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PROSESSITEEKKARIT RY

Tervehdys arwon fuksi!
Hei Fuksi!
Lämpimät onnittelut opiskelupaikasta. Hienoa saada juuri sinut Otaniemeen! Olet saanut
käsiisi Prosessiteekkareiden, tuttujen kesken PT:n, fuksioppaan, jonka avulla pääset tutustumaan yhdistykseemme ja teekkarikulttuuriin. Tästä oppaasta löydät tietoa opinnoistasi, PT:stä
ja koko Aalto-yhteisöstä.
Me olemme Jussu ja Eveliina, lyhyemmin JuNa, ja toimimme Prosessiteekkareiden fuksipäällikköinä tulevan vuoden ajan. Tehtävämme on huolehtia fuksikasvatuksestanne, jotta seuraavana mahdollisena wappuna saisitte kunnian kutsua itseänne teekkariksi ja painaa teekkariuden tärkeimmän symbolin, teekkarilakin, päähänne. Tärkein tavoitteemme on auttaa teitä
jokaista löytämään oma paikkanne Aalto-yhteisössä tarjoamalla mahdollisuuksia kokeilla
erilaisia juttuja. Tapaamme syksyllä Waraslähdössä tai viimeistään orientaatioviikolla,
mutta voit tarvittaessa olla meihin yhteydessä jo kesän aikana. Emme katoa orientaatioviikon jälkeen mihinkään, vaan olemme tukenasi koko fuksivuoden ajan aina mahdolliseen
Wappuun asti.
Teekkarit ovat tekniikan alojen yliopisto-opiskelijoita, jotka tunnetaan tarmokkaana ja
iloisena yhteisönä. Opintojen lisäksi pääsetkin mukaan erilaisiin tapahtumiin aina bileistä
juhlaviin pöytäjuhliin ja urheilutapahtumista erilaisiin kisailuihin. PT:n lisäksi saat mahdollisuuden tutustua Aallon eri yhdistyksiin ja kerhoihin, joissa voit kokeilla uutta harrastusta tai
jatkaa vanhaa. Sinulla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus päästä tutustumaan teekkarikulttuuriin
ja uusiin mahtaviin tyyppeihin, minkä takia kannattaakin lähteä rohkeasti mukaan erilaisiin
tapahtumiin. Sinua odottaa innokas joukko auttavia ihmisiä, ja olet tervetullut juuri sellaisena
kuin olet. Aalto-yhteisössä ja PT:llä pääset kokemaan unohtumattomia hetkiä!
Fuksioppaan avulla saat jo pientä esimakua tulevasta fuksivuodestasi. Toivottavasti olet yhtä
innoissasi tulevista seikkailuista kuin me! Ennen syksyn alkua tärkein tehtäväsi on kuitenkin
ladata akkuja nauttia kesästä täysillä.
Syksyä ja tapaamistamme innolla odottaen
JuNa
eli
Jussu Hämynen			

Eveliina Palo

045 2327577			

040 4167892

Telegram: @jussuhamynen

@evepalo

fuksipaallikot(at)prosessiteekkarit.fi
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Tämän fuksioppaan mahdollistivat:
Koonti ja taitto: Eveliina Palo ja Jussu Hämynen
Tekstit: Eveliina Palo, Jussu Hämynen, Fanni Mattsson,
Malena Österlund, Jouni Paltakari, Antti Karttunen,
Joona Pystynen, Mariina Tikka, Teemu Vuorela, Johanna
Mäenpää, Robin Högdal, Anni Toivonen, Jenni Pärkinen,
Mauri Kostiainen, Hanna Kääriäinen, Henrik Lindberg,
Aaro Lampinen, PTH’21, FTMK’21, AYY, KY, TOKYO
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Kuvat: Elias Nurmela, Aapo Pajala, Fanni
Mattsson, Henry Pietilä, PTH’21, AYY, KY,
TOKYO, Prosessiteekkareiden valokuvaajat
Kiitos!
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Viestintä
Hei! Olen Eveliina, lyhyemmin Eve. Olen vuoden 2019 fuksi eli aloittelen syksyllä kolmatta
vuottani Aallossa, kandipääaineenani biotuotteet. Olen kotoisin Meri-Lapin Kemistä, mutta
tätä nykyä asun ja viihdyn rakkaassa Otaniemessä. Yhdistyshommien lisäksi vapaa-aikani
kuluu ulkoillessa, liikkuessa ja äänikirjoja tai podcasteja kuunnellessa sekä kavereiden ja
poikaystävän kanssa aikaa viettäen.

Fuksipäälliköinäsi olemme sinuun jatkuvasti yhteydessä erilaisten asioiden ja tapahtumien
johdosta käyttäen pääasiassa muutamaa viestintäkanavaa. Toivomme, että meidän fuksinamme olet matalalla kynnyksellä yhteydessä meihin jos eteen tulee pulmia, pohdintoja tai
vaikka keskinkertaisia vitsejä.
Telegram

Sähköposti

on WhatsAppiin verrattava viestintäsovellus.
Otaniemessä merkittävä osa viestinnästä
tapahtuu nimenomaan Telegramin kautta,
eikä Whatsappin käyttäjiä ole laajalti.
Olemme luoneet fukseille oman ryhmän sekä
pelkästään tiedotukseen varatun kanavan,
Pälekannun. TG-ryhmä on tarkoitettu täysin
epävirallisiin keskustelu- verkostoitumis- sekä
pöhinätarkoituksiin, missä pääsette juttelemaan muiden fuksien, ISOjen, hallituksen ja
meidän pälejen kanssa vapaista aiheista.
Lisäksi se on kätevä esimerkiksi tapahtumien
aikaiselle viestinnälle. Linkit näihin löytyvät
viereisistä QR-koodeista.

on tärkein kanava informaation välitykseen.
Kouluun tullessa kaikki saavat omat Aalto
-sähköpostiosoitteet. Mikäli käytät jotain
toista sähköpostiosoitetta, pidä huolta, että
seuraat aktiivisesti myös Aalto-mailia. Teitä
varten on oma sähköpostillista, Pälewiikkis,
johon kokoamme erityisesti fukseja koskettavia tapahtumia ja asioita. Tätä kannattaa
ehdottomasti seurata!

Jotta me fuksipäälliköt oppisimme kaikkien
teidän nimet ja kasvot sekä vieläpä yhdistämään ne nopeasti toisiinsa, toivoisimme, että
harkitset itsellesi profiilikuvan sekä käyttäjätunnuksen lisäämistä. Kiitämme jo etukäteen!

Liittykää näihin ryhmiin pikimmiten!

PT fuksit 2021

Pälekannu 2021

Eikä siinä vielä kaikki!
Fuksipäälliköt eivät ole ainoita henkilöitä, jotka haluavat olla yhteydessä teihin. Sähköpostiin
tulee Pälewiikkistemme lisäksi myös Prosessiteekkareiden sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan viikkotiedotteet. Lisäksi koulun kautta tapahtuva viestintä hoituu sähköpostin kautta.
Missä WhatsApp?
Telegram on muun muassa ryhmäominaisuuksiltaan huomattavasti WhatsAppia parempi
ratkaisu, joten se on erittäin laajassa käytössä Otaniemessä. Kannattaa suosiolla totutella
käyttämään Telegramia ainakin niemen sisällä, ja WA voi olla hyvin käytössä viestintään
Otaniemen ulkopuoliseen maailmaan. Otaniemen menot vievät helposti mukanaan, joten
muista myös laittaa kuvia äidille sekä pitää yhteyttä kavereihin muissa kouluissa.
Tsekkaa myös nämä!
Moi! Oon Jussu, kotoisin kauniista Keski-Suomesta ja puhun puhdasta Jyvääskylää. Even
tavoin olen nyt viihtynyt kaksi vuotta Otaniemessä, ja kolmas opiskeluvuoteni alkaa tänä
syksynä pääaineenani kemian tekniikka ja prosessit. Vapaa-aikanani yhdistyshommien
lisäksi puuhailen erinäisten projektien parissa, hengailen kavereiden kanssa sekä välillä
väännän myös kouluhommia. Nähdään pian!
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@prosessiteekkarit

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit ry

Prosessiteekkarit ry

www.prosessiteekkarit.fi
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Fuksimajurin terveiset
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas,
arwon fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut hakuprosessista kunnialla, ja seuraavaksi onkin aika
suunnata katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa
fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Otaniemeen, osaksi
upeaa Aalto- ja teekkariyhteisöämme.
Olen fuksimajuri Fanni Mattsson, ja tehtäväni
on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen.
Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa
(AYY) ja johdan Fuksitoimikuntaa (FTMK),
mihin kuuluu kaikkien tekniikan alojen sekä
Nuorten Designereiden fuksikapteenit ja
-päälliköt.

150 vuodessa on syntynyt paljon perinteitä,
mutta tapahtunut myös valtaisasti kehitystä,
ja niin kuin moni muu asia, on teekkariuskin
alati kehittyvää.
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. Tahdon rohkaista sinua,
arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta
juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava
paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet
jo vuodesta 1966, ja tätä ennen teknilliAalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010,
nen korkeakoulu oli Helsingin puolella.
ja sen myötä Otaniemeen on rantautunut
Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan
opiskelemaan teekkareiden lisäksi myös
muun muassa jäynistään, tempauksistaan,
taiteiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita.
teekkarilauluistaan sekä tietysti teekkariuden
Monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteisö
arvokkaimmasta tunnuksesta, teekkarilakismahdollistavat opintojen ohella äärimmäisen ta, joka on ollut käytössämme jo vuodesta
rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja harrastus1893. Tupsukansa pyrkii tekemisellään
toiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanherättämään hilpeyttä niin itsessään kuin
laista tekemistä samanhenkisessä seurassa!
kanssaeläjissään. Teekkarikulttuuri onkin
lopulta kaikkea hauskaa tai hullua, mitä me
Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori
teekkarit keksimme tehdä!
yliopisto, on teekkareita ollut jo yli vuosisadan verran. Teekkarius täyttääkin ensi
Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet
vuonna 150 vuotta, ja sen myötä teekkariuOtaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuksidella on erittäin pitkä historia. Toivonkin, että päällikkösi, tehtävä on auttaa sinut alkuun
pidät tämän mielessäsi, kun tutustut teekkaopiskelijaelämässä, sekä opastaa sinua
riuden ihmeelliseen maailmaan.
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läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet
keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä
erilaisista tapahtumista ja tehtävistä, ansaitaksesi oman teekkarilakkisi. Fuksipisteet
tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin ja sen
perinteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä muuhun
Otaniemen tarjontaan hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuotesi huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan,
Wappuun, mikäli päätän sellaisen järjestää.
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille,
on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan
täydellä sydämellä. Toivon hartaasti, että
saat uusia kavereita ja ystäviä, keiden
kanssa tulet seuraavat vuodet viettämään.
Tutustu siis kurssikavereihisi, fuksipäällikköihisi, ISOhenkilöihisi sekä muihin Otaniemen
asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen
ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota.
Me fuksitoimikunnassa, kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi sekä lukemattomat muut
tahot luomme puitteet toiminnalle ja järjestämme tapahtumia parhaamme mukaan.
Loppujen lopuksi, sinä itse päätät, millaisen
haluat omasta fuksivuodestasi 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 myös tutustua
sinuun. Toivotan juuri sinulle ikimuistoista
fuksivuotta!

Fanni Mattsson
Fuksimajuri
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Phuxivatorns hälsning

Koulutusohjelman johtajien terveiset
Hyvä fuksi

Ett stort GRATTIS till din studieplats på Kemiteknik och välkommen till Aalto-universitetet! Du
skulle inte ha kunnat välja bättre, för framför dig har du nämligen ett helt fantastiskt phuxår.
Jag heter Malena Österman och är Phuxivator på Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet. Min viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar,
alltså just dig.
För att bli medlem i Teknologföreningen behöver du ingenting annat än ett intresse för att
tala svenska, oavsett vad du studerar. TF är till för alla, “ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”!
Ta gärna tillfället i akt och skriv in dig då dina storasyskon tar dig till Urdsgjallar under Aalto-universitetets introduktionsvecka! Ifall du är nyfiken på allt vad vi gör på Teknologföreningen, så är det bara att kontakta mig eller komma på besök till Urds!
Kom ihåg att vila och njuta av sommaren. Genast från början kommer det hända mycket
och det kommer att ordnas en massa program för er phuxar. Jag rekommenderar starkt
att modigt vara med i allt genast från början för då lär du känna de andra phuxarna och
även äldre studerande. Du skall dessutom samla phuxpoäng, för de som får tillräckligt med
phuxpoäng kan nämligen få teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!
Jag vet att Jussu och Eve kommer att ta bra hand om dig, men du skall veta att jag också
alltid finns här för dig. Läs igenom hela denna blaska ordentligt, för att den innehåller
mycket bra information. Jag hoppas att du har en skön sommar så ses vi sen i september! :)
Kram,

Malena Österman
Phuxivator
+358 40 952 4869
phuxivator@tf.fi
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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 mielenkiintoisiin työtehtäviin sekä Suomessa että maailmalla.
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 tarjoavat
erinomaisen pohjan, josta voit jatkaa kohti
syventäviä opintoja siinä pääaineessa, mikä
sinua eniten kiinnostaa. Aalto-yliopistossa
on myös tarjolla uskomattoman laaja valikoima mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia,
joita voi sisällyttää sivuaineopintoihin ja
vapaavalintaisiin opintoihin.
Yliopisto-opinnot sisältävät oppimisen iloa
ja vapautta ja toisaalta myös vastuuta 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 yhdessä oppiminen sekä muiden opiskelijoiden että opettajien kanssa on
keskeinen osa yliopisto-opintoja.
Opinnot koostuvat hyvin monipuolisesti mm.
luennoista, laboratorioharjoituksista, laskuharjoituksista, projektitöistä ja tutkimusprojekteista. Monille opiskelijoistamme tärkeää
on opintojen joustavuus. Opintoja voi
suorittaa monissa eri muodoissa ja lukuvuoden 2020–2021 aikana olemme nähneet
käytännössä, että Aalto-yliopiston opettajilla

ja opiskelijoilla on vahvat taidot digitaalisten
oppimisympäristöjen hyödyntämisessä.
Toivottavasti pääset aloittamaan opintosi
syksyllä 2021 motivoituneena ja hyvillä mielin. Kannattaa hypätä heti täysillä mukaan
opintoihin ja opiskelijaelämään. Yliopisto on
ennen kaikkea opettajien ja opiskelijoiden
yhteisö ja me opettajat iloitsemme opiskelijoiden aktiivisuudesta. Yhteisöllisyys on myös
tärkeä osa hyvää tasapainoa opintojen ja
vapaa-ajan välillä.
Onnittelut vielä opiskelupaikkasi johdosta ja
nähdään syksyllä!
Terveisin

Jouni Paltakari
Kemian tekniikan kandidaattiohjelman
johtaja

Antti Karttunen
Kemian tekniikan kandidaattiohjelman
varajohtaja
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PROSESSITEEKKARIT
Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä,
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien
webinaareihin.
TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin
työelämän haasteisiin.
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
Terveisin,
Eero Järvinen
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
045 111 4650
eero.jarvinen@tek.fi
Telegram: @Ertsipupu
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Puheenjohtajan terveiset
Arwon uusi fuksi
Aivan valtavan suuret onnittelut uudesta
opiskelupaikastasi Aalto-yliopiston Kemian
tekniikan korkeakoulussa! Olet aloittamassa uuden jännittävän vaiheen elämässäsi
ja astumassa osaksi mahtavaa yhteisöä,
joka on täynnä uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia. Ensimmäinen vuosi uusien
opintojen parissa on unohtumaton kokemus
ja kehotan sinua tarttumaan rohkeasti uusiin
tilaisuuksiin ja ottamaan vuodesta kaiken irti.
Uuteen seikkailuun sinun ei tarvitse kuitenkaan lähteä yksin vaan me, prosessiteekkarit, olemme tukenasi heti opiskelupaikan
saatuasi.
Keitä nämä prosessiteekkarit oikein ovat?
Prosessiteekkarit ry (tuttavallisemmin PT) on
vuonna 2012 perustettu, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva korkeakouluyhdistys, joka
ottaa vuosittain vastaan Kemian tekniikan
korkeakoulussa aloittavat uudet opiskelijat.
Toimimme Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan
(AYY) alla, eli liittyessäsi Prosessiteekkareihin, liityt myös upeaan ja monimuotoiseen
Aalto-yhteisön, joka koostuu tekniikan-,
kauppatieteiden sekä taidealojen opiskelijoista.
Yhdistyksemme toimintaa koordinoi 11 henkilöstä koostuva hallitus ja heidän apunansa
toimii yli 100-henkinen toimihenkilöjoukko
omine vastuualueineen. Tämän vapaaehtoisjoukon ansiosta yhdistyksellämme on erittäin
rikas ja monipuolinen opiskelijakulttuuri
ja tapahtumatarjonta. Vuosittain yhdistys
järjestää useita eri tapahtumia kuten sitsejä,
saunailtoja sekä liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointitapahtumia. Näiden lisäksi vuosittain
järjestetään useita yrityssuhdetapahtumia, joissa pääsee kurkistamaan alamme
yritysten toimintaan ja tehdasalueisiin.
Tapahtumat ovat usein toimintamme näkyvin
osa, mutta niiden lisäksi yhdistyksemme
tekee paljon työtä opiskelijoidemme edunvalvonnan suhteen korkeakoulumme piirissä
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välittämällä opiskelijoiden näkökulmia eri
toimielimiin.
Tapahtumien ja edunvalvonnan lisäksi yhdistyksemme ylläpitää omaa yhdistystilaa, jota
kutsumme pHuoneeksi. pHuone sijaitsee Kemiantekniikan korkeakoululla (Kemistintie 1
D 2) ja sinne ovat tervetulleita kaikki jäsenet
nauttimaan ilmaisesta kahvista, tekemään
kouluhommia tai ihan vain viettämään aikaa
kavereiden kanssa samalla muihin jäseniin
tutustuen! Hallituslaisen läsnäollessa, voi
pHuoneelta myös ostaa yhdistystuotteita,
kuten haalarimerkkejä, tarroja ja heijastimia.
Yksi tehtävistämme korostuu vuosittain ja se
on teidän, uusien opiskelijoiden, vastaanottaminen ja perehdyttäminen opiskeluun,
uuteen yhteisöön ja teekkarikulttuuriin.
Olemme jo kevään aikana aloittaneet
syksyyn valmistautumisen, ja innolla teitä
odottavat täällä fuksipäällikkönne, muu
hallitus, kymmenet ISOt ja koko prosessiteekkarikansa. Emme malta odottaa, että
pääsemme tapaamaan teidät Waraslähdössä!

Sinun matkasi alkaa nyt ja voit itse
määrittää, millainen oma polkusi kohti teekkariutta on. Jokainen uusi opiskelija otetaan
yhteisöömme avosylin vastaan, joten voit
rohkeasti tulla juuri sellaisena kuin olet ja
toteuttaa itseäsi haluamillasi tavoilla. Tiedän,
että yhteisöstämme löytyy oma paikka ihan
jokaiselle. Neuvoni sinulle onkin tutustua
ennakkoluulottomasti uusiin ihmisiin, olla
avoimin mielin uudelle seikkailulle ja heittäytyä teekkarikulttuurille!
Jos sinulle herää mitään kysymyksiä kesän
aikana opintojen aloittamiseen liittyen, älä
epäröi ottaa yhteyttä. Me olemme täällä
teitä varten ja odotamme innolla uuden
lukuvuoden alkua.
Nähdään syksyllä!
Oona Hanska
Puheenjohtaja
Prosessiteekkarit ry
@oonahanska
JuNa demonstroimassa pHuoneen sijaintia

Siivu pHuoneelta löytyvästä elämästä
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Hallitus esittäytyy
Tervehdys! Olen Niilo, vuoden 2018 fuksi
pääaineena kemian tekniikka ja prosessit.
Toimin tänä vuonna PT:n rahastonhoitajana, eli minun hallitusvirkaani kuuluu
yhdistyksen raha-asioista ja jäsenrekisteristä vastaaminen. “Rahiksen” tehtäviä
ovat siis laskujen laatiminen ja maksaminen, sekä budjetoinnista ja kirjanpidosta
huolehtiminen. Opintojeni ohella tykkään
vinguttaa Museokorttia, lukea kirjoja ja
käydä Otaniemen biljardisalilla. Tervetuloa
Aaltoon, nähdään syksyllä!

Heimoi! Minä olen Oona Hanska, N.
vuoden Chemical and Process Engineering
-opiskelija, ja tänä vuonna toimin Prosessiteekkarit ry:n hallituksen puheenjohtajana.
Puheenjohtajana minulla on vastuu koko
yhdistyksestämme ja huolehdin toiminnan
hallinnollisesta puolesta. Johdan myös
kokouksia, joita myös te uudet fuksit pääsette
pian seuraamaan. Hallitus- ja kouluhommien
lisäksi nautin ulkoilusta kissamme Pablon
kanssa ja erilaisten pelien pelaamisesta.
Muistakaa nauttia loppukesästä ja nähdään
syksyllä!

Moikka, oon Atte, kandidaattitason opiskelija pääaineenani kemian tekniikka ja
prosessit. Tämän lisäksi toimin tänä vuonna
Prosessiteekkareiden hallituksessa sisä- ja
ulkovastaavana sekä varapuheenjohtajana. Vastuulleni kuuluu täten muun muassa
yhteydenpito sisarkiltoihimme, alumni- ja
liikuntatoiminta sekä totta kai rakkaan yhdistystilamme, pHuoneen, ylläpito. Mahtavaa
että juuri sinä olet päätynyt Aaltoon ja toivotankin sinut vilpittömästi tervetulleeksi tänne
tekniikan kehtoon!

Hei vain! Olen Pyry, tämän vuoden tiedottaja-sihteeri, ja opiskelen kemian tekniikka
ja prosessit -pääaineessa. Tiedottaja-sihteerinä hoidan hallituksen pöytäkirjoja ja
lähettelen viikkotiedotteen, missä kerrotaan
ajankohtaisista asioista. Näiden lisäksi
vastaan yhdistyksen sosiaalisesta mediasta,
visuaalisesta ilmeestä taiteilijoiden kanssa
sekä huolehdin yhdistyksen lehti ProTeesista.
Vapaa-ajallani tykkään pelailla, urheilla
ja lukea. Hyvää fuksivuotta ja tervetuloa
Otaniemeen!
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Hellurei! Olen Sara, viimeistelen parhaillaan
kandiopintojani biotuotteet -pääaineessa ja
toimin tämän vuoden opintovastaavana
Prosessiteekkareiden hallituksessa. Opintovastaavana huolehdin opiskelijoiden edunvalvonnasta korkeakoulussamme, kerään
palautetta opinnoista ja paljon muuta!
Toimin myös korkeakoululle apuna teidän
labratakkien ja -lasien sovituksissa ja jakamisessa! Kaiken tämän ohella liikun, kokkaan
ja luen. Pian nähdään orientaatioviikolla,
muista kuitenkin myös lomailla ennen sitä!

Heipä hei! Nimeni on Julia, ja toimin tänä
vuonna PT:n kansainvälisyys- ja maisterivastaavana, eli käytännössä huolehdin
vaihto- ja maisteriopiskelijoiden orientaation
sujuvuudesta, sekä heidän integroitumisestaan Aaltoon ja Suomeen. Aloittelen syksyllä
maisteriopintojani Biosystems and Biomaterials Engineering -pääaineessa. Vapaa-ajallani tykkään rämpyttää ukulelea, laittaa
ruokaa ja harhailla luonnossa. Nauttikaa
täysillä fuksivuodestanne!
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Heloust! Mää on Niko, kolmannen vuoden
opiskelija. Pääaineeni on biotuotteet. Toimin
tämän vuoden hallituksessa isäntänä.
Vastaan taisteluparini Elmerin kanssa erilaisten tapahtumien suunnittelusta ja käytännön
toteutuksesta. Me järkkäämme muun muassa
sitsejä, saunailtoja ja mitä nyt ikinä keksitäänkään. Vaikka me ollaankin tapahtumien
aikana ”töissä” niin meillä on silti aina
hauskaa! Vapaa-aikani kulutan kuntosalilla
ja kavereiden kanssa sekoillen. Syksyllä
nähdään ja pidä huikee fuksivuosi!

Fuksipäällikkö
Morjesta pöytään! Meikäläinen on Elmeri
ja tänä vuonna toimin emäntänä. Opiskelen
kolmatta vuotta ja pääaineena mulla on
Kemia ja materiaalitiede. Emäntänä toimin
isännän kanssa yhteistyössä järjestääksemme teille tapahtumia ja muuta viihdettä
opintojen ohelle. Vapaa-ajalla tykkään
tehdä ruokaa, urheilla ja pelailla videopelejä. Reseptivinkkejä voi tulla kyselemään
millon vaan! Oon myös alkanut sukeltamaan
oluen panemisen kosteaan maailmaan joka
sekin on jännää puuhaa. Nähdään syksyllä
jos ei sokeeks tulla!

Hiiohoi halojatapäivää! Mun nimeni on
Leevi ja toimin Prosessiteekkareiden hallituksessa yrityssuhdevastaavana. Yrityssuhdevastaavan hommiin kuuluu yrityssuhteiden
luominen ja ylläpitäminen, yritystapahtumien
järjestäminen sekä ehkä tärkeimpänä uusien
haalarien hankkiminen! Hallitushommien
ja koulun ohella tykkään pelata futsalia,
saunoa ja viettää aikaa kaverien kanssa!
Nähdään syksyllä tapahtumissa, ja tervetuloa tekniikan kehtoon!
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ISOvastaava
Fuksipäällikkö

KV- ja Maisterivastaava

PROSESSITEEKKAREIDEN
FUKSITOIMIKUNTA
2021
PT:n sisäinen fuksitoimikunta koostuu kahdesta fuksipäälliköstä, ISOvastaavasta ja KV- ja
maisterivastaavasta. Yhdessä järjestämme erilaisia tapahtumia, mutta huolehdimme myös
arjen sujuvuudesta vastaten fuksikasvatuksesta, ISOista sekä kansainvälisistä opiskelijoista.
Ensimmäistä PT-vuottaan viettävät vuosikurssilaistesi lisäksi myös englanninkielisen Chemical
Engineering -kandilinjan opiskelijat sekä vaihto-opiskelijat. Kannattaa siis tutustua myös
muihin fuksitoimintaan osallistuviin opiskelijoihin!
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KV- ja maisterivastaavan tervehdys

ISOteksti
Heloust ystävät ja onnittelut opiskelupaikan
saamisesta!
Olen Joona, 23-vuotias espoolainen
henkeen ja vereen, vaikka lukion kävinkin
Kauniaisissa ja Hangossa asuin yhden
kesän. Opiskelen toistaiseksi kemia ja materiaalitiede -kandipääaineessa, mutta vuoden
loppuun mennessä olisi tarkoitus saada
kandi pakettiin ja ryhtyä maisterihommiin.
Kaipa mua ensi syksystä eteenpäin kutsutaankin neljännen vuoden opiskelijaksi. Mun
olis tarkotus toimia Prosessiteekkareiden
ISOvastaavana teidän vuotenanne.
Mitäs tää ISOvastaava oikeen sit meinaa?
Se meinaa sitä, että mä olen rekrynnyt

ja kouluttanut teille aivan mielettömät
tutorit, joita me täällä kutsumme ISOiksi.
Mun tehtävänä on myös ylläpitää ISOjen
toimintaa aina vuoden 2022 mahdolliseen
wappuun asti. Olen valinnut ISOja 77 teräksistä yksilöä, jotka pitävät teistä huolen fuksivuoden aikana. Heidän tehtävänä on auttaa
ja ohjata teitä opintojen ja teekkarikulttuurin
alkuun pääsemisessä sekä toimia teidän
tukena ja turvana jokaisessa tilanteessa. Oli
huoli taikka murhe pieni tai suuri niin muista
vetäistä ISOa hihasta milloin tahansa!
Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä
teidät jaetaan noin 11-12 hengen ryhmiin,
jossa jokaista ryhmää kohden on noin 5
ISOa ja yksi hallitusISO (eli Prosessiteekkareiden hallituksen jäsen). Ensimmäisten
päivien aikana kierrätte ja tutustutte tällä
porukalla Otaniemeen, käytännön asioihin
sekä menoon ja meininkiin.
Vuoden mittaan ISOt järjestävät teille
kaikenlaista hauskaa ja kannattaa ehdottomasti tutustua heihin <3. ISOistanne voisikin
kenties tulla vaikka hyviä ystäviä tai jopa
työkollegoita tulevaisuudessa!

Hellurei, ja mitä lämpimimmät onnittelut
opiskelupaikasta!
Olen Julia, ja PT:n KV- ja maisterivastaavana
pyrin edistämään yhdistyksen kansainvälistymistä. Meille nimittäin saapuu vuosittain
myös iso joukko kansainvälisiä opiskelijoita,
joita ovat uudet vaihto- ja maisteriopiskelijat
sekä osa englanninkielisen kandiohjelman
fukseista. Minun tehtäväni on siis tutustuttaa
heidät Suomeen, Aaltoon ja CHEM:iin, ja
varmistaa että he tuntevat itsensä tervetulleiksi meidän joukkoomme.
Jotta tämä onnistuisi, teen paljon yhteistyötä
niin PT:n hallituksen kuin vanhojen kiltojen
KV-vastaavien, fuksikapteeneiden sekä
tietenkin KV-tutoreiden kanssa. Järjestämme muiden CHEM:n KV-vastaavien kanssa
kaikenlaisia tapahtumia aina illanvietoista
sitseihin, ja niihin kaikkiin olette tekin erittäin
tervetulleita. Jos KV-toiminta kiinnostaa
vähänkään, kannattaa käväistä meidän
tapahtumissa, sillä ne ovat aina hauskoja
ja niissä voi tavata KV-opiskelijoiden lisäksi
myös vanhempia CHEM:n opiskelijoita!

Uusiin ihmisiin tutustumisen lisäksi KV-toiminnassa on hienoa se, että sen parissa
oppii paljon muista maista ja kulttuureista,
mutta toisaalta myös Suomesta sekä teekkariudesta. Englannin puhumista ei tarvitse
jännittää, sillä vaikka oikeita sanoja ei
välttämättä löytäisi, yhteinen sävel löytyy
kyllä aina. Orientaatioviikolla tulette
varmasti tapaamaan myös englanninkielisen
kandiohjelman fuksit, ja kannustankin teitä
lähestymään heitäkin rohkeasti. Tsemppiä
orientaatioviikkoon ja kaikkeen tulevaan,
pärjäätte varmasti hienosti!
Julia Wierzchowiecka
KV- ja maisterivastaava ’21

Nähdään orientaatioviikolla ja tervetuloa
Aalto-yliopistoon!
Joona Pystynen
ISOvastaava ’21

PTFTMK’21
pähkäilemässä tulevaa
syksyänne...
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...ja nauttimassa valokuvaajan seurasta.
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Opintovastaavan opintokorneri

Ensimmäisen vuoden opinnot

Kemian tekniikan korkeakoulussa pääset
opiskelemaan monipuolisen tutkinnon, joka
yhdistää metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden. Ensimmäisen vuoden aikana pääset tutustumaan paremmin kaikkiin näihin aloihin.

Tässä on yleiskatsaus ensimmäisen vuoden opintoihisi. Iso osa kursseista kestää kahden
periodin ajan. Ensimmäiset kurssi-ilmot tehdään yhdessä orientaatioviikolla, eli ei hätää.
Syksy
Korkeakouluopiskelijan ABC (I-V)
Tämä kurssi alkaa heti orientaatioviikolla ja kestää koko ensimmäisen vuoden. Kurssilla tutustutaan kanditutkinnon rakenteeseen, korkeakoulun henkilökuntaan ja oppimispalveluihin sekä rakennetaan opintosuunnitelma.

Kurssien opetustavat voivat vaihdella, mutta
yleensä pohjana toimivat luennot, laboratoriotyöt sekä laskuharjoitukset. Yliopistossa olet itse vastuussa opinnoistasi, joten
kannattaa tsekata itse missä pitäisi olla
milloinkin - apua saa kuitenkin aina!

Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (I-II)
Kurssilla saat ensimmäisen kosketuksen prosessiteollisuuteen ja muun muassa taselaskuihin.
Kemiallinen rakenne ja sitoutuminen (I-II)
Kemian peruskurssi, jossa kerrataan ja syvennetään lukiokemian aiheita ja tehdään laboratoriotöitä. Perehdytään mm. atomin rakenteeseen, kemialliseen sitoutumiseen ja analyysimenetelmiin.

Vallitsevan tilanteen vuoksi syksyn opetus
tulee olemaan hybridimallista. Tilanteen
pysyessä hyvänä, mahdollisimman iso
osa laskuharjoituksista ja laboratoriotöistä pyritään pitämään lähiopetuksessa.
Suuremman massan keräävien tilaisuuksien kohdalla tilanne voi muuttua vielä, eli
kannattaa seurata koulun tiedotusta.
Minun tehtäväni on ylläpitää Prosessiteekkareiden ja korkeakoulun yhteistyötä sekä
toimia yhdistyksemme jäsenten edunvalvojana. Yhteistyötä edistän muun muassa
kokoustamalla erilaisten työryhmien kanssa
ja keräämällä opiskelijoilta palautetta opinnoista. Minulle voikin laittaa suoraan viestiä,
jos kurssin aikana tuntuu, että jokin asia
vaivaa enemmänkin!

Materiaalitieteen perusteet (I-II)
Kurssilla perehdytään materiaaliryhmiin, niiden ominaisuuksiin, valmistukseen ja käyttösovelluksiin. Oppimisen
tukena on laskuharjoituksia ja laboratoriotöitä.
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.
Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (II)
Kurssi jatkaa lukion matematiikasta ja on ensimmäinen neljästä pakollisesta matematiikan kurssista.

Kevät
Sara Siivola
Opintovastaava’21
@sarasiivola

Kandidaattiohjelman rakenne
SIVUAINE 20-25 OP

Kaikille yhteiset kurssit, joihin sisältyy myöhemmin esitellyt
ensimmäisen vuoden opinnot, toinen kotimainen kieli,
yksi vieraan kielen kurssi ja ohjelmointia.

Opintokokonaisuus, jonka voit
valita joko Aallosta tai toisesta
yliopistosta. Sivuaineena voi
tehdä myös vaihto-opinnot.

PÄÄAINEOPINNOT 70 OP

VALINNAISET OPINNOT
15-20 OP

Ensimmäisen vuoden päätteeksi valitset yhden
kolmesta pääaineesta: Biotuotteet, Kemia ja materiaalitiede sekä Kemian tekniikka ja prosessit.

20

KANDIDAATINTYÖ 10 OP

YHTEISET OPINNOT 70 OP

Tähän saat valita mitä
tahansa kursseja, mitä
yliopisto tarjoaa!

Virtaustekniikka ja lämmönsiirto (III-IV)
Kurssilla jatketaan prosessiteollisuuden parissa, keskittyen erilaisiin pumppuihin, aine- ja energiataseisiin, lämmönsiirtoon sekä laskuihin näiden pohjalta.
Biotieteen perusteet (III-IV)
Kurssilla opit nimeämään solujen perusrakenteita, aminohappojen ja proteiinien rakenteita sekä niiden toimintaa ja entsyymien toimintaa. Kurssi on kattava kertaus lukion biologiaan ja samalla opettaa uutta.
Yliopistofysiikan perusteet / Sähkömagnetismi (III)
Kevään alussa voit itse valita oman osaamisesi pohjalta kumman fysiikan kurssin suoritat.
Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (III)
Kurssi jatkaa siitä, mihin Diffis 1 jäi.
Orgaanisen kemian perusteet (IV-V)
Kurssilla pääset ensimmäistä kertaa yliopisto-opintojen aikana orgaanisen kemian pariin. Kurssiin kuuluu
laboratoriotyöt, joissa pääset soveltamaan luennoilla oppimaasi, esimerkiksi reaktioiden suunnittelua ja niiden
toteutusta sekä reaktion etenemisen seurantaa.

Lisäksi yleisiin opintoihin kuuluu ohjelmoinnin perusteita, mutta voit itse valita suoritusajankohdan.
Työssäoppimisen kurssi suoritetaan yleensä aikavälillä III-kesä, ja tilanteen mukaan voit myös hyväksilukea sen. Toisen kotimaisen kielen kurssi sekä kirjallinen ja suullinen osa ovat pakollinen osa
kandidaatintutkintoasi. Kokeet suoritetaan kurssin päätteeksi. Sinun on myös suoritettava 3 op verran
kieliopintoja, jotka täyttävät oral+written (o+w) -vaatimuksen.
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Pääaineet

Nettisivuvinkit

Pääaineista järjestetään lukuvuoden aikana infoja sekä niistä voi keskustella akateemisten
ohjaajien ja opintoneuvojien kanssa sekä akateemiselta iältään vanhempien opiskelijoiden
kanssa. Pääaine valitaan fuksivuoden keväällä, joten valintaan ei ole kiirettä.

Internetistä löytyy paljon eri sivustoja ja sovelluksia, joista osa on olennaisia opiskelun
kannalta ja toiset erittäin hödyllisiä yleisen elämän helpotuksen kannalta. Alla on muutama
poiminta, joihin kannattaa tutustua viimeistään orientaatioviikon jälkeen.

Biotuotteet
Pääaineen opinnot antavat opiskelijalle kattavat tiedot kemiasta, bio- ja materiaalitekniikasta, biojalostamoista sekä paljosta muusta. Opinnoissa keskitytään erityisesti biokemian sekä
solu- ja molekyylibiologian perusteisiin, kuitu- ja polymeeritekniikkaan sekä kestäviin tuotantoprosesseihin.
Kemia ja materiaalitiede
Opiskelija hallitsee kemian ja fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä. Kokonaisuuteen
kuuluu myös erilaisten materiaalien ominaisuuksien tunteminen ja tiedon käyttäminen esimerkiksi uusia materiaaleja valmistamalla. Pääaineessa opetellaan kemiallisia ilmiöitä ja
materiaaleja atomi- ja nanotasolle asti.
Kemian tekniikka ja prosessit
Pääaineessa opitaan tuntemaan erilaisia prosesseja sekä niiden suunnittelua. Keskeistä on
toimintojen suunnittelu kestävän kehityksen mukaisesti ja ympäristölle turvallisesti.

Aalto-kurssi/monialainen kurssi
Opintoihisi kuuluu lisäksi monialainen kurssi, missä yhdistetään eri alojen osaajia. Kemian
tekniikan korkeakoululta näitä ovat esimerkiksi Akateemisen ajattelun alkeiskurssi (I-II),
Design Meets Biomaterials (IV-V) sekä näkökulmia ympäristöasioihin (II). Jos näistä mikään
ei tunnu omalta, on mahdollista suorittaa Aalto-kurssi, joita on pitkä lista ja jokaiseen
periodiin erilaisia. Lisäksi tarjolla on University Wide Art Studies (UWAS) kursseja, missä
pääsee perehtymään taideperusteiseen ajatteluun, luovuuteen ja kulttuuriin. Kaikille löytyy
siis jotakin!

Aikataulu
Syksyn opinnot alkavat orientaatioviikosta (6.9.-10.9.2021). Yksi periodi on yleensä kuusi
viikkoa, minkä jälkeen on arviointiviikko - tutummin tenttiviikko. Viides periodi on monimuotoperiodi, jonka opetus toteutetaan vaihtelevin tavoin. Opintoja voi suorittaa myös kesäopetuksena, esimerkiksi sivuainekokonaisuuden muodossa.
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Opinnoissa olennaiset sivut

Sisussa rakennetaan oma opintosuunnitelma
(HOPS), ilmoittaudutaan kursseille sekä
tarkastellaan omia suorituksia. Tulee erittäin
tutuksi opintojen mittaan.

MyCourses toimii alustana, josta löytyy eri
kurssien materiaalit, laskuharjoitukset sekä
palautettavat tehtävät. Etäaikana myös
tenttejä on järjestetty MyCon avulla.

https://sisu.aalto.fi

https://mycourses.aalto.fi

Into toimii mihin vain koulunkäyntiin liittyvän
informaation etsimiseen. Sieltä löytää esimerkiksi eri pääaineohjelmien ja sivuaineiden sisällöt sekä tärkeitä yhteystietoja.
https://into.aalto.fi
Yleishyödyllisiä sovelluksia ja sivuja
Löydät jokaisen Otaniemen opiskelijaravintolan ruokalistan kanttiinit.fi:stä.
Pikakuvake kannattaa puhelimessa!

Aalto Space mahdollistaa erilaisten
yliopiston itseopiskelutilojen varaamisen
omaan käyttöön, esimerkiksi ryhmätöihin.

HSL:n sovelluksesta hoidat samasta
paikasta julkisen liikenteen reitit ja liput,
olennainen liikkuessa sujuvasti julkisilla.

Kide.app on apunasi monen poikkitieteellisen tapahtuman lipunmyynnissä.

Frank toimii sähköisenä opiskelijakorttinasi, ja sen saa yhdistettyä MobilePahyn
helppoa opiskelijaruokailua varten.

MobilePaytä tarvitsee tuskin esitellä
erikseen. Erittäin kätevä sovellus arjen joka
tilanteessa, etenkin yhdistettynä Frankiin.

JuNan vinkit opintoihin
Fuksivuonna käytävät kurssit antavat pohjaa sekä tuleviin opintoihin että pääainevalintaan. Tästä kannattaa
ottaa hyöty irti ja tutustua rauhassa maistiaisiin eri vaihtoehdoista. Vaikka yliopistossa opiskelu onkin vapaata
ja omatoimista, opintoja kannattaa suorittaa tavoitteellisesti opiskelijarientojen ohessa. Opinnoista ei kuitenkaan kannata stressata! Etsi rauhassa sopivia opiskelumetodeja, nauti mielenkiintoisista kurssisisällöistä ja
etenkin pänttää kavereiden kanssa, sillä porukalla saa parhaiten ratkaisuja kiperiin pulmiin!
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Fuksivuoden fiilistelyä

CanCan

Suuret onnittelut opiskelupaikasta kemian
tekniikassa ja tervetuloa Aalto-yliopistoon!
Me olemme Mariina ja Teemu, vuoden
2020 fuksit ja teidän tulevat ISOt! Ei uskoisi,
että vuosi sitten olimme samassa tilanteessa
kuin missä sinä nyt, mutta ei huolta: oli vuosi
kuinka erikoinen tahansa, fuksivuosi on aina
yhtä unohtumaton kokemus!

Meidän fuksivuoden kohokohtiin lukeutuivat
etenkin haalarien saaminen sekä Wappu.
Teekkarius ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan teekkarilakki täytyy ansaita!
Suorittakaa fuksipisteitä ja osoittakaa teekkarilta odotettavaa arvokkuutta, ja fuksimajuri saattaa teidätkin palkita Mahdollisen
Wapun toteutumisella.

Fuksivuoden alku jännittää varmasti jokaista,
minkä takia vuosi pärähtääkin käyntiinWaraslähdöllä! Saatuanne siellä tutustuttua
tuleviin opiskelutovereihinne, päästään
Orientaatioviikolla ensikosketuksiin teekkarielämän saloihin sekä osallistumaan
huikeisiin tapahtumiin! Tällöin tapaat myös
fuksiryhmäsi, josta usein löytyykin ensimmäiset kaverit.

Syksyllä nähdään!

24

Haluatko fuksivuoteesi muutakin sisältöä kuin
opintoja? Siinä tapauksessa prosessiteekkarifuksien oma tanssiryhmä CanCan on
sopiva lisä fuksivuoteesi. Kaikki ovat tervetulleita CanCaniin, sillä tanssitaidon puuttuminen ei ole este osallistumiselle. Tärkeintä
CanCanissä on hauskanpito yhdessä
muiden fuksien kanssa.
CanCanilaisten kesken luodaan itse koreografiat yhdessä valittuihin biiseihin. Tansseja
päästään joukolla esittämään niin sitseillä,
yritysten pikkujouluissa kuin vuosijuhlillakin.
Treenejä pidetään, kun on tarvetta, ja lyhyelläkin varoituisajalla saattaa syntyä huikea
koreografia. Inspiraatiota voi hakea musiikkivideoilta, elokuvista tai vaikka Tiktokista. :D

Uusien tuttavuuksien löytämisestä ei kyllä
Aallossa tarvitse murehtia, sillä teekkarit ovat
keskimääräistä seurallisempaa kansaa. Kuka
ikinä oletkin, täältä löydät varmasti oman
porukkasi.
Vaikka tapahtumia ei meidän vuotenamme
pystytty järjestämään aivan kuten edellisvuosina,pääsimme yhdistyksemme ja
ISOjemme ponnistelujen ansiosta kokemaan
samat fuksivuoden kohokohdat kuin kaikki
meitä edeltäneet. Nyt olemme heidän
ansiostaan valmiita tekemään saman teille,
ja pyrimme tekemään vuodestanne vielä
meidän vuottamme paremman. Tapahtumat
ovatkin keskeinen osa teekkarielämää, ja
suosittelemme ehdottomasti osallistumaan
avoimin mielin kaikkeen mahdolliseen järjestettävään, oli kyseessä sitten rastikiertelyt,
työryhmät taikka CanCan, sillä kavereita
ja kokemuksia löytyy mitä yllättävimmistä
paikoista!

Hei sinulle uusi fuksi!

Älä missaa tätä mahdollisuutta, koska muina
opiskeluvuosinasi et saa enää pyörähdellä lavalla punaisessa hameessa tai repiä
päältäsi keinonahkaisia housuja.
När börjar CanCan…?
Terkuin
Johanna ja Robin
CanCan -vastaavat ‘20

Mariina ja Teemu
teidän tulevat ISOt
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Liikuntavastaavien terveiset
Moikka ja onnea opiskelupaikan saamisesta!
Olemme Anni ja Jenni, Prosessiteekkareiden liikuntavastaavat vuosimallia 2021.
Edessänne oleva fuksisyksy tulee olemaan
täynnä opiskelua ja jännittäviä tapahtumia,
mutta niiden ohella on tärkeää muistaa
huolehtia omasta jaksamisestaan. Ei kuitenkaan mitään hätää, sillä sitä varten me
olemme täällä! Meidän tehtävänämme on
järjestää erilaisia liikuntatapahtumia koko
PT:n jäsenistölle.
Järjestämämme tapahtumat ovat kaikille
avoimia eivätkä ne vaadi aiempaa
kokemusta tai osaamista. Aktiivinen osallistuminen luo myös loistavan tilaisuuden tutustua
muihin fukseihin sekä vanhempiin opiskelijoihin. Ota siis hyvä asenne ja lähde rohkeasti
mukaan!

Vuoden aikana on ollut myös tapana
järjestää erilaisia lajikokeiluja. Keväällä
kokeiluja ei päästy vallitsevan tilanteen
vuoksi järjestämään, mutta toivotaan,
että syksyllä näihinkin olisi mahdollisuus.
Toivotaan myös, että syksyllä päästäisiin
jatkamaan CHEMeleons-urheilujoukkueemme pelejä. CHEMeleonsin rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä pääset pelaamaan
esimerkiksi futsalia tai sählyä Aallon muita
yhdistyksiä vastaan.
PT:n omien tapahtumien lisäksi kannattaa
tutustua Otaniemestä löytyviin sekä muiden
yhdistysten tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin. Muistakaa myös, että meille saa
vapaasti tulla juttelemaan tai laittaa viestiä,
jos jokin asia mietityttää tai haluat esimerkiksi liikuntavinkkejä!
Syksyllä nähdään!

HARJOITUS TEKEE
MAISTERIN
Monipuolista treeniä opiskelijahinnoin lähellä sinua
Anni ja Jenni
Liikuntavastaavat
CHEMelonsin tunnistaa Prosessiteekkarinvihreistä
paidoista sekä hyvästä meinignistä!

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI
UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia,
lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja.
Livestream- tunneilla ja Online Training videokirjaston
parissa treenaat joustavasti missä vain, milloin vain.
Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI
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Vastavalmistuneen tarina
Hei sinä uusi Prosessiteekkari!
Olen Mauri Kostiainen ja sain ilon ja
kunnian kertoa terveiset teille täältä valmistumisen mystisen verhon takaa. Oheisessa
kuvassa on yksi monista opiskeluaikana
koetuista riemuhetkistä, jotka saivat alkunsa
kesällä 2013 tämän samaisen fuksioppaan
avaamisesta. Opiskelijastatuksesta jouduin
luopumaan 2019 lopussa valmistumisen
myötä, mutta onneksi riemuhetkiä Prosessiteekkareiden kanssa sei ei päättänyt. Opiskeluajalle mahtui aivan käsittämätön määrä
kokemuksia ja olenkin erittäin innoissani, että
myös sinä pääset luomaan oman näköisesi
opiskeluajan. Itselläni siihen sisältyi mm.
paljon yhdistystoimintaa, uusia ihmisiä, jotka
ovat nyt parhaita ystäviäni, melkoisen monta
nukuttua luentoa (en suosittele), läpipääsy
vaaditusta määrästä kursseja ja työkokemuksen kartuttamista kesätöistä, jotka johtivat
lopulta nykyisiin tehtäviini Metso Outotecillä.

moni asia muuttui teekkarikulttuurissa, mutta
ydin on sama: yhdistää tekniikan alan
opiskelijoita. Uusien juttujen kokeilun lisäksi
kannustan tutustumaan myös teekkareiden
historiaan, sieltä löytyy mitä mielenkiintoisimpia asioita aina vanhoista jäynistä mitä
kummallisimpiin ideoihin ja asioihin. Tämän
huomaat varmasti hyvin pian, kun pääset jalkautumaan Otaniemeen, oli se sitten seinällä
roikkuvat betonilla täytetyt hansikkaat tai
kyltti, joka kertoo että ”Olet tässä”. Loppuun
haluan antaa vinkin, joka ainakin itsellä on
toiminut erittäin hyvin: ”Kun ei kulje silmät
kiinni kädet taskuissa, voi löytää kaikenlaista”.

Jälkeenpäin oli hauska huomata, että mitä
hullunkurisempi idea tai mitä enemmän
johonkin mukaan lähteminen jännitti sitä
hienompi fiilis ja lopputulos siitä seurasi. Siis
riippumatta onnistuiko alkuperäinen idea
oikeasti. Tästä päästäänkin siihen, että olet
tehnyt äärimmäisen hienon valinnan opiskelupaikan valinnan suhteen! Ala, jota olet
lähdössä opiskelemaan, on todella suuressa
roolissa, kun ratkotaan globaaleja haasteita.
On mahdollista, itseasiassa hyvin todennäköistä, että sinä ja/tai opiskelukaverisi olette
tulevaisuudessa mukana kehittämässä jotain
hyvinkin merkittävää ratkaisua. Kuulostaa
ehkä vielä kaukaiselta, mutta se nyt vain on
fakta ja siitä on hyvä ammentaa opiskeluintoa, uskaltakaa heittäytyä!

Mauri Kostiainen
Diplomi-insinööri

Teekkarikulttuurissa ja koko Aalto-yhteisössä
on hienoa se, että kaikki ovat tervetulleita,
uusia ideoita kuunnellaan ja vanhat perinteet
tuovat jatkuvuutta ja yhteenkuuluvuuden
tunnetta. Jo vain oman opiskeluni aikana
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Äärimmäisen mukavia opiskeluhetkiä Prosessiteekkareiden kanssa ja Aallossa, jos
törmätään, niin saa moikata!

TEEKKARIUS

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

Haalarit

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.

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 sisältäen raitoja
lahkeiden ja hihojen suissa nyökkäyksenä
CHEMin vanhoja kiltoja kohtaan. Haalareita
kannetaan ylpeänä omasta opiskelualasta
ja niihin usein kiinnitetään erilaisia haalarimerkkejä ja härpäkkeitä oman maun
mukaan. Usein Prosessiteekkarit myös
vaihtavat hihansa osoituksena pääaineesta
tai aktiivisuudesta vanhoissa killoissa.

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*. Teekkarilakki on kesälakki eli
sen pääasiallinen käyttöaika on 1.5. - 30.9.

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
läsystä, joka odottaa sitsaajaa omalla istumapaikalla. Usein eri killoilla ja yhdistyksillä
on myös omia laulukirjoja.
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.

Teekkarilakki

Haalarit
CHEMin vanhan
killan hiha

Opiskelijakulttuurimuseo
Härpäkkeitä

Haalarimerkkejä

*Fuksipisteitä kerätään fuksipistekorttiin fuksivuoden aikana osallistumalla ja tutustumalla teekkarikulttuuriin. Saat ikioman fuksipistekortin ensimmäisenä päivänä. Fuksipisteistä voit lukea lisää
osoitteesta https://prosessiteekkarit.fi/fuksipisteet/
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1958 perustettu Polyteekkarimuseo, jonka
nimi muutettiin Opiskelijakulttuurimuseoksi
kesällä 2021, on Suomen vanhin ja ainoa
opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä
museo. Museo esittelee Otaniemen opiskelijakulttuuria laajasti esineiden ja dokumenttien avulla. Museo sijaitsee Otaniemen
Teekkarikylässä Jämeräntaipaleen varrella..
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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 kauppatieteen 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 peruskoulun tärkeyden puolesta vierailemalla lähes
1500 eri peruskoulussa. Lähde mukaan, jos tempauskirves heilahtaa sinun opiskeluaikanasi!

KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI

Wappulehti

Wappulehti on teekkareiden oma wappujulkaisu, joka julkaistaan noin viikkoa ennen
mahdollista Wappua. Wappulehtinä toimii
Julkku parillisina ja Äpy parittomina vuosina.
Wappulehtiä on mahdollista myydä itsekin
jos haluaa! Kuvassa näkyy kummankin
julkaisun viimeisimmät versiot.

Jäynät

Teekkarijäynä on käytännön kepponen tai
tapahtuma, jonka tarkoitus on aiheuttaa
riemua jäynääjissä sekä jäynän kohteissa
ja yleisössä. Kuuluisimpiin teekkarijäyniin
lukeutuu vuonna 1961 Tukholman edustalla
tehty jäynä. Muutama teekkari poikkesi
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.
Suezin kanava ei ollut ainoa paikka, minkä Evergreen
onnistui tukkimaan keväällä. Täffälle syömään
menossa olleet henkilöt yllättyivät perinpohjaisesti,
kun muun muassa koronarokotteita ja hyvinvointia
kuljettanut rahtilaiva oli ajanut karille alikulkutunneliin.

“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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14.9. klo 17
POLYTEKNIKKOJEN
Jämeräntaival 1, Limokuja 2
A
LISÄTIETOA

T h e P o lILMOITTAUTUMINEN
ytech Choi

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

tinyurl.com/
KoelaulutS21

DOMINANTE
LAULA M ALLA M A AIL M ALLE

Avoimet harjoitukset ma 13.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 14.9. & ke 15.9.
Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä
Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@aalto.fi

Aada Toivettula
040 017 1872
aada.toivettula@aalto.fi

www.dominante.fi
#dominantechoir

RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin

yleensä seuraavana päivänä
retuperanwbk
rwbk.fi

Retuperän WBK

Retuperän WBK

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.

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta

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!
Matias Saikku
Yhteisöstä, vapaaehtoisista ja
uusista opiskelijoista vastaava
hallituksen jäsen
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Mikä AYY?

Rakas Fuksi,

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 maailman parasta opiskelijan elämää.

tervetuloa Aalto-yliopistoon, Aalto-yhteisöön ja Prosessiteekkariksi.
Sinulla on edessäsi valtava mahdollisuus oppia, niin koulupenkiltä
tietoa ja taitoja, kuin myös sosiaalisia ja yleishyödyllisiä taitoja elämästä. Ole utelias, kokeile uutta ja
ota opiksi kaikesta mitä teet. Yliopisto tarjoaa laajan valikoiman
huippukursseja ja yhteisö laajan
valikoiman huippuihmisiä ja yhdistyksiä. Tartu tilaisuuteen ja tutustu itseesi, yliopistoon sekä yhteisöömme ja kokeile uusia ja
rohkeita asioita. Uskon, ettet tule
katumaan tätä päätöstä. Nauti
nyt kesästä, ja toivottavasti nähdään syksyllä!

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tarjoaa jäsenilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja,
vuokrattavia juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla
on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on
AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toimivaa yhdistystä.

AYY numeroina
•
•
•
•
•
•

yli 15 000 jäsentä
noin 200 järjestöä ja yhdistystä
noin 2600 opiskelija-asuntoa
lähes 50 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
noin 400 vapaaehtoista

Kesäisin terveisin

Viestintäkanavat

Rebecca Adrianzen
Hallituksen jäsen (Kansainvälisyys,
järjestöt ja Neuvosto), Prosessiteekkarien hallituskummi

Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuksista osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa koskevan ajankohtaisen tiedon maanantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedotteeseemme.
Instagram: @ayy_fi
@ayyhousing
Facebook: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
AYY Housing
Twitter: AYY_FI
Youtube: Student Union AYY
LinkedIn: Aalto University Student Union AYY
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Palvelut
Opiskelija-asuminen
AYY omistaa noin 2600 kohtuuhintaista opiskelija-asuntoa Helsingissä sekä Espoossa ja tarjoaa
kodin yli 3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n jäseniä, 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).

Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja
edustaa opiskelijoita sekä yliopiston päätöksentekoelimissä että
valtakunnallisella tasolla. Voit
hyödyntää AYY:n edunvalvontaa

Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200
yhdistystä, jotka järjestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin
ja peleistä muihin harrastuksiin.
Uudet opiskelijat ovat aina tervetulleita mukaan yhdistystoimintaan, ja AYY antaa apua, tukea
ja neuvoja yhdistyksen perustamiseen ja toimintaan. Kannattaa
pysyä avoimena eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin tulevissa tapahtumissa!

esimerkiksi, jos tenttituloksesi ovat
myöhässä tai ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos kohtaat
häirintää. AYY:n jäsenenä voit hakea hallinnon opiskelijaedustajaksi ja päästä vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin.
AYY:n ylin päätöksentekoelin on
edustajisto, joka valitaan vaaleilla. Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat äänioikeutettuja ja voivat asettua ehdolle. Edustajiston
jäsenet pääsevät päättämään
ylioppilaskunnan tavoitteista ja
linjauksista. Seuraavan kerran
edustajistovaalit pidetään tänä
syksynä.

Syksyllä remontin ja brändiuudistuksen jälkeen aukeaa myös AYY:n
uudistunut museo, jossa voit perehtyä opiskelijakulttuurien historiaan.

Vuokratilat

Opiskelijakulttuuri

Asuntojen lisäksi AYY:lla on lukuisia sauna-, juhla- ja harrastustiloja, joita jäsenet voivat vuokrata. Osa tiloista on maksuttomia.
Vuokrattavana on myös pakettiauto ja peräkärry.

Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminta ja monenkirjavat tapahtumat ovat oleellinen osa aaltolaista opiskelijakulttuuria ja
Aalto-yhteisöä. Vuoden kohokohtina toimivat Wapun tapahtumat,
vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet
muut tapahtumat heti orientaatioviikosta lähtien.

Stipendit ja projektiavustukset

Tapahtumien taustalla ovat ylioppilaskunnan lisäksi vapaaehtoiset, jotka toimivat jaostoissa ja
toimikunnissa. AYY:ssa toimii kuusi jaostoa: Yhteisöjaosto Aava,
Kampusjaosto, Teekkarijaosto,
Museojaosto, UO-jaosto ja edunvalvonnan johtoryhmä eli tuttavallisemmin EduJory. Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyksystä,
ja siitä tiedotetaan AYY:n viestintäkanavissa.

Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahastolta projektiavustusta kaveriporukalla tai yhdistyksen voimin järjestettävälle projektille. Voit myös
hakea AYY:n myöntämiä stipendejä.
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Opiskelijaedut
Saat käyttöösi digitaalisen tai
muovisen opiskelijakortin, jolla
todistat opiskelijastatuksesi (kortin toimittaa Frank). Näyttämällä
opiskelijakorttiasi sinulla on 1.8. alkaen 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. Listan kaikista opiskelijakortilla saatavista eduista ja
alennuksista löydät Frankin nettisivuilta frank.fi.
Digitaalinen opiskelijakortti Frank
App on virallinen opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida käyttöösi 1.8. alkaen, kun
olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut AYY:n
jäsenmaksun (31.7.–8.8. on käyttökatko, jolloin ilmoittautuminen ja
jäsenmaksun maksaminen ei ole
mahdollista). Muiden korttivaihtoehtojen hinnat voit tarkistaa
Frankin sivuilta. Voit myös lisätä
ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen
että muoviseen opiskelijakorttiin.
Lisätietoja eri opiskelijakorteista
löytyy Frankin sivuilta osoitteesta frank.fi.
Kun olet saanut muovisen opiskelijakortin, muista hakea siihen
myös lukuvuosivuositarra AYY:n
palvelupisteeltä! Saat samalla
myös muuta neuvontaa ja maksuttoman Design Notebookin.
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CHEMin vanhat killat

Puunjalostajakilta

Prosessiteekkarit ry on perustettu vuonna 2012 kolmen vanhan hakukohteen yhdistyttyä
kandiuudistuksen myötä yhdeksi koulutusohjelmaksi. Huolimatta tästä ovat CHEMin vanhat
killat eli Kemistikilta, Puunjalostajakilta ja Vuorimieskilta edelleen aktiivisia toimijoita Otaniemessä. Rakkaan kotiyhdistyksen 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 tekniikan korkeakoulun ainoa fukseja vastaanottava
taho, joten CHEMin fuksikasvatuksen ja teekkarilakin voi saada vain PT:n kautta.

Kiltamme on nimensä mukaan edustanut perinteistä paperi-, sellu- ja sahateollisuutta aktiivisesti
jo vuodesta 1945. Kiltalaisillemme luonto ja
metsä on kaiken a ja o, joten nykyään paneudumme myös laajemmin kaikkiin biomassan
hyödyntämisen salaisuuksiin, jotta maailmasta
saataisiin entistä kestävämpi. Puunjalostajakilta
yhdistää siis kaikki biotuotteista ja biometsäteollisuudesta kiinnostuneet opiskelijat, johon te kaikki
olette tervetulleita liittymään!
PJK (lue: PuuJiiKoo) järjestää jäsenilleen mielekästä tekemistä esimerkiksi illanviettojen ja
yritysvierailujen merkeissä. Killalla on vahvat yrityssuhteet biometsäteollisuuden yrityksiin, joten
yritysvierailuja (eli excursioita), järjestetäänkin
vuosittain useita. Excursiot ovatkin loistava tapa
päästä tarkastelemaan teollisuutta läheltä sekä
löytämään mitä kiinnostavimpia kesätyömahdollisuuksia. PJK:n kiltahuone sijaitsee osoitteessa
Vuorimiehentie 1 rakennuksessa Puu1, eli eri
rakennuksessa kuin muut CHEMin kiltahuoneet. Killan jäsenenä olet tervetullut viettämään
aikaa kiltiksellä, juomaan kahvia, nauttimaan

Punaisia, keltaisia tai kaljakorinsinisiä haalareita näkee enää hyvin harvoin Otaniemessä. Suurempi mahdollisuus bongata vanhat
killat katukuvasta on prosessiteekkareiden
haalareihin vaihdettujen hihojen kautta,
joilla ilmaistaan yleensä omaa pääainetta ja
sitä myötä kiltaan kuulumista.

Kemistikilta
Jo vuonna 1891 perustettu Kemistikilta on koko
Otaniemen killoista vanhin ja kaunein sekä yksi
CHEM:in vanhoista killoista. Kemistikilta kokoaa
yhteen etenkin kemian, kemiantekniikan sekä
biotekniikan opiskelijoita, mutta kaikki ovat
toimintamme tervetulleita! Kilta järjestää rentoa
ja monipuolista vapaa-ajantoimintaa opintojen
ohelle, kuten sitsejä, bileitä sekä yritysiltoja eli
excursioita. Kemistikillalla on vankat suhteet bio-,
kemian- ja prosessiteollisuuteen, ja yritystapahtumat ovatkin mainio tapa tutustua niin alalla
toimiviin yrityksiin kuin tuleviin kollegoihisi ja jo
valmistuneisiin kemisteihin.
Nykyisin kemistikiltalaiset tunnistaa parhaiten
haalareiden punaisesta hihasta, jota koristaa
killan neonatomitunnus. Tärkeä osa toimintaa
on kiltahuone kemman lafkan vahtimestarin
kopin takana, josta kemistejä mitä varmimmin
voi löytää. Kiltahuoneelle on normaalisti aina
avoimet ovet, ja tutuimpia ajanviettotapoja
kahvin ja teen juonnin lisäksi ovat kiltalehti
Tisleen lukeminen sekä perikansallisten kemistipelien coronan ja marjapussin pelaaminen.
Tervetuloa opiskelemaan ja nähdään syksyllä!
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tarjoiluista, tutustumaan kiltaan ja kiltalaisiin
sekä oppimaan kiltamme ikonisen korttipelin
Siantapon salat!
Suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tehdään
maailmasta kestävämpi yhdessä!
Henrik Lindberg, Puheenjohtaja,
Puunjalostajakilta ry
IG: @puunjalostajakilta
FB: Puunjalostajakilta
https://www.puunjalostajakilta.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 monia erilaisia
vapaa-ajan virkistystapahtumia, auttaa kehittämään koulutusohjelmaa ja rakentaa opiskelijoiden välistä tiivistä yhteishenkeä.

Hanna Kääriäinen, Puheenjohtaja, Kemistikilta ry
IG: @kemistikilta
FB: Kemistikilta
https://www.kemistikilta.fi/

Kiltamme sattuu olemaan Aallon pienimpiä,
mutta silti meidät tunnetaan Aalto-yhteisössä
näkyvänä, äänekkäänä ja omalaatuisena.
Kiltamme on täyttänyt niin minun sekä muiden
kiltalaisten opiskeluajan ikimuistoisilla hetkillä,
uusilla tuttavuuksilla sekä hyvillä kontakteilla
alumneihin ja yrityksiin. Yhteisömme on aktiivinen
ja tykkäämme tehdä asioita omalla vuorimieskiltamaisella tavallamme. Vuorimieskillan kotoisa
kiltahuone sijaitsee pHuoneen yhteydessä
liukuoven takana. Tulkaa rohkeasti mukaan niin
tapahtumiin, kuin kiltahuoneellekin. Mikäli teillä
herää kysyttävää killasta, tapahtumista, alasta
tai opiskelusta, voitte olla minuun yhteydessä.
Kaikki killan jäsenet ja raatilaiset toivottavat
teidät lämpimästi tervetulleiksi yhteisöömme.

Tervetuloa Aaltoon, nähdään kiltiksellä!
Aaro Lampinen, Puheenjohtaja,
Vuorimieskilta ry
IG: @vuorimieskilta
FB: Vuorimieskilta
https://vk.ayy.fi/
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Otaniemen muut yhdistykset
Teknologföreningen, TF, on Aallon 149-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki
ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on
kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. TF:läiset tunnistaa
tekniikanpunaisista haalareista.

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen
vastaanottava kilta. Tämä vuosi onkin killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ottaa
vastaan rakennetun ympäristön linjan kandiopiskelijoita. Killan haalarit ovat mattamustat,
joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy killan logo,
”kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.
Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se
on koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli
jäseniä on sekä tekniikan että taiteiden aloilta. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset,
ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehdit tunnistaa
vasemmassa lahkeessa olevasta puusta, sisustusarkkitehdit taas koristelevat haalarinsa itse
suunnittelemallaan kankaalla. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi
suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään.
Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan energia- ja ympäristötekniikan sekä computational engineering
kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on
Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan
sinisistä haalareista ympäristön vihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta ”RAKSA JAKSAA” -huudosta.

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

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu satavuotias kilta. Reippaat ja
ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa
killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää vanhan lamppulogon selästä. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä
lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on
“Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”.

Fyysikkokilta on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle
kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum Technology -linjan 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.
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Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 perustama kilta, vaikka haalareissa legendaarisen virheen myötä lukeekin 1866. Vaikka kilta on 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 on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä
muistuttava tupsulogo.

Nuoret Designerit, lyhyemmin NuDe, on ARTSin muotoilun laitoksen ainejärjestö. NuDe
perustettiin jo vuonna 1986, ennen kuin NuDen aikaisempi kotipaikka, Taideteollinen korkeakoulu TaiK, yhdistyi arkkitehtuurin laitoksen kanssa muodostaen nykyisen Taiteiden ja
suunnittelun korkeakoulun. NuDelaiset tunnistaa Vapputakeistaan, jonka kuviointi vaihtuu
vuosittain. Nimensä Vapputakki sai ensimmäisen kuosin, Vappukukan, mukaan.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS yhdistää automaatio- ja informaatioteknologian sekä Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit,
tunnistat 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 voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen
silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset, takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki
muistuttavat Athenen juurista Tietokillassa.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten
Otaniemen toiseksi 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.

Data Guild on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019
perustettu Data Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan nykyiset opiskelijat voi tunnistaa
kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varustetuista haalareista. Tulevaisuudessa fuksit tulevat saamaan hopeanväriset haalarit kiiltävänmustalla hihalla, joka jää
muistoksi ajasta, kun Data Science -koulutuslinjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.
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HELLO FUKSI AND WELCOME TO
AALTO COMMUNITY!
KY - AALTO UNIVERSITY
BUSINESS STUDENTS
We are KY, a community of more than 3000
business students, “kylteris”. Our purpose in the
Aalto community is to cherish our 110-year-old
traditions, uphold KY culture and advocate for our
members. At the campus you can spot us in our
dollar green overalls!
KY is home for hundreds of volunteers, who
participate actively in KY’s clubs, subject clubs,
subcommittees and committees. They organize a
wide selection of activities to make sure that
everyone gets the most out of their time in the
university. We have many traditional events that
are also open for anyone in the Aalto community,
such as the adventure competition Aalto City
Challenge, Hukkaputki pub crawl and KY Wappu.
Follow us on social media to spot the ticket sales!
Website: ky.fi
Instagram: @ky_1911

PROBBA
Probba is the Student Association of Aalto
University School of Business, Mikkeli Campus. All
students who study at Mikkeli campus are
members of Probba, bringing their size to around
240 members.
Website: probba.org
Instagram: probbary

Entrepreneurship
is not what you think

OTANIEMI
For us, entrepreneurship isn’t just about founding cool technology
startups and rolling in money in Silicon Valley, but something much
more. Entrepreneurship is a mindset and a tool that helps daring
individuals to solve real, meaningful problems either as an
entrepreneur or from inside an existing organisation. We don’t want
you to become a tech-millionaire. We want you to save the world —
and maybe become a millionaire while doing it. If that sounds like
something you’d like to do, we can help.

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

Aalto Ventures Program

avp.aalto.fi

Aalto
Ventures
Program

Otaniemi-suomi -sanakirja
Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää bileitä, reissuja
ja muuta hauskaa.

päivänä. Opastaa, auttaa ja toimii tukena ja turvana
läpi vuoden.

Miestentie Teekkarikylästä sivummalla sijaitseva
Otaniemen uusin asuinalue.

Sisu opintorekisterijärjestelmä, jossa ilmoittaudutaan
kursseille ja tentteihin.

A Bloc Otaniemen oma kauppakeskus.

Itäinen satamakaupunki tunnetaan myös nimellä
Helsinki.

Mursu kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden
opiskelija.

SK Servinkuja.

Alumni valmistunut opiskelija.

Jodel suosittu sovellus, jota lukiessa lähdekritiikki on
erityisen suositeltavaa.

Alvari 1. ruokala kandidaattikeskuksessa 2. aukio
kandidaattikeskuksen ja KeTon välissä.

Julkku teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy parillisina vuosina.

MyCourses MyCo, MC, maikkari, kursseihin liittyvät
tiedot ovat täällä ja niihin liittyvä viestintä hoidetaan
tätä kautta. mycourses.aalto.fi.

Amfi amfiteatterimainen ulkoilmarakennelma kandikeskuksella.

Juopuu PJK:n kiltalehti.

A Blanc kts. Vanha ostari

Artsilainen Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun
opiskelija.
Assari kurssiassistentti, hän, jolta voi kysyä apua
esim. laskutuvissa ja labroissa.

Jämeräntaipaleen kattosauna JMT 3A:n
ylimmässä kerroksessa sijaitseva saunatila.

Nakki puolivapaaehtoinen tehtävä tai toimihenkilövirka.
Niemi Otaniemi, Otaonnela.
Noppa op, opintopiste, kertoo kurssin laajuudesta.

Jäynä harmiton ja hauska käytännön kepponen.

OK20 sauna- ja sitsitila Otakaari 20:ssä.

Kandidaattikeskus myös Kandikeskus tai
Päälafka. Täällä järjestetään esim. matematiikan ja
kielten opetusta.

Opiskelijakulttuurimuseo, JMT 3:ssa sijaitseva
opiskelijoiden historiaa esittelevä museo. Entiseltä
nimeltään Polyteekkarimuseo.

Kavitaatio PT-fuksien järjestämät huikeat opiskelijabileet, teema vaihtuu vuosittain.

Ossinlinna Otakaari 18, sisältää Ossinsaunan ja
Ossinkulman.

CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu.

KeTo AYY:n keskustoimisto, Otakaari 11.

DI diplomi-insinööri. Sinäkin ehkä joskus.

Kilta teekkarien ainejärjestö.

Otaantuminen muusta maailmasta etääntyminen
teekkarielämän lomassa.

Dipoli Aallon päärakennus, jossa opiskelijaravintola,
isoja bileitä ja iso käpy.

Kiltis kiltahuone, opiskelijoiden oma tila lafkalla,
jossa voi relata ja pelata.

DOMO AYY:n asunnonhakemispalvelu, domo.ayy.fi.
Excursio, excu, reipashenkinen yritysvierailu.

AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinäkin olet
jäsen!
CanCan prosessiteekkarifukseista koottava messevääkin messevämpi tanssiryhmä, jossa tanssitaitoa
tärkeämpänä pidetään hauskanpitoa.

Etkot kaikki mitä tapahtuu ennen juhlia.
FTMK fuksitoimikunta, johon kuuluvat kaikkien
fukseja vastaanottavien teekkariyhdistysten fuksikapteenit ja -päälliköt.
Fuksi sinä, 1. vuosikurssin opiskelija.
Fuksimajuri FTMK:n puheenjohtaja Fanni Mattsson,
päättää järjestetäänkö Wappu.
Fuksipäällikkö eli päle. Vastaa Prosessiteekkareiden fuksitoiminnasta ja -kasvatuksesta. Fuksien tuki,
turva ja auttava puhelin.

SMT Servin Maijan tie, (p)erhekylän valtaväylä.
Smökki Servin mökki, eräänlainen bilepyhättö
keskellä Otaniemiä. Täällä järjestetään isompia
sitsejä ja juhlia.
Speksi musiikkipitoinen ja hauska interaktiivinen
näytelmä.
Teekkarihymni teekkarilaulu, jonka saa laulaa
ainoastaan keskiyöllä.
TEK Tekniikan akateemiset, alamme ammattijärjestö.
Telegram Otaniemessä suosittu viestintäsovellus.
Tisle Kemistikillan kiltalehti.
Toimari yhdistyksen toimihenkilö.
Tupsufuksi 2. vuoden opiskelija, omistaa tupsulakin.

Kippari, fuksikapteeni, vastaa fuksipäällikköä.

PeTe Prosessiteekkareiden oma teltta. Tämän voit
nähdä suurissa ulkotapahtumissa.

Kipsari Väreessä sijaitseva, kasvis- ja vegaaniruokaan erikoistunut opiskelijaravintola.

pHuone PT:n oma olohuone, ks. kiltis.

Täffä, TF, Teknologföreningen, AYY:n ruotsinkielinen osakunta. Myös opiskelijaruokala, josta saa
spagettia aina keskiviikkoisin.

KK Kemistikilta.
Kondensatio kondis, KK:n vuosijuhla keväällä.
Kuumahionta kuumis, PJK:n vuosijuhla keväällä.
Kylteri kauppakorkeakoulun opiskelija.
Lafka laitos, rakennus, jossa opiskellaan, esim.
päälafka.
Lakinlaskijaiset syyskuun viimeisenä päivänä
järjestettävät bileet, jolloin lakit on laskettava.

PJK Puunjalostajakilta, lausutaan ”Puujiikoo”.
ProTeesi Prosessiteekkareiden oma yhdistyslehti.
Pruju/prujaaminen opittavan aihepiirin tiivistelmä tai nopea sisäistäminen erinäisiä apukeinoja
käyttäen.
PT Prosessiteekkarit, me!
Pälekannu fuksipäälliköiden yksisuuntainen tiedotuskanava Telegramissa.

Gorsu sauna JMT5A:n alakerrassa.

Laskari laskuharjoitus, laskutupa.

HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lukkari laulunjohtaja sitseillä.

IE Isäntä ja Emäntä, kallisarvoiset tapahtumista
vastaavat hallituslaiset.

Lämmönsiirto lämppäri, PT:n vuosijuhla syksyllä.

Rantsu Rantasauna Otaniemessä, Vastaranta 1.

Maarintalo 24/7 auki oleva työskentelytila.

RWBK Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista
torvimusiikkia soittava yhtye.

ISO tutorhenkilö, johon tutustut ensimmäisenä

Sitsit akateeminen pöytäjuhla, jossa hyvää ruokaa
ja mukavaa seuraa, jos laulannalta ehtii.

Otarannan kattosauna Otaranta 8 E:n
ylimmässä kerroksessa sijaitseva saunatila.

Pälewiikkis fuksipäälliköiden sähköinen viikkomaili,
joka jaetaan sunnuntai-iltaisin. Sisältää kaikki tärkeimmät fukseja koskevat ilmoitukset ja on fuksipäälliköiden päätiedotuskanava.

Into opintoasioissa Aallon opiskelijoille tärkein tiedotuskanava (into.aalto.fi).
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JMT Jämeräntaival, poikamieskylän pääväylä.

N paljon, enemmän tai jopa vieläkin enemmän.

Sillis silliaamiainen, nautitaan yleensä vuosijuhlien
jälkeisenä päivänä.

Manta Havis Amanda, vuosittain vappuna lakitettava patsas Esplanadin puiston ja Kauppatorin
välimaastossa.

Selkkari työselostus, jossa käsittämättömät labratulokset kootaan tieteelliseksi työksi.

Ullis Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa, pääosassa
Laskiaisriehassa ja Wappupäivän aamuna.
Vanha ostari ennen A Blocia palvellut ostari KeTon
vieressä. Nykyään hyödyllisiä palveluita sisältävä A
Blanc.
Viikkis yhdistyksen sähköinen viikkotiedote, toimitetaan maanantaisin.
VK Vuorimieskilta.
Vuosijuhla, vujut, vuosittain järjestettäviä yhdistysten syntymäpäiviä, usein hienommat sitsit.
Wappu Teekkarien suurin juhla. Järjestetään, mikäli
fuksimajuri sen suo.
Wuorikautiset VK:n kiltalehti.
YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö,
Otaniemen toimipiste osoitteessa Otakaari 12.
Äpy teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy parittomina vuosina.
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Otaniemen kartta

To do -lista ja save the date

1. Kandidaattikeskus, Otakaari 1

11. A Blanc, Otakaari 27 (Vanha ostari)

1.

Ota opiskelupaikka vastaan opintopolussa

2. Kemian tekniikka, Kemistintie 1

12. Ossinlampi

2.

3. pHuone, Kemistintie 1D 2

13. YTHS, Otakaari 12

Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon ja maksa samalla Prosessiteekkareiden jäsenmaksu. Ota kuitit
talteen! Samalla kannattaa maksaa myös opiskelijan terveydenhuoltomaksu.

4. Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2

14. Smökki, Jämeräntaival 4

3.

Tilaa opiskelijakortti (frank.fi)

4.

Hae asuntoa (esim. HOAS ja AYY)

5. Puu1, Vuorimiehentie 1

15. Rantasauna, Rantsu, Vastaranta 1

5.

Hae opintotukea ja asumistukea ajoissa

6. Oppimiskeskus, Otaniementie 9

16. Gorsu, Jämeräntaival 5

6.

Lataa puhelimeesi Telegram-sovellus, ja liity sivun 5 ryhmiin.

7. AYY keskustoimisto, Otakaari 11

17. Ossinlinna, Otakaari 18

7.

Merkkaa kalenteriin Waraslähtö 5.9.

8. Dipoli, Otakaari 24

18. OK20, Otakaari 20

8.

9. Teknologföreningen, TF, Otakaari 22

19. Otahalli, Otaranta 6

Saavu 6.9. ajoissa Kemian tekniikan korkeakoululle ja varaa koko päivä vapaaksi. Orientaatioviikko
on ainutlaatuinen, joten suosittelemme koko viikon vapaaksi varaamista.

10. Väre ja A Bloc

20. MT2, Miestentie 2

9.

Nauti kesästä! Vielä ei tarvitse ajatella liikaa opintoja ja syksyä.
Etkö pääse osallistumaan ensimmäiseen päivään tai oletko lähdössä armeijaan?
Ilmoita siitä fuksipäälliköillesi osoitteeseen fuksipaallikot@prosessiteekkarit.fi

5.9. Waraslähtö
Katso takakansi!
6.9. Ensimmäinen päivä
Tutustumista kampukseen, teekkarielämään ja muihin
opiskelijoihin. Varaa koko päivä ja ilta vapaaksi!

13.

7.9. ISOkiertely
Tutustumista muihinkin kuin oman ryhmän ISOihin!

14.

12.

17.
18.

1.
10.

6.

2.

11.

3.

9.9. Fuksipiknik
Otetaan iisiä ja nautitaan viimeisistä kesän lämmöistä.

8.
19.

5.
20.

14.10 Lettucup
Rentoa ulkoilua ja kisailua IK:n ja MK:n kanssa. Pelien jälkeen lettuja ja sauna!
19.10. Prosessin optimointi
Tärkeä osa prosessiteekkariksi valmistumista.
29.10. PT x Inkubio: Painajainen Teekkarikylässä
ISOjen järjestämä halloweentapahtuma yhdessä
Inkubion kanssa.
8.11. Fuksien juhlasitsit
Juhlavat sitsit kaikille Otaniemen fukseille.
17.11. Korkeakoulusitsit
Sitsit kaikkien CHEM:in kiltojen kanssa.

14.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä Itäisessä satamakaupungissa.

23.11. PikkujouluT
PT:n omat pikkujoulut.

23.9. Fuksisitsit
Fuksien ensimmäiset sitsit. DC: Tumma puku/cocktail.

28.-30.11. Fuksiristeily
Megahauskaa laivalla seurana iso liuta muita Otaniemeläisiä opiskelijoita!

24.9. GrilliChilli
Rentoa grillailua ja yhteiseloa PT:n porukalla.

4.
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16.

10.9. Kaukkarit ja PT:n kaukkarietkot
Otaniemen kaudenavajaiset kaikkien Aalto-yliopiston
opiskelijoiden kesken sekä omat etkot.

9.

7.

15.

8.9. Otasuunnistus
Hupaisaa tutustumista Otaniemeen rastikiertelyn merkeissä yhdessä kiltojen ja yhdistysten kanssa.

28.9. CHEM-appro
Leikkimielinen approtapahtuma, vanhat killat ja
Otaniemi tulevat tutuksi.

7.12. Perhe- ja kaverisitsit
PT:n sitsit, jonne voit kutsua myös perheenjäseniä tai
kavereita.

HUOM! Vallitsevan tilanteen vuoksi tapahtumiin saattaa tulla muutoksia syksyn lähetessä.
Seuraathan aktiivisesti sähköpostia ja Telegramia, jotta saat ajantasaista tietoa.
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Kutsu Waraslähtöön 5.9.2021
Ota varaslähtö fuksisyksyyn ja saavu Otaniemeen Alvarin aukiolle klo 14.00! Pääset tutustumaan fuksipäälliköihin, ISOihin ja muihin fukseihin jo ennen orientaatioviikkoa rennon
hengailun ja pelailun parissa. Prosessiteekkarin tunnistat raidoilla maustetuista sinisistä
haalareista. Illan edetessä tarjolla on ruokaa, saunaa sekä paljua!
Ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo, ja kerro mahdolliset
erityisruokavaliosi. Lomakkeessa voit kertoa myös kertoa mahdollisesta yösijan tarpeesta.
Paikalla voi vaikka vain käväistä silloin kun sinulle sopii, joten kannattaa ainakin pyörähtää,
vaikket ehtisi koko illaksi!
Huom! Edellytämme jokaiselta tapahtumaan osallistuvalta ilmoittautumista.

MITÄ? Waraslähtö!
MISSÄ? Alvarin aukiolla ja Rantasaunalla
MILLOIN? Su 5.9. klo 14.00 alkaen
MIKSI? Koska uudet kujeet, opiskelukaverit ja hyvä meininki!
MITÄ MAKSAA? Ei mitään!
MITÄ MUKAAN? Kevyeen ulkoiluun sopivat säänmukaiset vaatteet
sekä saunavarusteet

