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HeiMoi, tuleva Prosessiteekkari! 

Pitelet käsissäsi Prosessiteekkareiden tuoretta Fuksiopasta (aka. Fopas), aivan mahtavaa! Näiden kan-
sien välistä löytyy kaikki olennainen (ja epäolennainen) jota tarvitset aloittamaan fuksivuotesi. Kirjanen 
sisältää tietoa yhdistyksestäsi Prosessiteekkareista, tulevista opinnoistasi, harrastusmahdollisuuksista 
sekä käytännön asioista. Lue se ajatuksella, lue se huumorilla, lue se tunteella. Asiaa on paljon, eli laita 
Fopas myös välillä alas, nauti kesästä, ja jatka myöhemmin! Jos jokin jää yhtään mietityttämään, laita 
fuksipäälliköillesi viestiä. Hyvä tästä tulee!

Kuitenkin ensin ja kaikkein olennaisimpana: Onneksi olkoon ja tervetuloa mukaan :)

Fuksiopas 
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HeiMoi...

Hei, sinä ihana fuksi!!

Tästä se lähtee! Aivan suunnattomat onnittelut 
opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa 
opiskelemaan kemian tekniikkaa Aalto-
yliopistoon! Sinulla ja tulevilla opiskelutovereillasi 
on edessä aivan huikea vuosi, ainakin jos se on 
meistä kiinni!

Me olemme Eetu ja Anna, lyhyemmin 
TuNa, ja meille on suotu kunnia toimia 
Prosessiteekkareiden fuksipäälliköinä tulevan 
vuoden ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että me 
saamme huolehtia siitä, että jokainen kemian 
tekniikkaa opiskelemaan tuleva fuksi (sinä 
mukaan lukien) saa mahdolliseen Wappuun 
mennessä perinpohjaisesti tutustuttua Aalto-
yliopistoon, Otaniemeen, teekkarikulttuuriin ja 
ennen kaikkea muihin Otaniemen opiskelijoihin. 
Me, yhdessä ISOjen ja huikean ISOvastaavamme 
Annan kanssa huolehdimme, että jokainen teistä 
löytäisi oman paikkanne osana Aalto-yhteisöä. 
Pysymme tukenasi läpi koko vuoden opintojen 
ja opiskelijaelämän alun myllerryksen!

Ja sitä myllerrystä muuten riittää! Tuleva syksy 
tuo opintojen lisäksi mukanaan paljon uutta 
ja jännittävää, ja sitä saa ja pitääkin jännittää! 
Meitäkin jännittää :)

Syksyn Waraslähdön ja Orientaatioviikon jäl-
keenkin fuksivuotesi on oleva täynnä koko 
Otaniemen valloittavia tapahtumia, kisailuja, bil-
eitä, juhlavia akateemisia pöytäjuhlia, urheilutap-
ahtumia, ja paljon paljon muuta!  Katsotaan, mitä 
kaikkea me, yhdistyksemme Prosessiteekkarit, 
Fuksitoimikunta, tai muut Otaniemen yli 200 
yhdistyksestä päänne menoksi keksimmekään... 
Ei kannata säikähtää paljoutta, vaan kannattaa 
lähteä rohkeasti mukaan, olet tervetullut juuri 
sellaisena kuin olet! Fuksivuosi on ainutlaatuinen 
kokemus, josta kannattaa ottaa kaikki ilo irti :)

Ei hätää, näiden kansien välistä löytyy vastaus! 
Ja jos ei, niin älä epäröi hetkeäkään laittaa 
meille viestiä, me ollemme täällä sinua varten 
ja autamme parhaamme mukaan. Toivottavasti 
olet yhtä innoissasi alkavasta vuodesta kuin me!

Kuitenkin nyt nauti täysillä kesästä ja lämmöstä, 
lataa akkusi ja nähdään syksyllä :)

Rakkaudella
Anna ja Eetu

Prosessiteekkareiden Fuksipäälliköt ‘22
Telegram: @annanteeksi
@kissajonkanimionville

... eli fuksipäälliköiden tervehdys!!

Mutta mikä on 
Prosessiteekkarit? 
Tai edes teekkari?

Heipsun! Oon 
Anna ja itse aloitin 

Aallossa fuksina vuonna 2020, 
eli syksyllä pärähtää käyntiin mun 
kolmas vuoteni OtaOnnelassa :) 

Kandipääaineena mulla on Kemia ja 
materiaalitiede ja vapaa-ajallani luen, 
piirrän ja pööpöilen menemään! Jos 

kuulet, että joku huutolaulaa karaokessa 
kappaletta Shanghain valot, se on 
hyvällä todennäköisyydellä minä. 

Kiva päästä tapaamaan sut!

Moi! Olen 
Eetu, kolmatta vuotta 

Aallossa syksyllä aloittava 
helsinkiläinen. Mun kandipääaine 

on Kemia ja materiaalitiede. Silloin 
kun en opiskele, tykkään ulkoilla ja 

hengailla kissani kanssa. Useimmiten 
olen kuitenkin pyörimässä milloin 
missäkin häärämässä vähän sitä 
sun tätä. Mahtavaa nähdä sut, 

tervetuloa messiin!

4 Prosessiteekkarit Fuksiopas 5



6 Prosessiteekkarit Fuksiopas 7

Tästä se lähtee...
Jos jotain, ota ainakin tämä sivu haltuun 
ennen Orientaatioviikkoa! Näillä eväillä 
et jää informaatiosta paitsi ja pysyt 
kärryillä, kun syksy pamahtaa käyntiin!

Tervetuloa Telegramiin!

Yliopistossa kannattaa ottaa tavaksi seurata 
aktiivisesti uutta Aalto-sähköpostiasi, sillä sinne 
tulee viestiä kurssiohjaajilta, yliopistolta, sekä 
viikottaisia tiedotteita Prosessiteekkareilta ja 
Aalto yliopiston  ylioppilaskunnalta (AYY).

Myös meidän viikottainen uutiskirjeemme, ja 
fuksisyksyllesi erittäin olennainen PäleWiikkis 
kilahtaa sähköpostiisi syksyn jokaisena sunnun-
taina, eli ainakin kerran viikossa kannattaa avata 
sähköposti!

Otaniemessä lähes kaikki koulun ulkopuolinen 
viestintä tapahtuu Telegram-nimisen sovelluksen 
kautta ja se onkin hyvä ottaa käyttöön 
mahdollisimman nopeasti. Näin alkuun sinulle 
tärkeimmät ryhmät ovat PT:n Fuksiryhmä, sekä 
tiedotuskanava Pälekannu! Kannattaakin liittyä 
niihin heti näistä linkeistä tai QR-koodeista:

PT Fuksit ‘22 Pälekannu ‘22

TG-ryhmässä pääsette juttelemaan matalalla 
kynnyksellä muiden fuksien, ISOjen, hallituksen 
ja meidän pälejen kanssa mistä tahansa mieleen 
juolahtaa. Viestittelemme siellä myös tapahtu-
mista, ja sitä kannattaakin seurata aktiivisesti! 

TG:tä varten pääset luomaan ikioman 
vapaavalintaisen TG-käyttäjänimen, eli TG-
nickin, mutta toivoisimme, että lisäisit profiiliisi 
myös etunimesi ja sukunimesi, sekä itsestäsi 
profiilikuvan!! Näin me ja muut saamme nimesi 
ja kasvosi tutuksi jo kesän aikana :)

Viestintä

You’ve Got Mail!!

Save The Date! 9.9. GrilliChilli
Rentoa grillailua ja chillailua, tutustutaan pHuonee-
seen!

20.9. Lettucup
Rentoa ulkoilua ja kisailua Rakennusinsinöörikillan 
ja Maanmittarikillan kanssa. Pelien jälkeen lettuja ja 
sauna!

22.9. PT:n Fuksisitsit
PT:n fuksien omat, ensimmäiset sitsit!

27.9. CHEM appro
Leikkimielinen approtapahtuma, jossa vanhat killat ja 
Otaniemi tulevat tutuksi!

30.9. Otatarhan ajot & Lakinlaskijaiset
Otaniemen omat rallikisat, joiden jälkeen lasketaan 
teekkarilakit talviteloille!

7.10. Otaniemi Escape Room
Otaniemen kokoinen escape room :)

13.10. CHEM Korkeakoulusitsit
Sitsit yhdessä kaikkien CHEMin kiltojen kanssa.

25.10. Prosessin optimointi
Olennainen osa Prosessiteekkariksi valmistumista.

29.10. Painajainen Teekkarikylässä
Otaniemessä sattuu ja tapahtuu, kun PT:n ja Inkubion 
ISOt juonittelevat Halloweenin alla...

4.11. PT x AS HemoChillis
Fuksisyksy on fyysistä hommaa ja lepo on erittäin 
tärkeää! Chillaillaan siis intensiivisesti Automaatio- ja 
systeemiteknologian killan fuksien kanssa

14.11. Fuksien juhlasitsit
Kaikkien Otaniemen fuksien juhlalliset sitsit!

27.-29.11. Tii, dii, dii, dididididi, dididididi...

3.12. PikkujouluT
PT:n omat pikkujoulut! Glögiä, pipareita ja yhteistä 
kivaa!

15.12. Perhe- ja kaverisitsit
Jotta perheesi ei pääsisi fuksivuoden temmellyksessä 
unohtumaan, kutsu heidät mukaasi sitsaamaan!

Fuksivuosi on kiireistä aikaa ja tekemistä 
riittää. Laita tästä nyt jo kalenteriin 
syksyn tärkeimmät päivämäärät, että 
tiedät vähän mitä odottaa :) 

Orientaatioviikolla riittää tekemistä aamusta 
iltaan ja kannattaakin varata koko viikko vapaaksi 
töistä jos mahdollista!  Viikko on fuksivuodelle 
uniikki kokemus, josta ei todellakaan kannata 
jääädä paitsi! Muista kuitenkin aina oma 
jaksaminen, tapahtumia tulee muitakin (kuten 
näkyy :D).

HUOM! Ilmoitathan meille, jos et pääse 
ollenkaan mukaan orientaatioviikolle!!

21.8. Waraslähtö!
Fuksivuoden käyntiin päräyttävä tapahtuma, jossa 
pääset tutustumaan meihin, ISOihisi ja tuleviin
opiskelukavereihisi jo ennen orientaatioviikkoa! 

29.8. Prosessin käynnistys!
Tutustumista kampukseen, teekkarielämään ja muihin 
opiskelijoihin. Varaa koko päivä ja ilta vapaaksi!

30.8. FK x PT ISOi Juttui
Tutustumista muihinkin kuin oman ryhmän ISOihin 
yhdessä Fyysikkokillan kanssa!

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

1.9. FuksiPiknik
Otetaan iisiä ja nautitaan viimeisistä kesän lämmöistä 
yhdessä vanhojen kiltojen kanssa!

2.9. Kaukkarit ja PT:n Kaukkarietkot
Otaniemen kaudenavajaiset kaikkien Aalto-yliopis-
ton opiskelijoiden kesken sekä PT:n omat etkot.

6.9. Aalto Party & Afterparty
Aallon ja Aavan järjestämä, koko Otaniemen valloitta-
va ulkoilmatapahtuma! Kuka artisti tänne eksyykään...

8.9. Stadisuunnistus
Rastikiertelyä Itäisessä satamakaupungissa.

O
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 I 
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 O Ilmoittaudu läsnäolevaksi yliopistoon
 O Liity samalla AYY:n ja Prosessiteekka-

reiden jäseneksi ja maksa molempien 
jäsenmaksut (säästä kuitti!)

 O Hanki opiskelijakortti (frank.fi)
 O Maksa YTHS-maksu (kela.fi)
 O Hae opintotukea ja asumistukea
 O Hae asuntoa (AYY tai HOAS)
 O Aktivoi Aalto-IT -tunnuksesi
 O Tutustu Aalto-sähköpostiisi ja seuraa 

sitä aktiivisesti
 O Lataa Telegram (ymmärrät pian)
 O Liity PT Fuksit ‘22 Telegram-ryhmään ja 

Pälekannulle
 O Ilmoittaudu Waraslähtöön (ks. viimei-

nen sivu)
 O Valmistaudu henkisesti ja nauti kesästä!

Fuksikesän To-do -lista:

https://t.me/+cDQIRSFN-hAwODQ0
https://t.me/+NYO-pJq85SNiYmI0
http://frank.fi
http://kela.fi
http://domo.ayy.fi
http://hoas.fi/hakevalle/
https://password.aalto.fi/
http://www.ayy.fi/fi/ylioppilaskuntasi/uudelle-opiskelijalle
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tai opiskelijayhdistyksesi, me Fuksitoimikunnassa 
sekä lukemattomat muut tahot luomme puit-
teet toiminnalle ja järjestämme tapahtumia par-
haamme mukaan, mutta loppujen lopuksi sinä 
itse päätät, millaisen haluat omasta fuksivuo-
destasi tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen vu-
osi, 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 juuri sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-ylio-
pistossa! Olet suoriutunut hakuprosessista kun-
nialla, ja seuraavaksi onkin aika suunnata katse 
kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Ha-
luan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 
Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja teekkariy-
hteisöämme.

Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni on 
yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden 
kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi 
ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin vapaae-
htoisena Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa 
ja johdan Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin 
FTMK:ta, joka koostuu kaikkien tekniikan alan 
fukseja vastaanottavien kiltojen ja yhdistysten 
fuksikapteeneista ja -päälliköistä.

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, ja sen 
myötä Otaniemeen on rantautunut opiskele-
maan teekkareiden lisäksi myös taiteiden sekä 
kauppatieteiden ylioppilaita. Monialainen ylio-
pisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opin-
tojen ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen 
opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle 
löytyy varmasti omanlaista tekemistä saman-
henkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori ylio-
pisto, on meitä teekkareita ollut jo puolitoista 
vuosisataa, ja sen myötä teekkariudella on erit-
täin pitkä historia. Teekkarius täyttääkin juuri 
tänä vuonna 150 vuotta, mitä juhlistetaan pit-
kin vuotta monilla huikeilla valtavan kokoluo-
kan tapahtumilla! Otaniemessä teekkarit ovat 
vaikuttaneet vuodesta 1966, mitä ennen Teknil-
linen korkeakoulu sijaitsi Helsingin puolella. 
Teekkariuden arvokkain tunnus, teekkarilakki, 
on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Toivon, 
että pidät pitkän historian mielessäsi, kun tutu-
stut teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. 150 
vuodessa on syntynyt paljon perinteitä, mutta 

Fuksimajurin terveiset

tapahtunut myös valtaisasti kehitystä. Teekkari-
kulttuuri onkin alati kehittyvää – kaikkea sitä 
hauskaa tai hullua, mitä me teekkarit ikinä kek-
simmekään tehdä!

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumas-
sa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkar-
iuteen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: 
teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin 
he ovat, eikä ketään jätetä yksin. Tupsukansa 
pyrkii toiminnallaan herättämään hilpeyttä niin 
itsessään kuin kanssaeläjissään, ja Otaniemen 
ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa 
jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. 
Teekkareille ominaista on myös reipas teke-
misen meininki, ja kulttuuriamme kuvastavatkin 
erityisen hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä 
tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulotto-
muus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arwon 
fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi 
näköistä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla 
kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Ota-
niemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuksikapteenisi, 
tehtävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä 
sekä opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lu-
kuvuoden. Tulet keräämään fuksivuotesi aikana 
fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä 
ansaitaksesi oman teekkarilakkisi. Fuksipisteet 
tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin ja sen per-
inteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä muuhun Ot-
aniemen tarjontaan hauskanpitoa unohtamatta! 
Fuksivuotesi huipentuu teekkareiden juhlista 
arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli 
päätän sellaisen teille järjestää. 

Saat varmasti uusia kavereita ja ystäviä, joiden 
kanssa tulet seuraavat vuodet viettämään. 
Tutustu siis kurssikavereihisi, ISOhenkilöihisi, 
fuksikapteeneihisi sekä muihin Otaniemen asuk-
keihin, sillä yhdessä tekeminen ja kokeminen 
ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluai-
kasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi 

Henri Brax
Fuksimajuri

FTMK eli Fuksitoimikunta kokoaa yhteen kaikki
tekniikan alan fukseja vastaanottavat 
fuksikapteenit ja -päälliköt. Fuksitoimikuntaa 
johtaa fuksimajuri, Henri “Brax” Brax.

“Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle 
teekkarille, on kehotus heittäytyä 
mukaan toimintaan täydellä sy-
dämellä ja pilke silmäkulmassa.”

Fuksiopas 9

Tervehdys sinä tuore tekniikan 
ylioppilas,  arwon fuksi, 



10 Prosessiteekkarit Fuksiopas 11

Stort GRATTIS till din studieplats på Kemiteknik 
och välkommen till Aalto-universitetet! Du har 
framför dig ett härligt phuxår och du skulle inte 
ha kunnat göra ett bättre val. Jag heter Rasu och 
fungerar som phuxivator på Teknologförenin-
gen och min främsta uppgift är att ta hand om 
TFs phuxar, det vill säga dig.

Teknologföreningen, också kallat TF, är den 
svenskspråkiga nationen vid Aalto Universitetet 
som samlar alla som är intresserade om, vill lära 
sig eller talar svenska, från alla skolor och studie-
inriktningar på Aalto. Som studerande vid Aalto 
är du välkommen och bli medlem på Teknolog-
föreningen oberoende av modersmål, studiein-
riktning eller bakgrund. Vi samlas ofta i vårt egna 
kända hus, Urdsgjallar, som ligger på Otsvängen 
22 i Otnäs. Detta betonghus kommer bli en 
bekant plats för dig under introveckan när du 
kommer på besök med dina Storasyskon.

Genast från början kommer det ordnas en mas-
sa spännande program åt er phuxar. Det kom-
mer ordnas program både på TF och på ditt 
gille. Jag rekommenderar starkt att du ska hänga 
med på så mycket som du orkar och hinner i 
början på båda! Det härliga med TF är att kunna 
vara aktiv på gillet och på TF. Ta vara på chansen 
att lära känna både andra svenskspråkiga stud-
eranden från olika linjer och studeranden från 
samma studieinriktning. 

Kom dock ihåg att vila och njut ordentligt av 
sommaren! Mycket av detta kommer kännas 
främmande i början, men du behöver inte oroa 
dig, allt kommer nog bli bra! Eetu och Anna 
kommer ta bra hand om dig, men jag finns 
också här till för dig. Läs igenom denna blaska 
ordentligt, den innehåller en massa viktig infor-
mation!

Ännu en gång, stort grattis på din studieplats! 
Njut av sommaren och så ses vi på hösten!

Rasmus Sjöholm
Phuxivator

phuxivator@tf.fi
TG: @phuxivator

Otaniemi on kolmikielinen paikka, jossa 
ruotsinkielisistä ja ruotsinmielisistä 
opiskelijoista vastaa oma osakunta, 
Teknologföreningen. Tässä tervehdys 
TF:n tämän vuoden Phuxivatorilta!

Phuxivatorns hälsning

Jos TF:n toiminta kiinnostaa, järjestetään 
orientaatioviikolla mahdollisuus tutustua 
lähemmin osakuntaan ja Täffäläisiin! Tästä 
lisäinfoa myöhemmin!

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 77 000 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,

Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: @sarasiivola

Fuksiopas 11
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Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun yliop-
pilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 15 000 taiteen, muotoilun, kauppa-
tieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvin-
voinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon opetusta ja maailman 
parasta opiskelijan elämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja 
opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tarjoaa jäse-
nilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia 
juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdol-
lisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestä-
mässä 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

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuksista 
osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa koskevan ajankohtaisen tiedon 
maanantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedotteeseemme.

@ayy_fi
@ayyhousing

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY
AYY Housing

AYY_FI

Student Union AYY

Aalto University Student Union AYY

AYY Info 
Ayy Events
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Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa teemme 
töitä sen eteen, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että 
jokaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opiskeli-
jayhteisössämme, ja että jokainen 
meistä saa tarvitsemansa tuen koko 
opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kan-
nustamme sinua tutkimaan, kokeile-
maan, oivaltamaan, oppimaan ja 
nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä 
pelkää, vaikka virheitä sattuu ja 
oman paikkansa ja intohimonsa 
löytäminen voi joskus olla haas-
tavaa. Me olemme täällä tukemas-
sa sinua ja auttamassa vaikeissa 
paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Erik Halttunen

Hallituksen jäsen (Uuden opiskelijat, 
Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!
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P R O S E S S I T E E K K A R I T 
“Mistä on Prosessiteekkarit tehty?

Me ollaan puhdasta platinaa!”
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https://prosessiteekkarit.fi/
https://prosessiteekkarit.fi/
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Tervehdys fuksi!

Heti ensimmäiseksi, suuret onnittelut opiskelu-
paikkasi johdosta! Olet tehnyt hyvän valinnan 
ja edessäsi olevat vuodet tarjoavat varmasti 
unohtumattomia hetkiä niin kiinnostavan alan, 
kuin upean porukankin parissa. Fuksivuodestasi 
alkaa sukellus kaikkeen siihen mahtavaan, mitä 
Aalto voi sinulle yliopistona ja yhteisönä tarjota. 
Yltäkylläisestä opiskelijaelämästä ei kuitenkaan 
tarvitse nauttia yksin.

Prosessiteekkarit ry, tai kavereiden kesken 
PT, on Aalto-yliopiston Kemian tekniikan kor-
keakoulussa toimiva korkeakouluyhdistys, joka 
syntyi vuonna 2012 kolmen vanhan hakukoh-
teen yhdistyttyä. Aalto-yliopiston ylioppilaskun-
nan alainen PT järjestää jäsenistölleen runsaasti 
erilaista toimintaa, kuten illanviettoja, sitsejä, 
saunailtoja sekä kulttuuri-, hyvinvointi- ja urhei-
lutapahtumia. Lisäksi yhdistys huolehtii opiske-
lijoiden edunvalvonnasta sekä luo suhteita ja 
tarjoaa mahdollisuuksia tutustua alan yrityksiin 
ja mahdollisuuksiin esimerkiksi yritysiltojen, teh-
daskierrosten ja case-iltojen merkeissä. 

Rakkaudella, 
puheenjohtajasi

Kaiken tämän yhteydessä PT tarjoaa yhteisön 
meille kaikille alasta ja yhdistyksen toiminnas-
ta kiinnostuneille iästä, taustasta tai opiskeluti-
lanteesta riippumatta. PT:n tehtävistä fukseille 
näkyvin on vuosittainen uusien opiskelijoiden 
vastaanotto sekä heidän tutustuttamisensa 
teekkarikulttuuriin, Aalto-yhteisöön ja opiskeli-
jan elämään yleisesti, mutta jo fuksivuotesi sekä 
seuraavien vuosien aikana pääset osallistumaan 
yhteiseen toimintaan yli vuosikurssirajojen.  

Jäsenistöllämme on myös käytössä yhdistyksen 
oma olohuone, osoitteessa Kemistintie 1 D 2 
sijaitseva pHuone, jossa PT:läiset voivat käydä 
vaikka nauttimassa ilmaista kahvia tai teetä, 
lämmittämään ja nauttimaan kiirepäivän eväät, 
katsoa TV:tä, pelata, opiskella tai muuten vain 
viettää aikaa kavereiden kanssa. Järjestämme 
myös säännöllisesti jäsenistön yhteisiä matalan 
kynnyksen ajanviettohetkiä, jolloin paikkaan on 
erityisen helppo tulla tutustumaan ja tykästy-
mään. 

Tänä vuonna PT täyttää huikeat 10 vuotta, jonka 
johdosta voitkin kutsua itseäsi 10 v. juhlafuksiksi!  
Kymmenen vuoden aikana on yhdistyksellemme 
ehtinyt muodostua monenlaisia hienoja 
perinteitä ja jäsenmäärämme on kasvanut 
jo 900 henkeen. Yhdistys kuitenkin muuttuu 
ja kehittyy koko ajan jäsenistönsä mukaan 
ja myös sinä voit vaikuttaa siihen, millainen 
yhteisömme on. Ylipäänsä PT toimii täysin 
vapaaehtoistyöllä; toiminnan suunnittelusta ja 
hallinnollisten asioiden hoitamisesta huolehtii 
11-henkinen hallitus apunaan miltei 100 
toimihenkilöä ja jokainen vuosi on ainutlaatuinen 

Prosessiteekkarit

Kemistintiellä sijaitsee pHuone, Prosessiteekkareiden 
ikioma yhdistystila, jonne sinäkin olet lämpimästi ter-
vetullut! Tule käymään!

tekijäporukkansa näköinen luomus. Mukaan 
vapaaehtoisryhmään voi hypätä vaikka jo heti 
fuksivuonna ja tehtäviä löytyy monenlaista eri 
laatua ja laajuutta.

Kannustankin sinua olemaan juuri oma itsesi, 
etsimään mieluisia asioita toiminnastamme sekä 
myös kysymään ja ehdottamaan, jos keksit tai 
kaipaat jotain uutta. Nauti, koe ja ota ilo irti 
teekkarielämästä!

 Tervetuloa PT:lle ja nähdään syksyllä!

Laura Lukkarila
Puheenjohtaja ‘22

Prosessiteekkarit ry
TG: @lukkarilaura

2012 Prosessiteekkareiden perustamisvuosi
900 yhdistyksen jäsentä
235 uutta fuksia syksyllä 2022
100 tomeraa toimihenkilöä

pHuoneella voi tehdä koulujuttuja, juoda kah-
via, pelailla kavereiden kanssa tai ihan vaan 
löhöillä sohvalla hyvässä seurassa!

huikeaa vuotta takana!Prosessiteekkarit numeroina...
Pääset aloittamaan fuk-
sivuotesi Prosessiteekka-
reiden täyttäessä pyöreitä!
Prosessiteekkarit ry juhlii 10. 
vuosijuhliaan 17.9.2022
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”Prosessiteekkarit on seuranasi 
aina fuksivuoden ensiaskelista 

alumnielämän muisteloihin asti.”

”Rakas yhdistyksemme on 
meitä kaikkia varten.”
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Sinun hallituksesi

Hei&Moi! Olen Laura ja toimin tänä vuonna hallituksen 
puheenjohtajana. Vastuulleni kuuluvat siis yhdistyksen 
hallinnolliset asiat, kokousten johtaminen sekä aikatauluista ja 
tehtävänjaoista huolehtiminen. Tärkeä osa tehtävääni on myös 
tukea ja opastaa hallituslaisiani työssään sekä huolehtia heidän 
hyvinvoinnistaan ja virkistyksestään. Yhdistystoiminnan lisäksi 
nautin vapaa-ajalla soveltavasta ruoanlaitosta, lenkkeilystä 
ja yleisestä kavereiden kanssa palloilusta. Mukavaa kesää ja 
nähdään pian!

Moro! Meikäläinen on Elmeri ja toimin tän vuoden Sisä- ja 
ulkovastaavana, sekä hallituksen varapuheenjohtajana. 
Opiskelen neljättä vuotta Kemia ja materiaalitiede pääaineessa. 
Sisä- ja ulkovastaavan hommiin kuuluu muun muassa 
huolehtia yhdistyshuoneemme pHuoneen prosessinhoitajien 
siivousinnosta sekä sen tarjoiluista, pitää yllä sisarkiltojen 
välisiä suhteita, sekä järjestää hyvinvointitapahtumia jäsenistölle 
toimihenkilöiden kanssa. Vapaa-aika kuluukin sitten heitellessä 
muovikiekkoja koreihin ja kiroillessa videopeleille. Törmäillään 

syksyllä!

Heloust! Oon Kai ja toimin tämän vuoden tiedottaja-
sihteerinä. Opiskelen Chemical and Process Engineering 
-maisteripääaineessa. Tiedottaja-sihteeri huolehtii yhdessä 
tiedotustoimikunnan toimihenkilöiden kanssa muun muassa 
yhdistyksen verkkosivuista, sosiaalisesta mediasta, yhdistyksen 
lehdestä ProTeesista, pöytäkirjoista, visuaalisesta ilmeestä sekä 
yleisestä tiedottamisesta, mukaan lukien viikkotiedotteesta. 
Vapaa-ajalla vietän aikaa kavereiden kanssa ja pelailen. Tervetuloa 
Otaniemeen ja syksyllä nähdään!

Prosessiteekkareiden toiminnasta vastaa kalenterivuoden mukaan vaihtuva hallitus. 
Heidän tehtävänään on muun muassa huolehtia jäsenistön hyvinvoinnista, edustaa 
yhdistystä tapahtumissa ja akateemisilla vuosijuhlilla, sekä ylläpitää ja edistää uusia 
ja vanhoja perinteitä! Näin tehdäkseen hallitus järjestää jäsenistölle tapahtumia 
ja huolehtii, että sinullakin olisi tuttu ja turvallinen yhteisö ympärilläsi läpi koko 
opiskeluaikasi! He ovat  aktiivisesti mukana myös fuksitapahtumissa ja saatat 
törmätä näihin naamoihin tulevan syksyn aikana paljonkin!

Puheenjohtaja

Sis
ä- j

a ulko-

Ti
ed

ottaja-sihteeri
vasta

ava

Moi! Oon Julia ja toimin hallituksessa yrityssuhdevastaavana. 
Opiskelen kolmatta vuotta ja pääaineenani on Kemian 
tekniikka ja prosessit. Yrityssuhdevastaavan tehtäviin 
kuuluu yrityssuhteiden ylläpitäminen ja luominen. Lisäksi 
järjestän excursioita ja hankin teille fukseille uudet haalarit! 
Hallitustoiminnan ja opintojen ohella vietän vapaa-aikaani 
ystävien parissa tai kotona pötkötellen. Nähdään syksyn 
tapahtumissa!

Moikka! Olen Mariina, tämän vuoden opintovastaava ja 
kolmannen vuoden opiskelija Biotuotteet-pääaineessa. 
Tehtävänäni on toimia sinun edunvalvojanasi: pidän huolen siitä, 
että oikeutesi opiskelijana toteutuvat ja toimin opiskelijoiden 
ja korkeakoulun välisenä linkkinä. Tämän lisäksi vastaan 
yhdistyksen abimarkkinoinnista. Minut voi bongata usein eri 

tapahtumista tai hengaamassa pHuoneella kavereideni kanssa.

Moroo,, meikämonke on Niko, fuksi vuosimallia ‘19. Pääaineeni 
on Biotuotteet. Toimin tämän vuoden hallituksessa     
rahastonhoitajana. Mun hommiin kuuluu yhdistyksen 
talousasioiden hoitaminen ja jäsenrekisterin ylläpito. 
Tehtäviini siis kuuluu laskujen laatiminen ja maksaminen, 
sekä budjetoinnista ja kirjanpidosta huolehtiminen. Vapaa-
aikani kulutan kuntosalilla ja kavereiden kanssa sekoillen. Nauti 
fuksivuodestasi!

Rahastonhoitaja

O
pin

tovastaava

Yrity
ssuhdevastaava

K
V-

 ja
 maisteri-

Morjesta pöytään! Mää oon Jaakko, ja olen tämän vuoden PT:n 
kansainvälisyys- ja maisterivastaava, eli käytännössä vastaan 
uusista vaihto- ja maisteriopiskelijoista. Tähän kuuluu mm. ori-
entaation järjestäminen sekä heidän integroimisensa Aaltoon 
sekä Suomeen. Lisäksi tehtäviini kuuluu PT:n oman kansain-
välisyystoiminnan kehittäminen. Aloitan syksyllä toisen vuo-
den maisteriopinnoissani Chemical and Process Engineering 
-pääaineessa.  Vapaa-aikani kuluu koripallon, lautapelien sekä 

sudokujen parissa. Naattikkaa kesästä ja syksyllä nähhään!

vasta
ava
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Moro moro! Mä oon Ilmari, syksyllä kolmannen vuoden opiskelija 
ja pääaineena Kemian tekniikka ja prosessit. Toimin tänä vuonna 
hallituksessa isäntänä. Mun vastuulla on yhdessä työparini 
Hannan kanssa suunnitella ja toteuttaa teille jos jonkinlaisia 
tapahtumia ja menoja. Tapahtumat on mulle opiskelun suola 
ja meikäläistä näkeekin siis aina niissä häärimässä. Vapaa-ajalla 
mut löytää todennäköisimmin kuntosalilta tai kokeilemasta 
uusia drinkkireseptejä. Tervetuloa Otaniemeen, ottakaa kaikki 
irti fuksivuodestanne!

Hellurei! Mun nimi on Hanna ja oon tänä vuonna hallituksen 
emäntä. Yhdessä isännän, eli Ilmarin, kanssa me muodostetaan 
IE ja ollaan vastuussa kaikenlaisten tapahtumien järjestämisestä 
Prosessiteekkareille. Mun aika kuluu tehokkaasti erilaisten 
tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta jos 
vapaa-aikaa sattuu löytymään, kuluu se kaikenlaisissa hauskoissa 
opiskelijahulinoissa, kavereiden kanssa hengaillessa ja silloin 
tällöin liikunnankin merkeissä. Mahtavaa fuksivuotta, näkyillään 

syksyllä tapahtumien merkeissä!

Em
äntä

Isäntä

Vastaamme siis nimemme mukaisesti kaikesta teihin fukseihin 
liittyvästä! Tämän toteuttaaksemme teemme tiivistä 
yhteistyötä KV- ja maisterivastaavan, ISOvastaavan ja ISOjen 
kanssa. Meillä on myös oma, kenties muihin verrattuna pieni 
mutta sitäkin pippurisempi toimikunta, nimittäin...

Fu
ksipäällikkö

Fu
ksipäällikkö

Myös me fuksipäälliköt kuulumme hallitukseen ja ajamme 
siellä teidän fuksien asiaa! Tehtävänämme on huolehtia, 
että fuksikasvatus sujuu kuten kuuluu ja järjestämme teille 
tapahtumia, jotta pääsette tutustumaan monipuolisesti 
teekkarikulttuuriin, Aalto-yhteisöön ja omaan yhdistykseenne!

Fuksiopas 21

Fuksipäällikkö
Fuksipäällikkö

ISOvastaava

PROSESSITEEKKAREIDEN
FUKSITOIMIKUNTA
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Hellurei ja mielettömät onnittelut opiskelupai-
kasta, lämpimästi tervetuloa kemian ja tekniikan 
ihmeellisen maailmaan! Olen Anna, kolmannen 
vuoden opiskelija ja kandipääaineenani on Bio-
tuotteet. Olen kotoisin Hämeenlinnasta, eli käy-
tännössä landelta ainakin paikallisten mukaan! 
Aalto-yliopistoon ja Otaniemeen, tänne 
tekniikan kehtoon, päädyin Turun kautta, josta 
muistoksi onkin jäänyt aikaisemmasta opiskelu-
paikastani haalareideni eriväriset hihat!

Olen tämän vuoden ISOvastaava, mikä tarkoit-
taa sitä, että olen valinnut ja kouluttanut teille 
huippuISOt fuksivuodeksenne! Tehtävänäni 
onkin organisoida ISOjen toimintaa läpi luku-
vuoden.

ISOt, jotka tunnetaan Otaniemen ulkopuolella 
tutoreina, ovat pääosin toisen vuoden opiske-
lijoita, joiden tehtävänä on tutustuttaa teidät 
opintojen, Otaniemen ja teekkarikulttuurin 
saloihin. ISOt auttavat kaikessa mahdollisessa 
mitä vain mieleen juolahtaa, eli heille voi esittää 
kysymyksiä niin kurssivalinnoista kuin pyykkivuo-
rojen varaamisesta! Saatatte törmäillä ISOjen 
kanssa myös samoilla kursseilla tai jopa tulevai-
suudessa samoissa työpaikoissa ja ISOista voikin 
tulla teille hyviä ystäviä! :)

No nyt on 
ISO(teksti)

Orientaatioviikolla teidät jaetaan noin 
kymmenen fuksin ryhmiin, joihin kuuluu lisäksi 
viisi ISOa sekä hallitusISO (eli Prosessiteekkarei-
den hallituksen jäsen). Yhdessä fuksiryhmänne 
kanssa tutustutte toisiinne, koulun käytännön 
asioihin, Otaniemeen ja sen opiskelijaelämään, 
sekä tietenkin muihin fukseihin ja ISOihin!

ISOvastaavana teen tiivistä yhteistyötä myös 
fuksipäälliköiden kanssa, eli yhdessä kaimani 
Annan, Eetun sekä ISOjen ja muiden Prosessi-
teekkareiden kanssa pyritään järjestämään teille 
paras mahdollinen fuksivuosi! <3

Orientaatioviikolla nähdään jee!

Anna Savola
ISOvastaava ’22 

“Täh, mikä ISO?”

Moromoro ja isosti onnea opiskelupaikasta! 
Olen Jaakko, vienoa Oulun murretta puhuva PT:n 
kansainvälisyys- ja maisterivastaava. Pestissäni 
kehitän yhdistyksen kansainvälistä toimintaa, 
ja vaikka se kuulostaa kovin hienolta, niin isoin 
tehtäväni on puhua rallienglantia meille saapuville 
kansainvälisille opiskelijoille ja tutustuttaa heidät 
Aaltoon, Suomeen ja CHEMiin. KV-opiskelijoita 
löytyy niin maisterifukseista, vaihto-opiskelijoista 
kuin myös englanninkielisestä kandiohjelmasta.

Jotta he kaikki kokisivat olonsa tervetulleiksi 
joukkoomme, teen paljon yhteistyötä niin 
PT:n hallituksen, fuksikapteeneiden kuin 
CHEMin vanhojen kiltojen KV-vastaavienkin 
kanssa. Luonnollisesti KV-tutorit ovat myös 
toimintamme ytimessä. Järjestämme muiden 
CHEMin KV-vastaavien kanssa kaikenlaisia 
tapahtumia aina illanvietoista sitseihin ja niihin 
kaikkiin olette tekin lämpimästi tervetulleita! 
Kansainvälinen toiminta ei rajoitu pelkästään 
korkeakouluumme, vaan järjestän myös muiden 
Aallon kiltojen KV-vastaavien kanssa tapahtumia 
poikkitieteellisesti koko Aallolle. Jos KV-toiminta, 
uudet kulttuurit tai vaikkapa vaihto-opiskelu 
kiinnostavat vähääkään, niin kannattaa tulla 
käväisemään meidän tapahtumissamme, sillä 
niissä rento fiilis ja hyvä meininki on taattu! 

KV- ja maisteri-
vastaavan terveiset

Uudet kaverit on kivoja, mutta entäpä kaverit, 
jotka opettavat kokkaamaan aitoa vietnamilais-
ta ruokaa tai kutsuvat autenttisille saksalaisille 
Bierfesteille? Uutta oppii myös kielten saralla ja 
vaikka monia oma kielitaito jännittää (niin yhä 
minuakin), niin voin kokemuksesta sanoa, että 
kaveruus ei kielitaitoa kysele. Ilmaisu lähtee 
ihmisestä ja yhteinen sävel löytyy kyllä, vaikka 

oikeat sanat olisivatkin hukassa. 

Tulet varmasti tapaamaan kansainvälisiä 
opiskelijoita jo orientaatioviikolla, joten 
kannustankin menemään vain rohkeasti 
juttelemaan, hyvin se menee!

Ilolla, rakkaudella ja rallienglannilla,

Jaakko Sääskilahti
KV- ja maisterivastaava ’22 

“KV-opiskelijoiden kanssa 
oppii aina uutta ja hienoa 
maailmasta, mutta myös 
Suomesta, kun katsoo 

kotimaata KV-opiskelijan 
silmin.”

22 Prosessiteekkarit
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 Nämä henkilöt ovat 
seuranasi, tukenasi ja 

turvanasi koko fuksivuote-
si ajan. Yhdestä ISOryhmästä 

tulee sinun ikiomasi ja tulette 
varmasti puuhastelemaan sillä 

porukalla vuoden aika-
na paljonkin!

Mutta ei huolta, 
PT:n ISOt järjestävät 

teille myös yhdessä  
tapahtumia syksyn ja kevään 
aikana. Muutkin kuin omat 

ISOt tulevat siis vuoden 
aikana teille varmasti 

tutuksi!

SINUN
ISOSI

SINUN
ISOSI
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Olen Efu teidän tuleva ISO ja fuksi vuosimal-
lia ‘21. Superisti onnea uudesta koulupaikasta ja 
mahtavaa päästä näkemään teidät syksyllä täällä 
Aalto-yliopistossa. Fuksivuosi menee todella 
nopeasti ja on vain kerran, joten muistakaa 
ladata akkuja kesällä ja muistakaa varata orien-
taatioviikko kokonaan vapaaksi ;)

Mun fuksivuosi alkoi päivää ennen orientaatio-
viikkoa Waraslähdöllä, jossa päästiin näkemään 
tulevat koulukaverimme ensimmäistä kertaa. 
Hauska vertailla syksyä ja kevättä keskenään sekä 

muistella kenen kanssa on tutustunut 
jo ensimmäisenä päivänä. 

Silloin kun minä olin 
fuksi... 
Tältä aukeamalta löytyy muistelmat kahdelta tupsufuksilta, eli opiskelijoilta jotka 
painoivat tänä Wappuna teekkarilakkinsa päähän ensimmäistä kertaa. He olivat 
siis vuosi sitten täysin samassa pisteessä kuin sinä nyt!

Fuksivuoden lempitapahtumia olivat mm. Aalto 
Amazing Race ja Otacruise, johon lähdimme 
muutaman tuhannen opiskelijan voimin. Lisäksi 
tietenkin PT:n CanCan oli unohtumaton 
kokemus, jota suosittelen testaamaan edes 
kerran fuksivuoden aikana. Fuksivuosi huipentuu 
Wappuun ja teekkarilakin päähän painaminen 
kruunaa kyllä koko kuluneen fuksivuoden!

Fuksivuoden aikana tuli kierreltyä opiskelijabilei-
tä eri puolilla maata mm. Vaasassa, Tampereel-
la ja Turussa. Nämä matkat ovat jääneet myös 
erittäin vahvasti mieleen.

Vaikka fuksivuosi menikin tapahtumissa rampa-
tessa, jonkin verran tuli myös oikeasti opiskel-
tua. Koronan vaikutus näkyi vielä 2021 syksyllä 
niin, että meillä oli melkein kaikki opinnot etänä, 

labroja lukuunottamatta. Mielestäni syksyn 
opinnoissa on paljon lukiossa käytyjen 

asioiden kertausta, joten korkeakouluopin-
tojen alusta ei kannata ottaa liikaa stressiä. 
Uskon, että tulette kaikki pärjäämään 
oikein hyvin!

Mun “kesäloma” menee Fazerilla 
tuotannon hommiin tutustuen ja en 
malta odottaa syksyä ja teihin tu-
tustumista. Vielä kerran onnittelut 
uudesta koulupaikasta ja syksyllä 
nähdään <3!!! 

Efua Yawson
Fuksi’21 ja ISO ’22 

Moroooo tuleva fuksi ‘22!

”Kannustan teitä tutustumaan 
rohkeasti korkeakoulukulttuuriin 
pääkaupunkiseudulla ja sen ulko-

puolella.”

Fuksiopas

To a Finnish student: You probably already are 
kind and open-minded, just like you were taught 
to be. Now is your chance to share that mindset 
with those who need it the most. You might be 
the only friend an international student has in 
Finland. Don’t exclude them by using a language 
they don’t know, and remind others not to do 
so as well. You will make the life of your foreign 
friend so much easier by simply asking if they 
understand what’s going on during an event, 
if they have everything they need, or just how 
their day has been.

I wish you all a wonderful 
fuksi year and I can’t 
wait to be your 
tutor!

When I first arrived at Aalto, I didn’t know a 
single soul in the school, or in Espoo, or even in 
Finland. I didn’t speak any Finnish, knew nothing 
about the teekkari culture, and the feeling that 
haunted me the most was confusion. Then, the 
Orientation Week came, and I finally met my 
fellow fuksis and tutors... and I was confused 
in another way. Where I come from, nobody 
would ever make such an effort to make me 
feel welcomed, seen, and taken care of as the 
people I met here. I was so pleasantly surprised 
about this culture of acceptance and respect, 
which I learnt is the core of a good teekkari. 
Let me share with you a few tips on how to 
become a part of this culture.

To any new student: remember that you’re not 
a burden for needing an explanation, translati-
on, or any other kind of help. Appreciate the 
hard work of PT to accommodate for your 
needs and give feedback if you encounter any 
problems. We’re here to help you!

”Don’t get intimidated by the 
amount of things you don’t 

know!”

PT vastaanottaa ja huolehtii vuosittain myös 
Chemical Engineering, eli englanninkielisen 
kandipääaineen uusien opiskelijoiden 
fuksikasvatuksesta! Pääset siis varmasi 
harjaannuttamaan tänä syksynä myös 
englanninkielen taitojasi!

Dear fuksi...
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Natalia ‘Nana’ Leszczyńska
Fuksi ’21 ja CHEMeng-ISO ’22 
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Hei rakas fuksi! 

Toivotamme juuri sinut tervetulleeksi osallistu-
maan Aallon parhaaseen tanssiryhmään, Pro-
sessiteekkareiden ikiomaan CanCaniin! Tämä 
on ainutlaatuinen tilaisuus, sillä CanCaniin voit 
osallistua vain fuksina, joten jos jotain ei kannata 
missata niin se on tämä! ;)

CanCan on myös loistava tapa tutustua muihin 
fukseihin ja saada hyvää vastapainoa opintoihin 
sekä muihin rientoihin. Treenit ovat aina huip-
puhauskoja ja koreografioiden ideointi yhdessä 
muiden kanssa piristää päivää kuin päivää! 
Teemme siis koreografiat itse, toki esimerkiksi 
Youtuben avulla! :D Aikaa CanCan ei kuitenkaan 
valtavasti vie, sillä ideana ei ole tavoitella täydelli-
syyttä vaan saada hyvät vibat niin tanssijoille kuin 
yleisöllekin! Erityisesti sitsikansa on osoittautu-
nut valloittavaksi yleisöksi. 

CanCan

Jokaisella keikalla on fiilis aina katossa, yleisön 
villiintyessä ja antaessa raikuvia aplodeja. Se yh-
teisöllisyyden tunne mitä tanssiminen porukalla 
tuo on vertaansa vailla. 

CanCanissä tanssimista et tule katumaan, sen 
voimme taata!

Eipä tässä muuta kuin NÄR BÖRJAR CANCAN 
ja syksyä odotellessa, ihana saada teidät tänne!<3

Terveisin 

Melissa, Oona ja Helmi
CanCanvastaavat ’22 

”CanCaniin on tervetullut kuka 
vaan ja ainut asia millä on väliä, 
on tietysti hauskanpito yhdessä 

hyvällä jengillä!”

Monella Otaniemen killalla tai yhdistyk-
sellä on oma, leikkisä ja yleensä fuksien 
pyörittämä tanssiryhmä, jotka esiintyvät 
sitseillä ja tapahtumissa. Näistä kiistatta  
paras on PT:n ikioma CanCan!

Po
lvi!

 Jal
ka! Polvi! Jalka! Polvi! Jalka! Polvi! Jalka! Polvi! Jalka! Polvi! Jalka! Polvi! Jalka! Polvi!

Moro ja onnittelut opiskelupaikan saamisesta!

Me olemme vuoden 2022 Prosessiteekkarei-
den liikuntavastaavat ja kuljemme molemmat 
nimellä Mikko! Fuksivuotenne tulee olemaan 
täynnä opiskelua, uusia kokemuksia sekä jän-
nittäviä tapahtumia. Näiden ohessa tahdomme 
tarjota mahdollisuuden liikkumiseen ja urheiluun, 
jotta mielenne pysyisivät terävinä ja kroppanne 
kunnossa.

Tehtävämme liikuntavastaavina on järjestää PT:n 
jäsenistölle tapahtumia, joissa on monipuoliset 
mahdollisuudet liikkua. Järjestämme esimerkiksi 
lajikokeiluja, hyvinvointitapahtumia sekä vaellus-
retkiä! Pyrimme järjestämään myös säännöllisesti 
liikuntavuoroja Tietokillan kanssa, joissa pelataan 
pallopelejä rennolla asenteella. 

Liikuntavastaavien 
tervehdys

Aktiivinen osallistuminen antaa loistavan mah-
dollisuuden tutustua muihin fukseihin sekä van-
hempiin opiskelijoihin. Kannattaa ehdottomasti 
lähteä kokeilemaan!

CHEMeleons-urheilujoukkueemme on mukana 
myös muutamassa urheilusarjassa, joissa pääsee 
eri palloilulajien merkeissä pelaamaan muita 
Aallon yhdistyksiä vastaan. Joukkueen rennossa 
ja kannustavassa ilmapiirissä pääset pelaamaan 
esimerkiksi futsalia tai sählyä!

Tervetuloa Otaniemeen, nähdään syksyllä 
liikunnan merkeissä!

Mikko & Mikko
Liikuntavastaavat ’22 

”Aiempaa kokemusta ei osal-
listumiseen vaadita, riittää kun 
lähtee avoimin mielin meinin-

kiin mukaan! ”

Opintojen ohella on hyvä virkistää 
mieltä ja kehoa liikkumalla!
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Vaihda aivosumu 
otsahikeen

www.unisport.fi

Monipuolista treeniä 
edulliseen 
opiskelijahintaan 

UniSportin kausikortilla 
käytössäsi on:

• 5 laadukasta kuntosalia
• yli 200 viikoittaista 
 ryhmäliikuntatuntia
• rennot palloiluvuorot
• Online-tunnit ja videot

Ensimmäinen 
treeni on 
ilmainen, 
tervetuloa!

Kluuvi  Kumpula Otaniemi Meilahti Töölö

O

P

I

N

N

O

T
Fuksiopas 31



32 Prosessiteekkarit Fuksiopas 33

Koulutusohjelman 
johtajien terveiset
Hyvä fuksi,

Tervetuloa Aalto-yliopiston Kemian tekniikan 
korkeakouluun! On todella hienoa, että olet tu-
lossa opiskelemaan kemian tekniikkaa. Kemian 
tekniikan opetus ja tutkimus kytkeytyvät erittäin 
vahvasti aikamme merkittävimpiin haasteisiin: 
puhdas vesi ja ilma, uusiutuva energia, luonnon-
varojen 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 lisäk-
si 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. Aal-
to-yliopistossa on myös tarjolla uskomattoman 
laaja valikoima mielenkiintoisia opintokokonai-
suuksia, joita voi sisällyttää sivuaineopintoihin ja 
vapaavalintaisiin opintoihin.

Yliopisto-opinnot koostuvat hyvin monipuolis-
esti mm. luennoista, laboratorioharjoituksista, 
laskuharjoituksista, pienryhmätyöskentelystä, 
projektitöistä ja tutkimusprojekteista. 

Toivottavasti pääset aloittamaan opintosi 
syksyllä 2022 motivoituneena ja hyvillä mielin. 
Kannattaa hypätä heti täysillä mukaan opintoihin 
ja opiskelijaelämään. Yliopisto on ennen kaikkea 
opettajien ja opiskelijoiden yhteisö ja me opet-
tajat iloitsemme opiskelijoiden aktiivisuudesta. 
Yhteisöllisyys on myös tärkeä osa hyvää tasapa-
inoa opintojen ja vapaa-ajan välillä. 

Onnittelut vielä opiskelupaikkasi johdosta ja 
nähdään syksyllä!

Antti Karttunen
Kemian tekniikan 

kandidaattiohjelman johtaja

“Opinnoissa ei tarvitse puurtaa 
yksin, vaan yhdessä oppiminen 
sekä muiden opiskelijoiden että 
opettajien kanssa on keskeinen 

osa yliopisto-opintoja.” 

Hei, sinä opiskelupaikan vastaanottanut!

Tervetuloa Prosessiteekkareiden sekä Aalto-yli-
opiston mahtavaan opiskelijayhteisöön! Olen 
Juhani Rahikka ja sain kunnian kirjoittaa terveh-
dystekstin uusille opiskelijoille vastavalmistunee-
na. 

Aloitin opintoni Aalto-yliopiston Kemian 
tekniikan korkeakoulussa vuonna 2015 yhden 
välivuoden jälkeen. Muutaman vuoden aikaisem-
min aloittanut kaverini kertoi minulle mahdolli-
suudesta opiskella kemian tekniikkaa Aallossa 
sekä Prosessiteekkareista, ja olin heti kiinnostu-
nut. Selvitin hieman tarkemmin, mitä “chemical 
engineerit” tekevät, ja tämä vahvisti päätökseni 
hakea opiskelemaan Aaltoon.

Nopeasti opintojen alkamisen jälkeen opiske-
lijaelämä vei minua mennessään ja tutustuin 
läheisemmin Prosessiteekkareiden mahtavaan 
yhteisöön. Erinäisissä tapahtumissa ja niiden 
ulkopuolellakin, vaikka ihan luennoilla ja pHuo-
neella, tutustuin uusiin ihmisiin ja sain paljon 
uusia kavereita, joista monien kanssa pidämme 
edelleen yhteyttä. 

Tämä lämmin ilmapiiri sai minut kiinnostumaan 
toimihenkilötehtävistä, joiden kautta päädyin 
myös hallitustehtäviin kolmeksi vuodeksi. Suosit-
telen kaikkia pysymään avoimena kaikille mah-
dollisuuksille, ja erityisesti suosittelen vapaaeh-
toistehtäviä kaikille!

Vastavalmistuneen 
tarina

Vapaaehtoistehtävien lisäksi ehdin kuitenkin 
myös opiskella. Valmistuin hieman yli tavoiteai-
kaan, mutta opintoni etenivät tasaisella tahdilla, 
johon olin itse tyytyväinen. Aloitin opintoni 
Chemical and Process Engineering -maiste-
ripääaineessa vuonna 2019. Yleisesti korkea-
koulumme tarjoamat kurssit olivat mielestäni 
erinomaisia ja ne lisäsivät ennestään kiinostus-
tani alaa kohtaan ja vahvisti käsitystäni siitä, että 
haluan toimia kemiantekniikan alalla tulevaisuu-
dessakin. Tätä kirjoittaessani olen kirjoittamassa 
juuri diplomityötäni ST1:n ja Aallon yhteispro-
jektiin uusiutuvista polttoaineista, joka on määrä 
saada valmiiksi kesäkuun lopussa, jonka jälkeen 
valmistun diplomi-insinööriksi.

Tätä kirjoittaessa en ole vielä varma, mihin työ-
paikkaan tulen päätymään valmistumisen jälkeen. 
Olen kuitenkin varma siitä, että Aalto-yliopiston 
tarjoama opetus on valmistanut minua erin-
omaisesti työelämään, kuin myös opiskeluaikoi-
na tehdyt vapaaehtoistehtävät.

Lopuksi toivotan kaikille erinomaista fuksivuotta. 
Ottakaa siitä kaikki irti, pitäkää hauskaa, tutus-
tukaa uusiin ihmisiin ja pitäkää huoli itsestänne!

Nähdään joskus tulevaisuudessa!

Juhani Rahikka

”Ilmapiiri PT:n tapahtumissa 
oli aina erittäin luokseen-

kutsuva, ja uusiin ihmisiin oli 
helppo tutustua.”

Vaikka muuta tekemistä riittää, on yli-
opistossa tarkoitus myös opiskella ja 
(toivottavasti) lopulta valmistua! 

Juhani aloitti vapaaehtoistoisuransa toimimalla 
opintovastaavana, jatkoi PT:n KV-vastaavana ja 
lopulta hallituksen puheenjohtajana.

Fuksiopas 
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Moikka!

Onneksi olkoon opiskelupaikasta myös minun 
puolestani! Olet varmasti hyvin innoissasi yli-
opisto-opintojesi alkamisesta, minkä vuoksi 
haluankin kertoa muutaman vinkin, jotka olisin 
itse mielelläni kuullut opintojeni alussa!

1) Löydä tasapaino

Opiskelu yliopistossa on huomattavasti itseohja-
tumpaa kuin toisen asteen opinnoissa, sillä suurin 
osa opiskelusta tapahtuu luentojen ulkopuo-
lella. Siksi onkin tärkeää osata löytää tasapaino: 
opiskele säännöllisesti ja usein, mutta muista, 
että yliopistoelämään kuuluu myös kaverit, ta-
pahtumat ja muut makeet kokemukset, joista 
opittuja asioita ei voi opintopisteissä mitata!

2) Itsenäinen ei tarkoita itsekseen

Vaikka opiskelu on nyt itsenäisempää, ei sitä 
joudu tekemään yksin! Kaverit ovat suuri apu 
kiperien laskujen ratkaisemisessa ja laskuharjoi-
tuksissa löytyykin usein ensimmäiset tuttavuudet 
hajoillessaan laskutehtäville muiden vuosikurssi-
laisten kanssa.

Opintokorneri

3) Kaikki kurssit eivät kiinnosta

Kemiantekniikka on todella monipuolinen ala 
ja fuksivuoden opintojen selkärankana toimiikin 
kolme isoa kurssia, jotka esittelevät jokaisen, 
toisistaan hyvin erilaisen, kandipääaineen. Fuk-
sivuonna tuleekin siis opiskeltua myös monia 
itseään ei kiinnostavia asioita. Älä kuitenkaan 
lannistu, sillä fuksivuoden päätteeksi saat valita 
pääaineesi ja jatkaa itseäsi eniten kiinnostavan 
aiheen parissa.

Syksyllä nähdään!

Mariina Tikka
Opintovastaava

opintovastaava@prosessiteekkarit.fi
TG: @mariinatikka

Kandiohjelman rakenne

Vaihtoon? Vaihtoon!

Yhteiset Opinnot • 70 op

Pääaineopinnot • 70 op

Sivuaine • 20-25 op Vapaavalintaiset 
opinnot • 15-20 op

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

Ensimmäisen vuoden päätteeksi valitset yhden kolmesta 
pääaineesta: Biotuotteet, Kemia ja materiaalitiede tai 
Kemian tekniikka ja prosessit. Pääaineopinnot sisältävät 
kandityön (10 op).

Aallosta voi lähteä yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi 
vaihtoon mitä mielenkiintoisempiin paikkoihin! Vaih-
to-opinnot voidaan kuitata esimerkiksi sivuaineopin-
noiksi.

Opintokokonaisuus, jonka 
voit valita joko Aallosta tai 
toisesta yliopistosta.

Nimensä mukaisesti, Tee 
Mitä Haluut™!!

Ensimmäisenä vuonna kannattaa noudattaa  pitkälti mallilukujärjestystä, sillä peruskursseilla opittuja 
asioita tarvitaan jo heti seuraavana vuonna. Mutta ei huolta, ensimmäiset kurssi-ilmoittautumiset 
tehdään ohjatusti heti orientaatioviikolla, joten voit huoletta nauttia kesälomastasi! Huomaa, että 
Opintovastaavan vinkeissä mainitut kandipääaineita esittelevät kurssit on korostettu!

Ensimmäisen vuoden 
opinnot

Mitä kemian tekniikka oppiaineena käytän-
nössä edes on? Onko lukion kemia jo päässyt 
unohtumaan? Ei hätää, käydään läpi vähän, mitä 
fuksivuoden opinnot tuovat mukanaan.

Syksy   Periodit I-II

Lisää tietoa ensimmäisen vuoden opinnoista sekä kurssisisällöistä löydät TÄÄLTÄ

Pääaineet

Pääaine valitaan fuksivuoden keväällä, joten valintaan ei ole mitään kiirettä!

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.

Pääaineopinnoissa opiskelija hallitsee kemian ja fysiikan perusteoriat ja osaa soveltaa niitä. Kokonaisuuteen 
kuuluu myös erilaisten materiaalien ominaisuuksien tunteminen ja tiedon käyttäminen esimerkiksi uusia mate-
riaaleja valmistamalla. Pääaineessa opetellaan kemiallisia ilmiöitä ja materiaaleja atomi- ja nanotasolle asti.

Pääaineessa opitaan tuntemaan erilaisia prosesseja sekä niiden suunnittelua. Keskeistä on toimintojen suunnit-
telu kestävän kehityksen mukaisesti ja ympäristölle turvallisesti.

Virtaustekniikka ja lämmönsiirto (III-IV)Biotieteen perusteet (III-IV)

Yliopistofysiikan perusteet (III)
TAI Sähkömagnetismi (III)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 2 (III)

Orgaanisen kemian peruskurssi (IV-V) Orgaanisen kemian laboratoriotyöt (IV-V)

Korkeakouluopiskelijan ABC (I-V)

Yleinen kemia (I-II) Kemian peruslaboratoriotyöt (I-II)

Teollisuuden toimintaympäristöt ja 
prosessit (I-II)

Differentiaali- ja integraalilaskenta 1 (II)

Toinen kotimainen kieli (I-II)

Materiaalitieteen perusteet (I-II)

Biotuotteet

Kemia ja materiaalitiede

Kemian tekniikka ja prosessit
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Kevät   Periodit III-V

http://into.aalto.fi/display/fikandchem/Opetussuunnitelma+2022-2024
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23433244
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23433245
https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=23433246


36 Prosessiteekkarit Fuksiopas 37

Nettivinkattu
Uusi yliopisto tuo mukanaan paljon uusia sivustoja ja sovelluksia, joiden navigointi 
tulee varmasti vuosien aikana hyvin tutuksi. Osa on olennaisia opiskelun kannalta, 
ja toiset yleishödyllisiä ja alkavaa opiskeluelämää helpottavia!

Opinnoille olennaiset

Asuminen ja eläminen

Hyödylliset sovellukset

mycourses.aalto.fi into.aalto.fisisu.aalto.fi

Into toimii kaikkeen kou-
lunkäyntiin liittyvän infor-
maation etsimiseen. Sieltä 
löytyvät esimerkiksi eri 
pääaineohjelmien ja sivuainei-
den sisällöt, mallilukujärjestys, 
sekä tärkeitä yhteystietoja.

Sisussa suunnitellaan ja raken-
netaan oma henkilökohtainen 
opintosuunnitelma, eli HOPS, 
illmoittaudutaan kursseille ja 
tentteihin sekä tarkastellaan 
omia suorituksia. Voi aiheut-
taa aluksi harmaita hiuksia.

MyCourses, tuttavallisemmin 
MyCo,  toimii yleisenä opin-
toalustana, josta löytyvät kaik-
kien eri kurssien aikataulut, 
ilmoitukset, materiaalit, lasku-
harjoitukset sekä palautetta-
vat tehtävät. 

kela.fiayy.fidomo.ayy.fi | hoas.fi

AYY:n sivuilta löydät opiske-
lijaelämälle olennaista in-
formaatiota, kuten tietoa 
palveluista, eri yhdistyksistä 
ja kerhoista, sekä muusta 

opiskelijatoiminnasta.

Opiskelija-asunto kannat-
taa laittaa heti hakuun,  joko 
AYY:n, HOASin tai molem-
pien kautta, sillä jonot voivat 
olla asuntotyypistä ja sijainnis-

ta riippuen hyvinkin pitkät.

Kelasta haet asumis- ja opin-
totukea, sekä muita mahdolli-
sia tukia ja etuuksia. Tukikuu-
kausien kanssa venkslatessa 
tämä sivusto tulee erittäin 

tutuksi.

Frank toimii sähköisenä opiskelijakortti-
na, josta löydät myös päivittäisiä etuja! 

HSL-sovelluksesta löydät julkisen liiken-
teen reitit ja ostat liput helposti opiske-
lijahintaan
Mobilepayn voi yhdistää Frankiin, jolloin 
saat automaattisesti opiskelijaedut mak-
saessasi esimerkiksi opiskelijaravintoloissa!

Aalto Space mahdollistaa yliopiston it-
seopiskelutilojen varaamisen omaan 
käyttöön, esimerkiksi ryhmätöitä varten.
Kanttiinit-sovelluksesta löydät jokaisen 
Uudenmaan opiskelijaravintolan viikot-
taisen ruokalistan sekä niiden sijainnit.
Kide.app toimii alustana monen poikki-
tieteellisen tapahtuman lipunmyynnissä.  
Lipunsaanti riippuu täysin onnestasi. 

Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

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 make an impact and solve real, 
meaningful problems either as an entrepreneur or from inside an existing 
organization. We don’t want you to become a startup 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 and sustainability

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program

http://mycourses.aalto.fi
http://into.aalto.fi
http://sisu.aalto.fi
http://kela.fi
http://ayy.fi
http://domo.ayy.fi
http://hoas.fi
https://kanttiinit.fi/
https://kide.app/
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A A L T O

Aalto-yliopisto on korkeakoulurajoja rikkova, kehitystyön kärjessä oleva innovaation 
singulariteetti, joka myös ihan hyvänä yliopistona tunnetaan. Se perustettiin vuonna 
2011 Teknillisen korkeakoulun, Taideteollisen korkeakoulun ja Helsingin Kauppa-
korkeakoulun yhdistyessä yhdeksi, uniikiksi poikkitieteelliseksi yliopistoksi. Yliopisto 
nimettiin (kuten saatat jo arvata) arkkitehti Alvar Aallon mukaan ja vastaanottaa 
vuodessa yhteensä noin 3000* kandi- ja maisteriopiskelijaa ympäri Suomea ja koko 
maailmaa! Aallossa tuletkin törmäämään laajaan skaalaan erilaisia ihmisiä kaikenlaisista 
lähtökohdista! 

Aallon kampus sijaitsee Espoon idyllisessä Otaniemessä, jonne pääsee kulkemaan 
Länsimetron myötä näppärästi metrolla, perinteisesti bussilla ja kenties jonain kauni-
ina päivänä myös köröttelemällä uutuudentuoreella Raide-Jokerilla! Ikiremontissa 
olevalta kampukselta löytyy kaikki, mitä opiskelija voisi tarvita: punatiilisiä rakennuk-
sia silmänkantamattomiin. Näihin lukeutuu ikonisten päärakennusten lisäksi muun 
muassa opiskelijoiden tarpeisiin varusteltu kauppakeskus, päivän ympäri avoimia 
opiskelutiloja, kirjasto ja oppimiskeskus, 13 eri opiskelijaravintolaa, sisä- ja ulkoliikunta-
tiloja, sekä tietenkin maineikkaat opiskelija-asunnot, joihin kenties itsekin päädyt jonain 
päivänä muuttamaan!

Kuitenkin parasta Aalto-yliopistossa on iki-ihana Aalto-yhteisö, jollaista ei mistään 
muualta löydy. Emme malta odottaa, että pääset löytämään oman paikkasi täältä!

TuNan turistiopas
Mietityttääkö, minne olet oikein päätymässä opiskelemaan? Tunnistatko 
Aalto-yliopiston vain metropysäkkinä muiden joukossa, tai Otaniemen vain 
Suomen köyhimpänä postikoodina? Ei hätää, TuNan turistioppaan tiivistelmä 
tulevalle (t)Aaltolaiselle kertoo kaiken tästä mahtavasta pöhinäkeskuksesta, jo-
hon pääset syksyllä tutustumaan!

*perustuu vuoden 2021 tilastoihin
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Hello fuksi and welcome 
to Aalto community!

We are KY, a community of more than 3000 
business students, “kylteris”. Our purpose in 
the Aalto community is to cherish our over 
110-year-old traditions, uphold KY culture 
and advocate for our members. At the campus 
you can spot us in our dollar green overalls!

KYKY is home for hundreds of volunteers, who 
participate actively in KY’s clubs, subject clubs, 
subcommittees and committees. They 
organise a wide selection of activities and 
festivities to make sure that everyone gets 
the most out of their time in the university. We 
have many traditional events that are also 
openopen 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!

Probba is the student association of Aalto 
University School of Business, Mikkeli 
Campus. All students studying at the Mikkeli 
Campus major in International Business and 
are members of Probba, bringing their size to 
around 240 members.

Website: probba.org 
Instagram: probbary

Website: ky.fi 
Instagram: ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

PROBBA
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Aalto University
Student Union

Palvelut
Opiskelija-asuminen  

AYY omistaa noin 2600 kohtuuhin-
taista 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 asun-
toja. Voit hakea omaa asuntoa heti, 
kun saat vahvistuksen opiskelupai-
kan vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etusi-
jalla asuntoja jaettaessa. Ylimää-
räisen hakijapisteen saa, kun hakee 
ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän 
pisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitus-
ajasta riippuen. 

Voit selailla ja hakea AYY:n asunto-
ja Domo-järjestelmän kautta: domo.
ayy.fi. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiöltä (HOAS). 

Edunvalvonta ja 
vaikuttaminen 
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja 
edustaa opiskelijoita sekä yliopiston 
päätöksentekoelimissä että valta-
kunnallisella tasolla. Voit hyödyntää 
AYY:n edunvalvontaa esimerkiksi, jos 
tenttituloksesi ovat myöhässä tai 
ottaa yhteyttä häirintäyhdyshen-
kilöön, jos kohtaat häirintää. AYY:n 
jäsenenä voit hakea hallinnon opis-

kelijaedustajaksi ja päästä vaikut-
tamaan yliopistossa tehtyihin pää-
töksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on 
edustajisto, joka valitaan vaaleilla. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat 
äänioikeutettuja ja voivat asettua 
ehdolle. Edustajiston jäsenet pää-
sevät päättämään ylioppilaskunnan 
tavoitteista ja linjauksista. Seuraa-
van kerran edustajistovaalit pide-
tään tänä syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 

Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoi-
minta ja monenkirjavat tapahtu-
mat ovat oleellinen osa aaltolaista 
opiskelijakulttuuria ja Aalto-yhtei-
söä. Vuoden kohokohtina toimivat 
Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, 
laskiaisrieha ja monet muut tapah-
tumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. 

Tapahtumien taustalla ovat yliop-
pilaskunnan lisäksi vapaaehtoiset, 
jotka toimivat jaostoissa ja toimi-
kunnissa. AYY:ssa toimii kuusi jaos-
toa: Yhteisöjaosto Aava, Kampus-
jaosto, Teekkarijaosto, Museojaosto, 
UO-jaosto ja edunvalvonnan johto-
ryhmä eli tuttavallisemmin EduJory. 
Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyk-
systä, ja siitä tiedotetaan AYY:n vies-
tintäkanavissa. 

Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
yhdistystä, jotka järjestävät toi-
mintaa aina urheilusta musiikkiin ja 
peleistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita 
mukaan yhdistystoimintaan, ja AYY 
antaa apua, tukea ja neuvoja yhdis-
tyksen perustamiseen ja toimintaan. 
Kannattaa pysyä avoimena eri mah-
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HSL:n palvelupisteellä. Listan kai-
kista opiskelijakortilla saatavista 
eduista ja alennuksista löydät Fran-
kin nettisivuilta frank.fi.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatunnis-
te, jonka voit ladata ja aktivoida 
käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet ilmoit-
tautunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 
Muiden korttivaihtoehtojen hinnat 
voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit 
myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digi-
taaliseen että muoviseen opiskeli-
jakorttiin. Lisätietoja eri opiskeli-
jakorteista löytyy Frankin sivuilta 
osoitteesta frank.fi.

Kun olet saanut muovisen opiskelija-
kortin, muista hakea siihen myös luku-
vuosivuositarra AYY:n palvelupisteeltä! 
Saat samalla myös muuta neuvontaa 
ja maksuttoman Design Notebookin.

dollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa! 

Remontin ja brändiuudistuksen 
kokenut AYY:n uudistunut Opiske-
lijakulttuurimuseo toivottaa kaikki 
tervetulleeksi perehtymään opiske-
lijakulttuurien historiaan.

Vuokratilat 

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

Stipendit ja 
projektiavustukset 
Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahastol-
ta projektiavustusta kaveriporukal-
la tai yhdistyksen voimin järjestet-
tävälle projektille. Voit myös hakea 
AYY:n myöntämiä stipendejä.

Opiskelijaedut 

Saat käyttöösi digitaalisen tai muo-
visen opiskelijakortin, jolla todistat 
opiskelijastatuksesi (kortin toimit-
taa Frank). Näyttämällä opiske-
lijakorttiasi sinulla on 1.8. alkaen 
oikeus satoihin etuuksiin, kuten 
Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuk-
siin ja alennettuun opiskelijalounaa-
seen opiskelijaravintoloissa. Myös 
pääkaupunkiseudun julkisen liiken-
teen opiskelija-alennus on käytet-
tävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen 

Häirintäyhdyshenkilöt
Aalto-yliopistoon ja Otaniemeen on jokainen tervetullut juuri sellaisena kuin on ja kaiken-
laiselle häirinnälle on yhdistyksessämme, toiminnassamme ja tapahtumissamme ehdoton 
nollatoleranssi. Pyrimme kaikin tavoin huolehtimaan, että saat vietettyä turvallisen ja huo-
lettoman fuksivuoden, etkä kohtaa asiatonta tai häiritsevää kohtelua.
 
Kuitenkin jos tällaisia tilanteita kohtaat, voit olla yhteydessä AYY:n häirintäyhdyshenkilöi-
hin, jotka auttavat ja neuvovat tilanteen ratkaisussa. AYY:llä on kaksi häirintäyhdyshen-
kilöä, jotka tukevat häirintätilanteiden selvittämisessä. Häirintäyhdyshenkilöihin voi ottaa 
yhteyttä, jos olet kokenut tai todistanut häirintää, kaipaat apua häirintätilanteiden jälkisel-
vittämiseen tai haluat vain puhua kohtaamastasi asiattomasta käytöksestä.

Häirintäyhdyshenkilöihin voit olla myös yhteydessä, vaikka et olisi varma onko kohtaamasi 
tilanne häirintää. Yhteydenotot häirintäyhdyshenkilöihin ovat luottamuksellisia ja yhtey-
denotto ei johda toimenpiteisiin, ellet yhteydenottajana itse näin halua.

Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat osoitteesta

hairinta@ayy.fi
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Liikunta ja 
Retkeily

Harrastukset ja 
Pelit

Musiikki

Kulttuuri
 

Aallon Valokuvauskerho
Audiopoli
Otanko

Teekkarispeksi

Yhteiskunta ja 
Vaikuttaminen

Laajan yhdistystoiminnan ja muun pöhinän lisäksi Otaniemi on täynnä 
kerhotoimintaa! Tykkäsit sitten urheilla, pelata lautapelejä tai tanssia ja laulaa, AYY:n 
kerhoista ja yhdistyksistä löytyy varmasti sinulle sopiva porukka! Ja mikäli juuri 
sinun kiinnostuksen kohteestasi ei vielä löydy sopivaa klubia tai kollektiivia, voit 
perustaa sellaisen itse ja saada AYY:ltä tukea toimintaanne! 

Olemme listanneet tähän pienen kattauksen mahdollisimman erilaisia esimerkkejä 
siitä, mitä kaikkea täällä voikaan tehdä! Lisätietoa niistä, sekä loput yhdistyksistä 
löydät helposti osoitteesta: 

Jatka vanhaa harrastustasi, tai aloita täysin uusi!

Eikä siinä vielä kaikki...

RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin

retuperanwbk Retuperän WBK

rwbk.� Retuperän WBK

Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023

Aalto Basket

Dissonanssi
Entropy
Pelmu

Polyteknikkojen Orkesteri
Polirytmi
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Aalto Skate

Skipoli
Oranki

Polin Pallo

Aalto Beerpong

Aalto Bloom
Aalto Gamers

Polyteknikkojen Kalastusseura

Aalto CocktailOtaKoppi

Aalto Debating Society
Aaltoes
GAYY

Women of Aalto

ayy.fi/fi/yhdistyslistaus
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LISÄTIETOA JA ILMOITTAUTUMINEN
www.polyteknikkojenkuoro.fi/koelaulut

KOELAULUT
ti 13.9. klo 17

Maarintie 8 (TUAS-talo)
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APOLYTEKNIKKOJEN KUORO

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

www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 5.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 6.9. & ke 7.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten fuksivastaavilta

L A U L A M A L L A  M A A I L M A L L E

Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@aalto.fi

Vilma Eskelinen
050 353 8804
vilma.eskelinen@aalto.fi
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Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella

teekkarispeksi.fi

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!

näytteleminen, tanssi, musiikki, tekniikka, lavastus, puvustus,
grafiikka, valokuvaus, markkinointi, yrityssuhteet...

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty

opiskelĳamusikaali

Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläinen opiskelijoiden sähköisen 
median yhdistys. Toimintaamme on opiskelijatoiminnan ja 

opiskelijoita koskettavien tapahtumien livestriimaus ja 
taltiointi, minkä lisäksi järjestämme studiollamme 

viikottaisia hengailuiltoja. Tervetuloa mukaan!

oubs.fi
youtube.com/OUBSry

hallitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry

Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläisen opiskelijoiden sähköisen 
median yhdistys. Toimintaamme on opiskelijatoiminnan 
ja opiskelijoita koskettavien tapahtumien livestriimaus 

ja taltiointi, minkä lisäksi järjestämme studiollamme 
viikottaisia hengailuiltoja. Mitään aikaisempaa 

kokemusta tai osaamista ei tarvitse. 
Tervetuloa mukaan!oubs.fi

youtube.com/OUBSry
halllitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry50 Prosessiteekkarit Fuksiopas 51
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humpsvakar

Teknologorkestern Humpsvakar

shop.humps.fi

Den finlandssvenska teknologorkestern i Otnäs! Vi gillar ljuv hornmusik, 
vacker dans och typerää viihdettä!

050-D-KEIKKA        |        keikka@humps.fi        |        humpsvakar.fi
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https://teekkarius150.fi/
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@Teekkarius150     teekkarius150.fi
lue lisää ja tutustu:

ONNITTELUT, TUORE 
TEEKKA�-TO-BE!
Minä juhlavuonna pääset opintosi aloittamaankaan!
Teekkarius täyttää vuonna 2022 150 vuotta. Tämä juhlavuosi 
on erityinen kaikille teekkareille ja teekkarihenkisille, ja 
sen kunniaksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta 
menoa läpi koko vuoden. Tempaudu siis mukaan 
riemukkaaseen juhlavuoteen ja juhli pitkää historiaamme!

Tämän teekkari-aiheisen risitkon avulla voit testata jo 
kerätyt tietosi teekkariudesta, tai oppia uutta! 

1. Kaikista teekkareista ei tule 
diplomi-insinöörejä. Myös nämä 
taloista ja tiloista kiinnostuneet 
tyypit ovat teekkareita! 
2. Teekkarien suosiossa oleva, 
improvisaatiota, musiikkia, tanssia ja 
huumoria yhdistelevä opiskelijavoimin 
toteutettu teatteriesitys
3. Teekkareita on Suomessa monella 
paikkakunnalla. Osaatko nimetä kaikki? 
Ristikkoon kaivataan Tampereen 
teekkarikaupunginosaa.
4. Tekkari ei pidä päässään 
hattua, vaan mustavalkoinen 
päähineemme on nimeltään
teekkari...
5. Teekkariainejärjestö
6. Kevään suurin riemujuhla, 
teekkareiden joulu!
7. Alunperin teekkarien Suomen 
opiskelijakulttuuriin tuoma 
opiskelijan vakioasu, yleensä täynnä 
merkkejä
8. Antiikin kreikassa suosittu rakennustyyppi, Otaniemen maamerkki
9. Ensimmäisen vuoden opsikelija eli...
10. Erityisesti teekkareiden suosima akateeminen pöytäjuhla 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Teekkarius on yhdessä tekemistä, kilta-, yhdistys- ja ylioppilastoimintaa, perinteiden kun-
nioittamista sekä uuden luomista. Seuraavilla sivuilla on esitelty tunnistettavimpia, jopa yli 
satavuotisia teekkariperinteitä ja asioista joista voit tunnistaa teekkarin tulevien opiskelu-
vuosiesi aikana. Ei kuitenkaan ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa olla teekkari: oma paikka löytyy 
varmasti, kun vain katsoo ympärilleen!

Mikä ihmeen teekkarius?

Sitseillä eli akateemisissa pöytäjuhlissa syödään 
hyvin, mutta illan ohjelman keskeisimmän osan 
muodostaa laulaminen. Teekkari tunnetusti lau-
laa mieluummin kuin hyvin, joten kenenkään ei 
tarvitse ujostella oman äänensä suhteen. Nuotin 
vieressä on usein eniten tilaa! Laulut ovat taval-
lisesti perinteisiä teekkarilauluja tai yleisakatee-
misia juhla- tai juomalauluja. Laulujen sanoja ei 
tarvitse muistaa ulkoa, sillä sanat löytyvät läsys-
tä, joka odottaa sitsaajaa omalla istumapaikalla. 
Usein eri killoilla ja yhdistyksillä on myös omia 
laulukirjoja.

Sitseillä pukukoodina on tavallisesti tumma puku 
tai cocktail. Teemasitseillä voidaan kuitenkin sit-
sata vaikkapa toogassa tai haalareissa. 

Teekkarilakki on teekkarin tärkein tunnus, josta 
teekkarin on voinut tunnistaa jo melkein 130 
vuotta. Otaniemen teekkarilakissa on kuusi kul-
maa, ja lakin keskikohtaan on kiinnitetty mus-
ta tupsu, joka roikkuu lakin oikealla puolella.  
Lakin kokaridina toimii vanha Teknillisen 
korkeakoulun ylioppilaskunnan logo, ja 
vuorikangas on tekniikanpunainen. Teek-
karilakin käyttöoikeus on vain teekkareil-
la, ja heilläkin vain kesäaikaan (1.5. - 30.9.), 
ellei lakinkäyttöön ole myönnetty erityis-
lupaa. 

Fuksina saat painaa teekkarilakin ensimmäisen 
kerran päähäsi mahdollisena Wappuna keski-
yöllä. Tämä on juhlallinen hetki, sillä teekkarilakki 
täytyy ansaita! Sinun on kerättävä fuksivuotesi 
aikana ahkerasti pisteitä fuksipistekorttiisi...

Eri yhdistykset ja killat juhlivat vuosipäiväänsä 
arvokkaasti. Juhlat alkavat usein cocktail-tilai-
suudella, jossa kutsutut tahot luovuttavat luovia 
ja perinteisesti mahdollisimman epäkäytännöl-
lisiä lahjoja yhdistyksen hallitukselle. Tämän jäl-
keen siirytään itse pääjuhlaan, joka on pöytäjuh-
la hienoimmasta päästä: pukukoodina on frakki 
ja pitkä iltapuku. Pääjuhlasta siirrytään jatkojen 
sekä mahdollisten jajatkojen kautta seuraavan 
aamun silliaamiaiselle eli sillikselle. PT:n vuosijuh-
la on nimeltään Lämmönsiirto, ja sitä juhlitaan 
jo syyskuussa. Täytämmekin tänä vuonna tyylik-
käästi pyöreitä, ja aiomme juhlistaa asiaankuulu-
valla tyylillä!

Teekkarilakki

Sitsit

Vuosijuhlat

Fuksipistekorttiin kerätään fuksivuoden aikana fuk-
sipisteitä osallistumalla ja tutustumalla teekkarikult-
tuuriin. Saat ikioman fuksipistekortin orientaatio-
viikon ensimmäisenä päivänä.
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Jäynääminen on erittäin olennainen osa teek-
karikulttuuria, ja useimmiten jäynät näkyvät Ot-
aniemessä pieninä, päivittäistä elämää piristävinä 
temppuina ja installaatioina. Aito teekkarijäynä 
tuottaa nokkelalla tavalla sekä jäynääjälle että 
jäynätyille  maittavat naurut. Jäynä on usein 
ajankohtainen ja kantaa ottava, sekä hyödyntää 
tekniikan keinoja. Jäynä ei missään nimessä ole 
ilkivaltaa, vaan oivaltava kepponen tai käytännön 
pila, joka naurattaa myös jälkikäteen. Aina on 
hyvä hetki jäynätä! Parhaimmat jäynäideat kan-
nattaa myös ilmoittaa viralliseen Jäynäkilpailuun, 
joka huipentuu tulevana keväänä mahdollisen 
Wapun aikoihin. 

Kuuluisimpiin teekkarijäyniin lukeutuu vuonna 
1961 Tukholman edustalla tehty jäynä, johon 
liittyi muuan uponnut Vasa-laiva ja eräs pieni 
patsas...

Tempaus on teekkareiden tapa vaikuttaa ja 
ottaa kantaa  johonkin kaikille yhteiseen tai 
yhteiskunnalliseen asiaan pilke silmäkulmassa, 
mutta kuitenkin tosissaan. Tempauskäskyn antaa 
Jämeräpartainen insinööri, ja annettu käsky vel-
voittaa jokaista opiskelijaa osallistumaan omal-
la työpanoksellaan. Tempaukseen osallistuukin 
aina suuri määrä teekkareita, ja tämän takia niillä 
saadaan helposti herätettyä paljon huomiota ja 
välitettyä haluttu viesti. 

Myös kauppatieteiden ja taiteiden opiskelijat 
ovat temmanneet tahoillaan aikaa ennen Aal-
to-yliopistoa. Nykyisin tempaukset ovat kaikkien 
aaltolaisten yhteisiä ja Aalto-yliopiston histo-
riassa on ehditty tempaamaan jo kaksi kertaa. 
Esimerkiksi vuonna 2016 tempaistiin peruskou-
lun tärkeyden puolesta vierailemalla lähes 1500 
eri peruskoulussa. Lähde mukaan, jos tempau-
skirves heilahtaa sinun opiskeluaikanasi!

Wappulehti on teekkareiden oma, leikkisä ja 
piristävä wappujulkaisu. Wappulehtinä toimii 
Julkku parillisina ja Äpy parittomina vuosina, 
eli sinun Wappulehtenäsi toimii Äpy! Wappu-
lehti julkaistaan noin viikkoa ennen mahdollis-
ta Wappua, minkä jälkeen innokkaat haalari-
pukuiset myyjät valloittavat pääkaupunkiseudun 
kuumimmat myyntipaikat. Myös sinä voit osallis-
tua myyntiin ja hankkia samalla mukavat wappu-
rahat myymällä Äpyä!

Wappulehdet

Jäynä

Tempaus

1958 perustettu Opiskelijakulttuurimuseo, 
entiseltä nimeltään Polyteekkarimuseo, on 
Suomen vanhin ja ainoa opiskelijoiden kulttuuri-
historiaa esittelevä museo. Museo esittelee Ot-
aniemen vivahteikasta opiskelija- ja teekkari-
kulttuuria laajasti esineiden ja dokumenttien 
avulla. Museo sijaitsee Otaniemen Teek-
karikylässä, ja tulet var-
masti vierailemaan 
siellä fuksivuotesi 
aikana!

Speksi on interaktiivinen, runsaasti musiikkia 
ja tanssia sisältävä musikaaliteatteriproduktio. 
Muusta teatterista speksin erottaa se, että yleisö 
voi koska tahansa vaikuttaa lavan tapahtumiin 
huutamalla ”Omstart!”. Tällöin näyttelijöiden, 
tanssijoiden, bändin ja/tai näyttämötekniikan 
on pikapikaa improvisoitava kohtaus uudestaan 
yleisön käskyn mukaan. Tällöin jokainen speksin 
esitys on ainutkertainen elämys! Otaniemessä 
tunnetuimmat speksiä järjestävät tahot ovat 
Teekkarispeksi, Fyysikkospeksi, ja KYspeksi.

Speksi

Opiskelijakulttuurimuseo
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KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI

Haalarikulttuuri saapui Ruotsista Suomeen 1980-luvun alkupuolella kun ensimmäiset haa-
larit hankittiin perinteisiksi raksahaalareiksi Rakennusinsinöörikillalle. Siitä tapa läh-
ti hiljalleen leviämään ja nykyään jo lähes kaikilla yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen ainejärjestöillä on omat haalarinsa! Haalarit yhdistetään kuitenkin edelleen voimakkaasti 
teekkareihin ja niitä kannetaankin suurella ylpeydellä. Haalarit päällä edustat yhdistystä tai kiltaasi ja 
niitä tulee kantaa ja niissä käyttäytyä asiaankuuluvalla kunnioituksella.

Joka killalla on omanvärisensä haalari (kyllä, jopa valkoisten sävyissä on eroja) ja niiden väriin tai värei-
hin liittyy usein pitkäkin historia! Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin täysi vapaus tehdä haalareistaan 
aivan oman näköisensä ja niitä koristellaankin ahkerasti haalarimerkeillä, ylimääräisillä taskuilla, ylioppi-
laskunnan toimikunnissa toimimisesta saatavilla nyöreillä ja kaiken maailman härpäkkeillä viinilaseista 
pehmoleluihin. 

Otaniemen haalarit - 
hyvin lyhyt historia

Olet saattanut törmätä Otaniemen 
opiskelijahaalareihin aikaisemmin. Mistä 
niiden eri värit ovat peräisin ja mistä ne 
kertovat?

Prosessiteekkareiden haalareiden hihoja ja lahkeita 
koristavat punaiset, siniset ja keltaiset raidat. Nämä 
ovat muistoina kolmesta vanhasta killasta; Kemis-
tikillasta, Vuorimieskillasta ja Puunjalostajakillasta!

Haalareistaan voi myös vaihtaa osia muiden 
kanssa: esimerkiksi seurustelevat parit vaihtavat 
usein keskenään lahkeen. Saatat myös nähdä 
PT:n haalareihin kiinnitettynä vanhan killan 
hihan! Oikeastaan haalarin koristelua rajoit-
taa vain yksi herrasmiessääntö: sponsoreiden 
mainoksia ei saa peittää!
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Vanhat killat
Prosessiteekkarit ry syntyi vuonna 2012 koulutusohjelmauudistuksen myötä, jolloin 
kolmen eri hakukohteen fuksit saivat ensimmäistä kertaa yhteiset ensimmäisen 
vuoden opinnot. Tästä inspiroituneena siirrettiin vastuu fuksikasvatuksesta uudelle 
yhdistykselle, mutta vanhat killat ovat edelleen täysissä sielun ja ruumiin voimissa! Ne 
järjestävät yhä tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen, edustavat heitä ja huolehtivat 
heidän eduistaan ja hyvinvoinnistaan ihan yhtä lailla kuin Prosessiteekkaritkin. 
Pääset varmasti näkemään vanhoja kiltoja fuksivuotesi aikana ja perehtymään 
heidän toimintaan, mutta tutustutaan niihin vähän jo nyt!

Vuonna 1945 perustettu PuunjalostajakiltaPuunjalostajakilta, eli PJKPJK, kokoaa yhteen puunjalostuksesta ja biotuotteista 
kiinnostuneita opiskelijoita. Näiden alojen alle mahtuu paljon, aina perinteisestä puunjalostuksesta, 
kuten sellu- ja paperitekniikasta uusiin, esimerkiksi muovia korvaaviin biotuotteisiin. Näistä koostuvat-
kin meidän kaksi maisteripääainettamme; biomassanjalostus sekä kuitu- ja polymeeritekniikka.
PJK (lue: PuuJiiKoo) järjestää monipuolisesti erilaista toimintaa rennoista illanvietoista ja urheilutoimin-
nasta aina yritysvierailuihin eli excursioihin. Puunjalostajakillalla on vahvat yrityssuhteet metsäteolli-
suuteen ja erilaiset yritystapahtumat ovatkin todella hyvä tapa tutustua tarkemmin alan toimijoihin 
(verkostoitua!) ja kaikkeen siihen, millaisia mielenkiintoisia mahdollisuuksia metsäteollisuudella on 
tarjota. Tärkeä osa toimintaamme on myös kiltahuoneemme eli Kiltis, joka sijaitsee Bio2- tai tutta-
vallisemmin Puu1 rakennuksessa. Kiltiksellä on aina avoimet ovet ja sinne voi tulla juomaan kahvia 
luentojen välillä, tavata kavereita tai pelata kiltamme nimikkopeliä Siantappoa. Tulkaa kaikki rohkeasti 
käymään!
Mikäli teillä on mitään kysyttävää PJK:sta tai alasta yleisesti, minuun saa aina olla yhteydessä. Vielä ker-
ran: onnittelut opiskelupaikasta, olette tehneet hyvän valinnan ja syksyllä nähdään!

Helena Sivula  
Puunjalostajakillan puheenjohtaja ‘22

@helkku
puunjalostajakilta.fi

Vuorimieskilta, eli VK, 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 koulutu-
sohjelmaa ja rakentaa opiskelijoiden välistä tiivistä yhteishenkeä.
Vuorimieskilta tunnetaan Aalto-yhteisössä erittäin erikoisena, äänekkäänä ja näkyvänä kiltana sen 
pienestä koosta huolimatta. Kiltamme on täyttänyt niin minun sekä muiden kiltalaisten opiskeluajan 
ikimuistoisilla hetkillä ja uusilla tuttavuuksilla. Killalla on vahvat yrityssuhteet materiaalitekniikan, met-
allurgian sekä kaivosalan yrityksiin ja esimerkiksi perinteinen Vappulounas on mahtava tapa tutustua 
alumneihin.
Vuorimieskillan kiltahuone sijaitsee pHuoneen yhteydessä liukuoven takana. Tulkaa rohkeasti mukaan 
niin tapahtumiin, kuin kahville kiltahuoneelle. Mikäli teillä herää kysyttävää killasta, tapahtumista, alasta 
tai opiskelusta, voitte olla minuun yhteydessä. Kaikki kiltalaiset toivottavat teidät lämpimästi tervetul-
leiksi osaksi yhteisöämme.
 
Tervetuloa Aaltoon, syksyllä törmäillään!

Juha Malinen  
Vuorimieskillan puheenjohtaja ‘22

@jmalinen
vk.ayy.fi

Vuonna 1891 perustettu Kemistikilta, eli KK, 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 verkostoitumaan niin jo valmistuneihin alan kemisteihin kuin tuleviin työkavereihin. Jäsenistön 
virkistäytymismahdollisuuksina tarjoamme monenlaisia mukavia tapahtumia sitseistä ja bileistä 
erinäisiin pelailuihin ja kulttuuririentoihin. Järjestämme myös ison elektronisen musiikin tapahtuman, 
Neon Raven.  
Kemistit löytää varmimmin kotoaan, kiltahuoneeltamme kemman lafkan vahtimestarin kopin takaa. 
Tutuimpia ajanviettotapoja kahvin juonnin, tetriksen pelaamisen ja kiltalehti Tisleen lukemisen lisäksi 
ovat perikansalliset kemistipelit Corona ja Marjapussi. Nykyisin kemistikiltalaiset tunnistaa parhaiten 
haalareiden punaisesta hihasta, jota koristaa killan neonatomitunnus. Hihan voi ansaita itselleen 
osallistumalla aktiivisesti killan tarjoamiin tapahtumiin!

Tulkaa rohkeasti mukaan tutustumaan Kemistikiltaan!  

Arvi Heinijoki   
Kemistikillan puheenjohtaja ‘22

@rajuarska
kemistikilta.fi

Kemistikilta Vuorimieskilta

PuunjalostajakiltaPuunjalostajakilta

https://www.puunjalostajakilta.fi
https://vk.ayy.fi/
http://kemistikilta.fi
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Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu aine-
järjestö, joka ottaa vastaan rakennustekniikan sekä englanninkielisen computational 
engineering -ohjelman kandidaattiopiskelijat. Ennen tulevaa syksyä killan opiskeli-
joiden pääaineena oli energia- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan 
sinisistä haalareista ympäristön vihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legend-
aarisesta “RAKSA JAKSAA” -huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurim-
mista killoista. Tämä energia- ja konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa 
Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpun-
aisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas rai-
kuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.

SähköinsinöörikiltaSähköinsinöörikilta  SIKSIK on vuonna 1921 perustettu kilta. Sähköläiset tunnistaa 
puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, kun taas 
vanhempien opiskelijoiden haalareista voit yhä löytää vanhan lamppulogon. Oikeaa 
reisitaskua koristaa myös sähkösanoma. Näitä haalareita alkaa näkyä sähköfukseilla 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä 
Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”.

ArkkitehtikiltaArkkitehtikilta  AKAK on perustettu 1908 ja se on koti arkkitehtuurin, maisema-ark-
kitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalko-
iset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehdit tun-
nistaa vasemmassa lahkeessa olevasta puusta, sisustusarkkitehdit taas koristelevat 
haalarinsa itse suunnittelemallaan kankaalla. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä 
jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään. 

Teknologföreningen, eli TF, on Aallon 150-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakun-
ta. 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 vi-
eressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista.

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen 
vastaanottava kilta. Maanmittarikilta ottaa vastaan kestävien yhdyskuntien, sekä kiin-
teistötalous ja geoinformatiikan linjojen kandiopiskelijoita. Killassa opiskelee raken-
netun ympäristön opiskelijoita, joiden haalarit ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja 
reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy killan logo, “kolme kovaa”, 
ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

FyysikkokiltaFyysikkokilta eli FKFK on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman 
katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum Technol-
ogy -linjan opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko 
fysiikkaan tai matematiikkaan ja systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalko-
iset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi 
teevedellä. QT-linjan opiskelijoiden haalareisen vasen hiha on beigen värinen.

Prodeko on tuotantotaloudentuotantotalouden 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 oman-
näköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne 
sinäkin olet tervetullut!
Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden aine-
järjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. Tietokillan siipien 
alta on useampi nuori kilta aloittanut taipaleensa, kuten AS, Athene sekä uusimpa-
na Data Guild. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan, joiden 
selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo. 
Heidät saattaa myös kuulla jo kaukaa raikuvista “tieto- KILTA!” -huudoistaan.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS on vuonna 1998 perustettu ainejärjestö, 
joka yhdistää automaatio ja robotiikan, informaatioteknologian sekä Digital Systems 
and Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat violeteista haa-
lareista. Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistuttaa TiK- ja SIK-men-
neisyydestä.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna  1999 perustama aine-
järjestö, joka vastaanottaa nyt ensimmäistä vuotta myös teknisen psykologian 
opiskelijat! Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväis-
empi, ja iloiset athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tun-
nuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa Tietokillasta muistona mustat kau-
lukset, takataskut sekä vasen hiha.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten 
Otaniemen toiseksi nuorin ja kaikista paras kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen 
kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä koristavat valkoiset, itseommelta-
vat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he 
kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Data Guild eli DG on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 
2019 perustettu Data Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan vanhat opiskelijat voi 
tunnistaa kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varustetuista haala-
reista. Nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänhopeista haalareista joissa on musta 
hiha, joka jäi muistoksi ajasta, kun Data Science-koulutuslinjan opiskelijat olivat vielä 
osa Tietokiltaa.

Otaniemen muut killat
Vanhojen kiltojen lisäksi Prosessiteekkarit tekee aktiivista yhteistyötä muiden Ota-
niemen kiltojen ja osakuntien kanssa, joita kyllä riittää! Saat varmasti mahdollisuud-
en tutustua muihin Otaniemen fukseihin yli kiltarajojen. Ota tästä haltuun niiden 
perustiedot, ja katso monetko haalarit osaat tunnistaa orientaatioviikon jälkeen!
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Otaniemi-Suomi -sanakirja
Vuosikymmenien eristys on saanut Otaniemessä aikaan oman pienen kielikuplan, joka voi aluksi 
tuntua vieraalta. Ota tästä takaraivoon suosituimmat fraasit, joihin tulet varmasti törmäämään 
fuksivuotesi aikana!
Aava AYY:n yhteisöjaosto, järjestää bileitä, reissuja ja 
muuta hauskaa.

A Bloc myös Bloc, Otaniemen oma kauppakeskus 
sekä suosittu opiskelijaruokala, sijaitsee metroaseman 
yhteydessä.

A Blanc myös Ostari, Otaniemen toinen kauppakeskus.

Alumni valmistunut opiskelija.

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

Amfi myös Amfiteatteri. Amfiteatterimainen ulkoil-
marakennelma kandikeskuksella.

Artsilainen Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opiske-
lija.

Assari Kurssiassistentti. Hän, jolta voi kysyä apua esim. 
laskutuvissa ja labroissa.

AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, sinäkin olet 
jäsen!

BP / Beppo Beerpong, korrekti kirjoitusasu jakaa mie-
lipiteitä. Unohda kaikki, mitä luulet tietäväsi pelin sään-
nöistä.

CanCan Prosessiteekkarifukseista koottava messevääkin 
messevämpi tanssiryhmä.

CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu.

DI  Diplomi-insinööri. Sinäkin ehkä joskus.

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

DOMO  AYY:n asunnonhakemispalvelu, domo.ayy.fi.

Excu  Excursio, reipashenkinen yritysvierailu.

Etkot  Kaikki mitä tapahtuu ennen juhlia.

Fuksi  Sinä, 1. vuosikurssin opiskelija.

Päle  Fuksipäällikkö, vastaa Prosessiteekkareiden 
fuksitoiminnasta ja -kasvatuksesta. Fuksien tuki, turva ja 
auttava puhelin.

Gorsu  Sauna ja hengailutila JMT 5A alakerrassa.

HOPS  Henkilökohtainen opintosuunnitelma, tehdään 
SISU:ssa

Häry  Häirintäyhdyshenkilö, auttaa häiriötilanteissa.

IE  Isäntä ja emäntä, kallisarvoiset tapahtumista 
vastaavat hallituslaiset.

ISO  Tutorhenkilö, johon tutustut ensimmäisenä 
päivänä. Opastaa, auttaa ja toimii tukena ja turvana läpi 
vuoden.

Julkku  Teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy parillisi-
na vuosina.

Juopuu  PJK:n kiltalehti.

JMT  Jämeräntaival

Jäynä  Harmiton ja hauska käytännön kepponen.

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

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

KeTo  AYY:n keskustoimisto, sijaitsee osoitteessa 
Otakaari 11.

Kilta  Teekkareiden ainejärjestö.

Kiltis  Kiltahuone, yhdistyskohtainen opiskelijoiden 
oma tila, jossa voi relata ja pelata.

Kippari Fuksikapteeni, vastaa fuksipäällikköä.

Kipsari Väreessä sijaitseva, vegaaniruokaan erikois-
tunut opiskelijaravintola.

KK  Kemistikilta.

Kondensatio myös Kondis, KK:n vuosijuhla keväällä.

Kuumahionta myös Kuumis, PJK:n vuosijuhla keväällä.

Kylteri  Kauppakorkeakoulun opiskelija.

Lafka  Laitos, rakennus, jossa opiskellaan, esim. päälaf-
ka.

Laskari Laskuharjoitus, laskutupa.

Lammas  Henkilö, joka tykkää paljon töistä!

Lukkari  Laulunjohtaja sitseillä.

Lämmönsiirto myös Lämppäri, PT:n vuosijuhla syksyllä.

Läsy  Sitsilauluja sisältävä läystäke

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

MT  Miestentie, Teekkarikylästä sivummalla sijaitseva 
Otaniemen uusin asuinalue.

Mouho Akateemisesti vanhempi, älykkäämpi, viisaampi, 
aina oikeassa oleva henkilö.

Mursu  Kauppakorkeakoulun ensimmäisen vuoden 
opiskelija.

MyCo  MyCourses, kursseihin liittyvät tiedot ovat 
täällä ja niihin liittyvä viestintä hoidetaan tätä kautta.

N  Paljon, enemmän tai jopa vieläkin enemmän.

Nakki  Puolivapaaehtoinen tehtävä tai 
toimihenkilövirka.

Niemi  Otaniemi, Otaonnela.

Noppa  myös OP, opintopiste, kertoo kurssin 
laajuudesta.

OK20  Sauna- ja sitsitila Otakaari 20:ssä.

Opiskelijakulttuurimuseo JMT 3:ssa sijaitseva opiske-
lijoiden historiaa esittelevä museo. Entiseltä nimeltään 
Polyteekkarimuseo.

Ossinlampi myös Ossinlutakko, ihastuttava ja idyllinen 
järvimaisema keskellä Otaniemeä.

Otaantuminen Otaniemeen jumittuminen ja muusta 
maailmasta etääntyminen teekkarielämän lomassa.

pHuone  myös Prosessihuone, PT:n oma yhdistystila (ks. 
kiltis). Sijaitsee Kemman lafkalla.

PJK  Puunjalostajakilta, lausutaan ”Puujiikoo”.

ProTeesi Prosessiteekkareiden oma yhdistyslehti.

Pruju  myös prujaaminen, opittavan aihepiirin 
tiivistelmä tai nopea sisäistäminen erinäisiä apukeinoja 
käyttäen.

PT  Prosessiteekkarit, me!

Pälekannu Fuksipäälliköiden yksisuuntainen tiedotuska-
nava Telegramissa.

Pälewiikkis Fuksipäälliköiden sähköinen viikkomaili, joka 
jaetaan sunnuntai-iltaisin. Sisältää kaikki tärkeimmät fuk-
seja koskevat ilmoitukset.

Rantsu  Rantasauna Otaniemessä, Vastaranta 1.

RWBK  Retuperän WBK, uudempaa ranskalaista torvi-
musiikkia soittava yhtye.

Selkkari Laboratoriotyön työselostus, jossa käsit-
tämättömät labratulokset kootaan tieteelliseksi työksi.

SK  Servinkuja.

Sillis  Silliaamiainen, nautitaan yleensä vuosijuhlien 
jälkeisenä päivänä.

Sitsit  Akateeminen pöytäjuhla, jossa (hyvää) ruokaa 
ja mukavaa seuraa, jos laulannalta ehtii.

SMT  Servin Maijan tie.

Smökki  Servin mökki, eräänlainen bilepyhättö keskellä 
Otaniemeä. Täällä järjestetään isompia sitsejä ja juhlia.

Speksi   Improvisaatiolla höystetty musikaali, johon 
yleisökin saa osallistua huutamalla “Omstart!”.

Teekkarihymni Teekkarilaulu, jonka saa laulaa ainoastaan 
keskiyöllä.

TEK  Tekniikan akateemiset, alamme ammatti-
järjestö.

TG  Telegram, Otaniemessä suosittu viestintäsovel-
lus.

Tisle  Kemistikillan kiltalehti.

Toimari  Toimihenkilö, omaa yhdistyksen toimikunnassa 
(puoli)vapaaehtoisen pestin ja tekee töitä yhdistyksen 
hyväksi.

Tupsu  2. vuoden opiskelija, omistaa tupsulakin.

Täffä  myös TF, Teknologföreningen, AYY:n ruotsinkie-
linen osakunta. Myös opiskelijaruokala, joka tunnetaan 
sen ikonisista jokakeskiviikkoisista spagettiannoksista.

Ullis  Ullanlinnanmäki Kaivopuistossa, pääosassa 
Laskiaisriehassa ja Wappupäivän aamuna.

Viikkis  Yhdistyksen sähköinen viikkotiedote, toim-
itetaan maanantaisin.

VK  Vuorimieskilta.

Vujut  Vuosijuhlat, vuosittain järjestettäviä yhdistysten 
syntymäpäiviä, usein hienommat sitsit.

Wappu  Teekkareiden suurin juhla. Järjestetään, mikäli 
fuksimajuri sen suo.

Wuorikautiset Vuorimieskillan kiltalehti.

YTHS  Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Otanie-
men toimipiste löytyy osoitteesta Otakaari 12.

X-Burger Otaniemen ainoa snägäri eli nakkikioski, A 
Blancin vieressä.

Äpy  Teekkareiden Wappujulkaisu, ilmestyy paritto-
mina vuosina
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1.  pHuone, Kemistintie 1 D 2
2.  Kandidaattikeskus, Otakaari 1
3.  Kemian tekniikka, Kemistintie 1
4.  Materiaalitekniikka, Vuorimiehentie 2
5.  Puu1, Vuorimiehentie 1
6.  Harald Herlin Oppimiskeskus, 
     Otaniementie 9
7.  AYY:n keskustoimisto, Otakaari 11
8.  Dipoli, Otakaari 24
9.  Teknologföreningen, TF, Otakaari 22
10.  YTHS, Otakaari 12
11.  Otahalli, Otaranta 6
12.  Väre ja A Bloc

WA R A S L Ä H T Ö
2 1 . 8 . 2 0 2 2  k l o  1 4
6 0 . 1 8 3 7 3 7 8 ,  2 4 . 8 3 1 7 0 1 6

Ota varaslähtö fuksisyksyyn ja saavu Otaniemeen Alvarin aukiolle klo 14.00! 

Pääset tutustumaan fuksipäällikköpariisi (meihin!), hallitukseesi, ISOihisi ja kanssafuksei-
hisi jo ennen orientaatioviikkoa rennon hengailun ja pelailun parissa. Prosessiteekkarin 
tunnistat raidoilla varustetuista, pirteän sinisistä haalareista ja löydät meidät kirkkaan 
vihreän teltan luota. Illan edetessä siirrytään sisätiloihin, missä tarjolla on ruokaa, saunaa 

sekä palju!

Ilmoittaudu mukaan TÄÄLTÄ, jotta sinulle osataan varata ruokaa. Paikalla voi myös 
vaikka vain käväistä silloin kun sinulle sopii, joten kannattaa ainakin käydä pyörähtämäs-

sä, vaikket ehtisi jäädä koko illaksi :)

Nähdään siellä!!
MITÄ? Waraslähtö!
MISSÄ? Aloitellaan Alvarin aukiolla ja jatketaan OK 20 biletilassa! (ks. kartta)
MILLOIN? Su 21.8. klo 14.00 alkaen
MIKSI? Koska uudet kujeet, opiskelukaverit ja hyvä meininki!
MITÄ MAKSAA? Nolla markkaa!
MITÄ MUKAAN? Kevyeen ulkoiluun sopivat säänmukaiset vaatteet + saunavarusteet

13. A Blanc, Otakaari 27
14. X-Burger, Otakaari 27
15. Alvarin aukio
16. Ossinlampi
17. Niemenkärki
18. Smökki, Jämeräntaival 4
19. Rantasauna, Rantsu, Vastaranta 1
20. Gorsu, Jämeräntaival 5
21. OK20, Otakaari 20
22. JMT, Jämeräntaival
23. SMT, Servin Maijan tie
24. SK, Servinkuja
25. OR, Otaranta

Otaniemen kartta
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Parkkipaikka

Bussipysäkki

Metroasema

Opinnot

Eläminen

Asuminen

https://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo/event/156
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SYKSYÄ ODOTELLESSA 
NAUTI KESÄSTÄ!

Waraslähtö Fuksiryhmä ‘22 Kesäbiisi!

https://www.prosessiteekkarit.fi/ilmo/event/156
https://t.me/+cDQIRSFN-hAwODQ0
https://youtu.be/2kKlsg3MrH4

