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Tervehdys arwon fuksi!
Onnittelut opiskelupaikan johdosta, mahtavaa että juuri Sinä luet tätä!
Pitelet tällä hetkellä käsissäsi Prosessiteekkareiden eli lyhyemmin PT:n fuksiopasta,
läystäkettä, josta löydät varmasti vastauksen moneen kysymykseen liittyen opiskelupaikkaasi, opiskeluihin ja opiskelijaelämään. Tämä opas on tehty helpottamaan
opiskelujesi aloittamista, vähentämään epätietoisuutta sekä selventämään hieman,
mistä oikein on kyse, kun puhutaan teekkariudesta!
Olemme Oona ja Rudolf, lyhyemmin OoDolf, sinun uudet fuksipäällikkösi. Se tarkoittaa, että olemme vastuussa sinun ja muiden prosessiteekkarifuksien teekkarikasvatuksesta ja pidämme huolen, että jokaisen taival Aalto-yliopistossa alkaa parhaalla
mahdollisella tavalla. Tutustutamme sinut Otaniemeen, Aalto-yhteisöön ja teekkarikulttuuriin järjestämällä läpi vuoden tapahtumia mitä huikeimpien ihmisten kanssa.
Olemme koko fuksivuoden tukenasi matkalla kohti mahdollista Wappua, jolloin ehkä
sinäkin saat ansaitusti painaa päähäsi teekkarille tunnuksista tärkeimmän, teekkarilakin.
Teekkarit ovat tekniikan alan yliopisto-opiskelijoita, joilla on pitkä historia ja maine
tarmokkaana ja iloisenakin yhteisönä. Vuosien varrella teekkarit ovat tulleet tutuiksi
tekemisen meiningistään esimerkiksi erilaisten jäynien ja tempausten muodossa. Ilmapiiri Otaniemen teekkariyhteisössä on lämmin ja oletkin tervetullut osaksi
yhteisöä juuri sellaisena kuin olet.
Fuksivuotesi tulee olemaan ainutlaatuinen ja kehotammekin ottamaan siitä kaiken
irti. Mahdollisuuksia on monia ja Otaniemessä on valtava määrä tekemistä opintojen lisäksi, joten kannattaa lähteä avoimin mielin tapahtumiin ja tutustumaan eri
mahdollisuuksiin. Oma paikka voi löytyä esimerkiksi tankotanssin tai kuoron parista.
Opiskelijan elämä on juuri sellaista kuin haluaa sen olevan!
Syksyä ja tapaamistamme lämmöllä ja uteliaalla innostuksella odottaen,

OoDolf,
Oona ja Rudolf
Rudol Nikander			
040 4105490			
TG:@Dolffis			

Oona Hanska
050 4074822
TG:@oonahanska

fuksipaallikot@prosessiteekkarit.fi
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Moikkista Sinulle!
Meikäläisen nimi on Rudi, olen
fuksi ’17 ja Otaniemeen löysin tieni
radanvarren helmestä, Keravalta!
Opiskelen bio- ja kemiantekniikkan
kandipääaineessa, ja vapaalla
ollessani pelaan koripalloa,
palloilen ympäri Niemeä tai kulutan
omaa koloani pHuoneen sohvaan.
Diggailen musankuuntelusta kotona
ja keikoilla, sekä muistakin melko
geneerisistä asioista. Erikoistaitoni
ovat taktiset powernapit lähes
sormia napsauttamalla!

Heimoi!
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Mä oon Oona ja ensi syksynä
pitäisi käynnistellä kolmatta
vuotta Bio- ja kemiantekniikan
kandipääaineessa. Mun juuret ovat
vahvasti Lappeenrannassa, vaikka
sitä ei kuulemma enää puheesta
huomaa. Koenkin olevani vahvasti
otaantunut ja muhun törmää
suurimalla todennäköisyydellä
jostain päin Otaniemeä. Vapaa-aikaa
tulee vietettyä erilaisten pelien ja
viherkasvien parissa.
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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 opi
noissa, 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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Tämän fuksioppaan mahdollistivat:
Koonti: Oona Hanska ja Rudolf Nikander
Tekstit: Oona Hanska, Rudolf Nikander, Jere Vänskä, Axel Wilhelmson, Jouni Paltakari, Joona Pystynen
& Juho Kotiranta, Olga Partanen & Olli Tunkelo, Emilia Tognetty & Sasu Pasanen & Jaakko Sääskilahti,
PTH’19, Helena Sivula, FTMK’19, AYY, KY, TOKYO, Aleksi Heikkinen, Airi Antikainen, Sauli Rytkönen
Kuvat: Juliana Tsurkka, Oona Hanska, PTH’19, Henry Pietilä, Atte Mäkinen, Minerva Huovari ja 		
Elisa Juvonen, AYY, KY, TOKYO, Prosessiteekkarit,
Kiitos
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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 Jere Vänskä ja tehtäväni on
yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden
kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen.
Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja
johdan 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 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. Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo
vuodesta 1966. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan.
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Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään.
Teekkarin arvokkain tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. 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!

Jere Vänskä
Fuksimajuri ‘19
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Phuxivators Hälsning
Grattis till din studieplats på Kemi teknik och välkommen till Aalto-universitetet! Du skulle
inte ha kunnat välja bättre, framför dig har du nämligen ett helt fantastiskt phuxår.
Jag heter Axel och är Phuxivator på Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga nationen
vid Aalto-universitetet. Min viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar. Bara du vill tala
eller lära dig svenska här vid universitetet så är du varmt välkommen till TF. Vi tar emot alla
med öppna armar, det är bara att komma med till vårt nationshus, Urdsgallar, under orientationsveckan eller kontakta mig.
Det kommer att ordnas mycket 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, eftersom de som får tillräckligt med phuxpoäng kan få
teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!
Jag vet att Oona och Rudi 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 ta i tid itu med alla de nya utmaningarna som kommer. Ta checklistan i denna blaska till hjälp. Jag hoppas du har en skön
sommar och vi ses i september! :)

Axel Wilhelmson
Phuxivator ‘19
+358 45 112 7458
phuxivator@tf.fi
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Prosessiteekkarit

ry
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Puheenjohtajalta
Tervehdys tuleva fuksi!
Onnittelut uudesta opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! Olet astumassa mahtavaan ja monimuotoiseen yhteisöön, joka on täynnä uusia
mahdollisuuksia ja kokemuksia. Edessäsi on
ikimuistoinen ja tapahtumatäyteinen fuksivuosi,
joten suosittelen ottamaan siitä kaiken mahdollisen irti ja me prosessiteekkarit olemme myös
isona osana mahdollistamassa tätä sinulle.
Mutta keitä nämä prosessiteekkarit sitten ovat?
Prosessiteekkarit ry (PT) on vuonna 2012
perustettu korkeakouluyhdistys, joka toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alaisuudessa.
Yhdistyksen vastuulla on muun muassa uusien
Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoiden,
eli sinun, vastaanottaminen ja perehdyttäminen teekkarikulttuuriin sekä jäsentensä etuuksien edistäminen ja valvominen korkeakoulun
piirissä. Yhdistyksenä järjestämme paljon erilaisia
tapahtumia sitseistä ja saunailloista urheilu- ja
kulttuuritapahtumiin sekä kaikkea siltä väliltä.
Tämän lisäksi järjestämme paljon erilaisia
yritysvierailuja eli excursioita, joiden kautta on
mahdollista tutustua työelämään ja ehkä saada
uusia kontakteja yritysmaailmasta. Yhdistykseltä
löytyy koulun kiinteistöstä oma tila, Prosessihuone eli pHuone, jossa voi hengailla esimerkiksi
luentojen välissä nauttien jäsenistölle ilmaisesta
kahvista ja teestä sekä pelata pelejä tai kuunnella
musiikkia. pHuoneella on myös mahdollista ostaa
yhdistyksen haalarimerkkejä, kun paikalla on joku
hallituksen jäsen.
Tällä hetkellä yhdistystä pyörittää 11-henkinen hallitus ja heidän alla laaja joukko erilaisia
toimihenkilöitä, joiden ansiosta kaiken tämän järjestäminen on mahdollista meidän yli 400-päiselle
jäsenistölle. Kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut on tervetullut mukaan, sillä tekemistä riittää
ja kaikki otetaan avosylin vastaan. Toiminnan
ylläpitäminen on meille erittäin tärkeää, sillä
korkeakoulussamme aloittaa joka vuosi noin
150 uutta kandidaattivaiheen opiskelijaa ja tänä
vuonna ensimmäistä kertaa alkaa myös uusi englanninkielinen kandidaattiohjelma, johon otetaan
25 opiskelijaa.
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Jokainen vuosikurssi jättää omat jälkensä yhdistyksen historiaan ja nuoresta iästä huolimatta
yhdistyksellemme on muodostunut paljon omia
perinteitä, jotka tulevat sinullekin tutuksi vuoden
aikana. Suuren yhteisön myötä jokaiselle löytyy
aina jotakin ja henkilökohtainen neuvoni sinulle
on tutustua uusiin ihmisiin olla mieli avoimena
uusille kokemuksille, sillä koskaan ei voi tietää
mihin se johtaa.
Muista, että aina kannattaa kysyä jos jokin asia
askarruttaa ja huonoja kysymyksiä ei ole olemassakaan.
Nähdään syksyllä!

Jani Anttila, TkK
@jampade
Puheenjohtaja
Prosessiteekkarit ry

Yhdistyksen logo on Bourdonputkimanometri, vempain, jolla
mitataan painetta putkessa!

Hallitus tutuksi
Hei! Olen Jani ja opiskelen N:ttä vuotta biotekniikkaa, jonka lisäksi
toimin tänä vuonna hallituksen puheenjohtajana. Tehtäviini kuuluu
muun muassa yhdistyksen hallinnolliset asiat, toiminnan kehittäminen sekä rakkaan hallitukseni hyvinvoinnin ja jaksamisen huolenpito.
Tämän lisäksi työnkuvaan kuuluu paljon kokoustamista ja edustamista eri tahojen kanssa. Kouluaikana ja sen ulkopuolella minut voi
lähes aina löytää yhdistyshuoneelta eli Prosessihuoneelta (pHuone)
juomassa kahvia. Vapaa-ajalla tykkään kuunnella paljon musiikkia,
soittaa kitaraa, käydä lenkillä ja pelata videopelejä.

Heips! Olen Krista ja hallituksessa toimin sisä- ja ulkovastaavana sekä varapuheenjohtajana. Jatkan opiskelujani
syksyllä maisterivaiheessa Chemical and Process Engineering
-pääaineessa. Vastuina minulle kuuluu liikunta-, kulttuuri-,
hyvinvointi- ja alumniasiat. Sen lisäksi pidän yhteyttä Otaniemen ulkopuolisiin yhdistyksiin ja kiltoihin sekä ylläpidän
PT:läisten olohuonetta, pHuonetta. Onneksi minulla on
laaja porukka innokkaita ja motivoituneita toimareita
järjestämässä näitä. Vapaa-aikani käytän muodostelmaluistellen ja erinäisiä sarjoja ja leffoja katsellen. Aivan mahtavaa,
että olette tulleet Otaniemeen opiskelemaan, viettäkää
mahtavaakin mahtavampi fuksivuosi!

Hei vaan hei! Nimeni on Milja ja toimin tämän vuoden hallituksessa tiedottaja-sihteerinä. Eli minun kontolleni kuuluu
kokouksien pöytäkirjat ja joka viikko tuleva viikkotiedote,
joka on yhdistyksen yksi päätiedotuskanava! Muistelkaa sitä
siis vilkuilla välillä. Näiden lisäksi huolehdin myös yhdistyksen lehdestä, Proteesista ja taiteellisista johtajista, jotka
tekevät esimerkiksi FB-bannereita tapahtumiin. Muutoin
auttelen hallitusta aina tarvittaessa. Vapaa-aikani nyt kesällä
olen käyttänyt näytelmäharjoituksiin ja ratsasteluun sekä
tietenkin Netflixin katseluun!
Aivan super mahtavaa että olet päättänyt lähteä tänne
opiskelemaan. Lähtekää innolla kaikkeen mielenkiintoiseen
mukaan ja toivottavasti teillä on edessä ihan mahtava vuosi
joka on täynnä juuri oikeanlaista kemiaa!
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Heissan! Olen Peetu, 22-vuotias kolmannen vuoden opiskelija. Otaniemeen olen päätynyt Suomen Chicagosta, eli
Lahesta, mutta otaantuminen on ollut vahvaa. Toimin tämän
vuoden hallituksessa rahastonhoitajana. Työnkuvaani kuuluu
siis yhdistyksen jäsenlistan ylläpito sekä yhdistyksen raha-asioista huolehtiminen. Esimerkkinä huolehdin yhdistyksen
kirjapidosta ja makselen kokouksissa hyväksyttyjä laskuja.
Vapaa-ajalla tulee käytyä tapahtumissa sekä urheiltua Otaniemen ja lähiympäristön puitteissa. Tervetuloa Otaniemeen!

Moro! Olen Janika ja toimin PT:n hallituksessa opintovastaavana. Minun tehtäviin kuuluu opintopalautteen kerääminen ja
korkeakoulun henkilökunnan kanssa kokoustaminen opintoihimme liittyvistä asioista. Jos teillä on jotain kysyttävää meidän
tutkintoon liittyen tai haluatte antaa palautetta kursseista, tulkaa
ihmeessä juttelemaan! Syksyllä aloitan neljännen opiskeluvuoteni
maisterivaiheen Biomass Refining -pääaineessa. Vapaa-aikani vietän katsomalla koiravideoita ja nukkumalla päiväunia, silloin kun
pitäisi opiskella. Fuksivuosi on ainutlaatuinen, ja kannustan teitä
lähtemään mukaan kaikkeen itseään kiinnostavaan heti orientaatioviikosta lähtien. Onnea opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!

Tervehdys kaikille! Nimeni on Juhani (mutta tottelen myös
nimeä Juski) ja toimin PT:n kansainvälisyysvastaavana
(KV-vastaavana). KV-vastaavana tehtäväni on varmistaa, että
kaikki korkeakouluumme saapuvat kansainväliset opiskelijat
tuntevat itsensä tervetulleiksi kouluumme sekä yhteisöömme ja
autan heitä integroitumaan yleisesti teekkarielämään parhaani
mukaan. Toimin tiiviissä yhteistyössä vanhojen kiltojen KV-vastaavien, fuksikippareiden sekä tutoreiden kanssa ja yhdessä
autamme kaikkia apua tarvitsevia uusia opiskelijoita!
Aloitan viidennen opiskeluvuoteni, ja aloitan syksyllä maisteriopintoni Chemical and Process Engineering -pääaineessa.
Kandipääaineenani on bio- ja kemiantekniikka ja sivuaineenani
materiaalitiede. Olen syntynyt ja kasvanut Espoossa enkä ole
täältä onnistunut poistumaan 24 elinvuoteni aikana. Vapaa-ajalla tykkään kuunnella musiikkia, laittaa ruokaa sekä harrastaa
epäsäännöllisen säännölistä liikuntaa. Tapaamme varmasti
jossain tulevan vuoden monista tapahtumista tai pHuoneella,
joten tulkaa juttelemaan jos bongaatte minut jostain!
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Mooi! Mun nimi on Hertta ja mä oon IE:stä se E eli toimin tämän
vuoden hallituksessa emäntänä. Järkätään isännän kanssa kaiken
näköistä hauskaa, mutta lähinnä sitsejä ja ruokaa tapahtumiin.
Mutta koska emme millään selviäisi tästä hommasta kahdestaan,
on meillä paljon apukäsiä, muun muassa Apu-IE:t ja lukkarit. ApuIE:t nimensä mukaisesti auttavat meitä esimerkiksi ruuanlaitossa,
koristelussa ja tarjoilussa. Lukkarit puolestaan vastaavat teidän
laulattamisestanne sitseillä. Jos heräsi kysymyksiä, on hyviä tai
huonoja ehdotuksia tai muuten vaan asiaa ni tulkaa ihmeessä
juttelemaan jo vaikka orientaatioviikolla. Vapaa-aikani käytän (siis
IE hommien lisäksi) ruuanlaittoon ja Netflixin katseluun, mutta
tulee sitä joskus vähän urheiltuakin. Tervetuloa otaniemeen,
toivottavasti nähdään tapahtumissa!

Moi ja hei! Mun nimi on Anna, ja olen IE:stä se I, eli isäntä.
Tehtävänäni on järjestää PT:lle sitsejä ja muuta hulabaloota
yhdessä emännän kanssa. Tässä tehtävässä minua avustavat muun muassa apu-IEt ja lukkarit, joista ensimmäisiä
näette sitseillä yleensä tarjoilemassa ja jälkimmäisiä heittämässä huonoa läppää mikkiin. Eli jos PT:n tapahtumista
(tai melkeinpä mistä tahansa muusta) on kysyttävää tai
ehdotettavaa, kummastakin hihasta saa aina nykäistä!
Silloin kun en tee IE-hommia, käytän aikani suurimmaksi
osaksi partioon ja kämppikseni kanssa juoruilemiseen.
Kandipääaineeni on materiaalitekniikka.
Lämpimästi tervetuloa fuksivuodelle, hymyillään kun
tavataan!

Hölökynkölökyn! Mun nimi on Valtteri eli Waldo, ja toimin
PT:n hallituksen yrityssuhdevastaavana ja kiintiöoululaisena. Yhdessä yrityssuhdekisällieni kanssa ylläpidän ja hankin
uusia suhteita alamme yrityksiin esimerkkinä vuosisopimuksin yritysten kanssa sekä järjestän yritysvierailuja eli
excursioita. Ehkä fukseille tärkeimpänä tehtävänä hankin
ja koordinoin teille upouudet opiskelijahaalarit alamme
yritysten näkyvyyksillä! Vapaa-ajallani tykkään pelata koripalloa, musisoida ja pakottaa Oulu-juttuja(sillä oon ylypee
oululainen). Kandipääaineenani on kemian tekniikka ja prosessit (plus automaatio <3). Toivottavasti näemme syksyn
excursioilla ja muutenkin syksyn tapahtumissa, josta minut
löytää useimmiten.
Tervetuloa Suomen toiseksi parhaaseen paikkaan Oulun
jälkeen, eli Otaniemeen!
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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 matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopistoopiskelijaa 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

Terveisin,
Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja
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JÄSENEDUT JA PALVELUT:
www.tek.fi/jasenedut

Opintovastaavan opintokorneri
Moi kaikki tulevat prosessiteekkarit!
Aluksikin, onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa
opiskelemaan kemiantekniikkaa Otaniemeen! Minä
toimin tänä vuonna Prosessiteekkareiden hallituksessa opintovastaavana, ja tehtäviini kuuluu muun
muassa opintopalautteen kerääminen opiskelijoiltamme sekä toimiminen jäsenten edunvalvojana
ja tiedottajana opintoasioissa. Voitte kysyä minulta
tutkintomme yleisistä asioista sekä antaa palautetta
kursseista ja opinnoista ylipäätään.
Minun lisäkseni opintoasioissa auttavat myös opintoneuvojat. He auttavat esimerkiksi lukujärjestyksen
ja opintosuunnitelman laatimisessa, sekä kurssi-,
pääaine- ja sivuainevalinnoissa. He päivystävät
viikoittain koulurakennuksemme aulassa ja heille voi
myös laittaa sähköpostia.
Kanditutkintomme yhdistää monia eri teollisuudenaloja, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuus,
joten fuksivuotenne opinnot koostuvat keskenään hyvinkin erilaisista kursseista. Nämä
kurssit muodostuvat vaihtelevasti luennoista, laboratoriotöistä, laskuharjoituksista, nettitehtävistä ja ryhmätöistä. Useat uudenlaiset opetusmuodot voivat aluksi hämmentää lukiosta
yliopistoon siirtymisen jälkeen, mutta kyllä ne opinnot lähtevät sujumaan aikanaan. Yliopistossa olet itse vastuussa opinnoistasi ja niiden etenemisestä, joka on sekä vapauttavaa että
suurta vastuuta. Suurimmalla osalla kursseista (esim. labratöitä ja kielikursseja lukuun ottamatta) ei ole läsnäolopakkoa, eli valitset yleensä itse, mitä opetusmuotoja haluat käyttää
hyödyksesi opiskellessasi.
Vaikka olemmekin tulleet yliopistoon opiskelemaan, muistakaa myös rentoutua ja pitää
hauskaa. Kurssit voivat olla ajoittain hyvinkin kuormittavia ja aikaavieviä, joten on tärkeää
muodostaa tasapaino opiskelun ja vapaa-ajan välille. Esimerkiksi Aallossa löytyy paljon erilaista ajanvietettä kerho- ja yhdistystoiminnassa.
Ei hätää – näitä kaikkia asioita ei tarvitse muistaa, ne kerrotaan kaikki syksyllä uudestaan,
kun aloitatte opintonne. Toivottavasti nämä tiedot kuitenkin auttavat vähän selkiyttämään
mitä voitte odottaa fuksivuotenne opinnoilta. Pitäkää nyt hauska kesä, ja miettikää opintoja
vasta syksyllä. Edessänne on huikea fuksivuosi, nauttikaa siitä! Nähdään orientaatioviikolla!

Janika Hart
Opintovastaava ‘19
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Kandidaatin tutkinnon rakenne

PÄÄAINE
60 OP

PERUSOPINNOT
70 OP

KANDIDAATIN
TYÖ 10 OP

Kandidaatin tutkinto koostuu 180 opintopisteestä (op), jossa yksi opintopiste vastaa 27
työtuntia. Korkeakoulun suositus yhden lukuvuoden aikana suoritettavista opintopisteistä on
60 opintopistettä.

SIVUAINEOPINNOT
20-25 OP
VAPAASTI
VALITTAVAT
OPINNOT
25-30 OP

Perusopinnot: Kaikille yhteiset kurssit, joihin sisältyy mm. matikkaa, kemiaa, biologiaa, fysiikkaa,
materiaalitekniikkaa, prosessitekniikkaa, ohjelmointia, toinen kotimainen kieli ja yksi vieraan kielen
kurssi.
Pääaineopinnot: Valitsette yhden kolmesta kandipääaineesta: biotuotteet, kemia ja materiaalitiede,
tai kemian tekniikka ja prosessit. Näiden lisäksi pääaineopintoihin kuuluu kandidaatintyö. Pääaine
valitaan yleensä ensimmäisen vuoden keväällä.
Sivuaineopinnot: Opintokokonaisuus, jonka voi valita omasta tai toisesta Aallon korkeakoulusta, tai
toisesta yliopistosta.
Vapaasti valittavat opinnot: Voit valita tähän mitä vain kursseja, myös joitakin toisista yliopistoista.

Pääaineet
Biotuotteet
Pääaine antaa laajan näkemyksen biotuotetekniikan eri osa-alueista ja materiaaleista. Tärkeimpiä aihealueita ovat biokemia, solu- ja molekyylibiologia, kuitu- ja polymeeritekniikka sekä biopohjaisten materiaalien
rakenne ja ominaisuudet. Pääaineeseen kuuluu myös kestävien tuotantoprosessien perusteet biotekniikkaan,
biojalostamoihin sekä kuitu- ja polymeeritekniikkaan liittyen.

Kemia ja materiaalitiede
Tämä pääaine esittelee monipuolisesti modernin kemian eri osa-alueita ja monien alojen erityyppisiä materiaaleja. Pääaineen sisältö painottuu näihin aiheisiin: aineen rakenne, termodynamiikka, reaktiokinetiikka,
pinnat ja rajapinnat, aineen- ja lämmönsiirto sekä kemiallinen ja fysikaalinen analyysi. Tutustutaan kemian
ja materiaalitieteen sovelluksiin, ja siihen, miten näitä voidaan hyödyntää ja millaiset ympäristövaikutukset
näillä on teollisuudessa ja yhteiskunnassa.
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Kemian tekniikka ja prosessit
Pääaineessa tutustutaan kemiallisiin teollisiin prosesseihin, ja niiden perusilmiöihin, niissä tarvittaviin
laitteisiin sekä prosessisuunnitteluun kestävän kehityksen mukaisesti. Opitaan suunnittelemaan ja analysoimaan eri materiaalien tuottamiseen tarvittavia yksikköoperaatioita- ja prosesseja sekä laatimaan ja
mitoittamaan tuotantojärjestelmiä. Opetellaan myös arvioimaan tuotannon taloudellista kannattavuutta, päästöjä ja energiankulutusta.

Ensimmäisen syksyn opinnot
Tässä on esitelty fuksisyksyn kurssit, jotka sijoittuvat ensimmäiseen ja toiseen periodiin.
Periodit on merkitty kurssinimien jälkeen. Suurin osa fuksisyksyn kursseista kestää kaksi periodia (eli jouluun asti).

Korkeakouluopiskelijan ABC (I-V)
Tämä kurssi alkaa jo heti orientaatioviikolla ja kestää läpi lukuvuoden säännöllisen epäsäännöllisesti. Se sisältää erilaisia kandidaatin tutkintoon liittyviä aiheita ja harjoituksia, esimerkiksi laboratoriotyöskentelyn perusteet ja
alustavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemisen.
Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (I-II)
Esittely prosessiteollisuuden ja kemiantekniikan laskennan perusteista.
Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen (I-II)
Kemian peruskurssi, jossa kerrataan lukiokemian aiheita ja tehdään laboratoriotöitä. Perehdytään mm. atomin rakenteeseen, kemialliseen sitoutumiseen
ja analyysimenetelmiin.
Materiaalitieteen perusteet (I-II)
Tutustutaan materiaaliryhmiin sekä niiden ominaisuuksiin, valmistukseen ja
käyttösovelluksiin. Tehdään myös laboratoriotöitä.
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (II)
Tämä on ensimmäinen neljästä pakollisesta matikan kurssista. Kurssilla jatketaan lukion differentiaali- ja integraalilaskennasta.
Toinen kotimainen kieli (I-II)
Toisen kotimaisen kielen (suomi/ruotsi) opinnot koostuvat kirjallisesta ja
suullisesta kokeesta. Halutessaan voi myös tehdä kurssin. Nämä kannattaa
suorittaa heti ensimmäisenä vuonna alta pois.
Myös fuksipäälli
köt
tämän suorittam suosittelevat
ista fuksivuonna!
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Prosessiteekkareiden fuksitoimikunta
Prosessiteekkareiden sisäinen fuksitoimikunta koostuu kahdesta (2)
fuksipäälliköstä, ISOvastaavasta ja KV-vastaavasta. Yhdessä järjestämme
erilaisia tapahtumia ja pidämme huolta fukseista, ISOista sekä kansainvälisistä opiskelijoista. Vastaamme yhdessä myös syksyllä 2019 alkavan
englanninkielisen kandiohjelman opiskelijoiden fuksikasvatuksesta.
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ISOteksti
Helouhelou ja tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopistoon!
Olen Helena, 22-vuotias syntyperäinen espoolainen (eli kermaperse? :D). Opiskelen kolmatta vuotta ja kandipääaineenani on bio- ja
kemiantekniikka. Toimin tänä vuonna Prosessiteekkareiden ISOvastaavana, eli rekrytoin,
koulutin ja jatkossa koordinoin ISOja. Olen
valinnut teille 85 loistavaa ISOa, joiden lisäksi
jokaisessa ryhmässä toimii hallitusISO, eli
hallituksen jäsen.
Ainiin, mikäs se ISO nyt olikaan? ISOt ovat
usein toisen vuoden opiskelijoita, joiden
tehtävänä on auttaa teitä fukseja juoksevien
asioiden kanssa ja opastaa teitä opintojen ja
opiskelijakulttuurin pariin. Jos on kysyttävää
opintotuesta, parhaista bileistä tai kursseista,
ISOt kyllä auttavat – tai tietävät keneltä kysyä!
Heti orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä
teidät jaetaan noin 10 hengen fuksiryhmiin,
joissa kussakin on 5-6 ISOa ja yksi hallitusISO.
He esittelevät teille kampusta ja auttavat mm.
matkakortin hankkimisessa. Vuoden vieriessä
ISOt tulevat järjestämään teille erilaisia tapahtumia, kuten yhteisiä hengailuiltoja ja etkoja,
joissa pääsette tutustumaan paremmin ISOihin
ja toisiin fukseihin. Kannattaa varoa, sillä näistä
tyypeistä saattaa hyvinkin tulla teidän parhaita
kavereita ja labratovereita ;)

PTFTMK elementissään

Onnittelut vielä opiskelupaikasta ja tavataan
pian <3

Helena Sivula
ISOvastaava ‘19
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KV-vastaavan tervehdys
Hello dear new students,
Congratulations to you all for being
accepted to our amazing school and
Aalto community! My name is Juhani
(pronounced YOU-HONEY) and I’m the
International Officer for the Association
of Process Engineering Students (AKA PT
between friends). I started my studies in
2015 in the bio- and chemical technology
major and will be starting my studies in
the Chemical and Process Engineering
master’s programme this fall. I’ve also
dabbled in material sciences as my minor
during my bachelor’s studies.
As an International Officer I work in close
co-operation with the rest of the board of
the Association, especially the freshmen
captains. I also work very closely with the
old guilds’ International Officers to maintain and improve life in the CHEM international community! This is a very exciting
year for our Association as we’re welcoming our new Bachelor’s Programme
in Chemical Engineering freshmen for the
first time in our Association’s history. As
an International Officer my goal is to make
sure every new english speaking student
feels welcome in our student community.
I know it can be hard to arrive in a completely new country, so my mission as an
International Officer is to help everyone
integrate and become a part of our lovely
community and make sure every student
has equal opportunities to experience
what student life in Finland has to offer. I
am very excited to meet new people, as I
love learning about different cultures and
hear about our international students’
backgrounds.
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Alongside our freshmen captains and co-officers we
will make sure everyone gets to know the Teekkari life
and student culture via exciting and fun events, laid
back hangouts and general guidance on what there is
to experience.
I’m looking forward to meeting all you lovely people,
so have a great summer and I’ll see you all in September 😊  If  you  have  any  questions  or  want  to  know 
about something specific about Finland or arriving
here, feel free to contact me via email or Telegram.

Juhani Rahikka,
International Officer ‘19
kvvastaava@prosessiteekkarit.fi
TG: @juhikka

Sosiaalinen media
Prosessiteekkareita voit seurata useista eri sosiaalisista medioista!
@prosessiteekkarit
Prosessiteekkarit ry
Prosessiteekkarit ry

Liity Facebook
issa
Siellä tapaat op myös ryhmään PT-fuksit 20
19!
iskelutoverisi,
ISOt sekä OoD
omat fuksipää
olfin,
llikkösi.
https://www.fa
ce

book.com/gro

ups/PTfuksit19
/

Nettisivuiltamme www.prosessiteekkarit.fi voi myös käydä stalkkaamassa
yhtä sun toista!

Dolfin
Voit seurata myös Oo
vuoden
n
ävä
seikkailuja jännitt
itteista
oso
ta
vis
raa
varrelta seu
@pt_boys4ever
@pt_boys

“Mikä ihmeen telegram?”
Telegram eli TG on Otaniemessä suosittu ja laajalti käytetty ilmainen ja hyvin suojattu
viestintäsovellus. Tämä suosio johtuu pääosin siitä, että Telegram soveltuu ominaisuuksiltaan muita vastaavia sovelluksia (kuten WhatsApp) paremmin suurien ryhmien käyttöön.
TG:tä voi käyttää kännykkäsovelluksen lisäksi tietokoneelta käsin myös ilman, että käyttää
kännykkäsovellusta. Mukavana lisänä telegram on tunnettu moninaisista stickerpackeistään
eli stikuista, joita käyttäjät voivat haalia tai itse kehitellä höystämään ilmaisuaan.
Telegramista löydät myös keskusteluryhmän PTfuksit’19*! Tervetuloa juttelemaan ja
tutustumaan muihin fukseihin ja ISOihin. Keskusteluryhmässä jaetaan myös tärkeää tietoa
fuksivuottasi koskien!
Kannattaa myös tutustua keskusteluryhmiin #PT ja #otaniemi
*t.me/ptfuksit19
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Fuksivuoden fiilistelyä
HeiMoi!
Tervetuloa PT:lle, ja paljon onnea opiskelupaikasta! Täällä kirjottelee Olli ja Olga, fuksit
vuosimallia 2018 ja teidän tulevat ISOt. Vuosi
sitten meillä oli samanlaiset hieman jännittyneet fiilikset tulevasta lukuvuodesta. Vaikka
edessä olisi täysin uusi kaupunki etkä tuntisi
ketään, niin jännitys on turhaa, koska tulet varmasti kokemaan ihan mahtavan fuksivuoden.
Fuksivuosi alkaa Waraslähdöllä, joka on mahtava tilaisuus tavata tulevat opiskelukaverit, ja
jakaa yhteistä jännitystä tulevasta. Orientaatioviikon aikana pääset näkemään Otaniemeä
ja tutustumaan hieman teekkarikulttuuriin.
Kannattaa lähteä avoimin mielin kaikkiin
tapahtumiin ja varata koko ensimmäinen
viikko teekkarikulttuuriin tutustumiselle. Tästä
alkaakin vuoden mittainen kokemus, jonka
aikana pääsimme opiskelun ohella juhlimaan,
bilettämään, sitsaamaan, tanssimaan CanCanissä, excuilemaan, hukkaamaan kengät ja
kokemaan ensimmäisen opiskelijawapun.
Vaikka tänne on tultu lähtökohtaisesti opiskelemaan, kannattaa myös ottaa kaikki ilo irti tästä
ajasta. Meidän kokemuksemme mukaan voi
olla aktiivinen opiskelijaelämässä, ja silti onnistua hyvin kurssien suorittamisessa.
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Fuksivuoden kohokohdat olivat Nelikiltaristeily
ja Faasimuutos eli PT:n puolipitkä excursio.
Nelikiltaristeilyssä matkattiin lätäkön toiselle
puolelle Tukholmaan, jossa pääsimme
ulkoiluttamaan haalareita ja viihdyttämään
ruotsalaisia, yhdessä muiden kiltojen kanssa.
Faasimuutoksen aikana pääsimme käymään
Itä-Suomessa (Oulussa), tutustumaan alan yrityksiin ja sitsaamaan Lappeenrannassa. Näitä
parin päivän reissuja voimme ehdottomasti
suositella teille, koska niissä pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja syventämään vanhoja
suhteita kavereihin.
Kannattaa tehdä fuksivuodesta juuri sellainen
kuin itse haluaa, ja apua voi tulla kysymään
niin n:nen vuoden opiskelijalta kuin omalta
ISO:lta. Mahtavaa nähdä teidät uudet fuksit
ihan kohta!
Onnea fuksivuoden koitoksiin!

Terkuin,
Olga ja Olli
Fuksit ‘18

CanCan
Hiijohoi halojata päivää fuksit!
Onnittelut tasapuolisesti kaikille uudesta opiskelupaikastanne!! Olette valinneet hyvin :D
Kohta alkaa teidän ikimuistoinen fuksivuosi, jossa on (toivottavasti) CanCan läsnä. CanCan
on prosessiteekkareiden tanssiryhmä, johon kuka tahansa fuksi saa liittyä, ehdottomasti yksi
fuksivuotenne huikeimmista aktiviteeteistä! Treenejä ei tule olemaan äärettömän tiheään,
eli aikaa tulee siis jäämään muuhunkin opiskelijaelämään :)
Keikkaa on pitkin vuotta, aina sitseistä firman pikkujouluihin unohtamatta extempore keikkoja siellä sun täällä xD Ja hauskuutta ei esityksistä puutu! Pääsette itse suunnittelemaan
tanssinne (lue YouTube tutorial) ja valitsemaan biisit oman maun mukaan. Tanssitaitoa ei
todellakaan vaadita, sillä ideana on tanssia pilke silmäkulmassa ja hymy huulilla!
Ennen kaikkea CanCanissä pääsette tutustumaan läheisemmin muihin fukseihin, joita tulette
näkemään seuraavat n vuotta... Laittakaa siis tanssijalkanne vipattamaan ja suunnatkaa kohti
huikeaa kokemusta!!
Terkuin,

J&J
Juho ja Joona
CanCan -vastaavat ‘18
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Liikuntavastaavilta
Hei uusi PT-fuksi ja onnittelut opiskelupaikastasi!
Me olemme Jaakko, Sasu ja Emilia.
Opiskelemme toista vuotta CHEMillä ja
toimimme Prosessiteekkarien liikuntavastaavina. Opiskelijaelämä tuo mukanaan
paljon hauskoja kokemuksia ja haasteita.
Koulutöiden ja juhlinnan oheen saattaa
kaivata muutakin kivaa tekemistä. Mikä
olisikaan tähän parempi vaihtoehto kuin
liikunta! Samalla saa ylläpidettyä terveyttä ja mahdollisuuden tutustua moniin
uusiin ihmisiin.
Meidän tehtävänämme on pitää huolta yhdistyksemme liikuntatoiminnasta esimerkiksi järjestämällä mm. lajikokeiluja. Korkeakoulusarjaan pääset ilmaiseksi pelaamaan eri lajeja muita Aallon yhdistyksiä vastaan. Tämä kannattaa ehdottomasti käyttää hyväksi jos vähänkään
esimerkiksi koripallo kiinnostaa. Peleihin voi tulla kuka vain, eikä aiempaa kokemusta tarvitse
olla. Korkeakoulupeleistä saa lisää tietoa facebookista, joten liity ihmeessä CHEMsportsryhmään! Tulevana syksynä aloitamme Tietokillan kanssa yhteisvuorot, joissa pelaamme eri
pelejä rennolla meiningillä kaikki mukaan ottaen. Vuorot alkavat jo 15.8, joten kannattaa
seurata CHEMsportsia jo elokuun aikana. Tämän lisäksi kannattaa tutustua Aalto-yhteisön
eri yhdistyksiin ja liittyä heidän liikuntatoimintaansa.
Meille voi ehdotella kaikkia ideoita lajien tai urheilumuotojen suhteen, sekä kysyä muita
liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Saa muutenkin tulla juttelemaan ja puhumaan vaikka kouluhommista tai temppareista. Syksyllä on luvassa kaikkea kivaa!
Liikunta on hauskaa, otetaan siitä
yhdessä kaikki
ilo irti niin PTn kuin Otaniemen muissakin tapahtumissa!
Innolla liikkuvaa syksyä odotellen,

Jaakko, Sasu ja Emilia
liikuntavastaavat
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JO S PÄI VÄ SI OVAT LU ETU T
T ERVETU LOA ILLA LLA !
UniSport Otaniemi - opiskelijan liikuntakeskus
Kuntosali, ryhmäliikuntatunnit ja palloilua.
Otaranta 6 (vain 5 min kävely kandikeskuksesta)
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Vastavalmistuneen tarina
Tervehdys rakkaat fuksipalleroiset!
Nimeni on Juhani Heimo, ja valmistuin Diplomi-insinööriksi Kemian tekniikan
korkeakoulusta vuoden 2018 lokakuussa,
pääaineenani Sustainable Metals Processing.
Sitä vastoin siitä hetkestä, kun pidin käsissäni
oman fuksikipparini tekemää fuksiopasta ja
ihmettelin mitä tuleman pitää, on jo hieman
useampi vuosi. Niihin vuosiin mahtuukin
laskuharjoitusten ja opiskeluelämän rientojen lisäksi kaikenlaista sellaista, mitä en olisi
osannut kuvitellakaan: reilun parin viikon
ekskursio Piilaaksoon, siansaksan puhumista improvisaatiokurssilla, useampi reissu
yli kilometrin syvyyteen kaivosvierailuilla,
diplomityön kokeellisen osuuden tekeminen
ulkomailla... itsensä etsimistä ja löytämistä
milloin mistäkin.
Aloitin korkeakouluopintoni syksyllä 2012,
opintosuuntanani materiaalitekniikka.
Muistan, että siinä vaiheessa minulla ei ollut
kovinkaan selvää visiota siitä mikä minusta
isona tulisi, puhumattakaan siitä, mitä olin
tullut opiskelemaan. “Jotain kemiaan ja
fysiikkaan liittyvää” taisi olla käsitykseni. Tulin
siis kirjoitustenjälkeisen välivuoden jälkeen
Otaniemeen aika lailla takki auki, mutta ensimmäisten viikkojen aikana päätin opiskella
ainakin vuoden lähinnä siksi, että kaikki ihmiset ympärilläni olivat niin vietävän mukavia
ja ystävällisiä. Sille tielle jäinkin: opiskelujen
alkuvuosina touhusin mm. Prosessiteekkareiden hallituksessa Fuksipäällikkönä, ja kun
sen jälkeen kokeilin opintoihin keskittymistä,
huomasin päätyneeni varsin mielenkiintoiselle
alalle. Nykyään työskentelen Altenilla metallija kaivosteollisuuden laitostoimitusprojekteissa dokumentaatioinsinöörinä.
Teekkarikulttuurin ylivoimaisesti tärkein
piirre onkin mielestäni se, että kaikki otetaan
avosylin vastaan ja jokainen on tervetullut
osallistumaan. Tämä uusille tulokkaille avoin
ja ideoiden toteuttamiselle avoin ympäristö
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lieneekin syy sille, että Aalto-yliopiston
opiskelijayhteisön piiristä löytyy yhdistyksiä
jos jonkinlaisten kiinnostuksen kohteiden
toteuttamista varten. Niin purjelennosta
pöytäroolipeleihin, impro-teatterista orkesterisoitantaan, kuin reserviläistoiminnasta
kuorolauluunkin kattava yhdistyskenttä tarjoaa
jokaiselle mahdollisuuden oman ekolokeron
löytämiseen. Kaikenlaista pääsee tekemään,
kun vain uskaltaa lähteä mukaan.
Opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa,
sanovat, ja siitä kannattaakin nauttia täysin
rinnoin. Itseään pääsee haastamaan juuri niin
paljon kuin sielu sietää, mutta pitäkää pilke
silmäkulmassa kaiken sen tekemisen meiningin keskellä. Muistakaa, että kaikki kurssit
ehtii käydä ennen valmistumista, ja välillä saa
huilata. Omasta puolestani voin vielä sanoa,
että omien opintojeni tärkeimpänä antina
ovat olleet ne elämänkokemukset, joita pääsin
haalimaan, ja ne ihmiset, joihin sain mahdollisuuden tutustua.
Rakastakaa itseänne ja toisianne,

Juhani

Teekkarius
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Teekkarius ja teekkarikulttuuri
Teekkarius on yhdessä tekemistä, kilta-, yhdistys- ja ylioppilastoimintaa, perinteiden
kunnioittamista sekä uuden luomista. Keskeisimmät ja tunnistettavimmat teekkariperinteet ovatkin esitelty seuraavilla sivuilla. Ei ole vain yhtä tapaa olla teekkari: Oma
paikka löytyy varmasti, kun vain katsoo ympärilleen!

Teekkarilakki

Teekkarin on voinut tunnistaa
teekkarilakista jo yli 120 vuotta.
Teekkarilakki muistuttaa ylioppilaslakkia, mutta on jotain aivan muuta: Otaniemen teekkarilakissa on
kuusi kulmaa, ja lakin keskikohtaan
on kiinnitetty musta tupsu, joka
roikkuu lakin oikealla puolella.
Fuksi saa painaa teekkarilakin ensimmäisen kerran päähänsä (mahdollisesti järjestettävänä) Wappuna
keskiyöllä. Tämä on juhlallinen
hetki, sillä ansaitakseen lakkinsa,
fuksin täytyy ahkerasti vuoden
aikana kerätä fuksipisteitä*.

“Suomessa kaikki hullut saavat valkolakin.
Häiriintyneimmät heistä merkitään tupsulla.”

Teekk
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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 ja muita kilkkeitä oman maun
mukaan.
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Haalarimerkkejä

la ja tutusttiin fuksivuoden aikana osallistumal
*Fuksipisteitä kerätään fuksipistekor
änä ja
an fukspistekortin ensimmäisenä päiv
tumalla teekkarikulttuuriin. Saat ikiom
ksipisteet
sta www.prosessiteekkarit.fi/fuksit/fu
fuksipisteistä voit lukea lisää osoittee

Sitsit ja laulukulttuuri

Sitseillä eli akateemisissa pöytäjuhlissa syödään
hyvin, mutta illan ohjelman keskeisimmän osan
muodostaa laulaminen. Teekkari tunnetusti laulaa
mieluummin kuin hyvin, joten kenenkään ei tarvitse
ujostella oman äänensä suhteen. Nuotin vieressä
on usein eniten tilaa! 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.
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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. Vuonna 2016
koko Suomen teekkarit tempaisivat peruskoulun tärkeyden puolesta
vierailemalla lähes 1500 eri peruskoulussa.

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
1961Tukholman edustalla tehty jäynä. Muutama teekkari poikkesi ennen Vasa-laivan nostoa Tukholmassa ja palkkasi sukeltajan viemään pienoisversion Paavo Nurmen patsaasta laivan
kannelle. Patsas aiheutti ensin meriarkeologisen sensaation ja
myöhemmin pienen ulkopoliittisen selkkauksen.
“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja,
väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia
tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa
yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea
teekkarijäynä oli ja on varmaan edelleenkin siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden
äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, eikä
ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen
hetken aikaansaamiseksi.”
-- Ossi Törrönen
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
The Polytech Choir

KOELAULUT
17.9. klo 16
TUAS-talo (Maarintie 8)
Lisätietoa

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

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com
/Koelaulut2019S
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Order your copy now at keikka@humps.ﬁ!

050 353 4552

|

keikka@humps.ﬁ

|

humpsvakar.ﬁ
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DOMINANTE
LAULA M ALLA M A AIL M ALLE

Avoimet harjoitukset 9.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät 10.9. & 11.9.
Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä
Aada Taipale
050 919 6698
aada.taipale@aalto.fi
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Helmi Uusitalo
040 560 8305
helmi.uusitalo@aalto.fi

www.dominante.fi
#dominantechoir

Aalto-yhteisö

Kuva: Satu Räty, Peppi Seppälä, Emma Savela, Heikki Isotalo
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Hallituskummin tervehdys
Hei tuleva aaltolainen!
Onneksi olkoon opiskelupaikkasi johdosta, ja
tervetuloa ainutlaatuiseen Otaniemeen; artsilaisten, kylterien ja teekkarien yhteiseen kotiin!
Täällä tapahtuu jatkuvasti aivan uskomattoman
siistejä juttuja: kampus kehittyy ja laajentuu,
opiskelijat ja tutkijat pelastavat maailmaa
yrittämällä ja innovoimalla, ja yhteisömme luo
vuosi toisensa perään unohtumattomia elämyksiä
opiskelijoilta opiskelijoille.
Otaniemen Aalto-yhteisö tarjoaa sinulle loputtomasti mahdollisuuksia kokea ja oppia uutta.
Toivon, että löydät itsestäsi rohkeutta tutustua
siihen laajasti ja teet siitä myös itsesi näköisen.
Uusia opiskelijoita vastaanottavien järjestöjen
lisäksi yhteisömme yli 200 yhdistyksen joukosta
löydät niin urheiluun, kulttuuriin kuin yrittäjyyteen (ja vaikka mihin muuhun) keskittyneitä
yhdistyksiä ja kerhoja. Ja jos näiden joukosta ei
löydy mieleistäsi, niin voit perustaa oman! AYY:lta
voi saada tähän tukea niin rahallisten avustusten
kuin edullisten vuokratilojen muodossa. Kannattaa myös tutustua opiskelijoihin oman viiteryhmän ulkopuolelta. Ken tietää jos löydätkin oman
paikkasi ja samanhenkisiä ystäviä vaikka kylterien,
muotoilijoiden tai sähköteekkarien keskuudesta.
Poikkitieteellistä toimintaa voit kokea esimerkiksi
AYY:n tapahtumissa, vapaaehtoisena tai vaikuttamalla edustajistossa.
Yhteisöllisyyden mahdollistamisen lisäksi AYY
on sinun asiallasi pitämällä muuan muassa
opiskelijoiden hyvinvointiin, opetuksen kehittämiseen ja opintojen opiskelijalähtöisyyteen
liittyvät asiat päättäjien mielissä. Edunvalvonnan,
aaltolaisuuden rakentamisen ja yhteisömme
mahdollistajana toimimisen lisäksi tarjoamme
jäsenillemme esimerkiksi asuntoja sekä kertavuokrattavia tiloja. Näihin tulet aivan varmasti
tutustumaan jo orientaatioviikolla!
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Kaiken tämän yhteisöllisen runsaudenpulan ja
opintojen ristipaineen keskellä on helppo kokea
itsensä riittämättömäksi. Siksi toivonkin, että
muistat ennen kaikkea tämän asian: ole armollinen itsellesi. Vaihtoehtojen tuntuessa loputtomilta on helppo venyttää itsensä äärimmilleen
hyvinvointinsa kustannuksella. Aallossa on myös
helppo sortua vertailemaan itseään muihin,
kilpaillen niin parhaista kurssiarvosanoista kuin
vilkkaimmasta sosiaalisesta elämästä. Tästä ei
ole hyötyä kenellekään, ja kaikkein vähiten juuri
sinulle. Muihin vertailun sijaan vertaa tämän hetkistä itseäsi vaikka siihen kuka olit viikko, kuukausi
tai puoli vuotta sitten. Pienistä edistysaskelista
kasvaa näin ajan myötä jotain todella suurta! Aikanaan tulet valmistumaan, mutta se aika ei tule
vielä vuosiin. Sitä ennen koeta nauttia joka hetkestä; maailman parhaasta opiskelijan elämästä!
Näillä sanoilla tahdon toivottaa sinut vielä
kerran tervetulleeksi kohta kymmenvuotiaaseen
yhteisöömme! Parempaa aikaa et olisi voinut
opintojesi aloittamiselle löytää.

Taneli Myllykangas
AYY:n hallituksen jäsen
ja Prosessiteekkareiden hallituskummi
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Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta!
Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, jonka tunnistat myös kirjaimista AYY! 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 loputtomien mahdollisuuksien maailmaan.
Kannustamme sinua tutkimaan, olemaan utelias, oivaltamaan,
oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä pelkää, vaikka oman
paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus olla haastavaa.
Me olemme täällä tukemassa sinua ja auttamassa vaikeissa
paikoissa.
Ollaan yhteyksissä!
Anna Halsas
uusista opiskelijoista vastaava hallituksen jäsen

Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY
kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa.
Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon opetusta ja opiskelijaelämää.
AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin
niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus
osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n
piirissä toimivaa yhdistystä.
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AYY numeroina
14 000 jäsentä
200 järjestöä ja yhdistystä

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n
palveluista ja mahdollisuuksista osoitteessa AYY.FI

40 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
Satoja vapaaehtoisia

AYY_FI

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta
AYY

AYY_FI

Palvelut
Opiskelijaedut
Opiskelijana sinulla on oikeus satoihin etuuksiin, kuten Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja alennettuun opiskelijalounaaseen opiskelijaravintoloissa. Myös pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on
HSL-alueella ja olet päivittänyt matkakorttiisi opiskelijastatuksen HSL:n palvelupisteellä.
Samalla matkakortilla pääsee myös joihinkin yliopiston tiloihin!
Opiskelijapalvelu Frankin kautta saat opiskelijakortin, jolla varmistat opiskelija-alennukset
koko Suomessa. Frankilla on sekä digitaalinen että perinteinen muovinen opiskelijakortti.
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App (0€) on virallinen opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. Danske Bankin maksujärjestelmällä varustettu muovinen opiskelijakortti on maksuton kaikille opiskelijoille. Voit saada kortin ilman maksujärjestelmää
hintaan 15,10 €. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että muoviseen opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteista löytyy Frankin sivuilta osoitteesta FRANK.FI.
HUOM! Kun olet saanut kortin, muista hakea siihen myös vuositarra AYY:n palvelupisteeltä!
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Opiskelija-asuminen
AYY omistaa noin 2 600 opiskelija-asuntoa
Helsingissä ja Espoossa. Kaikilla AYY:n jäsenillä on oikeus hakea AYY:n asuntoja. Voit
hakea omaa asuntoa heti, kun saat vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta
yliopistolta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat
ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja
jaettaessa. Ylimääräisen hakijapisteen saa,
kun hakee ensimmäisen vuoden opiskelijana AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän pisteen
saadakseen on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. Voit selailla ja
hakea AYY:n asuntoja Domo-järjestelmän
kautta: DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit myös
hakea asuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS).

Terveydenhuolto
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
(YTHS). AYY:n jäsenenä saat tarvitessasi
apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden alueilla. Suurin osa
YTHS:n palveluista on maksuttomia yhteydenotot ja yleisterveyden käynnit mukaan
lukien, ja maksullisetkin palvelut on pidetty
kohtuuhintaisina.
Lisätiedot: YTHS.FI
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Yhdistykset ja
opiskelijakulttuuri
Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat oleellinen osa aaltolaista opiskelijakulttuuria. Vuoden kohokohtina toimivat Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet muut
tapahtumat heti orientaatioviikosta lähtien.
AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka
järjestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin ja peleistä muihin harrastuksiin. Uudet
opiskelijat ovat aina tervetulleita mukaan
yhdistystoimintaan. Kannattaa pysyä avoimena eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja
vaikuttaminen
AYY edustaa opiskelijoita yliopiston päätöksentekoelimissä ja ajaa opiskelijoiden etua
yhteiskunnassa. AYY:n valitsemien opiskelijaedustajien kautta opiskelijat pääsevät vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin.
AYY:n ylin päätöksentekoelin on edustajisto,
joka valitaan äänestämällä. Vaaleissa kaikki
AYY:n jäsenet voivat äänestää ja asettua ehdolle. Seuraavat vaalit ovat jo tänä syksynä
2019!

Muut palvelut
Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa jäsenilleen muitakin palveluita ja mahdollisuuksia design-kalenterista ja stipendeistä monenlaisiin vapaaehtoismahdollisuuksiin. AYY:lla on myös lukuisia
sauna- ja juhlatiloja, joita jäsenet voivat
vuokrata.
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What is KY?
For over a hundred years, and for years to come, KY
has and will be the home and community for all Aalto
University Business students. Founded in 1911, KY has
ever since provided its members services and benefits,
student advocacy and memorable experiences, as well as
friendships that last a lifetime.
KY exists solely for – and because of – its members.
Many students choose to volunteer their time and are
active in, for example, KY’s associations, committees and
project teams. Every degree student at Aalto University
School of Business may join KY and the membership is
free of charge.
KY Foundation, for its part, was founded to support the
students at Aalto University School of Business. The
foundation distributes grants and subsidies, for example,
to KY’s associations, individual projects and students
going abroad for an exchange period.
Together, KY ry and KY foundation form one united KY.

KY in numbers
Over 3000 members
108 years
3 locations
11 employees & 9 board members
Over 50 associations
Hundreds of volunteers
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TOKYO in a nutshell
600 TOKYO members
8 euros to join 
( 
 )

58 years old

( 
 )

12 000 visitors 


   

2 Restaurants
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ARTS in a nutshell
2000 students

17 Bachelor's programs

5 Departments

27 Master's programs



 
    


 
 



7th Art and Design University
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CHEMin vanhat killat
Prosessiteekkarit on ainut Kemian tekniikan korkeakoulun taho, joka ottaa fukseja vastaan.
Yhdistys on perustettu vuonna 2012 kandiuudistuksen myötä, jolloin kolme vanhaa linjaa
yhdistettiin yhdeksi isoksi koulutusohjelmaksi. Kuitenkin Kemian tekniikan korkeakoulussa
vaikuttaa Prosessiteekkareiden lisäksi edelleen kolme vanhaa kiltaa. Kemistikilta, Vuorimieskilta ja Puunjalostajakilta toimivat edelleen aktiivisesti osana korkeakouluamme esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia. Heidän toimintaansa kannattaa tutustua, sillä
heidän jäsenyytensä ja tapahtumat ovat avoimia myös fukseille.
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Puunjalostajakilta
Puunjalostajakilta (perustettu 1945) on yksi
CHEMin vanhoista killoista, ja kokoaa yhteen
puunjalostuksesta ja biotuotteista kiinnostuneita
opiskelijoita. Näiden alojen alle mahtuu paljon,
aina perinteisestä puunjalostuksesta, kuten sellu-,
ja paperitekniikasta uusiin, esimerkiksi muovia
korvaaviin biotuotteisiin.
PJK järjestää monipuolisesti erilaista toiminta
rennoista illanvietoista ja urheilutoiminnasta aina
yritysvierailuihin eli excursioihin ja yritysiltoihin.
Killalla on vahvat yrityssuhteet metsäteollisuuteen, ja erilaiset yritystapahtumat ovatkin todella
hyvä tapa tutustua tarkemmin alan toimijoihin ja
kaikkeen siihen, millaisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia metsäteollisuudella on tarjota. Tärkeä
osa toimintaamme on myös kiltahuoneemme eli
Kiltis, joka sijaitsee BIO2 rakennuksessa. Kiltiksellä
on aina avoimet ovet, ja sinne voi tulla juomaan
kahvia luentojen välillä, tavata kavereita tai pelata
kiltamme nimikkopeliä Siantappoa.
Tulkaa rohkeasti käymään Kiltiksellä ja tapahtumissamme, toimintaamme ovat tervetulleita kaikki!
Mikäli teillä on mitään kysyttävää PJK:sta tai alasta
yleisesti, minuun saa aina olla yhteydessä.
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Vielä kerran: onnittelut opiskelupaikasta, olette
tehneet hyvän valinnan ja syksyllä nähdään!
Tulkaa ihmeessä tutustumaan PJK:hon ja moikkaamaan Kiltikselle ja tapahtumiin!

Airi Antikainen, puheenjohtaja
Puunjalostajakilta ry
@puunjalostajakilta
puunjalostajakilta
https://www.puunjalostajakilta.fi/

Kemistikilta
Kemistikilta, Aalto-yliopiston killoista vanhin, perustettiin vuonna 1891 ja kilta juhlistaakin ensi
vuoden helmikuussa 129. syntymäpäiväänsä
riemukkaissa merkeissä. Kemistikiltaan voi liittyä
kuka tahansa biotekniikasta, kemiasta ja kemiantekniikasta sekä mahtavien kemistien seurasta kiinnostunut. Killan kautta pääset tutustumaan eri bio-, kemian- ja prosessiteollisuuden
yrityksiin ja työpaikkoihin sekä luomaan suhteita työelämään. Opiskelijoidemme virkistäytymiseksi kilta järjestää lisäksi sitsejä, bileitä ja
muita hauskoja tapahtumia.
Kemistikilta näkyy Prosessiteekkareiden haalareissa punaisena raitana, joka kuvastaa killan
vanhoja punaisia haalareita. Nykyisin kemistin
tunnistaa haalareiden punaisesta hihasta ja
kiltamme neon-atomi tunnuksesta. Helpoiten
löydät meidät kiltahuoneeltamme pelaamassa
perikansallisia kemistipelejä coronaa ja marjapussia sekä lukemassa kiltalehteämme Tislettä
kahvin tai teen juomisen lomassa.

Tervetuloa opiskelemaan ja nähdään syksyllä!

Aleksi Heikkinen, puheenjohtaja
Kemistikilta ry
@kemistikilta
kemistikilta
https://www.kemistikilta.fi/

Vuorimieskilta
Vuorimieskilta on vuonna 1947 perustettu
materiaalitekniikan opiskelijoiden ainejärjestö,
jonka tavoitteena on yhdistää alan opiskelijoita,
järjestää tapahtumia ja olla jäsentensä edunvalvojana yliopistolla. Kilta järjestää erilaisia vapaa-ajan virkistystapahtumia, auttaa kehittämään
koulutusohjelmaa ja rakentaa opiskelijoiden
välistä tiivistä yhteishenkeä.
Kilta tunnetaan Aalto-yhteisössä erittäin erikoisena, äänekkäänä ja näkyvänä kiltana huolimatta
sen pienestä koosta. Monille killan jäsenille tämä
pieni yhteistö tuntuu hyvin kotoisalta läheisten
kaverisuhteiden, eloisan menon ja hyvien muistojen ansiosta. Yhteisö on hyvin aktiivinen ja asioita
tehdään yleensä ei niin vakavasti, eli hauskaa on.
Vuorimieskillan kiltahuone sijaitsee pHuoneen
vieressä, sinisen verhon takana. Kiltahuoneella
on tiski ja jääkaappi, sekä runsaasti oleskelutilaa
sohvien muodossa. Kesän 2019 aikana tilaa on
tarkoitus rempata, joten tervetuloa tutustumaan
uusiin tiloihin syyskuussa virallisten avajaisten
muodossa.

Orientaatioviikolla on paljon ohjelmaa luvassa,
joten nähdään silloin!

Sauli Rytkönen, puheenjohtaja
Vuorimieskilta ry
@vuorimieskilta
vuorimieskilta
https://vk.ayy.fi/
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Otaniemen muut yhdistykset
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 ja oma lounasravintola
sijaitsevat Urdsgallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. Täffäläiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista.

Maanmittarikilta 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. Mittarien huuto on myös helppo tunnistaa.

Arkkitehtikilta AK 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.

Rakennusinsinöörikilta IK tai tuttavallisemmin Raksa on 1913 perustettu

ainejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääaineena oli rakennusja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareistaan sekä
legendaarisesta RAKSA JAKSAA huudosta.

Koneinsinöörikilta 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 vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti
Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoista.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu, pian satavuotias kilta.

Sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa vastikään uusittu logo 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!”
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Fyysikkokilta 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.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 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!

Tietokilta 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.

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.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden, 1999 perustama aine-

järjestö. 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.

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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OTANIEMI
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Otaniemen kampuskartta
1. Kandidaattikeskus, Otakaari 1
2. Kemiantekniikka, Kemistintie 1
3. Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2
4. Puu1, Vuorimiehentie 1
5. Kirjasto, Otaniementie 9
6. AYY keskustoimisto, Otakaari 11
7. Dipoli, Otakaari 24
8. Teknologföreningen TF, Otakaari 22
9. Väre & A Bloc

10. Maarintalo, Sähkömiehentie 3
11. Ossinlampi
12. YTHS, Otakaari 12
13. Smökki, Jämeräntaival 4
14. Rantsu, Vastaranta 1
15. Gorsu, Jämeräntaival 5
16. Ossinlinna, Otakaari 18
17. OK20, Otakaari 20
18. Otahalli, Otaranta 6

ssta
Syksyllä 2018 auenne teekin,
ap
.
A Blocista löydät mm
portin,
Es
,
Alkon, Clas Ohlsonin
eita
us
ja
kaksi ruokakauppaa
ravintoloita.
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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 ja KeTon välissä
Amfi porrasmaisen amfiteatterimainen ulkoilmarakennelma kandikeskuksella
Artsilainen Taiteen ja suunnittelun
korkeakoulun opiskelija, Aaltolaiskaveri
Assari kurssiassistentti, hän jolta voi kysyä apua
esim. laskutuvissa ja labroissa
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinäkin olet
jäsen!
CanCan prosessiteekkarifukseista koottava
messevääkin messevämpi tanssishow
CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu
DI diplomi-insinööri. Sinäkin ehkä joskus.
Dipoli Aallon päärakennus jossa opiskelijaravintola, isoja bileitä ja iso käpy
DOMO AYY:n asunnonhakemispalvelu,
domo.ayy.fi
Ekskursio excu, reipashenkinen yritysvierailu
Etkot kaikki mitä tapahtuu ennen juhlia
FTMK fuksitoimikunta, johon kuuluvat
kaikkien teekkarikiltojen (ja PT:n) fuksikapteenit
ja -päälliköt
Fuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija
Fuksimajuri FTMK:n puheenjohtaja Jere Vänskä,
päättää järjestetäänkö Wappu
Fuksipäällikkö päle, Prosessiteekkareiden fuksikapteeni eli fuksitoiminnasta ja -kasvatuksesta
vastaava otus. Fuksien tuki, turva ja auttava
puhelin
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa
HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma
IE Isäntä ja Emäntä, kallisarvoiset tapahtumista
vastaavat hallitushenkilöt
Into opintoasioissa Aallon opiskelijoille
tärkein tiedotuskanava (into.aalto.fi)
ISO Tutorhenkilö, johon tutustut ensimmäisenä
päivänä. Opastaa, auttaa ja toimii tukena ja
turvana läpi vuoden
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Itäinen satamakaupunki tunnetaan myös nimellä Helsinki
Jodel suosittu sovellus, jota lukiessa
lähdekrittiikki on erityisen suositeltavaa
Julkku teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy
parillisina vuosina
Juopuu PJK:n kiltalehti
JMT Jämeräntaival, poikamieskylän pääväylä
Jäynä harmiton ja hauska käytännön kepponen
Kandidaattikeskus myös Kandikeskus tai Päälafka. Tilastoja, faktoja ja analyysejä
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 kts. fuksipäällikkö, fuksikapteeni
Kipsari Väreessä sijaitseva, kasvis- ja vegaaniruokaan erikoistunut opiskelijaravintola
KK Kemistikilta
Kondensatio kondis, KK:n vuosijuhla keväällä
Kuumahionta kuumis, 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
Laskari laskuharjoitus, laskutupa
Lukkari laulunjohtaja sitseillä
Lämmönsiirto lämppäri, PT:n vuosijuhla syksyllä
Maarintalo 24/7 auki oleva työskentelytila
Manta Havis Amanda, vuosittain vappuna
lakitettava patsas Esplanadin puiston ja Kauppatorin välimaastossa
Mursu kauppakorkeakoulun ensimmäisen
vuoden opiskelija
MyCourses MC, maikkari, kursseihin liittyvät
tiedot ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä hoidetaan tätä kautta, mycourses.aalto.fi
n paljon, 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, sis. Ossinsauna,
Ossinkulma
Otaantuminen muusta maailmasta etääntyminen opiskeluiden lomassa. Maisemaa
kannattaa muistaa välillä vaihtaa!
PeTe Prosessiteekkareiden oma teltta,
joka näkyy ja kuuluu monissa tapahtumissa
pHuone prosessihuone, PT:n oma olohuone,
kts. kiltis
PJK Puunjalostajakilta, laus. “puujiikoo”
Polyteekkarimuseo JMT 3:ssa sijaitseva
teekkareiden historiaa esittelevä tila. Ihan
must paikka vierailla!
ProTeesi Prosessiteekkareiden oma
yhdistyslehti
Pruju/prujaaminen luentomoniste/ tenttialueen haltuun ottaminen yleensä erittäinkin
lyhyellä varoitusajalla
PT Prosessiteekkarit, me
Pälewiikkis fuksipäälliköiden sähköinen wiikkomaili, joka jaetaan sunnuntai-iltaisin. Jos
jotain kannattaa lukea niin tätä!
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 vuosijuhlien jälkeisenä päivänä
Sitsit akateeminen pöytäjuhla, jossa hyvää
ruokaa ja mukavaa seuraa jos laulannalta ehtii

SMT Servin Maijan tie, (p)erhekylän valtaväylä
Smökki Servin mökki, eräänlainen bilepyhättö
keskellä Otaniemeä, sitsejä ja bileitä iltaisin
Speksi musiikkipitoinen ja hauska interaktiivinen näytelmä
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 saa spagettia aina keskiviikkoisin
Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa,
pääosassa Gravitaatiossa ja Wappupäivän
aamuna
Vanha ostari ennen Ablockia palvellut ostari
KeTon vieressä
Viikkis yhdistyksen sähköinen viikkotiedote,
toimitetaan maanantaisin
VK Vuorimieskilta
Vuosijuhla vujut, vuosittain järjestettäviä yhdistysten syntymäpäiviä, yleensä vähän kuin
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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Save the date
Tälle sivulle on koottu joitakin teille tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia. Seuraa fuksipäälliköiden viikkomailia ja muita tiedotuskanavia, joista saat tarkemmat tiedot tapahtumista.

31.8. Waraslähtö
Katso seuraava sivu!
2.9. Ensimmäinen päivä
Luvassa on tutustumista kampukseen,
teekkarielämään ja muihin opiskelijoihin.
Varaa koko päivä ja ilta vapaaksi!
3.9. Aalto-party
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat.
4.9. Otasuunnistus
Hupaisaa tutustumista Otaniemeen
rastikiertelyn merkeissä yhdessä
korkeakoulujen kiltojen kanssa.
5.9. CHEM-kiva
Touhutaan ja temmelletään yhdessä korkeakoulun vanhojen kiltojen kanssa.
6.9. Kaudenavajaiset
Otaniemen kaudenavajaiset, lyhyemmin
kaukkarit, Smökissä.
9.9. FuksiGrillaus
Rentoa grillailua ja oheistoimintaa PT:n
porukalla.
10.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä, tällä kertaa itäisen
satamakaupungin eli Helsingin
keskustassa.
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12.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit.
20.-21.9. Lämmönsiirto VII
Prosessiteekkareiden vuosijuhlat.
23.9. LettuCup
Rentoa kisailua IK:n ja MK:n kanssa, jonka
jälkeen käristetään Rantsu ja lettuja!
30.9. Otatarhan ajot & Lakinlaskijaiset
Aika laskea lakit.
16.10. Prosessin optimointi
Tärkeä osa prosessiteekkariksi valmistumista.
1.11. Halloweenbileet
ISOjen teille järkkäämät bileet.
4.11. Fuksien juhlasitsit
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen fukseille
Teekkariperinneviikolla
14.11. Korkeakoulusitsit
Sitsit kaikkien CHEM:in kiltojen kanssa.
27.11. PikkujouluT
1.-3.12. Nelikiltaristeily
Länsinaapuriin ja takaisin, menossa mukana IK, Athene ja Prodeko.

Kutsu Waraslähtöön!
Lähde mukaan Waraslähtöön 31.8.
kello 15:00 alkaen Alvarin Aukiolle! Tule
tutustumaan fuksipäälliköihin, ISOihin ja
toisiin fukseihin ennen orientaatioviikkoa.
Kokoonnumme hengailemaan,
tutustumaan ja pelailemaan hyvässä ja
rennossa seurassa.
Prosessiteekkarit tunnistat sinisistä
haalareista, joissa on punainen, sininen
ja keltainen raita. Paikalla on myös
prosessiteekkareiden oma vihreä teltta,
PeTe.

Illempana siirrymme Otaniemen rantasaunalle, joka sijaitsee Jämeräntaival 7:n takana,
osoitteessa Vastaranta 1. Tarjolla on ruokaa, mahdollisuus saunoa, uida, sekä rentoutua
paljussa.
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa prosessiteekkarit.fi, jotta osaamme varata ruokaa riittävästi.
Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä erityisruokavaliosi tai jos satut tarvitsemaan illan
päätteeksi yösijan.
Mukaan kannattaa tulla vaikka vain vähäksikin aikaa!

MITÄ? Waraslähtö!
MISSÄ? Alvarin aukiolla ja Rantasaunalla
MILLOIN? La 31.8. klo 15:00 alkaen
MIKSI? Koska uudet kujeet, opiskelukaverit ja hyvä meininki!
MITÄ MAKSAA? 0 markkaa!
MITÄ TARVITSEN? Kevyeen liikuntaan sopivat säänmukaiset
vaatteet ja saunomisvälineet

Nähdään Waraslähdössä!
OoDolf ja muut prosessiteekkarit

MUISTILISTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ota opiskelupaikka vastaan opintopolussa
Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon ja liity Prosessiteekkareiden jäseneksi.
Ota kuitit talteen!
Tilaa opiskelijakortti (frank.fi)
Hae asuntoa (esim. HOAS ja AYY)
Hae opinto- ja asumistukea ajoissa
Liity Facebookissa ryhmään PT-Fuksit 2019
Merkkaa kalenteriin Waraslähtö 31.8.
Saavu 2.9. ajoissa Kemiantekniikan korkeakoululle ja varaa myös ilta vapaaksi.
Orientaatioviikko on ainutlaatuinen, joten suosittelemme muutenkin koko viikon
vapaaksi varaamista.
Nauti kesästä!

Etkö pääse osallistumaan ensimmäiseen päivään tai oletko lähdössä armeijaan?
Ilmoita siitä fuksipäälliköillesi osoitteeseen fuksipaallikot@prosessiteekkarit.fi
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