tämän neljän hengen porukalla järjestämme niin
fukseille, ISOille kuin vaihto-oppilaille, lyhyemmin vaihtareille, tapahtumia.
Toivottavasti pääset tutustumaan myös muualta maailmaa tuleviin opiskelijoihin
erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi yhteisten etkojen tai jatkojen merkeissä.

ISOTEKSTI

Hei ja onnittelut opiskelupaikasta!

Mä olen Neea, 22-vuotias kolmannen vuoden kemian- ja biotekniikan opiskelija. Oon kotoisin Helsingistä, mutta tällä hetkellä
asun Otaniemessä. Tänä vuonna toimin Prosessiteekkareiden
ISOvastaavana huolehtien ISOjen rekryämisestä sekä koordinoinnista. Olen valinnut teille 71 huippuhyvää ISOa,
ja lisäksi mukana on myös akateemisilta vuosiltaan
vanhempia varjoISOja sekä hallituksen jäseniä hallitusISOina.
Mutta siis hetkinen, keitä nämä ISOt oikein ovatkaan? ISOt ovat innokkaita toisen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on opastaa uusia opiskelijoita opintojen sekä opiskelijakulttuurin pariin.
Eli oli sitten opintotuesta, pyykkituvan sijainnista
tai sitseistä, ISOt kyllä tietävät -- ainakin keneltä
kysyä.
Orientaatioviikolla teidät, uudet opiskelijat,
jaetaan noin 10 hengen ryhmiin ja saatte oppaiksenne omat viisi ISOanne, jotka esittelevät teille kampusta sekä auttavat käytännön asioissa. Lisäksi jokaisella ryhmällä
on myös oma varjo- sekä hallitusISO.
Myöhemmin lukuvuoden aikana pääsette
tutustumaan ryhmänne kesken myös rennommissa merkeissä, kuten esimerkiksi fuksiryhmätapahtumissa.
Parhaimmillaan löydätte ryhmästänne seuraavien vuosien parhaimmat kaverit sekä labraparit!
Tervetuloa ja nähdään syksyllä!
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Neea Nieminen
ISOvastaava

KV-vastaavan terveiset
Hello everyone!
At first, I want to say congrats to you all! I’m Anni, the current International Officer of
the Process Technology students. This is my third year studying in Aalto. I’m finishing
up my Bachelor this year and majoring Biotechonology and Chemical technology. I’ll
be writing my bachelor thesis during the fall but it means I have even more time for you
guys!
As an International Officer, my personal goal is to make our exchange and master student feel as cozy as possible here in Finland and I believe making life-lasting friends is
a huge and important part of my mission. The best way to learn about different cultures
(and plan your next trip abroad) is to get to know people from all over the world. For
that reason, I want to welcome you to our international family! With my co-officers,
we will introduce our student culture through awesome events and
activities in which you will be more than welcome to attend. It’s a
known fact that Teekkari-students have the
best student culture in Finland, or even in
the world. ;) See you in fall and have an
amazing summer!
If you have any questions (or you want
to become more international) feel free
to contact me via email:
Anni Ristola,
International Officer ‘18
anni.ristola@aalto.fi.
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Fuksiryhmät

Fuksiryhmät

Heti orientatioviikon ensimmäisenä päivänä teidät fuksit jaetaan omiin
fuksiryhmiinne. Jokaisessa fuksiryhmässä on ISOja tukena ja turvana,
jotka auttavat teitä tutustumaan Otaniemeen, tapahtumiin ja ihmisiin.
ISOt auttavat myös meitä pälejä järjestämään tapahtumia ja ovatkin
meille korvaamattoman arvokkaita. Tässä kuvassa on edustaja jokaisesta
fuksiryhmästä, jotka innolla odottavat teidän saapumista niemeen. ISOt
ovat turvananne läpi vuoden ja heiltä onkin helppo kysyä neuvoa. Vaikkei
ISO tietäisi vastausta, osaa hän neuvoa henkilölle joka osaa auttaa.
ISOt koostuvat pääosin tupsufukseista, eli toisen vuoden opiskelijoista.
Kohdallesi saattaa myös osua varjoISOja, jotka ovat vanhempia
opiskelijoita ja innokkaasti yhä ISOtoiminnassa mukana.
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Fuksivuoden fiilistelyä
Kjeh kjeh fuksiset!
Huikeasti onnea opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa PT:lle! Fuksivuonna kaikki on uutta. Ihmiset, koulu, Niemi, materiaalitieteen perusteet, täffän
spagu ja ne viidennet jatkojen jatkot. Opiskelun ja muun toiminnan juonesta
sai kuitenkin yllättävän nopeasti kiinni!
Waraslähdöstä alkoi meidän vauhdikas vuosi. Lopputulemaa kaikkien mutkien
kautta ei olisi pystynyt aavistamaankaan. Ei olisi siinä vaiheessa uskonut, että
ensimmäinen, ketä paikan päällä kätteli, tulisi muutaman kuukauden päästä
olemaan ensimmäinen kämppiksesi?
Alusta asti koettiin olevamme tervetulleita sellaisina kuin ollaan. Jokainen
iästä ja taustoista riippumatta kuuluu samaan isoon Aallon yhteisöön, jonka sisältä löytyy pienempiä yhdistyksiä ja kiltoja, joista jokainen voi löytää
itselleen paikan. Meidän omasta fuksiporukasta muodostui tosi tiivis ja iloinen
ryhmä hyvällä yhteishengellä. Porukkamme yhteisöllisyydessä parasta oli
esim. hurmos ja käsin kosketeltavissa oleva, ihmisestä toiseen leviävä, positiivinen energia ennen lavalle astumista CanCanin kanssa sekä haalarien päälle
pukeminen ensimmäistä kertaa.
Vaikka opiskelu onkin täynnä tapahtumia ja muita hössötyksiä niin täytyy
muistaa myös opiskella! Opiskelu ja riennot vaativat veronsa, mikä voi olla
ajoittain kuormittavaa. Nukkuminen kannattaa aina (paitsi aamuluennoilla) :)
Kuitenkin esim. tenttiviikon painaessa päälle meidän ei tarvinnut jäädä yksin
vaan löytyi kohtalontovereita, joiden kanssa jokaisesta takapakista selvittiin
kunnialla! Proffille pystyi myös aina tarvittaessa laittamaan viestiä, jos asiat ei
mennytkään niin kuin piti.
Tämä ei ollut spesifi selkkari, miten Sun fuksivuoden tulisi mennä. Jokaisen
on löydettävä sopivat parametrit prosessiinsa itse! Kokemuksen pohjalta mukaan kannattaa kuitenkin lähteä reippaasti alusta asti, sillä edessänne on paljon
kokemuksia, elämyksiä ja uusia ystäviä!
Ps. Me ollaan oikeesti paljon hauskempia livenä :D
Teidän ihQut tulevat ISOt Virpi ja Rudi xxx
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CanCan
Moro fuksit!
Fuksivuonna teillä on huikea mahdollisuus päästä osallistumaan fuksivuoden huikeimpaan aktiviteettiin
nimittäin CanCaniin! CanCan on
PT-fuksien tanssiryhmä, joka luo mitä
mahtavimmat koreografiansa aivan
itse ja esiintymään pääsee niin sitseille
kuin vuosijuhlillekin.
Treenejä pidetään silloin tällöin. CanCan:ssä ei joudu jäähylle vaan
lava on aina avoin ja siellä ne koreografiat parhaiten oppii. Vain
hauskanpidolla on merkitystä eikä tanssitaitoa tarvita. (Tanssitaito ei
ole kuitenkaan este osallistumiselle.)
CanCaniä on mahtavaa olla katsomassa, mutta vielä mahtavampaa ja
hauskempaa on olla itse esiintymässä. Mukaan pääsee kaikki tytöt ja
pojat!!!<3
CanCan on kokemus, jossa fuksien yhteishenki kasvaa ja luovuus
pääsee valloilleen! Jätä siis tanssikengät kotiin ja valmistaudu ainutlaatuiseen kokemukseen!!
När börjar...
Terkuin, CanCan vastaavat ’17 Virpi ja Hertta
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Liikuntavastaavan terveiset

Hei uusi prosessiteekkarifuksi!
Olen toisen vuoden opiskelija Valtteri ja
olen yksi Prosessiteekkareiden
kahdesta liikuntavastaavasta. Aluksikin
haluan onnitella opiskelijapaikastasi ja kertoa Otaniemen erinomaisista liikuntamahdollisuuksista suurena opiskelijakampuksena! Kannustan teistä jokaista kokeilemaan
opiskelujenne aikana useita eri liikuntamuotoja opiskelemisen ja muiden tapahtumien
lisäksi! Liikunta antaa hyvät mahdollisuudet tutustua uusiin ihmisiin ensimmäisen
opiskeluvuotenne aikana, sekä jaksamaan
opiskeluissa.

Prosessiteekkarit yhdistyksenä tarjoaa
hyvät mahdollisuudet liikkumiseen.
Korkeakoulumme yhteisissä lajikokeiluissa
opiskelija pääsee kokeilemaan itselleen
uusia lajeja, viime lukuvuodelta esimerkkeinä curling ja paini. Opiskelijoillemme
täysin ilmaisessa korkeakoulusarjassa pelataan eri lajeissa, kuten koripallossa,
futsalissa, salibandyssa ja lentopallossa muita Aallon yhdistyksiä vastaan. Peleihin voi tulla kuka vain ja aiempaa kokemusta eri lajeista ei vaadita! Facebookissa
korkeakoulupeleistä tietoa saa CHEMsports-ryhmässä, johon kannattaa liittyä!
Myös yhteisliikuntavuorot Fyysikkokillan kanssa jatkuvat syksyllä. Yhteisvuoroissa pelaamme eri joukkuepelejä hyvin rennosti kaikki mukaan ottaen . Lisäksi muuta liikuntaa on luvassa lukuvuoden aikana, kuten pesäpalloa toisen killan kanssa ja
lumien tullessa teekkaripeli kyykän pelailua!
Jos mielessä on jokin laji tai urheilumuoto, jota haluaisit itse yhdistyksellemme,
tule rohkeasti kertomaan ideoista! Minulta voi myös kysyä, mitä vain liikuntaan
liittyvissä kysymyksissä.
Ottakaa kaikki irti PTn ja Otaniemen tarjoamasta liikunnasta! Kaikki
rohkeasti mukaan liikkumaan!
Syksyä innolla odottaen,
Valtteri Siira, Prosessiteekkareiden
liikuntavastaava 2018
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Teekkarius ja teekkarikulttuuri

Teekkarius on yhdessä tekemistä, kilta-,
yhdistys- ja ylioppilastoimintaa, 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.
Haalarit
Tupsulakin lisäksi teekkarin tunnistaa
haalareista. 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.

17

Sitsit ja laulukulttuuri
Sitseillä eli akateemisissa pöytäjuhlissa
syödään hyvin, mutta illan ohjelman keskeisimmän osan muodostaa laulaminen.
Teekkari tunnestusti 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 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
Jämeränpartainen insinööri, salaperäinen henkilö, jota kukaan ei ole tavannut.
Annettu käsky velvoittaa jokaista fuksia
ja teekkaria osallistumaan tempaukseen
omalla työpanoksellaan.
Wappulehti
Wappulehti on teekkareiden oma wappujulkaisu, joka julkaistaan noin viikkoa
ennen mahdollista Wappua! Wappulehtinä
toimii Julkku (parillisina) ja Äpy (parittomina), jotka ilmestyvät vuorovuosina.
Wappulehtiä on mahdollista myydä itsekin, jos haluaa!

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 ensin 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
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Vastavalmistuneen tarina
HeiMoi tuoreet fuksipalleroiset! Nimeni on Villiina ”Viltsu” Ikäheimo ja aloitin
opiskeluni Kemian tekniikan korkeakoulussa 2013, josta valmistuin tämän vuoden tammikuussa diplomi-insinööriksi hieman alle tavoiteajassa. Pääaineenani
opiskelin toiminnallisia materiaaleja ja nykyään teen töitä palveluliiketoiminnan tuotekehityksessä Outotecillä. Opiskeluaikanani olin alusta asti hyvin aktiivisesti mukana opiskelijatoiminnassa. Toimin Vuorimieskillassa kaksi vuotta
hallituksessa (sihteerinä ja puheenjohtajana) ja hallitusvuosien jälkeen olen toiminut (ja toimin yhä edelleen) erilaisissa toimihenkilön rooleissa.
Olen hieman kateellinen sinulle, kyllä, juuri sinulle. Sinulla
on nimittäin vasta edessäsi kaikki ne siistit jutut, joita olen
itse päässyt viimeisten vuosien aikana kokemaan.
Tässä kohtaa on hyvä kysyä: mitä oikein pääsin
kokemaan? Kirjastossa istumista? Yömyöhään yksin pänttäämistä? Viikko pelkkää pikanuudelien
syömistä? Kyllä kaikkia näitä, mutta myös uusien
ihmisten tapaamista, parin viikon ulkomaan ekskursioita Kaliforniassa ja Koreassa, kymmeneltä aamulla bileistä
kotiintuloa sekä kokemuksia, joita ei muut kuin kaverit muista. Opiskelu on ihmeellistä aikaa: se on ikään kuin palkinto
kaikesta siitä työstä mitä olet aiempina kouluvuosinasi tehnyt,
mutta samalla slap in the face siitä miten paljon sinulla on vielä
opittavaa. Näistä molemmista puolista kannattaa ottaa kaikki
irti, sillä (nykyään) opiskelu ei ole ikuista.
Tässä vielä muutama hyvä #vanhanvinkki tuleville opiskeluvuosillesi:
1. Elä opiskelijaelämää äläkä vain opiskele
2. Muista myös opiskella (siitä saa rahaa ja sitä varten sitä yliopistossa ollaan),
mutta turhaa stressiä ei kannata ottaa
3. Ole avoin, sillä ikinä et voi tietää mitä tulevaisuus tuo tullessaan
4. Tutustu ihmisiin! Tulet todennäköisesti löytämään elämäsi tärkeimmät ihmiset opiskeluaikana
Onneksi olkoon vielä opiskelupaikasta ja siitä, että
pääset viettämään seuraavat vuodet huikeiden ihmisten
ja kokemusten ympäröimänä. Nauti siitä!
Terkuin,
Viltsu
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
The Polytech Choir

KOELAULUT

11.9. klo 17

TUAS-talo (Maarintie 8)
Lisätietoa

http://www.polyteknikkojenkuoro.fi
/kuoron-esittely/koelaulut/

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com
/Koelaulut2018S
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Vuoden aikana tapahtuu
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Hallituskummin tervehdys
Hei aaltolainen!
Paljon onnea opiskelupaikastasi, olet tehnyt
loistavan valinnan! Otaniemen Aalto-yhteisö
on ainutlaatuinen, hieno paikka kokea ja oppia
uutta. Toivon, että tulevina vuosina tutkit sen eri
puolia laajasti ja teet siitä myös itsesi näköisen.
Löydät tästä yhteisöstä monenmoista toimintaa. Jatka vanhaa harrastustasi tai aloita täysin
uusi, löydä samanhenkisiä ystäviä, opi ja koe!
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan eli AYY:n
toimintaan voit osallistua esimerkiksi tapahtumissa, vapaaehtoisena tai vaikuttamalla edustajistossa.
AYY:n läheisyydessä toimii lisäksi runsaat 200 yhdistystä, joiden toiminnan kirjo kulkee laidasta laitaan. Harrastusmahdollisuuksia löytyy kuorolaulusta, kiipeilystä ja tankotanssista pesäpalloon ja purjehdukseen. Ja hei,
jos et löydä jo olemassa olevien yhdistysten joukosta itseäsi kiinnostavaa,
perusta oma! AYY tarjoaa yhdistyksille tukea muun muassa rahallisten
avustusten ja edullisten vuokratilojen muodossa.
Nyt kun aloitat opiskelijaelämäsi Aallossa, on yksi asia, jonka toivon sinun
ennen kaikkea muistavan: ole armollinen itsellesi.
Kuten edellä totesin, voit osallistua Aalto-yhteisössä lukemattomilla eri
tavoilla. On hyvä tiedostaa, että monipuolisilla mahdollisuuksilla on myös
kääntöpuolensa: moni opiskelija sortuu vertailemaan itseään muihin ja kilpailemaan parhaista mahdollisista arvosanoista tai menevimmästä sosiaalisesta elämästä.
Opiskeluaika on hyvä hetki kokeilla rajojasi ja huomata, että et ehdi
millään tehdä kaikkea. Älä pilaa eeppisiä yliopistovuosia suorituspaineilla
ja riittämättömyyden tunteilla. Mieti, mikä sinulle on tärkeää. Opi sanomaan ei. Priorisoi.
Hengähdä välillä.
Näillä saatesanoilla tahdon toivottaa sinut vielä kerran tervetulleeksi upeaan yhteisöömme – tästä tulee mahtavaa!
Tapio Hautamäki
AYY:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Prosessiteekkarien hallituskummi
25

AALTO-YLIOPISTON
YLIOPPILASKUNTA
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Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta, sinun
AYY:stasi!
Hei,
ja tervetuloa Aalto-yliopistoon ja Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan, joka tuttavallisemmin tunnetaan AYY:na. Me täällä ylioppilaskunnassa pyrimme takaamaan, että Aallossa
voit kokea maailman parasta opiskelijan elämää. Haluamme, että jokaisella opiskelijalla
on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhteisössämme, ja että jokainen meistä saa
tarvitsemansa tuen koko opiskelun ajan.
Olet astumassa maailmaan, jossa kaikki on
mahdollista. Kannustan sinua tutkimaan,
olemaan utelias, oivaltamaan, oppimaan ja
nauttimaan ajastasi Aallossa. Tässä yhteisössä
ja yliopistossa on valtavaa intohimoa ja paloa.
Yhdessä kehittymällä voimme nousta uusiin
korkeuksiin ja ratkaista haastavatkin globaalit
tulevaisuuden ongelmat.
Isot ongelmat voivat kuitenkin odottaa vielä
hetken – ennen kaikkea toivon nimittäin, että
nautit nyt ensimmäisestä vuodestasi Aallossa
ja kaikesta siitä, mitä Aalto-yhteisöllä on
sinulle tarjota. Älä pelkää, vaikka oman paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus
olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa
sinua ja auttamassa vaikeissa paikoissa, sillä
aaltolainen auttaa aina aaltolaista.

MIKÄ IHMEEN AYY?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY
tuo yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun,
talouden ja tekniikan opiskelijaa. Kaikki
opiskelijat, jotka suorittavat Aallossa alempaa
tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n
jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat
voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi.
Teemme työtä kaikkien opiskelijoidemme
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä Aallon opetuksen kehittämiseksi.

Aaltolaisuus on ikuista!
Noora Vänttinen
Ylioppilaskunnan hallituksen
puheenjohtaja
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AYY Lukuina
15 000 jäsentä
200 Yhdistystä
150M€ omaisuus
15M€ vuotuinen budjetti
n. 40 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
Satoja vapaaehtoisia

Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi:
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS:
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumisen järjestäjä.
www.hoas.fi
Helsingin yliopiston osakunnat:
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/

ASUMINEN JA MUUT PALVELUT

AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan
Aalto-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäisen
vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti,
kun vahvistus opiskelupaikasta on saapunut.
AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa ns.
fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.
Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon:
ayy.fi/asuminen
Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo:
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/
hakuinfo/
Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän kautta: domo.ayy.fi/
Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia kannattaa
etsiä myös muiden reittien kautta.

Yksityiset palveluntarjoajat:
vuokraovi.com; oikotie.fi
Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuottaa
jäsenilleen monenlaisia palveluita ja mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista ja opiskelijoiden edunvalvonnasta huikeisiin vapaaehtoispesteihin. 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/
Sekä asuntotoimistomme että palvelupisteemme löydät osoitteesta:
Otaniemen palvelupiste ja AYY:n
asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
Aukioloajat löydät osoitteesta:
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/
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OPINTOTUKI
Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti,
kun olet saanut opiskelupaikan. Opintotuki
koostuu opintorahasta, opintolainasta ja ateriatuesta. Yleinen asumistuki haetaan nykyään
erikseen. Helpoiten haet tuet verkosta!
Näin haet opintotukea:
http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet
Näin haet yleistä asumistukea:
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki-nain-haet
Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin:
Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu: kela.
fi/asiointi
Kelan eri puhelinpalvelunumerot:
kela.fi/palvelunumerot
OPISKELIJAKORTTI - FRANK
Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi
koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoiden
hyötypalvelu, jonka kautta voit mm. tilata
opiskelijakorttisi. Frankilla on käytössä sekä
digitaalinen että perinteinen, muovinen opiskelijakortti. Molempiin voi halutessaan liittää
kansainvälisen ISIC-lisenssin, joka oikeuttaa
yli 150 000 etuun yli 130 maassa!
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on
virallinen opiskelijatunniste, joka kannattaa
ladata ja aktivoida heti, kun olet maksanut
ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Sillä saat suoraan taskuusi sadat edut, Kelan, Matkahuollon
ja VR:n alennukset sekä oikeuden opiskelijahintaisiin lounaisiin.
Muovinen opiskelijakortti, jossa on Danske
Bankin tarjoama maksuominaisuus, on ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille. Ilman
maksuominaisuutta kortin saat hintaan 15,10
€ + toimituskulut.
Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja toimituksesta löydät Frankin sivuilta www.frank.fi.
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HUOM! Kortin vastaanotettuasi tarvitset
siihen lukuvuositarran, jonka saat esimerkiksi
AYY:n palvelupisteeltä.
TERVEYS JA HYVINVOINTI
YTHS
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS,
www.yths.fi). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä
yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden alueilla, kun olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ajanvaraukset tehdään
puhelimitse ja YTHS:llä on käytössä takaisinsoittopalvelu. Yhteydenotto ja yleisterveydenkäynnit ovat aina maksuttomia.
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tunnukset YTHS:n sähköiseen Self-palveluun
(www.yths.fi/self). Palvelussa voit hoitaa
ajanvaraus, -siirto sekä muita terveysasioistasi
sähköisesti.

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä
tahansa YTHS:n toimipisteen palveluja, myös
muilla paikkakunnilla. Kun YTHS on suljettu
tai et saa aikaa, voit käyttää omaa kunnallista
terveysasemaasi tai terveyskeskuspäivystystä.
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
Muita hyvinvointipalveluja
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä
oman korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden
tai Aallon opintopsykologien puoleen. Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita
oppimiseen,
motivaatioon, itsesäätelyyn, stressinhallintaan
sekä opiskelukykyyn liittyvissä haasteissa.
Heidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse
opintopsykologit@aalto.fi.
Aallon oppilaitospastoreiden eli tuttavallisemmin Aalto–pappien puoleen voit kääntyä, kun
haluat keskustella

luottamuksellisesti melkeinpä mistä tahansa
mieltä painavasta asiasta. He ovat kaikkien
aaltolaisten käytettävissä uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.
Lisätietoa: Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä
edistävä valtakunnallinen yhdistys, jonka
jäsen AYY on. Yhdistyksen tavoitteita ovat
esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden
sekä opiskelukyvyn tukeminen. Lisätietoja:
www.nyyti.fi
Yliopistoliikunta - UniSport
Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja tuottaa
UniSport. Liikkujia palvelevat liikuntakeskukset Otaniemessä, Helsingin yliopiston keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa
sekä Töölössä. UniSportin tarjontaan kuuluu
mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kuntosaleja
sekä erilaisia kursseja ja heidän kausi- ja
kertalippunsa ovat pysyvästi edullisempia
kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.
Lisätietoa: www.unisport.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.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja alennuslippuhakemus löytyy sivulta
www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/
opiskelijat
Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit ja
aikataulut Aallon kampuksille, niiden välille
ja muuallekin HSL:n reittioppaasta osoitteessa: www.reittiopas.fi,
Espoossa ja Helsingissä voit lisäksi loppukevään ja alkusyksyn välillä liikkua kaupunkipyörillä. Pyörät saat käyttöösi 30€ vuosimaksua vastaan ja kaupunkipyöräasemia on
kampusalueellakin useita. Palvelusta saat
lisätietoa osoitteessa
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/.
Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista
sekä Matkahuollon 50 % opiskelija-alennus
vähintään 80 kilometrin pituisista matkoista.
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Muista, että tämän alennuksen saadaksesi
tarvitset voimassa olevan opiskelijakortin
tarroineen!
Lisätietoa: www.vr.fi ja
www.matkahuolto.fi.

S I X PA C K I T

AINA OPISKELIJAHINTAAN!
Opiskelijan liikuntakeskus
UniSport Otaniemi.
Otaranta 6
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KY - Kylterikulttuurin vaalija Aallossa
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat (KY)
on yli 3000 kauppatieteiden opiskelijan eli kylterin
muodostama ainutlaatuinen yhteisö. Vaalimme yli
satavuotisia perinteitä, ylläpidämme kylterikulttuuria
Aallossa ja valvomme jäsenistömme etuja.
KY:n ytimessä ovat sadat vapaaehtoiset, joita on vuosittain mukana eri ainejärjestöissä, toimikunnissa, valiokunnissa ja jaostoissa. He järjestävät tapahtumia
laidasta laitaan ja mahdollistavat jokaiselle unohtumattomat opiskeluajat.
Perinteisiä tapahtumia ovat muun muassa seikkailu-urheilutapahtuma Aalto
City Challenge, säihkyvä illallisjuhla Boston Night, todella poikkitieteellinen
appro Hukkaputki, Pohjoisen Rautatiekadun valtaava Wapputerassi sekä
KY:n lauluillat. Lähes kaikkiin KY:n tapahtumiin ovat aaltolaiset tervetulleita
korkeakouluun katsomatta! Tapahtumissa meidät kylterit tunnistaa dollarinvihreistä haalareistamme.
Kauppatieteiden ensimmäisen vuoden opiskelijoita kutsutaan mursuiksi.
Jokainen opiskelee mursuvuoden ajan liiketoiminnan perusteita ja pääainevalinta tehdään vasta näiden perusopintojen jälkeen. Kandien opetus tapahtuu
pääasiassa Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit opiskelevat
vielä syksyn ajan Töölön kampuksella. Vuoden vaihteessa hekin muuttavat
Otaniemeen valmistuviin Kauppakorkeakoulun uusin tiloihin, aivan Väreen
naapuriin osoitteeseen Maarintie 13.
KY:n toimisto Espilä sijaitsee tällä hetkellä aivan uuden rakennuksen vieressä
osoitteessa Konemiehentie 4. Espilässä on tiloja vapaaehtoisille sekä KY:n
toimiston eli hallituksen ja sihteeristön työtilat. Espilää vastapäätä sijaitsee juhlatilamme Saha. Lisäksi perinteinen KY-talo Helsingin keskustassa Pohjoisella Rautatiekadulla on edelleen tapahtuma- ja kokouskäytössä.
Menoa voi seurata @ky_1911 niin Instagramin kuin Snapchatinkin puolella!
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TERVETULOA TEKNIIKAN
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi
on todennäköisesti elämäsi parhaat vuodet. Ota kaikki irti
opiskeluajastasi ja teekkariyhteisöstä.
Tekniikan akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä
on noin 20 000 teekkaria, arkkitehtiopiskelijaa ja matemaattisluonnontieteellisen alan yliopisto-opiskelijaa sekä noin 50 000 näiltä
aloilta valmistunutta.
TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja
palvelut. Tarjolla on muun muassa kesätyöpaikkoja, työnhakuohjeita,
koulutuksia, verkostoitumistapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa, ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.
Liity jo nyt:
www.tek.fi/liityopiskelija
JÄSENEDUT JA PALVELUT:
www.tek.fi/jasenedut

Terveisin,
Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja
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Tek kääntöpuoli
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TOKYO eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoiden etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunvalvontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapahtumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TOKYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä.
TOKYO vaikuttaa yliopiston sisällä tiiviissä yhteistyössä Aallon järjestöjen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita.
TOKYO tekee myös yhteistyötä artsilaisia työllistävien yritysten, ammattiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taideja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskunnassa.
ARTSin korkeakoulu on täynnä taitavia tyyppejä ja TOKYO haluaa mahdollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin.
Tästä esimerkkinä ovat erityisesti tuhansia kävijöitä keräävät kevät- ja
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan TOKYOn vuosijuhliin
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset.
Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoiden kasvisravintola Kipsarista tai 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!
rakkaudella,
TOKYOn hallitus

tokyo.fi

TOKYO- Students of Arts, Design and
Architecture;Sheryl Arts

hallitus@tokyo.fi

@sheryltokyo
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CHEM:n yhdistykset

Prosessiteekkarit, eli lyhyemmin PT, on vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys. Kandiuudistuksen myötä kolme vanhaa linjaa yhdistettiin yhdeksi isoksi linjaksi, jolloin perustettiin uusi fukseja
vastaanottava yhdistys, Prosessiteekkarit ry. Vaikka PT onkin korkeakouluyhdistys, toimii se hyvin
samalla tavalla kuin muut Otaniemen killat.
Mutta mitä sitten Prosessiteekkarit tekee? Opiskeluiden ohella ja vapaa-ajalla, järjestämme
erilaisia tapahtumia opiskelijoille, toimimme yhdessä ja pidämme hauskaa. Parhaiten menon ja
meiningin näkee kuitenkin vain itse mukaan tulemalla. Prosessiteekkarit koostuvat kemian-, bio- ja
materiaalitekniikan opiskelijoista, sekä muista yhdistyksestä ja kemiasta kiinnostuneista Aalto-yliopiston opiskelijoista. Prosessiteekkarit on Otaniemen nuorin fukseja vastaanottava yhdistys, ensimmäiset
fuksit saapuivat vuonna 2013! PT:n nuori ikä antaakin ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä vaikuttamaan opiskelijajärjestön toimintaan ja kehittämään paljon uutta. Nuoresta iästä huolimatta PT:lle on
jo kehittynyt hyvin rakkaita perinteitä, joita pääset kokemaan tulevina vuosina.
Mutta miten aika ennen PT:tä? Onhan silloinkin täytynyt olla jotain, jotka ottavat vastaan
fukseja? Kyllä. Kemistikilta, Puunjalostajakilta ja Vuorimieskilta. Mutta mitä nyt? Kemiantekniikan
korkeakoululla on hieno tilanne, meillä on yhteensä neljä järjestöä, jotka toimivat yhdessä ja joista
jokainen voi poimia itselleen mielenkiintoisimmat palat. Moni onkin monen eri järjestön jäsen ja toimii
aktiivisesti niissä yhteisöissä. Vanhoilla killoilla on jokaisella pitkät ja omanlaiset perinteet, joista saa
mahtavan tasapainon PT:n nuoruudelle. Koska vanhat killat eivät vastaanota enään fukseja, nykyään
monet vanhojen kiltojen jäsenistä koostuvat Prosessiteekkareista, jotka tuntevat vanhojen kiltojen
perinteet ja meiningin omakseen ja haluavat vaalia ja jatkaa näiden toimintaa.
Kemiantekniikan korkeakoulu on moninainen, josta varmasti löytyy jokaiselle jotain. Kannattaa siis rohkeasti kokeilla erilaisia tapahtumia eri killoista ja katsoa mikä on itselleen juuri se oma
juttu. Tervetuloa siis Kemiantekniikan korkeakouluun, odotamme avosylin!

Kemistikilta
Jo vuodesta 1891 lähtien toiminut, Aalto-yliopiston killoista
vanhin, Kemistikilta tuo yhteen kaikki kemiasta, biokemiasta
ja biolääketieteestä sekä elintarvike- ja prosessitekniikasta
kiinnostuneet. Killan kautta pääset helposti tutustumaan niin
tuleviin kollegoihisi kuin kotimaisiin alan yrityksiin ja jo valmistuneisiin kemisteihin. Jottei meininki menisi myöskään liian
ryppyotsaiseksi, Kilta järjestää sitsejä sekä muita bileitä.
Vanhat kemistit tunnistaa kirkkaanpunaisista haalareista, joiden
selkää koristaa Killan tunnuksena toimiva neon-atomi sekä
jokaisen kemistin tunnuslause ”saa juottaa”. Nykyisin Kemistikiltalaiset tunnistaa punaisesta hihasta samoin tunnusmerkein.
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 heti Kemian talon vahtimestarinkopin taakse.
Minä, me, Kemistikilta!
Jenna Arponen, Puheenjohtaja 2018
Kemistikilta ry
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Puunjalostajakilta
Puunjalostajakilta on 73-vuotias biotuotetekniikan opiskelijoiden kilta, jonka toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki
alasta ja killan toiminnasta kiinnostuneet AYY:n jäsenet.
Samoin kuin puunjalostusala, myös kiltamme toiminta
uudistuu jatkuvasti ja järjestämmekin tapahtumia laidasta
laitaan. PJK (lue: PuuJiiKoo) ylläpitää ja kehittää aktiivisesti
alamme yrityssuhteita, ja järjestämmekin excursioita kaikenlaisiin alamme kohteisiin sellutehtaista kemikaalitoimittajiin.
Illanviettojen rennommissa tunnelmissa on loistava tilaisuus
jututtaa yritysten henkilöstöä ja alalta jo valmistuneita entisiä
opiskelijoitamme. Meidät puunjalostajat tunnistaa keltaisista
haalareista tai PT-haalareihin vaihdetuista killankeltaisista hihoista. Puulaiset löytää usein
kiltahuoneeltamme Puu1-rakennuksesta, jossa vietämme aikaa opiskelun ohessa kahvin
ja kiltamme korttipelin Siantapon ääreltä. Mikäli puunjalostuksen tai biotuotteiden mahdollisuudet kiinnostavat just sua tai aprikoit vielä, mihin kaikkeen puusta onkaan, tule
rohkeasti juttusille ja tutustumaan kiltamme tapahtumiin!
Johanna Kuronen, Puheenjohtaja 2018
Puunjalostajakilta

Vuorimieskilta
Vuorimieskilta ry on materiaalitekniikan opiskelijoiden yhdistys, joka perustettiin vuonna 1947. Kilta on parhaiten tunnettu tiiviistä yhteishengestä, voimakkaasta laulukulttuurista sekä
kansainvälisestä opiskelijatoiminnasta. Vuorimiesten mukana
voi päästä reissaamaan ympäri Eurooppaa tai ulkomaan excursioille esimerkiksi Etelä-Koreaan tai Kaliforniaan. Vuorimieskillalla on laaja yrityssuhdeverkosto ja se järjestää tapahtumien, eeppisten bileiden ja sitsien lisäksi paljon yritysvierailuita,
jotka antavat mahdollisuuden tutustua tulevaisuuden työnantajiin sekä työpaikkoihin. Vuorimieheksi voi liittyä kuka tahansa
Vuorimieheydestä tai materiaalitekniikasta kiinnostunut, ja killan tapahtumat ovat yleensä
avoimia myös kaikille Prosessiteekkareille! Vuorimiehet löytää helpoiten Kemiantekniikan
rakennuksesta kiltahuoneeltamme, jonne kaikki ovat tervetulleita pöhisemään ja viettämään
aikaa.
Atte-Mainio Harrikari, puheenjohtaja 2018
Vuorimieskilta ry
Lisätietoa CHEM:n killoista löydät seuraavista osoitteista!
https://www.kemistikilta.fi/
https://www.puunjalostajakilta.fi/
https://vk.ayy.fi/
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Sosiaalinen media
Prosessiteekkarit ja CHEMin muut
yhdistykset löytyvät myös sosiaalisesta mediasta!
Prosessiteekkarit:
FB: Prosessiteekkarit ry
IG: prosessiteekkarit

Vuorimieskilta:
FB: Vuorimieskilta
IG: vuorimieskilta

Kemistikilta:
FB: Kemistikilta
IG: kemistikilta

Puunjalostajakilta:
FB: Puunjalostajakilta
IG:puunjalostajakilta
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Telegram
Mikä ihmeen Telegram tai TG? Telegram on
Otaniemessä suosittu ilmainen ja hyvin suojattu viestintäsovellus. Se on helppokäyttöinen sovellus, jonka saa kännykkään ja koneelle. Telegramia voi käyttää koneella, vaikka et
olisi ladannut itse sovellusta kännykälle.
Lisäksi Telegramissa voidaan luoda suurempia ryhmiä kuin Whatsappissa. Telegramissa
on mm. PT:n yleinen keskusteluryhmä #PT
ja PT-Fuksit 2018 ryhmä, jonne voitte saman
tien liittyä.

PT-Fuksit 2018:
https://tinyurl.com/yd7bxt6h
#PT:
https://tinyurl.com/y8canlpg

Otaniemen muut yhdistykset
Otaniemessä asustelee PT:n ja CHEM:in kiltojen lisäksi 11 kiltaa ja yksi osakunta
(TF). Lisäksi Otaniemeen siirtyneet kauppislaiset koristavat haalareillaan Otaniemen laajaa värikirjoa.
Automaatio- ja systeemitekniikan killan AS:n jäsenet eli aASit tunnistaa violeteista haalareista, joiden vasen hiha on
musta. Mustassa hihassa komeilee vielä
valkoinen tasku merkiksi tietoliikenneopiskelijoiden SIK-menneisyydestä.
Haalareiden selässä on killan logo ja
teksti “Aivan Sama”, jota toisinaan
kuulee aASien suusta huudettuna.
Teknologföreningen TF on Aallon
146-vuotias ruotsinkielinen, ja ainut,
osakunta. Kaikki ovat tervetulleita
TF:lle opiskelulinjasta huolimatta. Ainut
vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia
ruotsia. Teknologföreningenin tilat
sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuri betonirakennus Dipolin vieressä. Siellä TF:llä
on oma lounasravintola anniskeluoikeuksineen. TF:llä on tekniikanpunaiset
haalarit.
Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen
suurimmista killoista. Tämä aiemmin
kone- ja energiatekniikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennustekniikkaa
opiskelevien tekniikan ylioppilaiden
ainejärjestö on osa Insinööritieteiden
korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset
tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista
haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoista

Sähköinsinöörikilta, SIK, on vuonna
1921 perustettu, pian satavuotias kilta.
Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan
joiden selkää koristaa lamppulogo ja
oikean reiden reisitaskua sähkösanoma.
Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä
lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin
huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei,
hyvä SIK!”
Fyysikkokilta eli FK on vuonna
		
1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää
saman katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijat.
Kukin fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan
tai systeemitieteisiin. Killan haalarit
ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn
saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse
omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.
Bioinformaatioteknologian kilta
Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja
on siten Otaniemen nuorin kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä
koristavat valkoiset, itseommeltavat
lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta
osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään
he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.
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Tietokilta eli TiK on vuonna 1986
perustettu tietotekniikan opiskelijoiden
ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on myös yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa
kiiltävänmustista haalareistaan joiden
selässä komeilee valkoinen killan
epävirallinen @-merkkiä muistuttava
tupsulogo.
Athene on informaatioverkostojen
opiskelijoiden, 1999 perustama ainejärjestö. Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset Athenelaiset voikin
tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan
sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä.
Haalareita koristaa musta vasen hiha,
joka muistuttaa Tietokiltalaisista juurista.
Arkkitehtikilta
		on perustettu 1908 ja
se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se on koti arkkitehtuurin,
maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä
ovat sekä teknillisen alan että taiteen
alan opiskelijat. Arkkarihaalarit ovat
maalarinvalkoiset, ja materiaali on
erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa.
Maisema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa
vasemmassa lahkeessa olevasta itse
maalatusta puusta, johon aina Wappuna
lisätään yksi lehti. Haalarit ovat joka
vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään.
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Maanmittarikilta, eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja
edelleen vastaanottava kilta. Killasta
on muodostunut sanonta “killoista
perhein”. Haalarit ovat mattamustat ja
vasen hiha kertoo kertoo opiskeluohjelman: rakennettu ympäristö = fuksia,
kiinteistötalous = viininpunainen ja
geomatiikka = metsänvihreä. Haalareiden selkää koristaa killan logo “kolme
kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on
vuosikurssitunnus.
Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna “1866” perustama kilta.
Vaikka kilta onkin sisäänotoltaan pieni,
ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia!
Prodekolaisen tunnistaa valkoisista
haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit suunnittelevat
haalarit alusta asti omannäköisikseen ja
pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle
marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin
olet tervetullut!
Rakennusinsinöörikilta eli IK tai tuttavallisemmin Raksa on 1913 perustettu
ainejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään
Insinööriklubina tunnettu yhdistys on
Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja
vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013
killan opiskelijoiden pääaineena oli
rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareistaan sekä legendaarisesta RAKSA
JAKSAA huudosta.

OTANIEMEN KARTTA

10.
11.
12. 13.

17.

14.

15.
1.
18.

5.

9.
8.

7.
6.

2.

16.

3.
4.

1. Kandidaattikeskus, Otakaari 1
10. YTHS, Otakaari 12
2. Kemiantekniikka, Kemistintie 1
11. Maarintalo, Sähkömiehentie 3
3. Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2 12. Teekkarikylän päätepysäkki
4. Puu1, Vuorimiehentie 1
13. Smökki, Jämeräntaival 4
5. Kirjasto, Otaniementie 9
14. Rantsu, Vastaranta 1
6. Ostari, Otakaari 11
15. OK20, Otakaari 20
7. AYY keskustoimisto, Otakaari 11
16. Otahalli (Unisport), Otaranta 6
8. Dipoli, Otakaari 24
17. Ossinlampi
9. Teknologföreningen TF, Otakaari 22 18. Väre*
* Väre on vuonna 2018 valmistunut uusi rakennus, jossa on Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun opiskelijat, sekä kauppoja ja metro. Vanha
ostari (Otakaari 11) menee remonttiin.
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Otaniemi-Suomi sanakirja
Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää bileitä,
reissuja ja muuta hauskaa
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 Kemian tekniikan korkeakoulu
DI diplomi-insinööri. Sinä ehkä joskus.
Dipoli ravintola ja isoja bileitä
DOMO AYY:n asunnonhakemispalvelu,
domo.ayy.fi
Ekskursio excu, XQ, reipashenkinen yritysvierailu
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 vastaava
henkilö. Fuksien tuki, turva ja auttava
puhelin
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa
HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma
IE isännistö ja emännistö
Into opintoasioissa Aallon opiskelijoille
tärkein tiedotuskanava, into.aalto.fi/display/
fimasterchem/Etusivu
ISO tutorhenkilö, fuksin tuki ja turva, tutustut
ekana päivänä
Itäinen satamakaupunki Helsinki
Jodel suosittu sovellus, jota lukiessa
lähdekrittiikki on erityisen suositeltavaa
Julkku teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy
parillisina vuosina
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Juopuu PJK:n oma laadusta riippumaton
kiltalehti
JMT Jämeräntaival, poikamieskylän pääväylä
Jäynä harmiton ja hauska kepponen
Kandidaattikeskus, kandikeskus, vanhemmat
opiskelijat muistavat päälafkana
Kattosauna JMT 3A:n ylimmässä kerroksessa
sijaitseva saunatila
KeTo AYY:n keskustoimisto, Otakaari 11
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 ensimmäisen
vuoden opiskelija
MyCourses kursseihin liittyvät tiedot
ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä 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. Ossinsauna, Ossinkulma
Ostari Otaniemen ”ostari” jossa sijaitsee
mm. Alepa
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 "kiltis",
kahvia ja seuraa
PJK PuuJiiKoo eli Puunjalostajakilta
ProTeesi Prosessiteekkareiden oma
yhdistyslehti
Pruju luentomoniste, lunttilappu
PT Prosessiteekkarit, me
    ← jengimerkistämme
muodostuu PT
PäTsi Prosessiteekkareiden oma grilli
Päälliköiden wiikkomaili, päle wiikkis,
kolahtaa virtuaalilaatikkoon sunnuntai-iltaisin,
tärkeääinfoa, ns. fuksiviikkis
Rantsu Rantasauna Otaniemessä,Vastaranta 1
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 akateeminen pöytäjuhla, hyvää ruokaa,
juomaa ja seuraa, jos laulannalta ehtii
SMT Servin Maijan tie, (p)erhekylän valtaväylä
Smökki Servin mökki, 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
teekkareiden historiaa esittelevä tila. Tutustut
tähän ansaitaksesi lakkisi
TEK Tekniikan akateemiset
Telegram Otaniemessä suosittu viestintäsovellus
Tisle Kemistikillan kiltalehti
Toimari yhdistyksen toimihenkilö
Tupsufuksi 2. vuosikurssin opiskelija,
omistaa tupsun
Täffä, TF, Teknologföreningen, AYY:n
ruotsinkielinen osakunta. Myös opiskelijaruokala, josta spagettia aina keskiviikkoisin
Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa,
pääosassa Gravitaatiossa ja Wappupäivän
aamuna
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
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Fuksipisteet
Fuksipisteiden tarkoituksena on tutustuttaa fuksit teekkarikulttuuriin, yhdistyksen ja ylioppilaskunnan toimintaan sekä muihin
tieteenharjoittajiin yli kiltarajojen. Niiden tarkoitus on antaa kattava
kuva teekkarikulttuurista, opiskelijaelämästä ja auttaa löytämään
itseään kiinnostavat asiat sekä pitää yhdessä hauskaa.
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 on muutamia fuksipisteitä, joita jokaisen fuksin on pakko suorittaa, 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! Pisteitä
fuksipistekorttiisi kirjaavat fuksipäälliköt ja muut hallituksen jäsenet
pitkin vuotta. Mahdollisena Wappuna jaetaan esteettömyystodisteet
ja fukseista aktiivisimpia muistetaan.
Fuksipistekortit jaetaan fukseille orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä.
Jos oma kortti jäi saamatta, kadotit sen, tai jos näyttää siltä, että joku
pakollinen piste jää saamatta, OTA YHTEYS FUKSIPÄÄLLIKÖIHIN! Teemme tarvittaessa lisäjärjestelyjä.
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F.Y.I.
Mitä jos aloitan vasta ensi vuonna?
Esimerksiksi jos suoritat varsmiespalvelksen, niin ilmoita siitä
fuksipäälliköille
(fuksipaallikot@pt.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
vuonna 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.

yliopistoon.
Lisätietoja opinnoista saat orientaatioviikolla 3.9. alkaen, mutta jos
haluat, voit tutustua kandiohjelman
opinto-oppaaseen netissä vaikka
heti. Oppaan 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 ja keskustoimisto,
pankkiautomaatti sekä pienen kävelyn päässä metroasema.
Ruokailu
Otaniemessä on useita opiskelijaravintoloita, joissa ruokaileminen
maksaa vaivaiset 2,60e. Opiskelijakortilla pystyt ruokailemaan myös
ulkopaikkakuntien opiskelijaravintoloissa. Ensimmäisten viikkojen
aikana myös kuitti maksetusta
ylioppilaskunnan jäsenmaksusta
kelpaa tositteeksi.

Ensimmäiset opintoihin liittyvät
sitovat valinnat tehdään vasta toisen
opiskeluvuoden syksyllä. Kandidaatin tutkintoon liittyy myös sivuainevalinta sekä noin puolenvuoden
opinnot, jotka opiskelija saa vapaasti valita. Sivuainetta ja/tai vapaastivalittavia opintoja voi helposti
lähteä opiskelemaan ulkomaiseen
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Syksyn tapahtumia

Tälle sivulle on koottu joitakin teille tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia.
Seuraa fuksipäälliköiden viikkomailia, josta saat tarkemmat tiedot tapah-

tumista.

25.8. Waraslähtö
Katso sivu 48!
3.9. Ensimmäinen päivä
Luvassa on tutustumista kampukseen, teekkarielämään ja muihin
opiskelijoihin. Varaa koko päivä ja
ilta vapaaksi!
4.9. Otasuunnistus
Hupaisaa tutustumista Otaniemeen
rastikiertelyn merkeissä yhdessä
korkeakoulujen kiltojen kanssa.
5.9. Aalto-party
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat.

12.9. Peli-ilta
Rennompaa meininkiä viikon keskelle lautapelien parissa.
13.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit.
21.-22.9. Lämmönsiirto VI
Prosessiteekkareiden vuosijuhlat.
26.9. Lettufutis
Rentoa leikkimielistä urheilua IK:n
ja MK:n kanssa, jonka jälkeen
lämpenevät rantasauna ja letut.
1.10. Lakinlaskijaiset
Aika laskea lakit.

6.9. CHEM-kiva
10.10. Prosessin optimointi
Touhutaan ja temmelletään yhdessä Tärkeä osa prosessiteekkariksi valmkorkeakoulun vanhojen kiltojen
istumista.
kanssa.
12.10. Korkeakoulusitsit
7.9. Kaudenavajaiset
Sitsit korkeakoulun kiltojen kanssa
Otaniemen kaudenavajaiset, lyhyemmin kaukkarit, Smökissä.
2.11. Halloweenbileet
ISOjen järkkäämät bileet teille
10.9. Grilli-Chilli
Rentoa grillailua ja oheistoimintaa 6.11. Fuksien juhlasitsit
PT:n porukalla.
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen
fukseille Teekkariperinneviikolla
11.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä, tällä kertaa itäisen
21.11. PikkujouluT
satamakaupungin eli Helsingin keskustassa.
2. - 4.12. Nelikiltaristeily
Länsinaapuriin ja takaisin, menossa
mukana IK, Athene ja Prodeko

47

KUTSU WARASLÄHTÖÖN
Lähde mukaan waraslähtöön 25.8. kello 15:00 alkaen Alvarin
Aukiolle!
Tule tutustumaan fuksipäälliköihin, ISOihin ja toisiin fukseihin ennen
orientaatioviikkoa. Kokoonnumme paikanpäälle hengailemaan,
tutustumaan ja pelailemaan hyvässä ja rennossa seurassa. Mukaasi
tarvitset kevyeeseen liikkumiseen sopivat varusteet, saunomisvarusteet
ja repullisen reipasta mieltä. Prosessiteekkarit tunnistat sinisistä
haalareista, joissa on punainen, sininen ja keltainen raita. Paikalla on
myös prosessiteekkareiden oma teltta, PeTe.
Illasta siirrymme Otaniemen rantasaunalle, joka sijaitsee
Jämeräntaival 7 takana, osoitteessa Vastaranta 1. Tarjolla on pientä
purtavaa, sekä mahdollisuus saunoa, uida ja rentoutua paljussa.
Ilmoitathan etukäteen jommallekummalle fuksipäälliköistä mikäli
olet tulossa, niin osaamme varata ruokaa teille kaikille. Paikan päälle
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? 25.8. klo 15:00
MIKSI? Pääset tutustumaan etukäteen opiskelukavereihisi
MITÄ MAKSAA? Ei mitään!
MITÄ TARVITSEN? Kevyeeseen liikuntaan sopivat säänmukaiset vaatteet ja saunomisvälineet

Nähdään Waraslähdössä!
JerMi ja muut prosessiteekkarit
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MUISTILISTA

Ilmoittaudu läsnäolevaksi 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:ltä (domo.ayy.fi) tai HOASilta (hoas.fi) saa
asuntoja Otaniemestä. Muista myös tehdä muuttoilmoitus,
jotta saat HSL-matkakortin.
Hae opintorahaa, asumistukea ja mahdollisesti 			
opintolainaa KELA:sta ennen syksyä.
Saavu maanantaina 3.9. viimeistään klo 08:45 			
Kemiantekniikan talon pääaulaan (Kemistintie 1, 		
metroaseman puoleinen aula). Ota mukaasi kuitit 		
maksetuista maksuista. Varaa koko päivä myöhäistä 		
iltaa myöten 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 3.9. tai ilmenee muita ongelmia, 		
lähetä sähköpostia tai soita fuksipäälliköille 			
(Jere: jere.vanska@aalto.fi, 0503546622 tai Milja:
milja.koskela@aalto.fi, 0504346141)
Tutustu saamiisi materiaaleihin!
Vietä lomaa ja nauti kesästä! Opiskelua ja meininkiä 		
riittää ensi vuodeksi vaikka muille jakaa.
Lue tämä lista vielä kerran läpi.

Oletko Facebookissa? Liity naamakirjassa PT-Fuksit 2018 -ryhmään
osoitteessa facebook.com/groups/PTfuksit2018
Kannattaa myös käydä tutustumassa yhdistyksen nettisivuilla, osoitteessa prosessiteekkarit.fi

