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Tervehdys Arwon Fuksi
Hei fuksi!

Suuret onnittelut opiskelupaikkasi johdosta!
Yliopisto-opiskelun lisäksi Sinulla on edessäsi upea fuksivuosi täynnä mitä moni-
naisempia teekkarikulttuurin rikastamia kokemuksia juhlallisista pöytäjuhlista aina 
railakkaisiin kisailuihin. Otaniemen värikäs yhteisö tarjoaa jokaiselle jotakin ja ha-
luamme auttaa juuri Sinua löytämään oman tapasi olla teekkari. Helpottaaksemme 
tutustumistasi tähän uuteen kiehtovaan maailmaan olemme koonneet Prosessiteek-
karit ry:n fuksioppaan, jossa esittelemme tulevaa opiskeluympäristöäsi, vastassasi 
olevia ihmisiä sekä Otaniemen yhdistyksiä. Tutustu oppaaseen kaikessa rauhassa 
omaan tahtiisi ja pidä se tallessa kertaustutkiskeluja varten.

Me olemme Valtteri ja Laura, mutta tottelemme yhteistä nimeä ValtRa. Olemme Pro-
sessiteekkareiden, lyhyemmin  PT:n, fuksipäälliköitä eli meidän tehtävämme ja ilom-
me on vastata vuosikurssisi fuksikasvatuksesta. Meihin voit olla yhteydessä jo kesän 
aikana, mutta tapaamme viimeistään syksyllä Waraslähdön ja orientaation merkeissä. 
Sinua ei kuitenkaan olla hylkäämässä omillesi orientaatioviikon jälkeen, vaan olem-
me tukenasi koko fuksivuoden aina mahdolliseen Wappuun asti. Vietetään yhdessä 
ikimuistoinen vuosi!

Valtteri Siira
045 2383171
Telegram: @valtterisiira

Laura Lukkarila
044 2111353
Telegram: @lauralukkarila

fuksipaallikot(at)prosessiteekkarit.fi

Meidän lisäksemme tulet tutustumaan  moniin yhdistyksiin, järjestöihin, kiltoihin 
ja kerhoihin, ensimmäisenä tietysti rakkaaseen PT:seen. Erilaisten vuoden mittaan 
järjestettävien tapahtumien kautta voit tutustua uusiin tai jo ennestään tuttuihin 
harrastuksiin sekä saada ystäviä ja unohtumattomia kokemuksia. Juuri tästä onkin 
fuksikasvatuksessa kyse: haluamme tarjota sinulle mahdollisuuksia kokeilla ja tutus-
tua erilaisiin asioihin, jotta löytäisit juuri ne sinulle mieluisimmat ajanviettotavat.
Vastassasi on innokas joukko auttavia ihmisiä, joten syksyä ei tarvitse jännittää. Juuri 
nyt tärkein tehtäväsi on onnitella itseäsi hienosta saavutuksesta ja nauttia tästä ke-
sästä.

Nähdään pian!

ValtRa, 
Valtteri Siira ja Laura Lukkarila
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Moi!
Olen Valtteri, voit sanoa minua Valdoksi! Aloitin 
opiskeluni rakkaassa korkeakoulussamme vuon-
na 2017 ja hurjan tieni olen tehnyt tänne Oulusta 
asti. Viimeistelen opintojani Kemian tekniikka ja 
prosessit -kandipääaineessa ja samaan aikaan 
aloittelen maisteriopintoja Chemical and Process 
Engineering -pääaineessa. Vapaa-aikaani kulutan 
koripallon, musiikin ja muuten vain Otaniemessä 
yleiseen palloiluun sekä vapaaehtoishommiin. 
Tutustuttaa, ku tavataa!

Hei!
Olen Laura, vuoden 2018 fuksi eli nyt aloitte-
len kolmatta vuottani Aallossa kandivaiheen 
pääaineenani Kemian tekniikka ja prosessit. 
Alkujaan olen kotoisin Keski-Pohjanmaalta, 
mutta viimeisen kahden vuoden aikana on 
Otaonnelasta tullut ihtelle kotoisa ja rakas 
paikka. Vapaa-aikana nautin lukemisesta, 
kavereiden seurasta ja rauhallisen päämäärät-
tömistä lenkeistä. 
Hauska päästä tutustumaan teihin kaikkiin!
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Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, 
arvoisa fuksi.

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yli-
opistossa! Olet suoriutunut pääsykokeista 
kunnialla ja on aika ottaa katse kohti tule-
vaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan 
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 
osaksi upeaa teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Rudolf Nikander ja teh-
täväni on yhdessä fuksikapteenien ja 
ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäi-
sestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen 
ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnassa ja johdan tekniikan 
alan fukseja vastaanottavien yhdistysten 
fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimi-
kuntaa, 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 

Fuksimajurin terveiset

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 teekkareiden lisäksi 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 teekka-
rit 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 kanssaelä-
jissään. 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 me 
teekkarit satummekaan keksimään!

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, 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 kulttuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset projektit, 
joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tah-
don rohkaista sinua, arvon 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 
fuksipäällikkösi 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 teekka-
reiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen teille 
järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimin-
taan täydellä sydämellä. Tutustu kurssikavereihisi, fuksipäälliköihisi, ISOhenkilöihisi 
sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen, uudet ystä-
vät sekä kokemukset ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistos-
samme voi sinulle tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi, 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!

Fuksimajuri

Rudolf Nikander



Hej på dig!

Varma gratulationer till din studieplats! Du har gjort ett ypperligt arbete, och det 
kommer säkerligen att belönas! Studietiden är en unik tid i ditt liv, och jag önskar att 
du tar all nytta av den. Jag heter Sara Salminen och är Teknologföreningens Phuxiva-
tor. Min huvuduppgift är att ta hand om Teknologföreningens, TF:s phuxar.

Phuxvators hälsning

Teknologföreningen är Aalto Universitetets svenskspråkiga nation. För att bli medlem 
i Teknologföreningen behöver du inte annat än ett intresse för att tala svenska, oav-
sett utbildningsprogram. TF är för alla, “ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”! Ta gärna 
tillfället i akt under de första dagarna vid Aalto då dina storasyskon tar er på besök 
till TF:s nationshus Urdsgjallar. Ifall du är nyfiken på vad allt vi gör på Teknologföre-
ningen är det bara att kontakta mig eller komma på besök till Urds! 

Phuxivator

Du har ett alldeles otroligt år framför dig, phuxåret är ett av de mest minnesvärda 
åren under studietiden. Kom ihåg att vila och njuta under sommaren. Genast från 
början händer det mycket, och jag rekommenderar att du går med på allt. På det 
sättet lär du känna phuxar och 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 Valtteri och Laura kommer att ta bra hand om dig, men jag är också alltid 
här för dig. Kom ihåg att läsa igenom hela denna blaska ordentligt, den innehåller 
mycket bra info.

Vi ses på hösten!

Kram,

Sara Salminen
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Koulutusohjelman johtajien terveiset

Terveisin,

Jouni Paltakari 
Kemian tekniikan    
kandidaattiohjelman johtaja

Hyvä fuksi. 

Tervetuloa Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakouluun! Olemme erittäin iloisia 
siitä, että olet tulossa opiskelemaan kemian tekniikkaa. Kemian tekniikan opetus ja 
tutkimus kytkeytyvät erittäin vahvasti aikamme merkittävimpiin haasteisiin: puhdas 
vesi ja ilma, uusiutuva energia, luonnonvarojen kestävä käyttö ja älykkäät materiaalit. 
Kemian tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto avaakin ovia lukuisiin erilaisiin ja mie-
lenkiintoisiin työtehtäviin sekä Suomessa että maailmalla.

Antti Karttunen
Kemian tekniikan 
kandidaattiohjelman varajohtaja

Kemian tekniikan 1. vuoden opinnot sisältävät monipuolisen kattauksen kursseja. 
Lukiosta tuttujen kemian, matematiikan ja fysiikan lisäksi pääset tutustumaan mm. 
kemian tekniikan, materiaalitieteen ja biotieteiden perusteisiin. Perusopinnot tarjo-
avat erinomaisen pohjan, josta voit jatkaa kohti syventäviä opintoja siinä pääainees-
sa, mikä sinua eniten kiinnostaa. Aalto-yliopistossa on myös tarjolla uskomattoman 
laaja valikoima mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia, joita voi sisällyttää sivuaineo-
pintoihin ja vapaavalintaisiin opintoihin.

Yliopisto-opinnot sisältävät oppimisen iloa ja vapautta ja toisaalta myös vastuu-
ta omien opintojen etenemisestä. Yliopisto tarjoaa opintojen ohjausta useissa eri 
muodoissa ja erityisen tärkeässä roolissa on luonnollisesti muiden opiskelijoiden 
tarjoama vertaistuki. Opinnoissa ei suinkaan tarvitse puurtaa yksin, vaan yhdes-
sä oppiminen sekä muiden opiskelijoiden että opettajien kanssa on keskeinen osa 
yliopisto-opintoja. Opinnot koostuvat hyvin monipuolisesti mm. luennoista, labora-
torioharjoituksista, laskuharjoituksista, projektitöistä ja tutkimusprojekteista. Monille 
opiskelijoistamme tärkeää on opintojen joustavuus. Opintoja voi suorittaa monissa 
eri muodoissa ja keväällä 2020 olemme kokeneet käytännössä, että Aalto-yliopiston 
opettajilla ja opiskelijoilla on todella vahvat taidot digitaalisten oppimisympäristöjen 
hyödyntämisessä. 

Toivottavasti pääset aloittamaan opintosi syksyllä 2020 motivoituneena ja hyvillä 
mielin. Kannattaa hypätä heti täysillä mukaan opintoihin ja opiskelijaelämään. Yli-
opisto on ennen kaikkea opettajien ja opiskelijoiden yhteisö ja me opettajat iloitsem-
me opiskelijoiden aktiivisuudesta. Yhteisöllisyys on myös tärkeä osa hyvää tasapai-
noa opintojen ja vapaa-ajan välillä. 
Onnittelut vielä opiskelupaikkasi johdosta ja nähdään syksyllä!
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Eero Järvinen
Teekkariyhdyshenkilö
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Jani Anttila
Prosessiteekkareiden TEK-yhdyshenkilö
jani.anttila@aalto.fi
+358 45 123 8785

Ps. Opiskelija-
jäsenyys 

on maksuton!

Terveisin,

Tervetuloa TEK-yhteisöön
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!  
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki irti 
opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 

Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa kesätyönhakuohjeita, 
koulutustapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa, ammattile-
htiä sekä paljon etuja ja alennuksia.

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

   
www.tek.fi/opiskelijat



PROSESSITEEKKARITPROSESSITEEKKARIT
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Tervehdys tuleva fuksi!

Mitä suurimmat onnittelut uudesta opis-
kelupaikastasi Aalto-yliopiston Kemian 
tekniikan korkeakoulussa! Olet liittymässä 
huippuosaajien joukkoon Suomen par-
haassa teknillisessä korkeakoulussa, sekä 
Aalto-yhteisöön, joka tarjoaa rajattomia 
mahdollisuuksia toteuttaa itseäsi. Tästä 
alkaa sinun fuksivuotesi, joka on täynnä 
uskomattoman hienoja tapahtumia, ih-
misiä sekä yhteisöjä. Fuksivuosi on ainut-
laatuinen tilaisuus kokea uutta ja upeaa, 
joten suosittelen sinua ottamaan siitä 
kaiken irti! Me Prosessiteekkarit pidämme 
huolen, että fuksivuodestasi tulee mah-
dollisimman hieno kokemus.

Prosessiteekkarit ry (ystävien kesken PT) on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan kor-
keakoulussa toimiva korkeakouluyhdistys, joka syntyi vuonna 2012 kolmen vanhan 
hakukohteen yhdistyttyä. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan alla toimiva, jäsenistöl-
tään yli 600 henkinen PT ottaa vastaan kaikki Kemian tekniikan korkeakoulun uudet 
opiskelijat ja tutustuttaa heidät teekkarikulttuurin, Aaltoyhteisöön sekä opiskelija-
kulttuuriin yleisesti. Tämä lisäksi yhdistys valvoo jäsentensä etua niin korkeakoulu- 
kuin Aalto-tasolla, sekä toimii yhteistyössä erilaisten toimielinten kanssa toiminnan 
kehittämiseksi. Yhdistys järjestää tapahtumia laajalla skaalalla, kuten saunailtoja, 
yritystapahtumia, illanviettoja, sitsejä, pelitapahtumia sekä kulttuuri- ja urheilu-
tapahtumia. Yhdistyksellä on laaja yhteysverkko alan yrityksiin, joiden kanssa jär-
jestetään paljon yhteisiä yritystapahtumia kuten yritysvierailuja, tehdaskierroksia 
sekä case-iltoja. Yritystapahtumat tarjoavat oivan katsauksen alan yritysmaailmaan 

ja niiden kautta voi saada arvokkaita kontakteja 
työelämään.

Puheenjohtajalta

Yhdistyksellä on oma yhdistyshuone, pHuone, kor-
keakoulun tiloissa, johon jokainen jäsen voi tulla 
viettämään aikaa, tapaamaan kavereita, juomaan 
ilmaista kahvia tai vaikka pelaamaan videopelejä. 
pHuone on erinomainen paikka tutustua uusiin 
ihmisiin, sillä siellä käyskentelee alan opiskelijoita 
aina fuksista vaariin. pHuoneelta voi myös ostaa 
yhdistyksen oheistuotteita, kuten haalarimerkkejä, 
tarroja sekä pinssejä aina kun hallituslainen on 
paikalla.

Tervetuloa hengailemaan, rentoutumaan tai juo-
maan kahvia pHuoneelle vaikka luentojen välissä 
tai ihan muuten vaan! pHuone löytyy osoitteesta 
Kemistintie 1 D 2.
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Yhdistyksen toiminta pyörii kokonaan vapaaehtoistyöllä. Yhdistystä pyörittää 11-päi-
nen hallitus, joiden alla toimii lähes sata toimihenkilöä. Hallituslaiset ovat vastuussa 
yhdistyksen toiminnan suunnittelusta sekä hallinnollisista asioista, ja toimihenkilöt 
toimivat heidän rinnallaan näiden ideoiden toteutuksessa. Ideoita otetaan myös aina 
mielellään vastaan koko jäsenistöltä ja yhdistyksen verkkosivuilla voi antaa ideoita 
tapahtumia tai muuta toimintaa varten! Toimihenkilöiksi valitaan kuka tahansa toi-
minnasta kiinnostunut, sillä tekemistä riittää aina. Ilman rakkaita toimihenkilöitämme 
ei yhdistyksemme toimintaa olisi. Toiminnan jatkuva kehittäminen on tärkeää, sillä 
meillä aloittaa vuosittain lähes 200 uutta opiskelijaa, joista tänä vuonna on 35 eng-
lanninkielisen kandidaattiohjelman fuksia.

Vaikka olemmekin Aalto-tasolla suhteellisen nuori yhdistys, meille on jo kertynyt 
hienoa historiaa sekä perinteitä. Jokainen vuosikurssi on erilainen, täynnä hienoja 
yksilöitä ja persoonia, mikä muokkaa yhdistyksen ilmettä hieman itsensä näköiseksi. 
Siksi kannustankin kaikkia olemaan aktiivisia yhdistyksen jäseniä, sillä yhdistyksen 
tarkoitus on palvella kaikkia jäseniään. Voit yhdessä fuksitovereidesi kanssa tehdä 
suuren vaikutuksen yhdistyksen tulevaisuuteen! Hieno yhteisömme on erittäin avoin 
ja kaikki ovat enemmän kuin tervetulleita liittymään mukaan meininkiin!
Lopuksi kannustan vielä sinua olemaan avoin, tutustumaan uusiin ihmisiin, olemaan 

pHuone sisältä nähtynä.
Takana yhdistyksen logo eli 
Bourdonputkinanometri, jolla mi-
tataan painetta prosesseissa!

aktiivinen sekä pysymään uteliaana koko fuksivuoden ajan. Aina saa ja kannattaa 
kysyä, jos jokin asia mietityttää, sillä todennäköisesti joku tietää kysymykseesi vas-
tauksen. Meillä ei tarvitse jäädä yksin, vaan voit olla osana suurenmoista yhteisöä, 
Prosessiteekkareita.
Innolla syksyä odottaen!

Juhani Rahikka
@juhikka
Puheenjohtaja
Prosessiteekkarit ry
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Heimoi! Oon Taru, N:nnen vuoden opis-
kelija ja tänä vuonna toimin hallitukses-
sa sisä- ja ulkovastaavana sekä varapu-
heenjohtajana. Tehtäviini kuuluu muun 
muassa suhteiden ylläpitäminen muihin 
alamme ainejärjestöihin, liikunta- ja 
alumnitoiminta sekä rakkaan yhdistysti-
lamme eli pHuoneen ylläpito. Vapaa-ai-
kani kuluu lähinnä sohvan nurkassa sar-
joja katsoessa. Mahtavaa, että päädyit 
juuri tänne ja tervetuloa Otaniemeen! 

Moi kaikille! Olen Janika, N:nnen vuoden opis-
kelija ja tämän vuoden tiedottaja-sihteeri. 
Lähetän jäsenistölle viikkotiedotteen, jonka 
lukemalla pysyt tietoisena Otaniemen ajankoh-
taisesta opiskelijatoiminnasta. Kirjoitan halli-
tuksen kokousten pöytäkirjat ja olen vastuussa 
yhdistyksen sometileistä ja lehdestä, Proteesis-
ta. Vapaa-ajallani touhuan koirani Chilin kans-
sa, leivon ja katson sarjoja. Nähdään syksyllä, 
ja muistakaa ottaa kaikki irti ainutlaatuisesta 
fuksivuodestanne!

Hallitus esittäytyy

Moro! Olen Juhani, N:nnen vuoden kemian-
tekniikan opiskelija Chemical and Process 
Engineering maisteripääaineessa. Toimin 
tänä vuonna hallituksen puheenjohtajana. 
Vastuullani on yhdistyksen hallinnolliset 
asiat, kokousten johtaminen, toiminnan 
kehittäminen sekä hallituspoppooni ohjaa-
minen ja heidän hyvinvoinnistansa huoleh-
timinen. Vapaa-ajalla tykkään laittaa ruo-
kaa, käydä salilla sekä kuunnella musiikkia. 
Minut voi spotata useimmiten pHuoneelta 
mälväämästä, joten tule rohkeasti juttele-
maan, jos sinulla tulee jotain kysyttävää tai 
muuten vaan haluat juttuseuraa!
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Moikka! Olen Nina, N:nnen vuoden kemmalai-
nen ja toisen vuoden ARTSilainen. Toimin tänä 
vuonna PT:n rahastonhoitajana, eli vastaan 
yhdistyksemme raha-asioista kuten laskutuk-
sesta ja kirjanpidosta. Lisäksi tehtäviini kuu-
luu jäsenlistojen ylläpito. Vapaa-aikani kuluu 
pääasiassa maalaamisen, kirjojen lukemisen ja 
tapahtumissa juoksemisen merkeissä. Törmäil-
lään syksyllä ja nauttikaa fuksivuodestanne 
täysillä!

Heipsan! Mun nimi on Julia ja toimin hallituksessa 
opintovastaavana. Käytännössä tämä tarkoittaa 
opintopalautteen keräämistä sekä kokoustamista 
korkeakoulun kanssa. Tulkaa ihmeessä juttelemaan 
tai laittakaa viestiä, jos teillä on kysyttävää tutkin-
toon liittyen tai haluatte antaa palautetta kursseista. 
Vapaa-ajallani tykkään katsoa sarjoja, pelata lauta-
pelejä ja saunoa. Ottakaa kaikki irti fuksivuodestan-
ne ja tavataan orientaatioviikolla!

Hei, olen Arvi, alun perin Helsingistä kotoisin 
oleva 18’ fuksi. Toimin Prosessiteekkarei-
den kansainvälisyysvastaavana ja yhtenä 
rataksena kansainvälisessä toimikunnassa. 
Tavoitteenamme on vastaanottaa vaihto-op-
pilaita ja toivottaa heidät tervetulleiksi kam-
puksellemme. Itse aloitan syksyllä kolman-
nen vuoteni kemian- ja prosessitekniikan 
parissa ja ohessa puuhailen tietotekniikkaa. 
Pidän musiikista, matkailusta ja pelailusta. 
Onnea fuksivuoteen ja tavataan pHuoneella.
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Moikka! Meitsi on Atte ja toimin tänä 
vuonna hallituksessa isäntänä. Vastaan 
emännän kanssa erilaisten tapahtumien 
suunnittelusta ja toteutuksesta, aina 
isoista sitseistä pienempiin illanviettoi-
hin. Tapahtumista IE:n löytää yleensä 
keittiön puolelta ja meille tärkeintä on 
se, että sinulla on hauskaa ja mukava 
olla! Vapaa-ajalla kahlaan Netflixiä sekä 
vietän aikaa kavereiden kanssa. Ikimuis-
toista fuksivuotta sinulle!

HelouHelou! Olen Olli ja toimin IE:n 
jälkimmäisenä kirjaimena eli emäntänä. 
IE järjestää yhdistykselle kaikenlaisia 
hauskoja tapahtumia muun muassa sit-
sejä, saunailtoja ja illanviettoja. Yleensä 
meidät löytääkin keittiön puolelta teke-
mässä ruokaa tai tiskaamassa kulhoja. 
Hallitushommien ja koulun ohella tyk-
kään viettää aikaa pHuoneella, lenkkeillä 
tai pyöräillä. Lisäksi partio ja reissaami-
nen ovat tärkeä osa elämääni.

Hellurei! Mun nimi on Sasu ja toimin PT:n 
hallituksessa yrityssuhdevastaavana. 
Yrityssuhdevastaavan hommiin kuuluu 
yrityssuhteiden luominen ja ylläpitä-
minen, yritysvierailujen järjestäminen 
sekä yhtenä tärkeimpänä uusien haa-
lareiden hankkiminen! Vapaa-ajallani 
kilpailen golfissa, urheilen aktiivisesti 
ja Otaniemessä minut löytää monesti 
tapahtumista ja salilta. Nähdään syksyllä 
excursioilla, tapahtumissa ja urheilemas-
sa! Tervetuloa Suomen opiskelijakehtoon 
Otaniemeen!



Prosessiteekkareiden fuksitoimikunta

ISOvastaavaISOvastaava

KV-vastaavaKV-vastaava

FuksipäällikköFuksipäällikkö

PT:n sisäinen fuksitoimikunta koostuu kahdesta fuksipäälliköstä, ISOvastaavasta 
ja KV-vastaavasta. Yhdessä järjestämme erilaisia tapahtumia, mutta huolehdim-
me myös arjen sujuvuudesta. Ensimmäistä PT-vuottaan viettävät vuosikurssilais-
tesi lisäksi myös englanninkielisen Chemical Engineering -kandilinjan opiskelijat 
sekä vaihto-opiskelijat. Muista siis tutustua myös muihin fuksitoimintaan osallis-
tuviin opiskelijoihin; ISOihin, CHEM-eng fukseihin ja vaihtareihin!

prosessiteekkareiden prosessiteekkareiden 
fuksitoimikunta 2020fuksitoimikunta 2020

FuksipäällikköFuksipäällikkö
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Tjäna ja onnittelut mitä mainioimmasta 
opiskelupaikasta!

Olen Tella, originally kotoisin Tuusulasta, 
mutta nykyinen teekkarikyläläinen, eli 
Espoon eliittiä one might say. Opiskelen 
kolmatta vuotta Kemian tekniikka ja pro-
sessit pääaineessa; olen siis etuoikeutettu 
kutsumaan itseäni KeLa-alfaksi.
Toimin saapumiseränne ’20 ISOvastaavana. 
Tämä tarkoittaa, että olen tähän mennessä 
rekrynnyt ja valikoinut Prosessiteekkarei-
den tulevat timanttiset tutorit, joita kut-
summe ISOiksi! Tulen myös koordinoimaan 
ISOja tulevan vuoden aikana. ISOt tulevat 
auttamaan teitä kaikessa mahdollises-
sa matkakorttien hausta (ja kulkuluvan 
koodaamisesta) kurssi-ilmoittautumisiin, 
tukiasioihin ja teekkarikulttuuriin pereh-
dyttämiseen. 

ISOista tulee myös fuksivuoden aikana 
usein läheisiä kavereita, labrapareja 
sekä tulevaisuuden kollegoja, joten 
luomanne kontaktit heihin(kin) ovat 
korvaamattomia. Uskaltautukaa siis 
heittäytyä ja kysellä kaikesta, sillä silloin 
saa toiminnasta maksimaalisen hyödyn 
irti. ISOt auttavat - tai tietävät keneltä 
kysyä apua.
Teidät tullaan jakamaan noin 10 henki-
lön fuksiryhmiin, joihin jokaiseen tulee 
noin 5 ISOa ja yksi hallitusISO (eli Pro-
sessiteekkareiden hallituksen jäsen). 
Näissä ryhmissä hoidetaan käytännön 
asioita, kierretään kampusta, vietetään 
hengailuiltoja ja etkoja sekä tutustutaan 
omaan vuosikurssiin (ja tietty ISOihin).

Nähdään pian! 
Ja jos ei nähdä niin törmäillään.

Tella Taskinen 
ISOvastaava ’20

ISOteksti
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Hei, ja onnittelut opiskelupaikasta minunkin 
puolestani! Tervetuloa Aalto-yliopistoon, jossa 
innovaatio ja kansainvälisyys kukoistavat. Meillä 
kemmalla aloittaa opintotaipaleensa taas syk-
syllä liuta uusia opiskelijoita, niin suomalaisia ja 
englanninkielisiä kandiopiskelijoita, kuin mää-
räajaksi Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita. 
Tervetuloa joukkoomme!

Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoilla 
on monenmoisia yhdistyksiä ja kiltoja, joiden 
parissa toimii paljon aktiivisia opiskelijoita eri 
taustoista. Kansainvälinen toimintamme kehit-
tyy jatkuvasti ja meille saapuukin vuosi vuodelta 
enemmän ja enemmän vaihto-oppilaita. Tämän 
lisäksi meillä aloittaa toista kertaa vuosikurs-
sillinen englanninkielisiä kandifukseja. Pitäkää 
tämä mielessänne, kun saatatte lafkan käytävillä 
törmätä uusiin englanninkielisiin ystäviinne.

Arvi Heinijoki
KV-vastaava 2020

KV-vastaavan tervehdys

Teillä fukseilla tulee syksyllä vastaan uudet paikat ja haasteet, joista selviätte var-
masti. Nauttikaa fuksivuodestanne ja lähtekää spontaanisti kokemaan uutta, oli se 
sitten uusi kielikurssi tai kerhotoiminta. Aallossa se kaikki on mahdollista. Opin-
tojenne edetessä teillä on myös mahdollisuuksia lähteä esimerkiksi vaihtoon. Jos 
kansainvälinen toiminta kiinnostaa, suosittelen tutustumaan meidän ihkaomaan 
CHEM-International toimintaan, jonne kaikki ovat tervetulleita. Myös englanninkieli-
taidon painottuessa suureksi osaksi opiskeluelämää maisterivaiheessa, on hyvä hioa 
kielitaitojaan jo valmiiksi jo kandivaiheessa. Nauttikaa fuksivuodestanne, tutustukaa 
ja tarttukaa kaikkeen uuteen mistä saatte kiinni!

PTFTMK’20 suunnit-
telemassa innolla 
syksyänne!
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Opintovastaavan Opintokorneri
Kanditutkintomme on monipuolinen ja se yhdistää 
metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden, ja fuksi-
vuoden aikana pääsetkin tutustumaan jokaiseen 
teollisuuden alaan. Kurssien opetusmuotoina käy-
tetään luentoja, laskuharjoituksia, laboratorio- ja 
ryhmätöitä sekä eri alustoilla tehtäviä nettitehtä-
viä, opetusmuodot vaihtelevat eri kurssien kesken. 
Uudet opetusmuodot saattavat hämmentää yli-
opistoon siirtymistä, mutta niihin tottuu nopeasti. 
Suurimmalla osalla kursseista, labra- ja kielikursse-
ja lukuunottamatta, ei ole läsnäolopakkoa ja opin-
not voi suorittaa haluamallaan tavalla. Kannattaa 
kuitenkin pitää mielessä, että yliopistossa olet itse 
vastuussa opinnoistasi ja niiden etenemisestä!

Kandidaattiohjelman rakenne
Kandidaatin tutkinto  on kokonaisuudessaan 180 opintopistettä (op). Yksi opintopiste 
vastaa 27 työtuntia. Korkeakoulun suositus yhden lukuvuoden aikana suoritettavista 
opintopisteistä on 60 opintopistettä.

Yhteiset opinnot 70 op: Kaikille yhteiset kurssit, joihin sisältyy muun muassa matema-
tiikkaa, kemiaa, biologiaa, fysiikkaa, materiaalitekniikkaa, prosessitekniikkaa, ohjel-
mointia, toinen kotimainen kieli ja yksi vieraan kielen kurssi.
Pääaineopinnot 70 op: Valitset yhden kolmesta kandipääaineesta: Biotuotteet,  Kemia 
ja materiaalitiede, tai Kemian tekniikka ja prosessit. Pääaineeseen kuuluu lisäksi kan-
didaatintyö. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. 
Sivuaineopinnot 20-25 op: Opintokokonaisuus, jonka voi valita omasta tai toisesta 
Aallon korkeakoulusta tai toisesta yliopistosta. 
Valinnaiset opinnot 15-20 op: Voit valita tähän haluamiasi kursseja. 

Kandidaatin tutkinto

Yhteiset opinnot Pääaineopinnot

Sivuaineopinnot Valinnaiset opinnot

70 op70 op

20-25 op 15-20 op

Kandidaatintyö 10 op
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Ensimmäisen syksyn opinnot

ValtRan vinkit opintoihin!
 
Fuksivuonna käytävissä kursseissa raken-
netaan pohjaa tuleville vuosille ja tutustu-
taan kaikkiin kolmeen kandipääaineeseen. 
Pääainevalinta tehdään fuksikeväällä, joten 
kannattaa ottaa hyöty irti ja tutustua rauhas-
sa kaikkiin vaihtoehtoihin. Yliopistossa on 
mahdollisuus opiskella omaan tahtiin, mut-
ta vaikka ensimmäinen vuosi onkin täynnä 
monenlaisia hauskoja opiskelijatapahtumia, 
suosittelemme suorittamaan kursseja ja 
käymään tenteissä. Opiskelusta ei kuitenkaan 
kannata kantaa liikaa stressiä; etsi rauhassa 
sinulle sopivia opiskelumetodeja, treenaa 
kavereiden kanssa ja nauti mielenkiintoisista 
kurssisisällöistä.

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 henkilökoh-
taisen 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 laboratoriotöi-
tä. Perehdytään muun muassa atomin rakenteeseen, kemialliseen sitoutumiseen ja 
analyysimenetelmiin. 

Materiaalitieteen perusteet (I-II) 
Tutustutaan materiaaliryhmiin sekä niiden ominaisuuksiin, valmistukseen ja käyt-
tösovelluksiin. Tehdään myös laboratoriotöitä. 

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (II) 
Tämä on ensimmäinen neljästä pakollisesta matematiikan kurssista. Kurssilla jatke-
taan 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 ensim-
mäisenä vuonna alta pois.

Ei kuitenkaan huolta! 

Ensimmäiset kurssi-ilmot tehdään 
ryhmänä yhdessä opintoneuvojien 
kanssa orientaatioviikolla. Opetus-
henkilökunta on ymmärtäväistä eikä 
kenenkään opiskelu kaadu virheel-
lisesti tehtyihin tai unohdettuihin 
ilmoittautumisiin, mutta helpotat 
kaikkien työtä kysymällä rohkeasti 
apua.

Vielä kursseille ei siis tarvitse ilmota, 
tärkeintä nyt on, että nautit kesästä 
ja lataat akkuja syksyä varten!

Tässä on esitelty ensimmäisen syksyn opinnot (I ja II periodin). Suurin osa kursseista 
kestää kaksi periodia eli joulukuulle saakka.
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Paljon onnea teille upouusille PT-fukseille opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa.
Olemme Mikael ja Tessa, fukseja vuosimallia ‘19 ja teidän tulevia ISOjanne. Tulimme 
kertomaan teille omasta tapahtumarikkaasta fuksivuodestamme. Vuotemme lensi 
Prosessin Käynnistyksen siivittämänä tenttien, bileiden, uusintojen sekä myöhästy-
neiden labraselkkareiden halki lopulta poikkeukselliseen ja ainutlaatuiseen etäwap-
puun.

Fuksivuosi lähti käyntiin Waraslähdöllä ja orientaatioviikolla, jolloin ISO:t tutustut-
tivat meidät teekkarikulttuuriin, Otaniemeen ja opiskelijaelämään. Silloin kannattaa 
ehdottomasti lähteä kaikkeen mukaan, jos vain suinkin pääsee. Etenkin Waraslähdös-
sä karistettiin suurimmat jännitykset alkavasta vuodesta ja raotettiin ovea prosessi-
teekkareiden yhteisöön. 

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana tulette saamaan maistiaisia kolmesta PT:n 
pääaineesta, joista saatte valita keväällä mieluisimman. Opiskelemalla tunnollisesti 
tutustutte pääaineisiin parhaiten. Raskaat työt vaativat vähintäänkin yhtä raskaat hu-
vit. Eri yhdistykset ja killat järjestävätkin monimuotoisia tapahtumia ympärivuotisesti 
vastapainona opiskelulle. Tapahtumissa voi kiertää täysin oman halun ja jaksamisen 
mukaan, mutta onneksi bileitä löytyy melkeinpä joka viikonpäivä kovimmille juhlijoil-
le. Otaniemestä löytyy myös monia yhdistyksiä, jotka ottavat uusia jäseniä avoimin 
mielin vastaan. 

Fuksivuoden fiilistelyä

Toivomme, että maailman tilanne olisi helpottanut teidän fuksivuotenne alkaessa. 
Haluamme kuitenkin muistuttaa, että vaikka asiat eivät menisikään suunnitellulla ta-
valla, voi niistä silti nauttia. Esimerkiksi meidän fuksivuotenamme peruttujen tapah-
tumien tilalle järjestettiin toisia, vähintään yhtä hauskoja tapahtumia.

Fuksivuoden aikana pääsee tutustumaan 
mahtaviin tyyppeihin, teekkariperin-
teisiin ja otaslangiin. Tärkeintä on, että 
teet vuodesta omannäköisesi ja lähdet 
rohkeasti mukaan kaikkeen, mikä sinua 
kiinnostaa!

Nähdään syksyllä uudet fuksit!
Terveisin,

Mikael ja Tessa 
teidän tulevat lemppari-ISOt ;)
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Moikka ja tervetuloa uusi fuksi!

Uusi opiskelupaikka ja fuksivuosi tuo 
mukanaan paljon muutakin uutta 
ja hienoa kuin koulua, ja CanCan on 
loistava esimerkki siitä! Saatat ihme-
tellä, että mikä ihmeen CanCan, mutta 
ei huolta! Vastaus tähän ja moneen 
muuhun asiaan tulee kyllä:)

CanCan on Prosessiteekkareiden fuk-
sien tanssiryhmä, jossa tanssitaito on 
toissijaista. Pääpaino on ehdottomasti 
hauskanpidossa ja hyvässä meiningis-
sä, ja mukaan kannattaa tulla vaikkei 
olisi ikinä edes tanssinut. Tanssit pää-
sette suunnittelemaan itse (Youtuben 
tutoriaalit ovat hyviä ystäviä) treeneis-
sä, joita on sitä mukaa kun esiintymi-
siä on tiedossa. Keikkoja on yleensä 
säännöllisen epäsäännöllisesti, aina 
sitseistä yksityistilaisuuksiin.

Opinnot eivät todellakaan ole este 
tanssimiselle, vaan CanCan toimii pi-
kemminkin hyvänä vastapainona pänt-
täämiselle! Fuksivuoden parhaimmat 
muistot liittyvätkin monella CanCa-
niin, ja usein vanhat tanssijat ovatkin 
huutamassa eturivissä keikoilla. Kaikki 
pääsevät mukaan, joten älä missaa 
tätä mahdollisuutta ja lähde ihmeessä 
messiin syksyllä!

CannCann

Terkuin,

Jussu & Henrietta
CanCan -vastaavat ’19
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Hei PT-fuksi ja onnittelut opiskelupaikasta!

Me olemme Linh, Eino sekä Peetu, Prosessiteekkareiden liikuntavastaavat. Olemme 
sekoitus toisen, kolmannen sekä neljännen vuoden opiskelijoita, ja tehtävänämme 
on järjestää liikuntatapahtumia PT:n jäsenistölle. Fuksivuosi tulee olemaan kiireinen 
ja täynnä uusia kokemuksia sekä puurtamista koulutöiden parissa. Näiden oheen me 
tahdomme tarjota mahdollisuuden liikkumiseen ja urheiluun, jotta teidän mielenne 
pysyisi virkeänä ja kroppa kunnossa.

Pyrimme tarjoamaan jäsenistölle mo-
nipuoliset mahdollisuudet liikkua. Me 
järjestämme esimerkiksi lajikokeiluja, 
joissa pääsee parhaimmillaan tutustu-
maan ennestään tuntemattomaan lajiin. 
CHEMeleons joukkueemme on muka-
na myös muutamassa urheilusarjassa, 
joissa pääsee eri palloilulajien merkeis-
sä pelaamaan muita Aallon yhdistyksiä 
vastaan. Pyrimme järjestämään säännöl-
lisesti myös sulkapallovuoroja jäsenistöl-
le, ja meillä on viikottainen yhteinen liikuntavuoro Tietokillan kanssa, jossa pelataan 
rennolla asenteella. 

Liikuntatapahtumiin otetaan kaikki lämpimästi vastaan ja mitään aiempaa kokemusta 
ei tarvitse olla, asenne ratkaisee! Liikuntamahdollisuuksia on Otaniemessä paljon ja 
puitteet ovat hyvät. Paikallinen Unisport tarjoaa hyvän kuntosalin sekä tilat ryhmälii-
kunnalle, ja myös pallopelit ovat mahdollisia. Ulkona on mm. urheilukenttä, ulkokun-
tosali sekä hyvät lenkkeilymaisemat. Kannattaa käydä tutustumassa myös Aalto-yh-
teisön eri yhdistyksiin ja heidän tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin.

Muistakaa ottaa kaikki irti sekä 
Otaniemen että PT:n liikuntatar-
jonnasta. Mahdollisia ehdotuk-
sia ja ideoita liikuntaan liittyen 
voi laittaa liikuntavastaaville 
ja meille voi muutenkin tulla 
vapaasti juttelemaan. Liikunta 
kuuluu jokaisen arkeen, joten 
rohkeasti mukaan! 

Tervetuloa Otaniemeen, näh-
dään syksyllä liikunnan mer-
keissä!

Peetu, Linh sekä Eino
Liikuntavastaavat

Liikuntavastaavien terveiset



HARJOITUS TEKEE 
MAISTERIN!

Monipuol ista treeniä opiskel i jahinnoin lähel lä s inua.

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI

UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta 
kuntosalia, lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia 
ja palloiluvuoroja.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI
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Arwon fuksi,

Olet aloittamassa koko elämääsi mullis-
tavaa matkaa, joten suosittelen varautu-
maan hyvin ja ottamaan siitä kaiken irti. 
Itse en ainakaan fuksina osannut vielä 
kuvitella mitä tulevat vuodet toisivat tul-
lessaan tai sitä, kuinka pystyisin hyödyn-
tämään matkalla opittua työelämässä ja 
elämässä muutenkin. Miten tämä kaikki 
tapahtui? Totta puhuen osittain sattu-
man kautta ja osittain hyvällä suunnitte-
lulla.

Itse löysin oman polkuni Prosessiteekka-
reiden toiminnasta jo heti fuksivuonna 
2013 ja tämän innoittamana uskalsin 
lähteä rohkeammin haastamaan, kehit-
tämään ja etsimään itseäni koko opiske-
lujen ajan. Vapaaehtoistoiminnalla sain 
myös aivan loistavaa vastapainoa opis-
kelulle, mikä oli erittäin tärkeää. Tämä 
sama pätee myöhemmin sitten työelä-
mässä. 

Onnitellut ja tsemppiä opintoihin! 

Ystävällisin terveisin ja opiskeluaikoja
lämmöllä muistellen

Janne-Joonas ”J-J” Tiitinen
Diplomi-insinööri 
(Teekkarius on ikuista)

Vastavalmistuneen tarina

Wanhan vinkit opiskeluun ja työelä-
mään: 

• Löytäkää omat polkunne, nauttikaa 
opiskeluajasta täysin sydämin, sillä 
(noin) viisi vuotta menee yllättävän 
nopeasti ja se on täysin ainutlaatuis-
ta aikaa, jota ei myöhemmin välttä-
mättä elämässä ole. 

• Opiskelkaa sopivan ahkerasti, mutta 
älkää liikaa. Tiedän, että se saattaa 
välillä tuntua mahdottomalta, sillä 
kurssien suorittamisella ja oppimi-
sella on iso ero. Tärkeintä ei ole pel-
kästään se mitä opitte vaan se, että 
opitte oppimaan ja etsimään tietoa 
sekä ajattelemaan ja tulkitsemaan 
sitä kriittisesti.

• Luokaa rohkeasti uutta ja arwostakaa 
wanhaa. Älkää pelätkö epäonnistu-
mista, sillä epäonnistumisesta oppii 
yleensä parhaiten ja aina voi kokeilla 
uudestaan.

• Tutustukaa rohkeasti uusiin ihmisiin, 
sillä tulipa elämässä mitä tahansa 
eteen niin hyvien ystävien seurassa 
mikään ei ole mahdotonta.

• Pitäkää itsestänne ja toisistanne 
huolta.

• Miettikää mitä haluatte tehdä tu-
levaisuudessa ja tähdätkää siihen. 
Eikä se haittaa vaikka, ette tietäisi 
mitä haluatte tehdä muutaman 
vuoden opiskelujen jälkeen. Teh-
kää sitä, mikä on mielenkiintoista 
ja hyödyllistä. Tuntekaa taitonne ja 
hyödyntäkää niitä parhaalla mah-
dollisella tavalla. Koko maailma on 
teille avoin, eikä koskaan ole liian 
myöhäistä!



TEEKKARIUSTEEKKARIUS
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Teekkarius ja teekkarikulttuuri

Härpäkkeitä

Teekkarilakki

CHEMin vanhan killan hiha

Haalarimerkkejä

Teekkarilakki
Teekkarin on voinut tunnistaa 
teekkarilakista jo yli 120 vuotta. 
Teekkarilakki muistuttaa yli-
oppilaslakkia, mutta on jotain 
aivan muuta: Otaniemen teek-
karilakissa on kuusi kulmaa, ja 
lakin keskikohtaan on kiinnitetty 
musta tupsu, joka roikkuu lakin 
oikealla puolella. 

Haalarit
Tupsulakin lisäksi teekkarin tunnistaa haalareista. Haalarikulttuuri rantautui Suo-
meen 1980-luvun alkupuolella Ruotsista, ja teekkareiden kautta haalarikulttuuri on 
levinnyt kaikkien opiskelijoiden keskuuteen. Jokaisella killalla on omanlaisensa haa-
larit, Prosessiteekkareilla ne ovat siniset. Haalaria kannetaan ylpeänä omasta opiske-
lualasta ja niihin usein kiinnitetään erilaisia haalarimerkkejä ja muita kilkkeitä oman 
maun mukaan. 

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

*Fuksipisteitä kerätään fuksipistekorttiin 
fuksivuoden aikana osallistumalla ja tutus-
tumalla teekkarikulttuuriin. Saat ikioman 
fuksipistekortin ensimmäisenä päivänä ja 
fuksipisteistä voit lukea lisää osoitteesta 
https://prosessiteekkarit.fi/fuksipisteet/

Usein Prosessiteekkarit vaihtavat toisen hihansa 
jonkin korkeakoulumme vanhan killan hihaan. 
Näin henkilö voi näyttää kiinostustaan kiltaan tai 
tiettyyn opintosuuntaan.  
Myös muunlainen haalareiden tuunaaminen on 
normaalia; esimerkiksi Valtteri on vaihtanut hi-
hansa sisarkiltamme Oulun Prosessikillan hihaan!

Teekkarius on yhdessä tekemistä, kilta-, yhdistys- ja ylioppilastoimintaa, perinteiden 
kunnioittamista sekä uuden luomista. Seuraavilla sivuilla on esitelty tunnistettavim-
pia teekkariperinteitä. Ei kuitenkaan ole yhtä oikeaa tapaa olla teekkari: oma paikka 
löytyy varmasti, kun vain katsoo ympärilleen!

Fuksi saa painaa teekkarilakin 
ensimmäisen kerran päähänsä 
(mahdollisesti järjestettävänä) 
Wappuna keskiyöllä. Tämä on 
juhlallinen hetki, sillä ansai-
takseen lakkinsa, fuksin täytyy 
ahkerasti vuoden aikana kerätä 
fuksipisteitä*. Teekkarilakki on 
kesälakki eli sen pääasiallinen 
käyttöaika on 1.5. - 30.9.
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Sitsit ja laulukulttuuri
Sitseillä eli akateemisissa pöytäjuhlissa syö-
dään hyvin, mutta illan ohjelman keskeisim-
män 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 perin-
teisiä 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 pukeutu-
vat frakkiin ja naiset pitkään iltapukuun.

Polyteekkarimuseo
1958 perustettu Polyteekkarimuseo on Suo-
men vanhin ja ainoa opiskelijoiden kulttuu-
rihistoriaa esittelevä museo. Museo esittelee 
teekkarikulttuuria laajasti esineiden ja doku-
menttien avulla. Museo sijaitsee Otaniemen 
Teekkarikylässä.
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Wappulehti
Wappulehti on teekkareiden oma wap-
pujulkaisu, joka julkaistaan noin viikkoa 
ennen mahdollista Wappua. Wappulehtinä 
toimii Julkku (parillisina) ja Äpy (parittomi-
na), jotka ilmestyvät vuorovuosina. Wap-
pulehtiä on mahdollista myydä itsekin jos 
haluaa!

Jäynät
Teekkarijäynä on käytännön kepponen tai ta-
pahtuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa riemua 
jäynääjissä sekä jäynän kohteissa ja yleisössä. 
Kuuluisimpiin teekkarijäyniin lukeutuu vuonna 
1961 Tukholman edustalla tehty jäynä. Muuta-
ma 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 sopivai-
suuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimieles-
sä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen 
iloisen hetken aikaansaamiseksi.” 
-- Ossi Törrönen

Tempaukset
Tempauksella tarkoitetaan opiskelijoiden tapaa vaikuttaa johonkin kaikille yhteiseen 
tai yhteiskunnalliseen asiaan. Tempauskäskyn antaa Jämeräpartainen insinööri ja 
annettu käsky velvoittaa jokaista opiskelijaa osallistumaan omalla työpanoksellaan. 
Vaikka teekkareita on pidetty tempauksen alkuperäisinä keksijöinä, ovat myös kaup-
patieteen ja taiteen opiskelijat temmanneet tahoillaan aikaa ennen Aalto-yliopistoa. 
Nykyisin tempaukset ovat kaikkien aaltolaisten yhteisiä ja Aalto-yliopiston historiassa 
on ehditty tempaamaan jo kaksi kertaa. Esimerkiksi vuonna 2016 tempaistiin perus-
koulun tärkeyden puolesta vierailemalla lähes 1500 eri peruskoulussa. Lähde mukaan, 
jos tempauskirves heilahtaa sinun opiskeluaikanasi!

Viimeisin Äpy ilmestyi vuonna 2019, 
jolloin julkaisu oli Luonto Äpy. 
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Vuonna 1891 perustettu Kemistikilta on Otaniemen 
killoista vanhin ja kaunein. Kemistikilta edustaa 
etenkin kemian, kemian tekniikan sekä biotekniikan 
opintosuuntauksia. Killallamme on vankat suhteet 
bio-, kemian- ja prosessiteollisuuteen, ja olemmekin 
mukana järjestämässä tutustumista yrityselämään 
niin excursioiden kuin muidenkin uratapahtumien 
muodossa. Kemistikillan kautta pääset verkostoitu-
maan niin jo valmistuneihin alan kemisteihin kuin 
tuleviin työkavereihin. Jäsenistön virkistäytymis-
mahdollisuuksina tarjoamme monenlaisia mukavia 
tapahtumia sitseistä ja bileistä erinäisiin pelailuihin 
ja kulttuuririentoihin. Järjestämme myös ison elekt-
ronisen musiikin tapahtuman, Neon Raven. 

Nykyisin kemistikiltalaiset tunnistaa parhaiten haa-
lareiden punaisesta hihasta, jota koristaa killan neo-
natomitunnus. Kemistejä löytää varmimmin kilta-
huoneeltamme kemman lafkan vahtimestarin kopin 
takaa. Tutuimpia ajanviettotapoja kahvin juonnin ja 
kiltalehti Tisleen lukemisen lisäksi ovat perikansalli-
set kemistipelit corona ja marjapussi.

Ei muuta kuin mukaan nautti-
maan juuri siitä oikeanlaisesta 
kemiasta! 
Kim Eklund, puheenjohtaja 
Kemistikilta ry

CHEMin vanhat killat
Prosessiteekkarit ry on perustettu vuonna 2012 kolmen 
vanhan hakukohteen yhdistyttyä kandiuudistuksen myötä 
yhdeksi koulutusohjelmaksi. Huolimatta tästä ovat CHEMin 
vanhat killat eli Kemistikilta, Puunjalostajakilta ja Vuorimies-
kilta edelleen aktiivisia toimijoita Otaniemessä. Rakkaan ko-
tiyhdistyksen lisäksi lähelläsi toimii siis kolme perinteikästä 
kiltaa, joihin kannattaa myös tutustua. Kiltoihin voi liittyä ja 
niiden toimintaan osallistua jo fuksivuodesta lähtien. Monet 
CHEMiläiset kuuluvatkin PT:n lisäksi yhteen tai useampaan 
vanhaan kiltaan. Prosessiteekkarit on kuitenkin Kemian tek-
niikan korkeakoulun ainoa fukseja vastaanottava taho, joten 
CHEMin fuksikasvatuksen ja teekkarilakin voi saada vain PT:n 
kautta.

KemistikiltaKemistikilta

@kemistikilta

Kemistikilta

https://www.kemistikilta.fi/
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Vuorimieskilta on vuonna 1947 perustettu materiaa-
litekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, jonka tavoit-
teena on yhdistää alan opiskelijoita, järjestää tapah-
tumia ja olla jäsentensä edunvalvojana yliopistolla. 
Kilta järjestää monia erilaisia vapaa-ajan virkistysta-
pahtumia, auttaa kehittämään koulutusohjelmaa ja 
rakentaa opiskelijoiden välistä tiivistä yhteishenkeä. 

Vaikka Vuorimieskilta on yksi Otaniemen pienim-
mistä, tunnetaan meidät Aalto-yhteisössä omalaa-
tuisena, äänekkäänä ja näkyvänä kiltana. Monille 
killan jäsenille tämä pieni yhteisö on tuonut paljon 
ikimuistoisia hetkiä, läheisiä kavereita sekä paljon 
kontakteja alumneihin ja yrityksiin. Toimijoina olem-
me hyvin aktiivinen porukka ja asioita tehdään pilke 
silmäkulmassa. Vuorimieskillan kiltahuone sijaitsee 
pHuoneen yhteydessä liukuoven takana. Tulkaa roh-
keasti pyörähtämään kiltiksellä ja tapahtumissa. 
Mikäli teillä herää kysyttävää killasta, tapahtumista, 
alasta tai opiskelusta, voitte olla minuun yhteydessä. 
Kaikki killan jäsenet ja raatilaiset toivottavat teidät 
tervetulleiksi yhteisöömme.

Tervetuloa opiskelemaan ja näh-
dään orientaatioviikolla!
Otto Kankaanpää, 
Puheenjohtaja
Vuorimieskilta ry

VuorimieskiltaVuorimieskilta

@vuorimieskilta

Vuorimieskilta

https://vk.ayy.fi/

Tänä vuonna 75 vuotta täyttänyt Puunjalostajakilta on 
upea yhdistys biotuotteista ja metsäteollisuudesta kiin-
nostuneille opiskelijoille, johon olette kaikki tervetulleita 
liittymään! Perinteistä puunjalostusta edustavat, kuten 
paperi-, sellu- ja sahateollisuus, sekä uudemmat viritykset 
biotuotteet ovat vahvasti läsnä ja osana kiltaamme.

PJK (lue: PuuJiiKoo) järjestää jäsenilleen mielekästä teke-
mistä esimerkiksi illanviettojen ja yritysvierailujen mer-
keissä. Killalla on vahva suhde metsäteollisuuden yri-
tyksiin, joten yritysvierailuja, eli excursioita, järjestetään 
vuosittain useita, ja ne ovatkin loistava tapa päästä tarkastelemaan teollisuutta lä-
heltä sekä löytämään potentiaalisia kesätyömahdollisuuksia. PJK:n kiltahuone sijait-
see osoitteessa Vuorimiehentie 1 Puu1 talossa, eri rakennuksessa kuin muut CHEMin 
kiltahuoneet. Killan jäsenenä olet tervetullut viettämään aikaa kiltiksellä, juomaan 
kahvia, nauttimaan tarjoiluista, tutustumaan kiltaan ja kiltalaisiin sekä oppimaan 
kiltamme ikonisen korttipelin Siantapon salat!

Onnittelut koulupaikasta ja nähdään syksyllä!
Juho Ouli, Puheenjohtaja
Puunjalostajakilta ry

@puunjalostajakilta

Puunjalostajakilta

https://www.puunjalostajakilta.fi/

PuunjalostajakiltaPuunjalostajakilta
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Otaniemen muut yhdistykset
Teknologföreningen eli TF on Aallon 148-vuotias ruotsinkie-
linen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita TF:lle opis-
kelulinjasta ja äidinkielestä 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 eli MK on perustettu 1901 ja on Suomen 
vanhin fukseja edelleen vastaanottava kilta. Ensi vuosi onkin 
killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ottaa vastaan raken-
netun ympäristön linjan kandiopiskelijoita. Killan haalarit 
ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuk-
sianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy killan logo, ”kolme 
kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

Arkkitehtikilta eli AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen 
kolmanneksi vanhin kilta. Se on koti arkkitehtuurin, maise-
ma-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli 
jäseniä ovat sekä tekniikan alan että taiteiden alan opiske-
lijat. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on 
erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkiteh-
tiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse 
maalatusta puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi lehti. 

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 
perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja ympä-
ristötekniikan kandidaattiopiskelijat. Ennen vuotta 2013 killan 
opiskelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympäristötekniik-
ka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista ympäris-
tön vihreällä hihalla ja takataskulla sekä tietenkin legendaari-
sesta RAKSA JAKSAA huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi 
Otaniemen suurimmista killoista. Tämä kone- ja rakennustek-
niikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden 
korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaalean-
punaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti 
Tela-Verasta sekä kauas raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huu-
doistaan.

Sähköinsinöörikilta eli 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 Ota-
niemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä 
SIK!”
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Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan 
opiskelijoiden ainejärjestö. Vuodesta 2018 Tietokilta on vas-
taanottanut myös englanninkielisen Data Science -kandioh-
jelman uudet opiskelijat. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi 
Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltä-
vänmustista haalareistaan, joiden selässä komeilee valkoi-
nen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, 
joka kerää saman katon alle kaikki Aallon Teknillisen fysii-
kan ja matematiikan (TFM) ja nyt myös Quantum Technology 
-ohjelman (QT) opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen 
erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan tai 
systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, 
ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat 
haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta eli AS yhdistää auto-
maatio- ja informaatioteknologian sekä Digital Systems and 
Design -pääaineen opiskelijoita. Aikaansaavat jäsenet tun-
nistat violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha 
valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja SIK-menneisyydestä.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 
perustama ainejärjestö. Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja 
nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset Athenelaiset voi-
kin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, 
Athenen silmästä. Haalareita koristaa musta vasen hiha, joka 
muistuttaa tietokiltalaisista juurista.

Bioinformaatioteknologian kilta eli 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 Sähköin-
sinöörikiltaa. Selässään he kantavat ylpeydellä piirilevyleh-
mälogoaan Maikkia.

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 
perustama kilta. Vaikka kilta onkin sisäänotoltaan pieni, 
ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tun-
nistaa valkoisista haalareistaan, joita koristavat sateen-
kaaret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti 
omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle 
marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut!
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Congratulations on getting accepted to study and choosing Aalto 
University - you can be proud of your achievement! We at KY are pleased 

to welcome you to our great Aalto community and next we want to tell you 
a little bit about what KY is all about. 

 

What is KY? 
                         

For over a hundred years, and for years to come, Aalto University Business 
Students, or commonly known as 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 and individual projects. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY with endless 

possibilities.  
 

KY in numbers 
 

Over 3000 members  
109 years 

3 locations 
11 employees & 8 board members 

Over 50 associations 
Hundreds of volunteers 

 



Aalto Ventures Program is the 
entrepreneurship education 
program at Aalto University.

Entrepreneurial courses open for 
all Aalto students 

AVP Startup minor for diving 
deep into the startup world 

Open events on all things 
entrepreneurship 

avp.aalto.fi

@aaltoventuresprogram

Aalto Ventures Program

Follow us and find out more: 

All university students need entrepreneurial 
skills. That doesn’t mean we want every 
student to become an entrepreneur, 
because we don’t. The skills and mindsets 
of successful entrepreneurs, however, are 
beneficial to everyone.  

In a rapidly changing world, it’s impossible 
to predict the future precisely. What we 
can do is try and build a future in which 
we’d like to live. We can learn to understand 
users’ needs, to be adaptive and creative, 
to solve problems instead of finding 
scapegoats and to communicate our 
vision to others. That’s what entrepreneurs 
have always done, and it’s time everyone 
else started doing it too.  

At AVP, students solve real problems 
related to Sustainable Development Goals 
in multidisciplinary teams. After your time 
with us, you’re free to set up your own 
company, or take your skills and ideas into 
an existing one and help them see things 
more clearly. Either way is equally valuable 
in building a better future. 

Anyone can be a builder. We’re here to help you 
find your tools. 

Build like an entrepreneur
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Otaniemi-suomi sanakirja
Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää bileitä, 
reissuja ja muuta hauskaa.
A Bloc Otaniemen oma kauppakeskus.
Alumni valmistunut opiskelija.
Alvari 1. ruokala kandidaattikeskuksessa 
2. aukio kandidaattikeskuksen ja KeTon 
välissä.
Amfi amfiteatterimainen ulkoilmaraken-
nelma kandikeskuksella.
Artsilainen Taiteen ja suunnittelun korkea-
koulun opiskelija.
Assari kurssiassistentti, hän, jolta voi ky-
syä apua esim. laskutuvissa ja labroissa.
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinä-
kin olet jäsen!
CanCan prosessiteekkarifukseista koottava 
messevääkin messevämpi tanssiryhmä, 
jossa tanssitaitoa tärkeämpänä pidetään 
hauskanpitoa.
CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu.
DI diplomi-insinööri. Sinäkin ehkä joskus.
Dipoli Aallon päärakennus, jossa opiskeli-
jaravintola, isoja bileitä ja iso käpy.
DOMO AYY:n asunnonhakemispalvelu, 
domo.ayy.fi.
Excursio, excu, reipashenkinen yritysvie-
railu.
Etkot kaikki mitä tapahtuu ennen juhlia.
FTMK fuksitoimikunta, johon kuuluvat 
kaikkien fukseja vastaanottavien teekkari-
yhdistysten fuksikapteenit ja -päälliköt.
Fuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija.
Fuksimajuri FTMK:n puheenjohtaja Rudolf 
Nikander, päättää järjestetäänkö Wappu.
Fuksipäällikkö eli päle. Vastaa Prosessi-
teekkareiden fuksitoiminnasta ja -kas-
vatuksesta. Fuksien tuki, turva ja auttava 
puhelin.
Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa.
HOPS henkilökohtainen opintosuunnitel-
ma.
IE Isäntä ja Emäntä, kallisarvoiset tapahtu-
mista vastaavat hallituslaiset.
Into opintoasioissa Aallon opiskelijoille 
tärkein tiedotuskanava (into.aalto.fi).
ISO tutorhenkilö, johon tutustut ensim-
mäisenä päivänä. Opastaa, auttaa ja toimii 
tukena ja turvana läpi vuoden.

Itäinen satamakaupunki tunnetaan myös 
nimellä Helsinki.
Jodel suosittu sovellus, jota lukiessa läh-
dekrittiikki on erityisen suositeltavaa.
Julkku teekkareiden Wappujulkaisu, ilmes-
tyy parillisina vuosina.
Juopuu PJK:n kiltalehti.
JMT Jämeräntaival, poikamieskylän pää-
väylä.
Jämeräntaipaleen kattosauna JMT 3A:n 
ylimmässä kerroksessa sijaitseva sauna-
tila.
Jäynä harmiton ja hauska käytännön kep-
ponen.
Kandidaattikeskus myös Kandikeskus tai 
Päälafka. Täällä järjestetään esim. mate-
matiikan ja kielten opetusta.
Kavitaatio PT-fuksien järjestämät huikeat 
opiskelijabileet, teema vaihtuu vuosittain.
KeTo AYY:n keskustoimisto, Otakaari 11.
Kilta teekkarien ainejärjestö.
Kiltis kiltahuone, opiskelijoiden oma tila 
lafkalla, jossa voi relata ja pelata.
Kippari, fuksikapteeni, vastaa fuksipääl-
likköä.
Kipsari Väreessä sijaitseva, kasvis- ja 
vegaaniruokaan erikoistunut opiskelijara-
vintola.
KK Kemistikilta.
Kondensatio kondis, KK:n vuosijuhla ke-
väällä.
Kuumahionta kuumis, PJK:n vuosijuhla 
keväällä.
Kylteri kauppakorkeakoulun opiskelija.
Lafka laitos, rakennus, jossa opiskellaan, 
esim. päälafka.
Lakinlaskijaiset syyskuun viimeisenä päi-
vänä 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.
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Miestentie Teekkarikylästä sivummalla 
sijaitseva Otaniemen uusin asuinalue.
Mursu kauppakorkeakoulun ensimmäisen 
vuoden opiskelija.
MyCourses MC, maikkari, kursseihin liit-
tyvät tiedot ovat täällä ja niihin liittyvä 
viestintä hoidetaan tätä kautta, 
mycourses.aalto.fi.
N paljon, enemmän tai jopa vieläkin enem-
män.
Nakki puolivapaaehtoinen tehtävä tai toi-
mihenkilövirka.
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, sisältää Ossinsau-
nan ja Ossinkulman.
Otaantuminen muusta maailmasta etään-
tyminen teekkarielämän lomassa.
Otarannan kattosauna Otaranta 8 E:n ylim-
mässä kerroksessa sijaitseva saunatila.
PeTe Prosessiteekkareiden oma teltta. 
Tämän voit nähdä suurissa ulkotapahtu-
missa.
pHuone PT:n oma olohuone, kts kiltis.
PJK Puunjalostajakilta, lausutaan ”Puujii-
koo”.
Polyteekkarimuseo, JMT 3:ssa sijaitseva 
opiskelijoiden historiaa esittelevä museo.
ProTeesi Prosessiteekkareiden oma yhdis-
tyslehti.
Pruju/prujaaminen opittavan aihepiirin tii-
vistelmä tai nopea sisäistäminen erinäisiä 
apukeinoja käyttäen.
PT Prosessiteekkarit, me.
Pälekannu fuksipäälliköiden yksisuuntai-
nen tiedotuskanava Telegramissa.
Pälewiikkis fuksipäälliköiden sähköinen 
viikkomaili, joka jaetaan sunnuntai-iltai-
sin. Sisältää kaikki tärkeimmät fukseja 
koskevat ilmoitukset ja on fuksipäälliköi-
den päätiedotuskanava.
Rantsu Rantasauna Otaniemessä, Vasta-
ranta 1.
RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranska-
laista torvimusiikkia soittava yhtye.

Selkkari työselostus, jossa käsittämättö-
mät labratulokset kootaan tieteelliseksi 
työksi.
SK Servinkuja.
Sillis silliaamiainen, nautitaan yleensä 
vuosijuhlien jälkeisenä päivänä.
Sitsit akateeminen pöytäjuhla, jossa 
hyvää ruokaa ja mukavaa seuraa, jos lau-
lannalta ehtii.
SMT Servin Maijan tie, (p)erhekylän valta-
väylä.
Smökki Servin mökki, eräänlainen bilepy-
hättö keskellä Otaniemiä. Täällä järjeste-
tään isompia sitsejä ja juhlia.
Speksi musiikkipitoinen ja hauska inte-
raktiivinen näytelmä.
Teekkarihymni teekkarilaulu, jonka saa 
laulaa ainoastaan keskiyöllä.
TEK Tekniikan akateemiset.
Telegram Otaniemessä suosittu viestintä-
sovellus.
Tisle Kemistikillan kiltalehti.
Toimari yhdistyksen toimihenkilö.
Tupsufuksi 2. vuoden opiskelija, omistaa 
tupsulakin.
Täffä, TF, Tegnologföreningen, AYY:n 
ruotsinkielinen osakunta. Myös opiskeli-
jaruokala, josta saa spagettia aina keski-
viikkoisin.
Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa, 
pääosassa Laskiaisriehassa ja Wappupäi-
vän aamuna.
Vanha ostari ennen A Blockia palvellut 
ostari KeTon vieressä. Nykyään työmaa.
Viikkis yhdistyksen sähköinen viikkotie-
dote, toimitetaan maanantaisin.
VK Vuorimieskilta.
Vuosijuhla, vujut, vuosittain järjestettäviä 
yhdistysten syntymäpäiviä, usein hie-
nommat sitsit.
Wappu Teekkarien suurin juhla. Järjeste-
tään, mikäli fuksimajuri sen suo.
Wuorikautiset VK:n kiltalehti.
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, 
Otaniemen toimipiste osoitteessa Ota-
kaari 12.
Äpy teekkareiden Wappujulkaisu, ilmes-
tyy parittomina vuosina. 
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Otaniemen kartta

1.   Kandidaattikeskus, Otakaari 1
2.   Kemian tekniikka, Kemistintie 1
3.   pHuone, Kemistintie 1D 2
4.   Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2
5.   Puu1, Vuorimiehentie 1
6.   Oppimiskeskus, Otaniementie 9
7.    AYY keskustoimisto, Otakaari 11
8.   Dipoli, Otakaari 24
9.   Teknologföreningen TF, Otakaari 22

10.   Väre ja A Bloc
11.   Maarintalo, Sähkömiehentie 3
12.   Ossinlampi
13.   YTHS, Otakaari 12
14.   Smökki, Jämeräntaival 4
15.   Rantasauna, Rantsu, Vastaranta 1
16.   Gorsu, Jämeräntaival 5
17.   OK20, Otakaari 20
18.   Otahalli, Otaranta 6
19.   Miestentie

Väreestä ja A Blocista löydät Alepan, K-mar-
ketin, apteekin, Alkon, kuntosalin ja useita 
ravintoloita sekä paljon opiskelutiloja!

1.

2.
3.

4.

5.

6. 7.
8.10.

11.

12.

13.

14.
16.

15.

17.

18.

19.

9.
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Prosessiteekkareilla on useampia kanavia, joiden kautta voi saada tietoa yhdistyk-
sestä, tapahtumista ja ajankohtaisista asioista. Näiden lisäksi fukseille on luotu omia 
ryhmiä. Telegramin PT-fuksit 2020 -ryhmä on luotu, jotta voit tutustua ja jutella tule-
vien opiskelukavereiden kanssa ja Facebookista löydät usein helpoiten ilmoituksen 
sekä tiedot tulevasta tapahtumasta. 

Telegram eli TG on ilmainen ja hyvin suojattu viestintäsovellus, joka soveltuu hyvin 
suurien ryhmien käyttöön. Koska suurin osa päivittäisestä viestinnästä tapahtuu juuri 
TG:ssä, kannattaa sovellus ladata ja ottaa käyttöön jo ennen orientaatioviikkoa. TG:tä 
voi käyttää myös tietokoneella ilman puhelinsovelluksen asentamista.
Omaan tutkiskeluun sekä seurailuun voit vapaasti käyttää sinulle luontevinta väylää. 

Telegram ryhmät

PT-Fuksit 2020 Pälekannu 2020 

Facebook ryhmä

PT-Fuksit 2020 

Kemian tekniikan korkeakoulun IG-tili, 
jota kannattaa myös seurata!@prosessiteekkarit

@aaltochem

Käy tutustumassa myös Prosessiteekkareiden nettisivuihin: 
https://prosessiteekkarit.fi

Prosessiteekkarit löytää seuraavista sosiaalisista
medioista, seuraa ihmeessä myös näitä!

Prosessiteekkarit ry

Sosiaalinen media

Linkit TG-ryhmiin löydät Aallolta saadusta 
Fuksioppaasta tai fyysisestä Fuksioppaasta, 
jonka saat viimeistään syksyn alkaessa!
Linkit jaetaan myös Facebook-ryhmään.
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Muistilista

Ota opiskelupaikka vastaan opintopolussa.

Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon ja maksa ylioppilas-
kunnan jäsenmaksu.

Hanki opiskelijakortti (frank.fi).

Hae asuntoa (esim. HOAS ja AYY).

Hae opinto- ja asumistukea ajoissa.

Liity Facebookissa ryhmään PT-fuksit 2020.

Lataa Telegram-sovellus puhelimeen ja liity ryhmiin PT-fuksit 
2020 sekä Pälekannu 2020.

Käy tutustumassa PT:n nettisivuihin osoitteessa 
https://prosessiteekkarit.fi/ .

Merkkaa kalenteriin Waraslähtö 22.8.

Saavu 31.8. ajoissa Kemian tekniikan korkeakoululle ja va-
raa myös ilta vapaaksi. Orientaatioviikko on ainutlaatuinen, 
joten suosittelemme muutenkin koko viikon vapaaksi varaa-
mista.

Nauti kesästä! Opinnoista ja syksystä ei tarvi vielä stres-
sata liikaa!
Etkö pääse osallistumaan ensimmäiseen päivään tai oletko 
lähdössä armeijaan? Ilmoita siitä fuksipäälliköillesi osoittee-
seen fuksipaallikot(at)prosessiteekkarit.fi

Liity Prosessiteekkareiden jäseneksi ylioppilaskunnan jäse-
maksun yhteydessä tai osoitteessa 
https://prosessiteekkarit.fi/jaseneksi/

Toista. Jos jokin jäi vielä askarruttamaan, ota yhteyttä kor-
keakouluun tai fuksipäälliköihisi.
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Syksyn tilanteesta

https://bit.ly/30lbzZx

” Yhdessä tästä selvitään! ”

Vaikka toivommekin kovasti nykyisen maailmantilanteen rauhoittuvan ja seuraavan 
lukuvuoden alkavan mahdollisimman tavanomaisissa merkeissä, täytyy meidän myös 
varautua mahdollisiin erityisjärjestelyihin. Haluamme tehdä parhaamme, jotta tiedo-
tus ja uusiin ihmisiin tutustuminen onnistuisi myös mahdollisessa poikkeustilantees-
sa.
Perinteisesti fuksit on orientaatioviikolla jaettu noin 10 hengen fuksiryhmiin, joissa 
he ryhmäkohtaisten ISOjensa kanssa tutustuvat kampukseen ja Otaniemeen, hoita-
vat mahdollisia opiskelun alun järjestelyjä ja osallistuvat tapahtumiin. Fuksiryhmän 
jäsenistä ja sen ISOista muodostuu usein todella läheisiä kavereita ja haluammekin, 
että myös teillä on mahdollisuus omaan fuksiryhmään. Mikäli tilanne syksyllä estää 
perinteisen ensimmäisen päivän yhteisluennon ja ryhmiin jaon, tullaan fuksiryhmät 
luomaan sähköisinä Telegramiin.
Varmistaaksemme ryhmäytymisen ja tiedon kulun myös mahdollisten poikkeusjär-
jestelyjen aikana, on meidän pyydettävä teiltä yhteystietoja. Fuksiryhmään liittämistä 
varten tarvitsemme TG-käyttäjänimesi tai vaihtoehtoisesti puhelinnumerosi. Yhdistyk-
sen tiedotteita varten tarvitsemme taas Aalto-sähköpostiosoitteesi. 
Yhteystietojen luovuttaminen on täysin vapaaehtoista. Tietoja ei luovuteta eteenpäin 
kolmansille osapuolille. Tietoja käytetään ainoastaan fuksiryhmien luontiin, yhdis-
tyksen jäsenten sähköpostilistalle lisäämiseen ja ongelmatilanteissa yhteydenpitoon, 
eikä niitä pääse näkemään kukaan muu kuin Prosessiteekkarit ry:n hallitus 2020. Huo-
mioithan kuitenkin, että ilman niitä emme voi jakaa sinua sähköiseen fuksiryhmään 
tai liittää sinua yhdistyksen sähköpostilistalle.
Tulevan fuksivuoden puolesta ei kuitenkaan tarvitse huolestua. Vaikka mahdollisia 
rajoituksia olisi voimassa vielä syksylläkin, sinua odottaa huikea vapaaehtoisporukka, 
joka on valmis keksimään ja toteuttamaan mitä mielenkiintoisimpia keinoja tutustut-
taakseen sinut muihin opiskelijoihin ja teekkariuteen!

Linkit lomakkeisiin:
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Save the date

22.8. Waraslähtö
Katso seuraava sivu!

31.8. Ensimmäinen päivä
Tutustumista kampukseen, teekkarielä-
mään ja muihin opiskelijoihin. Varaa koko 
päivä ja ilta vapaaksi!

1.9. Aalto Day One
Aalto-yliopiston kaudenavajaisjuhlat.

2.9. Otasuunnistus
Hupaisaa tutustumista Otaniemeen ras-
tikiertelyn merkeissä yhdessä kiltojen ja 
yhdistysten kanssa.

3.9. CHEM-kiva
Touhutaan ja tutustutaan yhdessä korkea-
koulun vanhojen kiltojen kanssa.

4.9. Kaudenavajaiset
Otaniemen kaudenavajaiset kaikkien Aal-
to-yliopiston opiskelijoiden kesken.

8.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä Itäisessä satamakaupungis-
sa eli Helsingissä.

10.9. GrilliChilli
Rentoa grillailua ja yhteiseloa PT:n poru-
kalla.

22.9. Lettucup
Rentoa ulkoilua ja kisailua IK:n ja MK:n 
kanssa. Pelien jälkeen lettuja ja sauna!

24.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit. 
DC: tumma puku/cocktail.

8.10. Korkeakoulusitsit
Sitsit kaikkien CHEM:in kiltojen kanssa.

14.10. Prosessin optimointi
Tärkeä osa prosessiteekkariksi valmistu-
mista.

30.10. HalloweenBileet
ISOjen järjestämä tapahtuma yhdessä 
Inkubion kanssa.

2.11. Fuksien juhlasitsit
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen fukseille.

25.11. PikkujouluT
PT:n omat pikkujoulut.

29.11.-1.12. Viisikiltaristeily
Länsinaapuriin ja takaisin. Seurana AK, 
Athene, IK ja Prodeko.

12.12. Perhe- ja kaverisitsit
PT:n sitsit, jonne voit kutsua myös per-
heenjäseniä tai kavereita.

Tälle sivulle on koottu joitakin teille tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia. Seuraa 
fuksipäälliköiden viikkomailia ja muita tiedotuskanavia, joista saat tarkemmat tiedot 
tapahtumista.

GrilliChillissä päästään grillaa-
maan hyvällä porukalla!

HOX!
Vallitsevan tilanteen vuoksi 
päivämääriin saattaa tul-
la muutoksia. Seuraathan 
PT-fuksit Facebook- ja Te-
legram-ryhmää, jotta saat 
ajankohtaista tietoa.



Ota varaslähtö fuksisyksystä ja saavu Otaniemeen Alvarin aukiolle lauantaina 22.8 klo 
15.00! Luvassa rentoa yhdessäoloa ja tutustumista fuksipäälliköihin, ISOihin ja muihin 
fukseihin. Prosessiteekkarit tunnistat raidoilla maustetuista sinisistä haalareista. 
Waraslähtö jatkuu ulkona iltaan asti. Illan edetessä tarjoamme jokaiselle ilmoittautu-
neelle ruokaa. Halukkaiden kanssa voidaan käydä sään salliessa myös uimassa!

Riittävän ja sopivan purtavan varaamiseksi, ilmoittaudu ja kerro mahdolliset eri-
tyisruokavaliosi osoitteessa https://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo/. Ilmoittautumis-
lomakkeessa voit myös kertoa, jos tarvitset yösijaa. Paikalle voit tulla silloin, kun 
sinulle itsellesi sopii, joten tule rohkeasti vaikka vain käväisemään!

Kutsu Waraslähtöön 22.8.2020

MITÄ? Waraslähtö!
MISSÄ? Otaniemen alueella, aloitus Alvarin aukiolta.
MILLOIN? La 22.8. klo 15.00 alkaen.
MIKSI? Koska uudet ihmiset ja hyvä meininki.
MITÄ MAKSAA? Ei mitään!
MITÄ TARVITSEN? Kevyeen ulkoiluun sopivat sään-
mukaiset vaatteet ja uimavälineet.




