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Fuksille

Löytämistö

Hellurrei fuksi!
Lämpimät onnittelut hyvästä valinnasta
tekniikkaa. Olet nyt avannut elämässäsi uualkuun. Sinusta on tullut tekniikan ylioppilas ja
aloitat matkasi syksyllä fuksina, jonka jälkeen
sinusta kehkeytyy teekkari ja myöhemmin
diplomi-insinööri. Tätä matkan alkua on ehdottomasti syytä juhlia, eikä tähän tarkoituk-

ja
,

sesti opintoihin liittyvissä kysymyksissä sinua

mitä matkasi alussa tarvitset. Suosittelemme

tulee auttamaan ryhmäsi opintoISO.

lukemaan tätä opusta kannesta kanteen tai

Me olemme fuksikapteenisi Melisa ja Eve-

vähintäänkin silmäilemään sivuja, vaikka se

liina ja tulemma olemaan parhaamme mu-

välillä pitkästyttävältä saattaisikin tuntua. Täs-

kaan tukenasi fuksivuotesi aikana sekä py-

sä oppaassa on paljon tietoa opiskeluun liit-

rimme takaamaan sinulle ikimuistoisen

tyvistä asioista, opiskelijakulttuurista, teekka-

fuksivuoden. Näiden lisäksi tulemme valvo-

riudesta sekä Otaniemestä. Tästä oppaasta

maan fuksivuotesi aikana tapahtuvia suori-

saattaa löytää vastauksia kysymyksiin, joihin

tuksia. Jos näistä suorituksista selviydyt kun-

et edes tiennyt tarvitsevasi vastauksia!

niakkaasti, niin tällöin voit ansaita teekkarin
arvonimen sekä teekkarilakin mahdollisesti

ja

ti yhteyttä Telegramissa tai sähköpostilla.

laisiin harrastuksiin sekä aktiviteetteihin. Olet

Muun muassa näihin sekä moneen muuhun-

nyt osa Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikiltaa,

kin asiaan löydät tarkemmat ohjeet syvem-

ja me tulemme tukemaan sinua teekkariuden

mältä tästä oppaasta.

A, monttööri,

, kW, V ja

tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden eri-

matkalla, jotta löydät juuri sinulle sopivat paikat, joissa vaikuttaa ja harrastaa.
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Toivottavasti näemme jo varaslähdössä,
mutta viimeistään orientaatioviikolla. Rentoa

Jotta tämä onnistuisi, olemme sijoitta-

kesää ja huikeaa syksyn odotusta.

neet sinut fuksiryhmään, johon tulet orietaa-

Taiteellinen visio:

tioviikolla tutustumaan, ja josta saat itsellesi

SIK fuksikapteenit
(menneet, nykyiset ja
tulevat)

oman tukiryhmän uusiin seikkailuihin. Fuksiryhmääsi kuuluu sinun ja muiden fuksien li-
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Koneinsinöörikilta

tähän minun lauluni loppu.

la heräsi lisäkysymyksiä, ota meihin rohkeas-
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Jos sinua jäi jokin arveluttamaan tai sinul-

pilaskunta sekä Otaniemen erilaiset järjestöt
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tähän minun lauluni loppu.
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Viestintä

Fuksikapteeneinasi olemme sinuun jatkuvasti yhteydessä erilaisten asioiden johdosta, käyttäen pääasiassa muutamaa viestintäkanavaa.
Meidän fuksina, toivomme, että sinä olet meihin yhteydessä pulmien,
pohdintojen ja vaikka keskinkertaisten vitsien tullessa mieleen.

tähän minun lauluni loppu.

Viestintä

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja

ja

WHATSAPP?
Otaniemessä käytetään Whatsappin sijaan edellä mainittua Telegramia,
koska se on koettu muun muassa ryhmäominaisuuksiltaan paremmaksi.
Kannattaa siis suosiolla totutella käyttämään Telegramia joko Whatsappin
sijaan tai sen kanssa rinnakkain.
ProTip: Käytä Telegramia esimerkiksi
kaikkiin yliopistoon liittyviin asioihin ja
Whatsappia siihen, että pidät yhteyttä
Otaniemen ulkopuoliseen maailmaan.
Otaniemen menot vievät helposti mukanaan. Muista laittaa kuvia äidille ja pitää yhteyttä kavereihin muissa kouluissa ja töissä.

,

TELEGRAM
Telegram on Whatsappiin verrattava
viestintäsovellus, Otaniemessä merkittävä osa viestinnästä tapahtuu nimenomaan Telegramin kautta. Olemme
luoneet fuksivuosikurssillenne oman
ryhmän sekä pelkästään tiedotukseen
varatun kanavan. TG-ryhmä on tarkoitettu täysin epävirallisiin keskustelu-,
verkostoitumistarkoituksiin, missä pääsette juttelemaan muiden fuksien, ISOjen ja meidän kipparien kanssa vapaista
aiheista. Lisäksi se on kätevä esimerkiksi tapahtumien aikaiselle viestinnälle.
Jotta me fuksikapteenit oppisimme
kaikkien teidän nimet ja kasvot ja vieläpä yhdistämään ne mahdollisimman

, kW, V ja

,

A, monttööri,

, kW, V ja

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

ja
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NIMI?
Eveliina Ahonen
VUOSIKURSSI?
IV
TG-NICK?
@ahoonen
TOTEEMIELÄIN?
Mangolassie
LEMPIRUOKA?
Mozarellatikut :)
HARRASTUKSET?
Zumba
GUILTY PLEASURE?
Mäskäri ruuat
SALAINEN UNELMA?
Maailmanympärysmatka
ONKO PINKKI USKOTTAVA VÄRI?
No siiiiis....
MITÄ SÄHKÖ ON?
Salaman lähde
PARASTA YLIOPISTOSSA?
Kaverit, seikkailut ja yhteisö
TERKUT?
Lähtekää avoiminmielin mahdollisuuksien mukaan kaikkeen ja nauttikaa fuksivuodesta sillä se menee nopeasti.

,

NIMI?
Melisa Dönmez
VUOSIKURSSI?
IV
TG-NICK?
@melisadonmez
TOTEEMIELÄIN?
Kolibri
LEMPIRUOKA?
Hyvä sellainen
HARRASTUKSET?
Pyöräily
GUILTY PLEASURE?
Nuudelit + tonnikala
SALAINEN UNELMA?
Voittaa ötökkäkammo
ONKO PINKKI USKOTTAVA VÄRI?
En käyttäis vapaaehtoisesti
MITÄ SÄHKÖ ON?
Sinistä ja sattuu
PARASTA YLIOPISTOSSA?
Yhteisö, teekkarius ja hauskuus
TERKUT?
Lämpimästi tervetuloa Otaniemen!
Muistakaa lähteä kokeilemaan kaikkea
avoiminmielin.

Facebook
Facebookista löytyy eri järjestöjen ja
kiltojen tapahtumakuvauksia. Jos tuntuu siltä, ettei löydä tarpeeksi tapahtumia ja kalenterin täytettä fuksimaileista
ja Telegramin tiedotuksesta, kannattaa
lähteä tutkimaan Facebook-sivuja!
Liittykää näihin hetimmiten!
TG-ryhmä:
Tiedostuskanava:

, kW, V ja

Kipparit esittäytyvät

Sähköposti on tärkein kanava kaiken virallisen informaation välitykseen.
Kouluun tullessa saatte kaikki omat aalto-sähköpostiosoitteet, jotka keräämme ensimmäisenä päivänä yhteystietolomakkeella. Mikäli aiot käyttää jotain
muuta sähköpostiosoitetta, pidä huolta,
että välität kaikki aalto-mailisi viestit tähän toiseen osoitteeseen.
Teitä varten on oma sähköpostilista,
johon ilmestyy kapteenien viikottainen
Fuksimaili, johon on koottu erityisesti
teitä koskettavia tapahtumia ja asioita.
Tätä kannattaa ehdottomasti seurata!
Meille kapteeneille voi tarvittaessa laittaa kysymyksiä sähköpostiin
ftmk@sahkoinsinoorikilta.fi

nopeasti, toivoisimme, että harkitset jotain hauskaa TG-profiilikuvaa. Kiitämme
jo etukäteen!

A, monttööri,

SÄHKÖPOSTI
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Fuksimajuri
Tervehdys sinä tuore
tekniikan ylioppilas,
arwon fuksi,

vastaanottavien kiltojen ja yhdistysten fuksikapteeneista ja -päälliköistä.
Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010,
ja sen myötä Otaniemeen on rantautunut

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

opiskelemaan teekkareiden lisäksi myös
taiteiden sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteimintaan täydellä sydämellä ja pilke silmä-

harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy var-

la teekkarit tunnetaan muun muassa jäy-

kulmassa. Saat varmasti uusia kavereita ja

masti omanlaista tekemistä samanhenki-

nistään, tempauksistaan ja teekkarilauluis-

ystäviä, joiden kanssa tulet seuraavat vuo-

sessä seurassa!

taan. Teekkareille ominaista on myös reipas

det viettämään. Tutustu siis kurssikaverei-

tekemisen meininki, ja kulttuuriamme ku-

hisi, ISOhenkilöihisi, fuksikapteeneihisi sekä

ri yliopisto, on meitä teekkareita ollut jo

vastavatkin erityisen hyvin eri-

puolitoista vuosisataa, ja sen myötä teek-

laiset projektit, joissa yhdessä

vuodesta 1966, mitä ennen Teknillinen kor-

köistä. Otaniemi on loistava

keakoulu sijaitsi Helsingin puolella. Teekka-

paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

muut tahot luomme puitteet toiminnalle ja

riuden arvokkain tunnus, teekkarilakki, on

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perin-

järjestämme tapahtumia parhaamme mu-

A, monttööri,

rius täyttääkin juuri tänä vuonna 150 vuotta, mitä juhlistetaan pitkin vuotta monilla
huikeilla valtavan kokoluokan tapahtumilla!

prosessista kunnialla, ja seuraavaksi on-

si, kun tutustut teekkariuden ihmeelliseen

kuun opiskelijaelämässä sekä opastaa sinua

tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen vuosi,

ja

kin aika suunnata katse kohti tulevaa

maailmaan. 150 vuodessa on syntynyt pal-

läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet

suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan toi-

jon perinteitä, mutta tapahtunut myös val-

keräämään fuksivuotesi aikana fuksipistei-

Olen etuoikeutetussa asemassa pääs-

vottaa sinut lämpimästi tervetulleek-

taisasti kehitystä. Teekkarikulttuuri onkin

tä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä an-

tessäni seuraamaan sinun ja fuksitovereide-

si Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja

alati kehittyvää – kaikkea sitä hauskaa tai

saitaksesi oman teekkarilakkisi. Fuksipis-

si matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti

teekkariyhteisöämme.

hullua, mitä me teekkarit ikinä keksimme-

teet tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin

juttelemaan milloin vain, toivottavasti saan

kään tehdä!

ja sen perinteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä

tutustua myös sinuun.

A, monttööri,

, kW, V ja

tät, millaisen haluat omasta fuksivuodestasi

Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni
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Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutus-

muuhun Otaniemen tarjontaan hauskan-

den kanssa tehdä ensimmäisestä opiskelu-

tumassa, on monella tapaa ainutlaatuinen.

pitoa unohtamatta! Fuksivuotesi huipen-

vuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen.

Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja su-

tuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja

Toimin vapaaehtoisena Aalto-yliopiston

vaitsevaisuus: teekkarit hyväksyvät kaikki

suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellai-

ylioppilaskunnassa ja johdan Fuksitoimi-

juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään jä-

sen teille järjestää.

kuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta, joka

tetä yksin. Tupsukansa pyrkii toiminnallaan

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teek-

koostuu kaikkien tekniikan alan fukseja

herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin

karille, on kehotus heittäytyä mukaan toi-

tähän minun lauluni loppu.

kaan, mutta loppujen lopuksi sinä itse pää-

fuksikapteenisi, tehtävä on auttaa sinut al-

ja

teet Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea

von, että pidät pitkän historian mielessä-

,

ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Toi-

, kW, V ja

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aal-

,

nassa sekä lukemattomat

to-yliopistossa! Olet suoriutunut haku-

on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöi-

A, monttööri,

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet

kariudella on erittäin pitkä historia. Teekka-

tähän minun lauluni loppu.

muihin Otaniemen asukkeihin,

”Tärkein neuvoni sillä yhdessä tekeminen ja kosinulle, tulevalle keminen ovat opintojen lisäktekeminen, hauskanpito sekä
teekkarille, on
ennakkoluulottomuus kohtaasi parasta, mitä opiskeluaikavat. Tahdon rohkaista sinua, kehotus heittäytyä si yliopistossamme voi sinulle
arwon fuksi, tekemään teek- mukaan toimintaan tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhkaritoiminnasta juuri itsesi nä- täydellä sydämellä.” distyksesi, me Fuksitoimikun-

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuo-

ja

kanssaeläjissään, ja Otaniemen ulkopuolel-

,

mäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja

, kW, V ja

ja

sö mahdollistavat opintojen ohella äärim-

Toivotan juuri sinulle ikimuistoista
fuksivuotta!

Henri Brax
Fuksimajuri
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humpsvakar

Phuxivatorns Hälsning

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

, kW, V ja

,

ja

tähän minun lauluni loppu.

Stort GRATTIS till din studieplats på
Elektronik och elektroteknik 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 Teknologföreningen 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 studieinriktningar på Aalto. Som
studerande vid Aalto är du välkommen
och bli medlem på Teknologföreningen
oberoende av modersmål, studieinriktning 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 massa spännande program
åt er phuxar. Det kommer ordnas program både på TF och på ditt gille. Jag
rekommenderar starkt att du ska hän-

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

men jag finns också här till för dig. Läs
igenom denna blaska ordentligt, den
innehåller en massa viktig information
Ännu en gång, stort grattis på
din studieplats! Njut av sommaren och
så ses vi på hösten!

shop.humps.fi

Rasmus Sjöholm
Phuxivator
+358 45 120 4912
phuxivator@tf.fi
TG: @phuxivator

, kW, V ja

,

ja

” Det härliga med TF
är att kunna vara aktiv på gillet och på TF!”

A, monttööri,

ga 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
studeranden 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! Melisa och
Eveliina kommer ta bra hand om dig,
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Tervehdykset

050 -D-KEIKK A

|

keikka@humps.ﬁ

|

humpsvakar.ﬁ

ELECaverit

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

Sähkötekniikan korkeakoulussa (kaverien kesken ELEC) vaikuttaa kolme ihanaa
kiltaa: Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry (SIK), Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS) ja Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio. Teemme yhdessä kaikenlaista kivaa ja tuletkin varmasti törmäämään muiden kiltojen jäseniin yhteisissä
tapahtumissa!

ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,

selviää myöhemmin

A, monttööri,
, kW, V ja

tähän minun lauluni loppu.

tähän minun lauluni loppu.

Nähdään syksyllä!

RETUPERÄN WBK

ja

Me sähköteekkarit verhoamme itsemme ajattoman tyylikkäisiin puhtaan valkoisiin
haalareihin. Ominaisinta puuhaamme on vaikeiden koulutehtävien pohdiskelu porukalla ja (ilmaisen!) kahvin lipittäminen kiltahuoneella, sekä iloisen meiningin välittäminen. Suurella Maarintie 8:ssa sijaitsevalla kiltahuoneella, opiskelun ja kahvin
lisäksi, rentoudumme pelailun ja lehtien lukemisen merkeissä.

,

Inkubiitin tunnistat laikukkaista, punarusekoista haalareistaan sekä kunnianhimoisesta elämänasenteestaan. Inkubiitit majailevat usein kiltahuoneellaan päälafkalla.
Heitä tapaat myös erinäisissä tapahtumissa ja toisinaan myös laskareissa.

, kW, V ja

AS:n opiskelijat tunnistaa violeteista haalarista ja terveestä asenteesta elämään. “AIVAN SAMA!” -huuto kiiriikin usein tämän nuorekkaan parikymppisen killan violetti-mustahaalareisten jäsenten suusta. Kiltahuoneelta ASkista Maarintie 8:sta (ent.
TUAS-talolta) löytää suurella todennäköisyydellä killan jäseniä opiskelemassa tai pitämässä taukoa opiskelusta.

ELECipparit
Samu, Arttu, Joonas, Melisa ja Eveliina

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

ja

ja

,

Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023

retuperanwbk
rwbk.fi
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Tervehdykset

Retuperän WBK

Retuperän WBK
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Dekaani
Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sähköteknii-

oppiminen on muuttumassa yhä tärkeämmäksi. Uutta tekniikkaa syntyy koko
kun tarkastelette maailmaa dip-

vihdoin taittuneen ja takana on

lomi-insinöörin silmin, huomaat-

ensimmäinen kunnon Wappu

te tietoverkkojen, automaation ja

pitkään aikaan. Uskon, että syk-

tekoälyn vallanneen entistä mer-

syllä olemme jo palanneet pan-

kittävämmän osan elämänpiiris-

demiaa edeltäneeseen elämän-

tämme. Teillä tulee olemaan suu-

rytmiin ja olen luottavainen, että

ri rooli tässä muutoksessa.

jo tutustua kuuluisaan Alvar Aal-

muuttuminen on meille kaikille

lon suunnittelemaan kandita-

sekä haaste että suuri mahdol-

, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,

Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: @sarasiivola
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nialaiselle ja varmasti Suomen nopeimmin ke-

tyä huolella. Vankka perusta mahdollistaa uu-

hittyvälle kampukselle mistä porhaltaa hetkes-

sien tietoja ja taitojen omaksumisen alati muut-

sä Helsingin keskustaan metrolla.

tuvassa yhteiskunnassa. Asiantuntijuuden ja

Muutama sana opinnoista. Yliopistossamme

osaamisen kautta avautuvat luovuuden ja in-

voit opiskella sähkötekniikan alojen lisäksi myös

novaatioiden mahdollisuudet, joilla voit itse olla

muita insinööritieteitä sekä maistella sopivasti

vaikuttamassa kehityksen suuntaan.

kauppatieteitä ja taiteita. Hyödynnä kiinnostuk-

Yliopisto-opiskelun aloittaminen on suu-

sesi mukaan yliopistomme tarjoamat mahdol-

ri elämänmuutos ja tuo mukanaan mahdolli-

lisuudet monipuolisiin ja yksilöllisiin opintoihin.

suuksien lisäksi useita käytännön haasteita. Ta-

Kannattaa myös ennakkoluulottomasti tutus-

sapainoilu aikataulujen, opiskelupaineiden ja

tua eri alojen opiskelijoihin. Keskustelut muo-

sosiaalisen elämän välillä vaatii usein innovatii-

toilijoiden, taiteilijoiden ja kauppislaisten kans-

visia järjestelyitä ja tiivistä yhteistyötä opiskelija-

sa ovat aina antoisia.

kavereiden kanssa. Muista että opintojesi suun-

Teille tuleville insinööreille muistutan myös,

nittelussa tutorit, opettajat ja opintopalveluiden

että tekniikan kehitys on ollut viime vuosina to-

henkilökunta ovat käytettävissäsi. Olemme tääl-

della nopeaa ja se on syvällisesti muuttamassa

lä juuri sinua varten ja teemme kaikkemme, että

yksilöiden ja yhteiskuntien elämää, kun vanho-

opintosi lähtisivät hyvin liikkeelle.

ja aloja häviää ja uusia syntyy. Suurten muutos-

Ja muista myös välillä ottaa sopivalla tavalla

ten aikana insinöörit ovat kuitenkin vahvoilla

rennosti. Perinteisesti SIK on ollut vahva toimi-

koska tekniikkaan perustuva yhteiskunta nojaa

ja tällä alueella.

tähän minun lauluni loppu.

Terveisin,

on pitkä ja niiden opiskeluun kannattaa syven-

ja

Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!

sä olevien kanditason perusasioiden elinkaari

kahvittelun merkeissä. Olette saapuneet mo-

,

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.

seen missä on mukava tavata ystäviä vaikkapa

, kW, V ja

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.

vanhenee nopeasti, kun taas tekniikan ytimes-

A, monttööri,

Hei fuksi!

lisuus. Monien erityisalojen tieto

oppimiskeskukseen ja A Bloc kauppakeskuk-

tähän minun lauluni loppu.

loon, uudistettuun Harald Herlin

ja

Tekniikan kehittyminen ja

,

tätä lukiessanne olette ehtineet
ja

alussa 2022 pandemia näyttää

,

ajan opintojenne kuluessa, ja

, kW, V ja

Tätä kirjoittaessani toukokuun

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

kan korkeakouluun!

vahvasti heidän osaamiseensa. Samaan aikaan
kun suorittava työ on vähenemässä, syvälliseen
osaamiseen ja uusien ideoiden hyödyntämi-

Jyri Hämäläinen
Dekaani

seen perustuva työ on lisääntymässä ja jatkuva

Tervehdykset
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Puheenjohtaja

SÄHKÖINSINÖÖRIKILTA
		

Hei fuksi!

tukea niin opintoihin kuin töiden saamiseen,
mutta jossa pääsee myös rentoutumaan ja irtaantumaan opinnoista hyvässä seurassa.
Killan aktiivisin elin on 13:n hengen halliA, monttööri,

tus, jonka lisäksi meillä on 102 toimihenkilöä,
jotka ovat järjestämässä kaikenlaista hauskaa
toimintaa kiltalaisille. Näistä toimihenkilöistä ja
toimikunnista pääsette kuulemaan lisää seu-

, kW, V ja

raavilla sivuilla! Kiltatoiminta pyörii siis täysin
vapaaehtoisten toimesta, ja tärkeässä roolissa

,

onkin yhdessä tekeminen ja tietenkin haus-

ja

kanpito! Mukaan killan toimihenkilöksi voi lähteä jo heti ensimmäisenä vuonna, ja sitä en voi

tähän minun lauluni loppu.

muuta kuin suositella kaikille teille!
Tiivistettynä killassa pääset viettämään
sitä opiskeluelämää, josta vielä vanhakin puhutaan ja jota elämän parhaana aikana moni
pitää. Löydät parhaat opiskelukaverisi, joiden
kanssa selviät vaikeimmistakin kursseista, tu-

haan opiskelupaikan valinnasta, sekä paikan

let keräämään mitä hauskimpia kokemuksia ja

saamisesta!

pääset osaksi aaltoyhteisöä. Noin 4 vuotta sit-

säsi yliopisto-opinnoista. Toivottavasti tämän

enkä ihan ymmärtänyt sen merkitystä aluksi.

tekstin johdosta tulet kuitenkin pian saamaan

Kuitenkin pian sain huomata, kuinka hauskaa

vastauksen ainakin kysymykseen ”Mikä ih-

killan tapahtumissa on ja kuinka mukavia kil-

meen kilta?”.

takaveritkin ovat! Moni asia, joka alkuun saat-

Mikä kilta siis on? Kilta järjestää jäsenil-

toi vaikuttaa jopa tylsältä, päätyikin luomaan
ikimuistoisia kokemuksia.

toja saunailtoja, sitsejä, lajikokeiluita tai reissu-

Vielä haluaisin loppuun lisätä, että fuksi-

ja niin kotimaassa kuin ulkomailla! Lisäksi kilta

vuottanne pääsette viettämään vain kerran,

tekee edunvalvontaa, sekä killan vahvat suh-

joten ottakaa siitä nyt kaikki irti ja lähtekää

teet alan yrityksiin tarjoavat loistavat mahdol-

avoimin mielin kaikkeen mukaan heti alus-

lisuudet päästä tutustumaan tulevaisuuden

ta asti, sillä ette tule pettymään! Pian näem-

työpaikkoihin ja keräämään kontakteja!

mekin jo varaslähdön ja orientaatioviikon mer-

Pääsettekin jo heti orientaatioviikolla tu-

tähän minun lauluni loppu.

leen kaikenlaista toimintaa, oli se sitten ren-

ja

tui kilta minullekin hyvin vieraalta käsitteeltä,

,

ten kun itsekin olin teidän asemassanne, tun-

, kW, V ja

Tässä vaiheessa tätä opasta lukiessasi sinulla on varmasti monia kysymyksiä mieles-

A, monttööri,

MinäKIN haluaisin onnitella teitä mitä par-

keissä, joten näkemisiin!

tustumaan hieman killan toimintaan, kun kilta
järjestää teille kaikenlaista hauskaa ohjelmaa!
Kilta kokonaisuudessaan tarjoaa siis tietyn-

Mikko Suhonen
Hallituksen puheenjohtaja

laisen turvaverkoston opiskelijoille, josta saa

Tervehdykset
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Oltermanni
Lämpimät onnittelut uudelle opiskelijalle!

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,

ti saada hyviä

Edessäsi on nyt opintojesi uusi vaihe.

taatioviikon

Orien-

tovereiden kanssa. Opiskelu tulee olemaan

alussa tutus-

hiukan erilaista mihin olette ehkä tottu-

tut myös opin-

neet. Opiskelu muuttuu itsenäisemmäksi ja

toISOosi, joka

oma-aloitteisemmaksi. Tätä kutsutaan aka-

neuvoo kurssi-ilmottautumisissa ja tutus-

teemiseksi vapaudeksi.

tuttaa sinut akateemiseen ohjaajaasi, jon-

Korkeakoulu tarjoaa ensimmäiselle syk-

ka kanssa voit keskustella opintosuunnitel-

sylle mallilukujärjestyksen, jonka avulla

mistasi tai vaikkapa hänen tutkimuksistaan.

pääsee opiskeluissa hyvin alkuun. Tarjolla

Vaikka sähkötekniikkaa tulet täällä pää-

on mm. tärkeä Piirianalyysi 1, ensimmäinen

aineena opiskelemaan, on myös sivuaine iso

ohjelmoinnin kurssi, matriisilaskenta ja me-

osa kanditaatintutkintoasi. Sivuaineen valit-

kaniikan peruskurssi. Kaikki kurssit ovat

seminen ei ole opintojen alussa kovin ajan-

peruskursseja, joilla pääset hyvin alkuun

kohtaista, mutta kannattaa niihin ehkä hiu-

opiskelu-urallasi. Myös pääset askartele-

kan tutustua. Aallon kattava sivuainetarjotin

maan kaikkea kivaa keväällä alkavalla Säh-

sisältää kaikkea mielenkiintoista matematii-

köpaja-kurssilla, jossa saat päästää sisäi-

kasta nykytaiteeseen!

sen Pelle Pelottoman kahleistaan ja pääset

Kilta ja koko opiskelijayhteisö tarjoaa vas-

suunnittelemaan ja rakentamaan omaa

tapainoa opiskelulle tapahtumien ja harras-

sähkölaitettanne!

tusten muodossa. Suosittelenkin, että läh-

Kursseilla uutta opittavaa tulee kovaa

det kaikkeen kiinnostavaan mukaan, jotta

tahtia ja sinun pitää ehkä muuttaa hiukan

pääset tutustumaan myös hauskanpidon

opiskelumetodeja. Opetettavat asiat ja uusi

merkeissä fuksikavereihisi.

opetustyyli voivat olla aluksi vaikeita, mutta

Jos tulee jotain kysyttävää opintojen

epätoivoon ei kannata vajota. Kurssien ope-

aloitukseen liittyen, niin laitathan viestiä

tushenkilökunta antaa apua laskuharjoituk-

Sähkötekniikan korkeakoulun opintoneu-

sissa ja yhdessä opiskelu muiden opiskelijoi-

vojille sähköpostilla studies-elec(at)aalto.fi

den kanssa on arvokasta. Muita auttamalla

tai laita minulle viestiä Telegrammissa @

voit itsekin oppia lisää ja yhdessä opiskelu

IHuttu.

on mahtava tapa verkostoitua kanssaopiskelijoitesi kanssa!

tähän minun lauluni loppu.

Tervehdykset

kejä.

monipuolista maailmaa tulevien opiskelu-

ja

Anu Lehtovuori
Sähköinsinöörikillan oltermanni

Pääset opiskelemaan sähkön ihmeellistä ja

,

vakavasti heti alusta alkaen. Ota koppi
omista opinnoistasi, älä pelkää haasteita ja uskalla kysyä apua!
Tekniikan ihmeitä ei tehdä yksin.
Useamman poikkeusvuoden jälkeen
toivotan sinut erityisen tervetulleeksi
luentosaleihin kohtaamaan kanssaopiskelijoita ihan livenä. Suosittelen myös
ennakkoluulottomasti integroitumaan
osaksi Aalto-yhteisöä; yhteistyö on voimaa opintojen suorittamisessa, kerrytät
tärkeitä taitoja työelämää varten ja tuet
omaa hyvinvointiasi.
Tervetuloa Otaniemeen. Tulevaisuus
tehdään Sähköllä!

opiskeluvink-

, kW, V ja

tähän minun lauluni loppu.

valinnasta!

A, monttööri,

ja

mahdollis e s-

tähän minun lauluni loppu.

,

jia, joilta voit

ja

, kW, V ja

Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa ja elektroniikkaa! Onnea hyvästä

,

A, monttööri,

teenharjoitta-

, kW, V ja
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Moikka!

A, monttööri,

Yksi nuoruuden tärkeistä valinnoista on tehty, kun olet ottanut vastaan
tämän opiskelupaikan. Joskus isoihin
päätöksiin liittyy myös epävarmuuden
tunteita, mutta toivottavasti päällimmäisenä on ylpeys hienosta saavutuksesta ja innostunut uteliaisuus tulevaa
kohtaan.
Tutkinto sähkötekniikan alalla on varmuudella fiksu valinta tulevaisuutta ajatellen, vaikka olisitkin päätynyt alalle
sattumalta. Olemme mukana kaikissa
trendeissä terveysteknologiasta langattomaan viestintään, avaruustekniikasta
robotiikkaan, autonomisesta liikenteestä nanotekniikkaan. Opinnot antavat
mahdollisuudet vaikuttaa siihen mihin
maailma menee tulevina vuosikymmeninä. Erilaisia uravaihtoehtoja löytyy
niin matematiikan rakastajille, propellipäille, sosiaalisille verkostujille, koodareille, perusinsinööreille, pilkunviilaajille ja visionääreille kuin myös meille ihan
tavallisille. Kaikkein parasta on opintojen ja (pitkän) työuran aikana löytää itsestään uusia puolia ja innostuksen lähteitä. Tällä tutkinnolla siihen on paljon
mahdollisuuksia.
Luonnonlakien lisäksi pätee sekin,
että menestys tulee ennen työtä vain
sanakirjassa. Opiskelu yliopistossa on
monin tavoin erilaista kuin lukiossa, ja
kurssit vaativat paljon työtä parhailtakin
opiskelijoilta. Peruskurssit kannattaa
suorittaa hyvin, koska tyhjän päälle on
hankala rakentaa osaamista myöhemmin. Opiskeluun pitää siis suhtautua

Opintomestari

Lopuksi vielä tsemppiä opiskeluihin! Hyvin se siitä lähtee. Niin on lähtenyt muillakin.

Kiltamme tarjoama kiltahuone on mahtava paikka opiskella porukalla, hörppiä ilmaista kahvia tai hengailla muuten vaan.
Kiltahuoneella pyörii myös vanhempia tie-

Nähdään syksyllä!

Opintomestari
IIkka Huttu

Tervehdykset
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KV-Kapteeni
Moi!

ja

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja

,

,

, kW, V ja

Tulkaa rohkeasti juttelemaan minulle ja erityisesti kv-opiskelijoille!

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

Killan ulkotoimikunta järjestää ohjelmaa kansainvälisille opiskelijoille ja pitää yhteyttä killan ystävyysjärjestöihin,
kuten Eteläsuomalaiseen Osakuntaan ja
Chalmersin EKAKeihin. Toivotan teidät
kaikki lämpimästi tervetulleiksi UTMKn
järjestämiin tapahtumiin. Niissä pääsee aina tutustumaan uusin ihmisiin ja
kulttuureihin.

A, monttööri,

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

Tervehdykset
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,

Olen Suvi, killan kansainvälisten (kv)
fuksien kapteeni. Huolehdin siis kaikista
vaihto- ja tutkinto-opiskelijoista, jotka kuuluvat kiltaamme. Aaltoon saapuu joka vuosi suuri määrä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita maailman
kaikista kolkista. SIK ottaa vastaan
yhteensä noin 100 tutkinto-opiskelijaa, jotka tulevat Aaltoon suorittamaan maisteritutkintoaan. Heidän
lisäksi kiltaan saapuu noin 50 vaihto-opiskeijoita, jotka tulevat tänne yhdeksi lukukaudeksi tai koko
vuodeksi.

” järjestämme tapahtumia
englanniksi ja huokuttelemme kv-opiskelijoita mukaan kiltaelämään”

, kW, V ja

Heidän tutustuttamisesta teekkarikulttuuriin ja Aallon opiskelijaelämään
vastaan minä. Yhdessä kansainvälisten
(kv-)ISOjen ja ulkotoimikunnan kanssa järjestämme tapahtumia englanniksi ja houkuttelemme kv-opiskelijoita mukaan kiltaelämään.
Olen osa killan ulkotoimikuntaa sekä ylioppilaskunnan alaista kansainvälistä
toimikuntaa eli tuttavallisemmin KvTMKta. KvTMKn kanssa huolehdimme kaikkien Aallon
teekkarikiltojen ja -ainejörjestöjen
kansainvälisistä fukseista ja heidän
teekkarikasvatuksestaan.

A, monttööri,

Sitten vielä itsestäni muutama sana: opiskelen tällä hetkellä maisteritasolla elektroniikkaa
ja nanotekniikkaa pääaineena
avaruustekniikka. Killassa olen
pyörinyt jo monta vuotta erilaisissa hommissa ja minut voi
bongata monenlaisista tapahtumista joko järjestäjän tai osallistujan roolissa.

Ikimuistoista fuksivuotta toivottaen,
Suvi

Tervehdykset
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Hallitus
Puheenjohtaja

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,

Nimi: Sakke Kangas
Fuksivuosi: 2020
Lempi fuksivuoden muisto: Yöjäynä
Kolme keskustelun aihetta: Sitsit, kiipeily ja matkustaminen

20

Kilta

tähän minun lauluni loppu.

Hovimestari

Nimi: Ilari Ojakorpi
Fuksivuosi: 2018
Lempi fuksivuoden muisto: FXQ
Kolme keskustelun aihetta: Matkustaminen, kaikki jännä teknologia,
sää

ja

Nimi: Eveliina Ahonen
Fuksivuosi: 2019
Lempi fuksivuoden muisto: FXQ
Kolme keskustelun aihetta: Matkustaminen, oudot faktat ja fuksiasiat

Teknologiamestari

,

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja adjutantti

Nimi: Iikka Huttu
Fuksivuosi: 2019
Lempi fuksivuoden muisto: Fuksiexcursio
Kolme keskustelun aihetta: Kiipeily, Wikipedia ja Mäyrät

, kW, V ja

Nimi: Melisa Dönmez
Fuksivuosi: 2019
Lempi fuksivuoden muisto: Kotimaan pitkä 2020
Kolme keskustelun aihetta: Teekkarikulttuuri, ruoka ja fuksiasiat

Opintomestari

A, monttööri,

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja

Nimi: Sofia Öhman
Fuksivuosi: 2018
Lempi fuksivuoden muisto: Yöjäynä
Kolme keskustelun aihetta: Autot, retkeily ja vaihto-opinnot

tähän minun lauluni loppu.

Nimi: Esko Väänänen
Fuksivuosi: 2020
Lempi fuksivuoden muisto: Wappu
Kolme keskustelun aihetta: Toinen tutkinto, sali, vanhan miehen
höpinät

Hyvinvointimestari

ja

Rahastonhoitaja

Nimi: Salla Lyytikäinen
Fuksivuosi: 2019
Lempi fuksivuoden muisto: FXQ
Kolme keskustelun aihetta: tuplakääk, sarjat/elokuvat, ruoka

,

Nimi: Emilia Kortelainen
Fuksivuosi: 2020
Lempi fuksivuoden muisto: Wappu
Kolme keskustelun aihetta: Lautapelit, koirat, kemia

Isovastaava

, kW, V ja

Sihteeri

Nimi: Eero Ketonen
Fuksivuosi: 2020
Lempi fuksivuoden muisto: Wappu
Kolme keskustelun aihetta: Sitsit, sali ja politiikka
A, monttööri,

Nimi: Mikko Suhonen
Fuksivuosi: 2018
Lempi fuksivuoden muisto: FXQ
Kolme keskustelun aihetta: Kaiuttimet, musiikki, autot/
moottoripyörät

Hovineuvos

Ulkomestari
Nimi: Heidi Mäkitalo
Fuksivuosi: 2018
Lempi fuksivuoden muisto: Wapun aika
Kolme keskustelun aihetta: Kiipeily, sanaristikot, huonot vitsit

Yrityssuhdemestari
Nimi: Tommi Oinonen
Fuksivuosi: 2020
Lempi fuksivuoden muisto: Orientaatioviikko
Kolme keskustelun aihetta: Formulat, Kotkan Meripäivät ja uudet
Taffel -sipsimaut
Kilta
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Toimikunnat

A, monttööri,

Killan arkipäiväin toiminnasta vastaa killan hallitus. Hallituksen kokouksissa
nuijaa paukuttaa puheenjohtaja, jonka lisäksi hallituksessa on 12 toimikunnan
puheenjohtajaa ja hallituksen jäsentä. Toimikunnat pyörittävät oikeastaan kaikkea
killan piirissä tapahtuvaa toimintaa aina yritysbrunsseista, opintoasioihin ja
saunailtoihin. Killan toimihenkilöt valitaan syksyn loppupuolella, joten sinullakin
on mitä parhain mahdollisuus lähteä mukaan heti ensimmäisenä syksynä!

, kW, V ja
,
ja
tähän minun lauluni loppu.

RAHTEERI

OPINTOTOIMIKUNTA

Tämä toimikunta ei ole ehkä kaikkein näky-

tamasta abimarkkinoinnista, edunval-

vin, mutta pyörittää taustalla killan hallintoa.

vonnasta sekä yhteydenpidosta korkea-

Rahteeri mahdollistaa muiden toimikuntien

koulun henkilökuntaan. Lisäksi toimikunta

toiminnan huolehtimalla killan rahaliiken-

järjestää opintoaiheisia tapahtumia, ku-

teestä ja byrokratiasta. Rahastonhoitaja vas-

ten Opintosaunat. Opintosaunojen aiheet

taanottaa, hyväksyy ja hylkää kiltalaisten ra-

vaihtelevat, mutta keskittyvät sivuainei-

ha-anomuksia, ja sihteeri pitää kokouksien

siin, maisterivalintoihin vaihto-opiske-

pöytäkirjat ja muut dokumentit järjestykses-

luun ja muihin opintoja sivuaviin aiheisiin.

, kW, V ja

Opintotoimikunta vastaa killan suorit-

A, monttööri,

Rahastonhoitaja ja sihteeri, eli rahteeri.

,

sä. Rahteerin voi useimmiten löytää luonnolKillan opintotoimikunta koostuu opin-

noihin hautautuneena.

tomestarista, opintovastaavista ja abi-

ja

lisesta ympäristöstään toimistolta paperipi-

Tänä vuonna sihteerin vastuulla on myös

ri on opintotoimikunnan puheenjohtaja

mediamestarin hommat. Mediamestari pi-

sekä killan hallituksen jäsen. Opintomes-

tää kiltalaiset ajan tasalla tiedottamalla vii-

tari järjestää keväisin opintokyselyn, jos-

koittain sähköpostin ja sosiaalisen median

sa kartoitetaan opiskelijoiden mielipidettä

kautta. Kun liitytte killan jäseniksi, sähköpos-

opiskeluun liittyvistä asioista. Opintovas-

tiinne alkaa joka viikko kilahtamaan viikko-

taavat järjestävät opintoaiheisia tapah-

tiedote, jossa kerrotaan kiltalaisiin liittyvistä

tumia sekä toimivat yleensä hallinnon

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. So-

opiskelijaedustajina eli hallopedeina. Abi-

siaalisessa mediassa voit katsella killan teke-

markkinointivastaavat hoitavat killan abi-

misiä kuvamuodossa. Muistakaa seurata kil-

markkinointimateriaaleja sekä toimivat esit-

lan Instagramia @sahkoinsinoorikilta!

telijöinä yliopiston hakijatilaisuuksissa.

Kilta

tähän minun lauluni loppu.

markkinointivastaavista. Opintomesta-
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Hyvinvointitoimikunta koostuu kulttuuri- ja

Yrityssuhdetoimikunta toimii linkkinä yri-

kaikenkirjavia tapahtumia, kuten sitsejä ja

urheiluvastaavista sekä pitää sisällään myös

tysmaailman ja Sähköinsinöörikillan välillä.

ISOvastaava. Fuksitoimikunta huolehtii fuk-

saunailtoja, sekä huolehtii killan laulukult-

kiltahuoneen ja retkeilyn osa-alueet, joissa

Toimikunnan tehtäviin kuuluu esimerkik-

seista ja fukseille annettavasta fuksikasva-

tuurista. Ohjelmatoimikuntaa johtaa Hovi-

kaikki toimihenkilöt järjestävät omanlaistaan

si excursioiden eli yritysvierailujen järjestä-

ja

tuksesta. Tulemme perehdyttämään sinul-

mestari ja Hovineuvos. Toimikunnassa toi-

toimintaa. Toimikunta, ja sen puheenjohta-

minen. Excursiot tarjoavat mahdollisuuksia

,

tähän minun lauluni loppu.

Ohjelmatoimikunta järjestää päätoimenaan

hon kuuluu fuksikapteenit (eli me!) sekä

le teekkariuden saloja aina ensi kevääseen

mii lisäksi emäntiä ja isäntiä, jotka hoitavat

ja, voivat myös tarvittaessa pahoin muiden-

tutustua yritysten

ja fuksimajurin niin suodessaan, järjestettä-

juhlien käytännön järjestelyjä Hovihemmo-

kin puolesta. Kulttuurivastaavat järjestävät

la

vään Wappuun asti, jolloin sinäkin saat par-

jen johdolla. Toimikunnan lukkarit ja lukka-

museokäyntejä, elokuvailtoja ja muuta mu-

sia kontakteja.

haassa tapauksessa painaa päähäsi teekka-

rikisällit yrittävät parhaansa mukaan viih-

kavaa. Urheiluvastaavat pitävät huolta sii-

Yrityssuhdetoimikunnan tehtäviä ovat myös

rilakin. ISOvastaava taas on vastuussa killan

dyttää sinua sitseillä ja muistuttavat meitä

tä, että kiltalaiset tutustuvat eri lajeihin sekä

yritysten työpaikkailmoitusten välitys jä-

ISOhenkilöistä ja heidän ohjaamisestaan.

kaikkia siitä, että teekkari laulaa mielummin

johtavat kiltalaisia teekkarisarjan peleissä.

senille, yrityssaunailtojen ja muiden yhteis-

kuin hyvin.

Retkeilyvastaavat järjestävät kiltalaisille ret-

työsopimuksilla

kiä. Kiltisvastaava pitää kiltiksen toiminta- ja

mien

edustuskunnossa sekä aina tarvittaessa täy-

hankinta Sähköinsinöörikillan puhtaanval-

dentää sen runsaita elintarvikevaroja. Kilta-

koisiin haalareihin.

A, monttööri,

haastatel-

työntekijöitä sekä luoda uu-

rahoitettujen

järjestäminen, sekä

tapahtu-

sponsoreiden

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

yritysten

toimintaan,

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

Fuksitoimikunta on oikea tehokolmikko, jo-

ja

YRITYSSUHDETOIMIKUNTA

,

HYVINVOINTITOIMIKUNTA

, kW, V ja

OHJELMATOIMIKUNTA

A, monttööri,

FUKSITOIMIKUNTA

huoneella toimii myös kiltapäiväkerhovas-

, kW, V ja

taavien pyörittämä kiltapäiväkerho.

A, monttööri,

SÖSSÖ-TOIMIKUNTA

Ulkotoimikunta huolehtii siitä, ettei kaik-

Sössö on sähköinsinöörikillan ikioma lehti,

ki hauska tapahdu vain Otaniemen kesken,

joka on ikänsä ja laatunsa puolesta Otanie-

ja että kansainväliset opiskelijat viihtyvät ja

men eliittiä. Toimikunta julkaisee vuodessa

pääsevät toimintaan mukaan. Ulkomesta-

kaksi painettua lehteä sekä lukuisia nettiar-

rin johdolla toimikunta järjestää tapahtu-

tikkeleita ynnä muuta. Sössö hoitaa lisäksi

TEKNOLOGIATOIMIKUNTA

N-TOIMIKUNTA

mia koko killalle suomeksi ja englanniksi.

myös valokuvat ja live striimit. Viime vuosi-

Teknologiatomikunta vastaa killan tietotek-

N-toimikunta järjestää erinäisiä tapahtumia

Kv-fuksikapteeni on vastuussa kansainvä-

na Sössö on myös laajentaneet tuotanton-

niikasta. TTMK:n toimarit huolehtivat siis

vanhemmille ja vanhemmanmielisille kilta-

listen opiskelijoiden vastaanottamisesta. Ul-

sa myös videointiin. Lehteä pääset ihaste-

nettisivuista, kiltiksen tietokoneista, tietojär-

laisille, kuten sitsejä, aftereita, ulkoilutapah-

kotoimikunta järjestää tapahtumia monien

lemaan ja tutustumaan kiltaan jo hieman

jestelmien toimivuudesta ja kaikesta muus-

tumia ja mitä ikinä keksitäänkään. N-toimi-

ystävyysjärjestöjen kanssa, joita löytyy sekä

etukäteen osoitteessa sosso.fi.

ta aiheeseen liittyvästä. SIK-lanit järjestyvät

kunta toimii myös matalan kynnyksen välinä

myös toimikunnan toimesta.

Sklubiin, eli alumniyhdistykseemme.

Suomesta että ulkomailta.
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Kilta

Kilta

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

ja

ja

,

ULKOTOIMIKUNTA
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ISOvastaava
		Moikka!

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja
,

ja
tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

Tervehdykset

, kW, V ja

A, monttööri,

Salla Lyytikäinen
ISOvastaava

A, monttööri,

kummina. Akateeminen ohjaaja neuvoo sinua henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisessa ja järjestää pitkin
vuotta opintoISOn välityksellä tapaamisia, joissa keskustellaan opinnoista ja
varmistutaan, ettei kukaan tipu kärryiltä.
Orientaatioviikon jälkeen ISOillakin
alkaa kurssit ja normaali arki, minkä
takia et välttämättä näe heitä niin
usein. Tämä ei silti tarkoita, että
heidän tehtävänsä olisivat päättyneet, vaan ISOjen tehtävänä
on järjestää teille toimintaa
koko vuoden ajan. ISOt toimivat tukenasi ja ennen kaikkea kaverinasi aina mahdollisesti järjestettävään Wappuun asti ja
sen jälkeenkin. Voit olla heihin yhteydessä milloin vain, jos sinua jokin askarruttaa. Muista kuitenkin aina
suhtautua ISOjesi sanoihin pilke silmäkulmassa, sillä hekään eivät aina tiedä
kaikesta kaikkea ja moni asia muuttuu
vuosien varrella.

tähän minun lauluni loppu.

Tervehdykset

ja
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Hauskaa kesää ja nähdään syksyllä!

,

ISOt ovat pääosin toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, ja heidän tehtävänään on olla tukenasi koko fuksivuoden ajan. Pääset tutustumaan ISOihin jo
ensimmäisenä päivänä sen jälkeen, kun
teidät on jaettu noin kahdeksan hengen fuksiryhmiin. Jokaiseen ryhmään
kuuluu neljästä kuuteen ISOa, joista yksi
toimii vastuuISOna ja yksi opintoISOna.
ISOilta voit kysyä mitä vain opiskeluun ja
opiskelijaelämään liittyen. Aina he eivät
osaa vastata, mutta usein he ainakin tietävät jonkun keneltä kysyä.

Ensimmäisellä viikolla ISOt kulkevat fuksiryhmäsi mukana ja tutustuttavat teidät Otaniemeen ja sen
opiskelijakulttuuriin.
He opastavat teidät oikeisiin
paikkoihin oikeina aikoina ja huolehtivat, että saatte mahdollisuuden käydä hankkimassa kirjastokortit ja tarvittaessa matkakortit. Tarpeen
mukaan saatte neuvoa myös käytännön
asioihin eli esimerkiksi asumiseen liittyen. Lisäksi ISOt huolehtivat siitä, että
pääsette osallistumaan mahtaviin tapahtumiin vuoden mittaan.
Ryhmäsi vastuuISO on vastuussa
fuksiryhmänne toiminnasta. Jos olisit
siis esimerkiksi orientaatioviikolla tilanteessa, jossa kadottaisit muun ryhmäsi,
on vastuuISO ensimmäinen henkilö, johon kannattaa ottaa yhteyttä. Myös vuoden edetessä on vastuuISO päävastuussa siitä, että ryhmänne ISOt järjestävät
teille matalan kynnyksen toimintaa lähtien esimerkiksi haalarimerkkien ompeluilloista ja muista hengailuista. Kannattaa siis ehdottaa ryhmäsi ISOille sellaista
toimintaa, joka sinua kiinnostaisi!
Ryhmäsi opintoISO on kolmannen
tai neljännen vuoden opiskelija, ja hän
osaa vastata parhaiten opiskeluun
liittyvissä kysymyksissä. OpintoISO
avustaa ensimmäisellä viikolla kurssi-ilmoittautumisessa ja myöhemmin muissa opintojen suunnitteluun
liittyvissä asioissa. OpintoISO toimii linkkinä fuksiryhmäsi ja ryhmäsi akateemisen ohjaajan välillä. Akateeminen ohjaaja kuuluu koulun henkilökuntaan ja
toimii opintoasioissa ikään kuin ryhmän

, kW, V ja

Aloitat pian opiskelusi
Aalto-yliopistossa ja
monet asiat tuntuvat
varmasti vielä epäselviltä.
Ei kuitenkaan hätää, sillä
sinua on vastassa suuri
joukko ISOhenkilöitä!

A, monttööri,

Jos ISOjen toiminnasta tai muusta ISOihinliittyvästä tulee kysyttävää,
ole yhteydessä minuun, eli kiltamme ISOvastaavaan.
Minua saa toki tulla ihan
muutenkin vaan moikkaamaan, ja juttelen mielelläni
kanssasi kaikesta kiltaan
ja opintoihin liittyvästä.
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Tupsufuksin tarina
Onnittelut opiskelupaikasta!

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja
,

TÖPSÖLAKKI
- Leikkaa itsellesi säh-

ja

köjohdosta töpselin
uros- tai naaraspää

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

EST-fuksi 2021

,

A, monttööri,

Matias Hendolin

, kW, V ja

”Kiltatoiminta tuo myös
kivaa tasapainoa arkeen
ja vie ajatuksia ainakin
hetkeksi pois opinnoista.”

Niemessä nähdään,

A, monttööri,

Pyrin osallistumaan fuksivuoteni aikana kaikkiin isompiin sekä etenkin
fukseille tarkoitettuihin tapahtumiin.
Aina oli hyvä meininki. Tapahtumat ja
kiltatoiminta ylipäätään toivat hyvän
vastapainon opiskelulle. Wappu, tuo
teekkareiden pyhä juhla, vasta olikin kokemisen arvoinen. Silloin me fuksit saimme laittaa teekkarilakitensimmäistä kerta päihimme.

tähän minun lauluni loppu.

jonkin verran aikaa. Toinen oli varmaankin se, että ohjelmointi oli minulle aivan
uusi asia.Kursseja ei kannata kuitenkaan
jännittää. Yliopisto-opiskeluun vain menee hetki totuttautua. Edellisiin opintoihin verrattuna, yliopistossa opiskellaan
asioiden sovelluksia ja teoriaa syvällisemmin. Syvällisempi opiskelu usein juuri motivoikin opiskelemaan.

ja

”Orientaatioviikko oli
kokonaisuudessaan huikea!
Suosittelenkin, että otatte
siitä kaiken ilon irti!”

,

Kannattaa muistaa, että suurin osa
fukseista kuten minäkin vuosi sitten on
samassa tilanteessa: ei tunne ketään,
eikä oikein tiedä mihin on tullut. Suosittelen rohkeasti tutustumaan muihin niin
fukseihin kuin ISOihinkin. Sekä kannattaa aina kysyä, kun joku asia askarruttaa.
Syksyn opinnot tuntuivat hieman raskailta. Yksi syy oli varmasti se, että lukion
matematiikasta ja fysiikastaoli kulunut jo

, kW, V ja

Kun mä fuksina tänne taapersin, en
tiennyt mitä sähkö on. En toisaalta tiennyt myöskään, mihin ylipäätääntaapersin. Opintoja edeltävänä kesänä oli
hieman jännitystä ja stressiä asunnon
etsinnän, kelahakemustenja muiden virallisten asioiden takia. Innostuin kuitenkin heti orientaatioviikon ensimmäisenä
päivänä tästäkoko yliopistoelämästä, ja
stressi katosi.
Orientaatioviikko oli kyllä mieleenpainuva kokemus. Päivisin meille pidettiin
infoluentoja yliopistossa opiskelusta. Iltai-

A, monttööri,

Tervetuloa
hämmästelemään sähkön
ihmettä joukkoomme.

sin olimme killan tapahtumissa. Oli piknikkiä, rastikiertelyä ja saunomista, kaikkea hauskaa
ISOjen ja muiden fuksien kanssa. ISOt
esittelivät meille kampusta sekä kertoivat opiskelusta ja elämästäOtaniemessä. Suosittelen lähteä orientaatioviikolla
kaikkiin tapahtumiin mukaan, jotta paikat ja ihmisettulevat tutuiksi.

- Kiinnitä johto ylioppilaslakin keskelle esim.
hakaneulalla

Kun mä tupsufuksina nyt taaperran,
tiedän jo hieman mitä sähkö on. Tule sinäkin ihmettelemään sähkön

hämmästystä ja nauttimaan
opiskelijaelämästä!

- Kiinnitä johto lakin reunaan kiinni
niin, että töpseli roikkuu lakin vasemmalla
puolella
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Tervehdykset

Tervehdykset
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Elepaja

, kW, V ja

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,
,

Ville-Pekka Laakkonen
Sklubi-yhdyshenkilö

ja

ja

tähän minun lauluni loppu.

,

Suurin vuosittainen tapahtuma on
Sklubin, Sähkötekniikan korkeakoulun
ja killan kanssa yhteistyössä järjestettävä Alumni Student Weekend, jossa
opiskelijat ja alumnit kokoontuvat kuulemaan luentoja alan kiinnostavista aiheista ja tutkimuksista. Tapahtuman
huipentaa Sklubin vuosijuhlana ja killan
puolivuotisjuhlana toimivat Syyssitsit.
Sklubin jäseneksi voi halutessaan
liittyä jo opiskeluaikoina, eli valmistumiseen asti ei siis tarvitse odotella! Sen
lisäksi opiskelijat ovat ylipäänsä aina
tervetulleita sen järjestämiin tapahtumiin, joista ilmoitetaan yleensä killan viestinnän ja sklubi. fi-nettisivujen
kautta. Alumneihin kannattaa ehdottomasti tutustua, sillä heiltä voi saada
kullanarvoisia vinkkejä omiin opintoihin ja myös esimerkiksi kesätyönhakuun liittyen. Tervetuloa mukaan Sklubin tapahtumiin!

ja

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

Uudella pajatoimikunnalla on alustavia suunnitelmia järjestää tulevana
vuonna jokaviikkoisten pajatiistaiden lisäksi myös muita tapahtumia, kuten
hackathonin tyylinen rakentelukisa sekä
pajaviikonloppuja, joissa edistetään pajan projekteja. Pajaprojekteina on aikaisemmin rakennettu muun muassa
nykyiselle pajalle parvi komponenttivarastoksi sekä korjattu lahjoituksena saatu LCR-mittari.
Lisätietoa elepajan toiminnasta sekä
Telegram-ryhmän löydät osoitteesta
elepaja.ayy.fi

Vaikka fuksina saattaa valmistuminen häämöttää mielessä vielä varsin
kaukaisena asiana, päättyy jokaisen
opintotaival jossain vaiheessa. Hauskanpidon ei kuitenkaan tarvitse päättyä
työelämään siirtyessä, vaan opiskelukavereiden ja killan kanssa voi olla tekemisissä myös opintojen jälkeen. Valmistuneilla, eli alumneilla, on myös yleensä
verkostoja ja tuntemusta alalta, ja näitä jakamaan onkin syntynyt killan oma
alumnijärjestö Sähköklubi, eli tuttavallisemmin Sklubi.
Sähköklubi perustettiin vuonna 1980
yhdistämään teekkareita ja alumneja ja
ylläpitämään verkostoja alumnien välillä. Sähköllä oltiin luonnollisesti jo tuolloin edelläkävijöitä, sillä Sklubi oli Suomen ensimmäinen alumniyhdistys!
Toiminnassaan Sklubi jatkaa siitä, mihin kiltatoiminta päättyy, eli järjestää afterworkeja, excursioita mielenkiintoisiin
kohteisiin ja muita tapahtumia.

Alumni

,

Kolvaa, kolvaa, kolvaa vaan...

Teekkari

, kW, V ja

, kW, V ja

Fuksi

A, monttööri,

Haluatko korjata matkakaiuttimesi tai kenties rakentaa kaukosäätimellä ohjattavat valot opiskelijaboksiisi?
Sähköinsinöörikillan ylläpitämä elektroniikkapaja on juuri oikea paikka tähän
tarkoitukseen! Elepaja löytyy kandidaattikeskuksen kellarista, ruokala Alvarin alta. Nykyisiin tiloihinsa paja muutti
vuonna 2019, ja tätä ennen se on toiminut kahdessakin eri tilassa osoitteessa
Otakaari 5. Elepajalla voit pitää taukoa
koulun teoreettisesta puurtamisesta ja
antaa kolvin soida.
Elepajalta löytyy ihailtavan laaja valikoima aikojen saatossa kerääntyneitä
komponentteja, kuten esimerkiksi vastuksia, opareita, ledejä, konkkia, kytkimiä, liittimiä, logiikkapiirejä ja vaikka
mitä muuta. Varustukseen kuuluu myös
monenlaisia mittalaiteita yleismittareista oskilloskooppeihin ja spektrianalysaattoriin. Mekaniikkanurkasta löytyy
vasaroita ja kaikkea muuta pieneen hienosäätöön tarvittavaa. Tällä hetkellä pajan uusimpia hankintoja ovat kaksi SLA
3D-tulostinta sekä tinaimuri. Pajan tärkein valtti on tietenkin asiantuntevat paja-aktiivit, joilta voi aina kysyä apua perusjutuista hankalimpiinkin kysymyksiin.

Sklubi

Alumnit ja opiskelijat kohtaavat
esimerkiksi Syyssitseillä
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Kilta

Kilta
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Käymisen arvoisia
paikkoja
KILTAHUONE

kiltiksen tarjoamaan yhteisöllisyyden ja mu-

A BLOC

älykkään puhelimesi sovelluskaupasta) avulla. Tästä sovelluksesta löydät myös rakennusten kartat, mikä saattaa helpottaa, jos luentosali on hukassa.

YTHS

kavuuden tuntuun on usein erittäin helppo
tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

juuttua, ja pois lähteminen näyttääkin aika
ajoin puolimahdottomalta.
Kiltahuone sijaitsee osoitteessa Maarintie 8 (TUAS-talo), ja kaikkien halukkaiden on

, kW, V ja

mahdollista hankkia sinne kulkuoikeudet.
Pääset siis nauttimaan kiltiksen antimista

,

juuri silloin kuin tahdot.
ja

ja

LUENTO- JA LASKARISALIT

,

A Bloc - Otaniemen runsaudensarvi

Kiltahuone, eli tuttavallisemmin kiltis,

Tule A Blociin opiskelijalounaalle tai luk-

A, monttööri,

on kaikkien kiltalaisten yleinen hengaus- ja

suslounaalle vaikkapa sushille, pizzalle tai fa-

YTHS paikkaa kuntoon

opiskelupaikka, ollenkaan vuosikurssiin kat-

lafeleille! A Blocista löytyy myös opiskelu-

somatta. Täällä löytyy usein ihmisiä opis-

O-ou, sattuiko haaveri? Ei hätää! YTHS

tilaa, mutta mikä tärkeämpää Otaniemen

kelemassa ahkerasti, pelailemassa intohi-

hoitaa! YTHS on opiskelijoiden terveyden-

ruokakaupat, K-Market ja Alepa, sekä paljon

huoltolaitos ja YTHS:n Otaniemen toimipis-

ruokapaikkoja. A Bloc sijaitsee metroase-

ihmettelemässä maailman menoa. Kiltahuo-

te sijaitsee osoitteessa Otakaari 12. Kannat-

man päällä, eli sitä kautta pääset myös kul-

neelta löytyy myös killan toimisto, josta kil-

taa käydä jo etukäteen tutustumassa YTHS:n

kemaan metrolla.

lan hallituslaisia usein löytää.

nettisivuihin, palveluihin ja Self-palveluun.

Täällä voi myös opiskella...

A, monttööri,

moisesti, sekä ihan vain istuskelemassa ja

Oppimiskeskus

, kW, V ja

tähän minun lauluni loppu.

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

Tervetuloa kahvittelemaan kiltikselle!

Ne löytyvät helpoiten googlailemalla.

KESKUSTOIMISTO, ELI KETO

,

ja

ja

,
tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

...enempi vähempi onnistuneesti
Luentoja ja laskareita järjestetään ym-

A, monttööri,

päri kampusaluetta. Sinulle tärkeimpiä rakennuksia ovat kuitenkin Maarintie 8 (eli

Kun uupumus iskee, kiltis auttaa!
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Oppimiskeskuksesta kirjat lainaan

TUAS-talo), missä järjestetään joitain fuk-

Kiltikseltä löytyy jos jotakin viihdyket-

sivuoden luentojasi ja ainakin sähköpaja-

tä. Täältä löydät lautapelejä, PS4, PS3, Wii,

kurssi, sekä Otakaari 1 (eli Kandidaattikeskus

Switch, tietokoneita, lehtiä (esim. Sössö!) ja

tai tuttavammin pääla ka), missä järjeste-

Keskustoimistolta, eli ketolta, osoittees-

mitä parhainta peliseuraa! Valkokangas tar-

tään paljon fuksivuotesi luentoja ja laskarei-

ta Otakaari 11, löydät Otaniemen palvelupis-

joaa lähes leffateatteriin verrattavan viihde-

ta. Päälafkalta on myös helppo varata opis-

teen ja AYY:n asuntotoimiston.

kokemuksen. Edulliseen hintaan voit myös

keluhuoneita itselleen ja kavereilleen Aalto

nauttia pieniä snacksejä. Varoituksen sana:

Space -sovelluksen (löytyy luultavimmin

Kilta

Ketolta avaimet käteen

Harald Herlinin oppimiskeskuksesta
löydät mm. kirjastopalvelut, opiskelutilaa, kahvilan sekä paljon muuta!

Kilta
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tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja
,

Janni Kerkkänen ja Riku Päivärinta
Koneinsinöörikillan fuksikapteenit

ja

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

Mielekkäitä opiskeluja ja ikimuistoisia hetkiä
toivottaapi,

,

A, monttööri,

Tarvittaessa pyydä fuksikapteeneiltasi Eveliinalta ja Melisalta apua lomakkeen täyttöön, koska se ei nyt
valitettavasti vaikuta olevan vahvuutesi. Tarkalla työllä ja päättäväisyydellä kuitenkin uskomme, että sinäkin teet lopulta oikean valinnan ja saat myös pukea päällesi ihanan vaaleanpunaiset haalarit.

, kW, V ja

www.unisport.fi

Nopean korjaussarjan tähän tilanteeseen voit löytää helposti ja vaivattomasti täyttämällä lomakkeen
osoitteessa http://koneinsinoorikilta.fi/Kilta/Jaseneksi/ ja maksamalla vaivaiset kahdeksan rahaa!

A, monttööri,
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Meidän hulppea kiltahuoneemme löytyy ihanteelliselta paikalta osoitteesta Otakaari 4. Siellä voit nauttia
virvokkeita, pelailla Nintendo Switchillä ja opiskella maailman parhaassa seurassa, sekä käydä lounaalla
monessa eri opiskelijahintaisessa ravintolassa väsyttämättä jalkaparkojasi! Tule jossain vaiheessa vierailulle – tiedämme, että kävelet kuitenkin siitä päivittäin ohi!

tähän minun lauluni loppu.

Kluuvi Kumpula Otaniemi Meilahti Töölö

Koneinsinöörikillan ja Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikillan välit ovat olleet jo vuosikausia täynnä erityistä energiaa. Yhteistä historiaamme värittävät molemminpuoliset jäynät, yhteiset urheilutapahtumat
sekä monet muutkin hyvän mielen ja maun kisailut, jotka päättyvät aina vaaleanpunaisen kansan voitonjuhlaan! Joka vuosi kisailu alkaa viimeistään orientaatioviikon köydenvedolla, jolloin sähköpostikiltalaiset saavat hieman maaperän värejä koristamaan muuten tylsänvärisiä haalareitaan.

ja

Ensimmäinen
treeni on
ilmainen,
tervetuloa!

Kävikö yhteishaussa köpelösti ja laitoit vahingossa sähkötekniikan energia- ja konetekniikan opintojen
edelle? Niin me vähän arvasimmekin! Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n jäsenyys ei kuitenkaan
ole onneksi mikään elinkautinen (vaikka se siltä nyt tuntuukin), vaan saat uuden yrityksen kääntää rattia
seuraavasta risteyksestä Koneinsinöörikillan suuntaan!

,

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

Voihan vaihdelaatikko sentään!

, kW, V ja

UniSportin kausikortilla
käytössäsi on:

Koneinsinöörikilta

A, monttööri,

Monipuolista treeniä
edulliseen
opiskelijahintaan

YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE

Vaihda aivosumu
otsahikeen

YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE YY KAA KONE

sivunumero: paras sivu tähän mennessä
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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

lue lisää ja tutustu:

@Teekkarius150

teekkarius150.fi

TEEKKARIUS

matiikkaan tai systeemitieteisiin. Killan haalarit

Arkkitehtikilta AK on perustet-

ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavut-

tu 1908 ja se on Otaniemen toi-

tamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa

seksi vanhin fukseja vastaanotta-

Data Guild on Data Science

athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä

-koulutusohjelman opiskelijoi-

haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen

Sähköinsinöörikilta SIK on vuon-

maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkiteh-

den kilta. Vuonna 2019 perustet-

silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset,

na 1921 perustettu satavuotias kil-

tuurin opiskelijoille, eli jäseniä on sekä teknii-

tu Data Guild on Otaniemen nuo-

takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki muis-

ta. Reippaat ja ahkerat sähköläi-

kan että taiteiden aloilta. Arkkarihaalarit ovat
posti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkiteh-

la hihalla varustetuista haalareista. Tulevai-

niikan kilta AS yhdistää auto-

rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoil-

dit tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta

suudessa fuksit tulevat saamaan hopeanväri-

maatio- ja informaatioteknolo-

ta voitkin löytää vanhan lamppulogon selästä.

puusta, sisustusarkkitehdit taas koristelevat

set haalarit kiiltävänmustalla hihalla, joka jää

gian sekä Digital Systems and

Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla

haalarinsa itse suunnittelemallaan kankaalla.

muistoksi ajasta, kun Data Science -koulutus-

Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet,

heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin

Haalarit ovat joka vuosi erilaiset,

ja

linjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.

eli aASit, tunnistat violeteista haalareista. Va-

fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otanie-

sillä jokainen vuosikurssi suunnit-

Prosessiteekkarit

semman käden musta hiha valkoisella taskulla

messä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadai-

telee oman logonsa haalareiden

muistuttaa TIK- ja SIK-menneisyydestä.

da, Hei, hyvä SIK!”.

, kW, V ja
A, monttööri,

Tietokilta on vuonna 1986 perus-

Koneinsinöörikilta eli KIK pe-

Maanmittarikilta eli MK on perustettu 1901 ja

tava yhdistys. Vuodesta 2019 PT

tettu tietotekniikan opiskelijoi-

rustettiin vuonna 1915 ja on yksi

on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaan-

on vastaanottanut myös englan-

den ainejärjestö. Sisäänotoltaan

Otaniemen suurimmista kil-

ottava kilta. Tämä vuosi onkin killan 120. juhla-

ninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskeli-

Tietokilta on yksi Otaniemen

loista. Tämä kone- ja raken-

vuosi. Maanmittarikilta ottaa vastaan rakenne-

jat. Prosessiteekkareiden edustajia voi usein

suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset

nustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on

tun ympäristön linjan kandiopiskelijoita. Killan

nähdä suurina joukkoina pukeutuneena si-

tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan joi-

osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli EN-

haalarit ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja

nisiin haalareihin, joiden lahkeissa ja hihoissa

den selässä komeilee valkoinen killan epävi-

Giä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpu-

reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden

on punainen, keltainen ja sininen raita muis-

rallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

ta. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yh-

opiskelijoiden vuonna 1966 pe-

raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.

Teknologföreningen TF on Aal-

distyksen logo, prosessin painetta mittaava

rustama kilta, vaikka haalareis-

Rakennusinsinöörikilta eli IK,

lon 149-vuotias ruotsinkielinen

Bourdonputkimanometri.

perustettu ainejärjestö, joka ot-

tervetulleita TF:lle opiskelulinjas-

Inkubio on perustettu vuonna

pieni, ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia!

taa vastaan energia- ja ympäris-

ta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus

2007, ja on siten Otaniemen toi-

Prodekolaisen tunnistaa valkoisista haalareis-

tötekniikan sekä computational engineering

on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Tekno-

A, monttööri,

, kW, V ja

ja ainut osakunta. Kaikki ovat

tä lukeekin 1866. Vaikka kilta on

seksi nuorin ja kaikista paras kil-

taan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuk-

kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimel-

logföreningenin tilat ja oma lounasravintola

ta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoi-

sit suunnittelevat haalarit alusta asti omannä-

tään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on

sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonira-

tusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä

köisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa

Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vas-

kennuksessa Dipolin vieressä. TF:läiset tunnis-

koristavat valkoiset, itseommeltavat lehmän-

päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin

taanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opis-

taa tekniikanpunaisista haalareista.

laikut, jotka muistuttavat ajasta osana Säh-

olet tervetullut!

kelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympä-

Lisäksi Otaniemessä pyörii vielä kirk-

köinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat ylpey-

Fyysikkokilta on vuonna 1947

ristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan

kaanpunaisia, kirkkaankeltaisia ja kalja-

dellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

perustettu ainejärjestö, joka ke-

sinisistä haalareista ympäristön vihreällä hihal-

korinsinisiä haalareita (tai niiden hihoja

rää saman katon alle kaikki Aal-

la ja takataskulla, sekä tietenkin legendaarises-

PT:n haalareissa). Nämä ovat kemistikil-

jen opiskelijoiden vuonna 1999 pe-

lon teknillisen fysiikan ja mate-

ta RAKSA JAKSAA huudosta.

rustama ainejärjestö. Otaniemessä

matiikan sekä Quantum Technology -linjan

lan haalareita. Killat eivät kuitenkaan

ehkä hieman pienempi ja nuorempi

opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen

enää vastaanota fukseja.

kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset

erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, mate-

Athene on informaatioverkosto-

38

Teekkarikulttuuri

tähän minun lauluni loppu.

tuttavallisemmin Raksa, on 1913

Bioinformaatioteknologian kilta

ja

sa legendaarisen virheen myö-

ja

semmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

,

latraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas

,

selästä löytyy killan logo, "kolme kovaa", ja va-

Prodeko on tuotantotalouden

, kW, V ja

naisista haalareistaan, samanvärisestä te-

tona korkeakoulun kolmesta vanhasta killas-

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

selkään.

antekniikan fukseja vastaanot-

tähän minun lauluni loppu.

vuonna 2012 perustettu kemi-

ja

haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi

,

maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin hel-

Automaatio- ja systeemitek-

, kW, V ja

set tunnistaa puhtaanvalkoisista

kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmal-

eli PT on

tuttavat Athenen juurista Tietokillassa.

va kilta. Se on koti arkkitehtuurin,

,

rin kilta. Killan nykyiset opiskelijat voi tunnistaa

esimerkiksi teevedellä.

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

Otaniemen killat

lan, puunjalostajakillan ja vuorimieskil-

Teekkarikulttuuri
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Teekkarikulttuuri

tähän minun lauluni loppu.
A, monttööri,
, kW, V ja

Teekkarilakki lienee tekniikan alan opiskelijoiden näkyvin tunnus. Mikäli olet lukenut tätä fuksiopasta silmät auki, olet
varmastikin huomannut, että kuvissa
esiintyvillä hahmoilla on usein päässään
juurikin teekkarilakki. Olemme ylpeitä lakistamme ja pidämme siitä hyvää
huolta, sillä se on omalla työllä ansaittu.

ja

TEEKKARILAKKI

Ensinäkemältä lakkia voisi luulla tupsulliseksi ylioppilaslakiksi, mutta tarkemman tarkastelun jälkeen on helppo
huomata muitakin eroavaisuuksia. Teekkarilakkia koristavan tuuhean ja uljaan
tupsun lisäksi lakille ominaista ovat sen
muoto ja kokardi. Lakin muoto ei ole ylioppilaslakin tapaan pyöreä, vaan lakissa
on kuusi kulmaa. Muoto on säännöllinen
kuusikulmio eli siis vähemmän arkipäiväisesti kuusio. Lyyran tilalla kokardina
komistelee hammasratas, joka on perinteinen tekniikan tunnus. Teekkarilakki on ajattoman tyylikäs. Kaikki, jotka
väittävät muuta ovat joko kateellisia tai
tyylitajuttomia.

,

“Teekkarius on
yhteisöllisyyttä,
hauskanpitoa ja
seikkailua”

, kW, V ja

WWW.JAYNA.FI

A, monttööri,

KISA ON KÄYNNISSÄ!

Teekkarius on käsite, jota näin tekstissä on todella vaikea selittää. Miksi?
Teekkarius koostuu monista yksilöllisistä perinteistä, mutta ennen kaikkea teekkarius on mielentila. Teekkarius on yhteisöllisyyttä, hauskanpitoa ja seikkailuja. Teekkarius täyttää tänä vuonna 150 vuotta ja myös pitkästä historiasta johtuen monilla on
eri käsitys siitä, mitä teekkarius oikeasti tarkoittaa ja jokainen käsitys on yhtä arvokas. Teekkariuteen liittyy niin paljon kaikkea, että jokaisella on mahdollisuus koostaa eri osasista oman näköinen kuva.

,
ja
tähän minun lauluni loppu.

teekkarikulttuuri
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avulla, joita saat käytännössä kaikesta
toiminnasta yliopistomaailmassa. Jutellaan näistä lisää orientaatioviikolla!

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

EXCURSIOT

,

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

ja

ja

Rohkaisemme sinua lähtemään mukaan kaikenlaiseen teekkarimenoon,
sillä uudet tekijät ovat aina enemmän
kuin tervetulleita rakentamaan ja kehittämään kulttuuria yhä hienommaksi ja
monimuotoisemmaksi!

, kW, V ja

Teekkareille tyypillisiä tapahtumia ovat
myös erilaiset excursiot, eli kavereiden
kesken excut. Excuilla päästään tutustumaan eri oman alan yritysten toimintaan ja tekemään yhteyksiä yritysmaailmaan. Excut saattavat kestää päivän tai

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

ja

Yli 125-vuotisen lakin käyttöoikeus on
ansaittava ja sitä tulee kohdella kunnioittavalla tavalla. Ensimmäisen vuoden ajan fuksit osoittavat eri tavoin
olevansa lakin arvoisia ja tässä suoriuduttuaan saavat he painaa teekkarilakin
päähänsä mahdollisesti järjestettävänä
Wappuna.

Sitsit eli akateeminen pöytäjuhla on erittäin suosittu
juhlaformaatti sekä teekkareiden, että muidenkin
opiskelijoiden keskuudessa. Yksinkertaistettuna sitsit koostuvat noin kolmen
ruokalajin illallisesta, yli kolmen ruokalajin ruokajuomista, hupaisista lauluista ja
lähes poikkeuksetta erittäin mukavasta seurasta. Suosittu aktiviteetti sitseillä on tosiaankin laulaminen. Ei huolta,
sillä minkäänlaista laulutaitoa ei tarvitse omata. Tunnettu sanonta kertoo, että
teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin!

,

käyttöön.

Sitsit

vain puolikkaan, mutta rakkaita matkoja meille ovat myös useamman päivän
seikkailut, joissa tutustutaan joka päivä
useisiin uusiin yrityksiin ja joissa iltaisin
tutustutaan eri kaupunkien opiskelijatoimintaan ja yöelämään. Sinullekin on
jo suunniteltu ensimmäistä parin päivän mittaista excureissua eli Fuksiexcursiota. Siitä tulee lisää informaatiota heti
syksyllä!

, kW, V ja

“Tunnettu
sanonta kertoo, että teekkari laulaa
mielummin
kuin hyvin!”

si eteen, ja naiset vastavuoroisesti ensin
vasemmalle, sitten oikealle ja lopuksi
myöskin eteen. Näin siis, jos sitsien istumajärjestys on “tyttö-poika”, muuten
improvisoidaan. Tutustutaan lisää sitsitapoihin syksyllä. Sitsaamisen saloihin
pääsee helpoiten sisään osallistumalla sitseille! Fukseille järjestetään täysin
omat, loistokkaat ja ihanat fuksisitsit jo
21.9!

A, monttööri,

Teekkarilakki on kesälakki. Tämä tarkoittaa sitä, että lakin käyttöaika alkaa Wappuna
1.5. ja jatkuu syyskuun
loppuun 30.9. asti, jolloin vietetään Lakinlaskijaisia. Erillistä lupa-anomusta vastaan lakkia on
mahdollista käyttää erilaisissa yhteyksissä muunakin aikana, mutta vain
mikäli Teekkarijaosto näkee tilaisuuden
lakin arvoiseksi ja myöntää luvan sen

Ensimmäinen vuosi tuo mukanaan paljon uusia kokemuksia ja ystäviä, sekä
unohtumattomia muistoja. Me kipparit
seuraamme matkaanne fuksipisteiden
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Sitseihin liittyy tiettyjä etikettisääntöjä, ja teekkarit osaavatkin käyttäytyä tilanteeseen sopivalla tavalla. Jokaisen
lauletun laulun jälkeen skoolataan ympäröivälle pöytäseurueelle: miehet ensin oikealle, sitten vasemmalle ja lopuk-

Teekkarikulttuuri
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A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty
opiskelĳamusikaali

, kW, V ja
tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

ja

ja

,
A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

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

, kW, V ja

A, monttööri,

Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella
teekkarispeksi.fi
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Opiskelijakulttuuria taltioimassa.
Opiskelijakulttuuria
taltioimassa.

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

ja

ja

,

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!

OUBS
OUBSry
ryon
onOtaniemeläisen
Otaniemeläinenopiskelijoiden
opiskelijoiden sähköisen
sähköisen
median yhdistys.
yhdistys.Toimintaamme
Toimintaammeon
onopiskelijatoiminnan
opiskelijatoiminnanj
median
jaopiskelijoita
opiskelijoita
koskettavien
tapahtumien
livestriimaus
koskettavien tapahtumien livestriimaus
ja
ja taltiointi,
taltiointi, minkä
minkälisäksi
lisäksijärjestämme
järjestämmestudiollamme
studiollamme
viikottaisia
aikaisempaa
viikottaisiahengailuiltoja.
hengailuiltoja.Mitään
Tervetuloa
mukaan!
kokemusta tai osaamista ei tarvitse.
oubs.fi
oubs.fi
Tervetuloa
mukaan!
youtube.com/OUBSry
halllitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry

youtube.com/OUBSry
hallitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry
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Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta!

Aalto University
Student Union

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja
sen ylioppilaskuntaan, jonka tunnistat myös kirjaimista AYY! Me
täällä ylioppilaskunnassa teemme
töitä sen eteen, että Aallossa voit
kokea maailman parasta opiskelijan elämää. Haluamme, että
jokaisella opiskelijalla on hyvä ja
turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhteisössämme, ja että jokainen
meistä saa tarvitsemansa tuen koko
opiskelun ajan.
Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maailmaan. Kannustamme sinua tutkimaan, kokeilemaan, oivaltamaan, oppimaan ja
nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä
pelkää, vaikka virheitä sattuu ja
oman paikkansa ja intohimonsa
löytäminen voi joskus olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua ja auttamassa vaikeissa
paikoissa.
Ollaan yhteyksissä!
Erik Halttunen
Hallituksen jäsen (Uuden opiskelijat,
Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)

Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 15 000 taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin 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 jäsenilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia
juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toimivaa yhdistystä.

AYY numeroina
•
•
•
•
•
•

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

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuksista
osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa koskevan ajankohtaisen tiedon
maanantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedotteeseemme.
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY
AYY Housing
@ayy_fi
@ayyhousing
AYY_FI
Student Union AYY
Aalto University Student Union AYY
AYY Info
Ayy Events

Palvelut
Opiskelija-asuminen
AYY omistaa noin 2600 kohtuuhintaista opiskelija-asuntoa Helsingissä
sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja
vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asuntoja. Voit hakea omaa asuntoa heti,
kun saat vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta yliopistolta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Ylimääräisen hakijapisteen saa, kun hakee
ensimmäisen vuoden opiskelijana
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän
pisteen saadakseen on asuntoa
haettava viimeistään heinäkuun tai
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.

kelijaedustajaksi ja päästä vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin.
AYY:n ylin päätöksentekoelin on
edustajisto, joka valitaan vaaleilla.
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat
äänioikeutettuja ja voivat asettua
ehdolle. Edustajiston jäsenet pääsevät päättämään ylioppilaskunnan
tavoitteista ja linjauksista. Seuraavan kerran edustajistovaalit pidetään tänä syksynä.

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

Edunvalvonta ja
vaikuttaminen

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

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

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

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

dollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin
tulevissa tapahtumissa!
Remontin ja brändiuudistuksen
kokenut AYY:n uudistunut Opiskelijakulttuurimuseo toivottaa kaikki
tervetulleeksi perehtymään opiskelijakulttuurien 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-Rahastolta projektiavustusta kaveriporukalla tai yhdistyksen voimin järjestettävälle projektille. Voit myös hakea
AYY:n myöntämiä stipendejä.

Opiskelijaedut
Saat käyttöösi digitaalisen tai muovisen opiskelijakortin, jolla todistat
opiskelijastatuksesi (kortin toimittaa Frank). Näyttämällä opiskelijakorttiasi sinulla on 1.8. alkaen
oikeus satoihin etuuksiin, kuten
Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja alennettuun opiskelijalounaaseen opiskelijaravintoloissa. Myös
pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on
HSL-alueella ja olet päivittänyt
matkakorttiisi opiskelijastatuksen

HSL:n palvelupisteellä. Listan kaikista opiskelijakortilla saatavista
eduista ja alennuksista löydät Frankin nettisivuilta frank.fi.
Digitaalinen opiskelijakortti Frank
App on virallinen opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida
käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun.
Muiden korttivaihtoehtojen hinnat
voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit
myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että muoviseen opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteista löytyy Frankin sivuilta
osoitteesta frank.fi.
Kun olet saanut muovisen opiskelijakortin, muista hakea siihen myös lukuvuosivuositarra AYY:n palvelupisteeltä!
Saat samalla myös muuta neuvontaa
ja maksuttoman Design Notebookin.

Entrepreneurship
is not what you think

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 Program

avp.aalto.fi

Aalto
Ventures
Program

Hello fuksi and welcome
to Aalto community!
KY - AALTO UNIVERSITY
BUSINESS STUDENTS

PROBBA

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!

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.

KY 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
open for anyone in the Aalto community, such
as the adventure competition Aalto City
Challenge, Hukkaputki pub crawl and KY
Wappu. Follow us on social media to spot the
ticket sales!

Website: probba.org
Instagram: probbary

Website: ky.fi
Instagram: ky_1911

Sähkötekniikan korkeakoulun
opiskelijapalvelujen tervehdys

ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja

ja
tähän minun lauluni loppu.

Korkeakoulu

,

,

usta. Aikataulun löydät myös Aallon opiskelijoiden ensisijaisesta tiedotuskanavasta Intosta (into.aalto.fi) kohdasta: Etusivu > Kandidaattiohjelmat >
Sähkötekniikka > Opintojen aloittaminen. Mahdolliset muutokset ja muut yksityiskohdat löydät aina Intosta edellä
mainitun polun takaa. Orientaatioviikon
aikana kuulet lisää opinnoista ja opiskelumahdollisuuksistasi sekä opintojen
suunnittelusta. Tapaat myös uudet opiskelukaverisi, akateemisen ohjaajasi sekä
osan opettajista. Uudet opiskelijat jaetaan noin 10 hengen ryhmiin, joista jokaista ohjaa useampi vanhempi opiskelija eli ISOhenkilö. Jokaiselle ryhmälle on
myös nimetty akateeminen ohjaaja. Hän
auttaa sinua opintojen loittamiseen liittyvissä kysymyksissä ja käytännön on-

, kW, V ja

, kW, V ja

A, monttööri,

A, monttööri,

Aurinkoisin terveisin
Sähkötekniikan korkeakoulun oppimispalveluiden väki

tähän minun lauluni loppu.
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Tavataan orientaatioviikolla!

ja

Tapaamme orientaatioviikon alkaessa
maanantaina 29.8. Lisätietoa viikon ohjelmasta löydät tämän oppaan mukana
tulleesta orientaatioviikon aikataul

gelmissa. Kuten oppimispalveluihin,
myös häneen voit olla yhteydessä koko
kanditutkintosi ajan.
Opintojen alku on usein kiireistä ja
jännittävää aikaa. Olemme keränneet
Aallon kaikille uusille opiskelijoille yhteisen orientaatiomateriaalin MyCourses-nimiselle verkkoalustalle. Materiaalissa esitellään opiskelun aloittamiseen
ja opintojen perusasioihin liittyviä asioi-

,

Oppimispalveluiden henkilökunta on
täällä sinua varten työskennellen opintojesi sujuvan edistymisen mahdollistamiseksi. Tarjoamme opiskelijoille muun
muassa opintoihin liittyvää neuvontaa
ja ohjausta muun muassa opiskelumahdollisuuksiin ja opintojen suunnitteluun
liittyvissä asioissa. Yliopisto-opinnot
aloittaessasi tulet huomaamaan opiskelun olevan paljon itsenäisempää kuin
mihin ehkä olet tottunut lukiossa tai
muussa edeltävässä koulutuksessasi.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jäisit
yksin opintoihin liittyvien kysymyksiesi
kanssa, vaan voit aina kääntyä oppimispalveluiden henkilökunnan puoleen!

, kW, V ja

tähän minun lauluni loppu.

Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakouluun!

A, monttööri,

ta, keskeiset IT-työkalut ja -järjestelmät
sekä eri tahojen tarjoamat tukipalvelut opiskelijoille. Tarkoituksena on, että
materiaali mahdollistaa opintojen sujuvan aloittamisen, ja odotamme, että
tutustut materiaaliin ennen orientaatioviikon alkamista. Linkin materiaaliin
löydät tämän oppaan mukana tulleesta
materiaalista.

Korkeakoulu
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Att studera på svenska vid Aalto
Fakta om svenskan vid Aalto

•

ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
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Arviontiviikko: 20.2.-26.2.2023
PERIODI 4:
Opiskelujakso: 27.2.-16.4.2023

tähän minun lauluni loppu.

Alla studerande har rätt att både skriftligen och muntligen använda svenska i

UNDERVISNING PÅ SVENSKA
Svenskspråkig undervisning erbjuds
främst inom det teknisk-vetenskapliga området. Kurserna är främst grundkurser och språkkurser för svenskspråkiga. Dessutom ordnas ett gemensamt
svenskspråkigt kandidatseminarium för
teknologie kandidatexamen.

ja

RÄTT ATT ANVÄNDA SVENSKA I STUDIERNA
(GÄLLER EJ BIZ-SKOLAN)

Opiskelujakso: 9.1.-19.2.2023

,

Vid Aalto-universitetet är examens- och
undervisningsspråken finska, svenska
och engelska, förutom vid Handelshögskolan (BIZ), där examens- och undervisningsspråken är finska och engelska.

PERIODI 3:

, kW, V ja

Examens- och undervisningsspråk

Arviontiviikko: 12.12. - 18.12.2022

A, monttööri,

•

Opiskelujakso: 24.10. - 11.12.2022

tähän minun lauluni loppu.

•

PERIODI 2:

ja

•

Arviontiviikko: 17.10.-23.10.2022

,

•

Opiskelujakso: 5.9. - 14.10.2022

, kW, V ja

•

Aalto-universitet är enligt lag tvåspråkigt.
Universitetet ansvarar för att
ett tillräckligt antal diplomingenjörer och konstmagistrar
med kunskaper i svenska utbildas för landets behov.
Undervisning ges på svenska främst på kandidatnivå.
Du har alltid rätt att använda
svenska i skriftliga och muntliga studieprestationer (gäller ej Handelshögskolan).
Det finns ca 1 000 svenskspråkiga studerande vid Aalto varav majoriteten studerar
vid de tekniska högskolorna.
Teknologföreningen (TF) är
den svenskspråkiga nationen vid Aalto för alla som
är svenskspråkiga eller har
ett intresse för svenskan.
De Nordiska utbytesprogrammen ger dig goda möjligheter
att avlägga en del av dina stu-

PERIODI 1:

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

•

tentamina, seminarier, övningsarbeten,
rapporter, avhandlingar och övriga studieprestationer. Ämbetsspråket vid universitetet är finska. Du har ändå rätt att
använda svenska och få betjäning på
det språk som du själv använder. Information, service och handledning gällande studierna kan fås på svenska. Ifall
du önskar få tentamensuppgifterna på
svenska bör du diskutera detta med den
ansvariga läraren minst två veckor före
tentamen.

Lukuvuosi 2022-2023

Arviontiviikko: 17.4.-23.4.2023
KONTAKTUPPGIFTER:

Studerandeservice på svenska
studieplanerare Pia Rydestedt
tfn. 050 560 8378
e-post: pia.rydestedt@aalto.fi
Otsvängen 1, rum Y199a

Korkeakoulu

PERIODI 5:
Monimuotoperiodi, jonka aikana opetus voidaan toteuttaa
eri tavoin
24.4.-11.6.2023

Korkeakoulu
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DOMINANTE
LAULA M ALLA M A AIL M ALLE

Avoimet harjoitukset ma 5.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 6.9. & ke 7.9.
Varaa koelauluaikasi
Dominanten fuksivastaavilta
Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@aalto.fi

Vilma Eskelinen
050 353 8804
vilma.eskelinen@aalto.fi

www.dominante.fi
#dominantechoir
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L
ti 13.9. klo 17
POLYTEKNIKKOJEN
Maarintie 8 (TUAS-talo)
A

K

T h e PLISÄTIETOA
o l yJAtILMOITTAUTUMINEN
ech Choi
www.polyteknikkojenkuoro.fi/koelaulut

Muutama vinkki vielä
Tämä fuksiopas on ollut täynnä kaikenlaista tietoa tapahtumista ja
toimikunnista ja tekemisestä. Toivottavasti olet nauttinut sisällöstä ja
odotat nyt innoissasi yliopistoelämän käynnistymistä täysillä! Halusimme
kuitenkin kerätä sinulle tähän meidän kahden nopeat vinkit opiskeluun.
A, monttööri,
, kW, V ja

• Yliopisto-opintojen aikana jokaiselle muodostuu oma tapa opiskella. Kuuntele vanhempien tieteenharjoittajien vinkkejä, mutta luo kuitenkin oma tyylisi
ja kokeile kaikkea! Joku oppii pian, että luennot ovat se paikka, missä itse oppii eniten, kun taas toinen huomaa oppivansa enemmän lukemalla materiaalia itsenäisesti tai kirjoittamalla muistiinpanoja kaverin kanssa.
• Laskareissa on paras mahdollisuus saada assareiden tuki ja ohjeet laskuharjoitusten laskemiseen. Vain osa laskareista on ns. pakollisia, mutta kaikkien kurssien laskareita kannattaa kokeillla!
• Jos et halua ostaa kaikkia kursseilla suositeltuja kirjoja, (mitä emme kyllä suosittelekaan, koska niitä on hurjasti), kannattaa suunnata kiltikselle tai Harald
Herlin -oppimiskeskukseen katsomaan, löytyisikö sieltä tukimateriaalia.
• Vaikka kaikki kurssit eivät luultavasti muotoudu lemppareiksi, opiskelu on tosi
hauskaa, kun sille vaan varaa tarpeeksi aikaa. Kannattaa hankkia jonkunmoinen kalenteri ja toimiva lukujärjestys itselleen!

,
ja
tähän minun lauluni loppu.
A, monttööri,

KALENTERI

, kW, V ja
,
ja
tähän minun lauluni loppu.

YLEISTÄ

ELOKUU
20.8. Varaslähtö
29.8.-2.9. Orientaatioviikko
SYYSKUU
6.9. Aalto Day One + Afterparty
8.9. Stadisuunnistus
21.9. Fuksisitsit
LOKAKUU
3.10. Fuksiproffabuffet
13.-15.10. FXQ (!!!)
29.10. Syyssitsit
31.10. Oikosulku
MARRASKUU
14.11. Fuksien juhlasitsit
27.-29.11. Otacruise
JOULUKUU
3.12. pikoJoule
15.12. Piparisauna

Yleistä
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Eka viikko
tähän minun lauluni loppu.

Ensimmäinen viikko, eli orientaatioviikko, on varattu täysin uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen. Kurssit alkavat siis vasta seuraavalla viikolla. Mitään lomailua ei kuitenkaan ole tiedossa, vaan orientaatioviikko tarjoaa kattavan informaatiopaketin opiskelusta ja tutustut samalla uusiin koulukavereihin. Orientaatioviikko
kannattaa varata kokonaan kalenterista, sillä ohjelmaa riittää jokaiselle päivälle.
Liittymällä fuksikurssinne Telegram-ryhmään, mihin linkki löytyy Viestintä-sivulta, pysyt kärryillä siitä mitä tuleman pitää.

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

, kW, V ja

,

ja

Orientaatioviikolla on luvassa seuraavanlaista ohjelmaa paikan päällä
mahdollisesti ulkona tai jopa koulun sisätiloissa:
•
Tutustutte omiin fuksiryhmiinne ja ISOihinne ja tulette
tapaamaan meidät eli sinun fuksikapteenisi.
•
Korkeakoulu järjestää jossain muodossa infotilaisuuksia opinnoista,
opiskelijoiden palveluista ja muista tärkeistä aiheista.
•
Pääsette tutustumaan Otaniemeen.
•
Tehdään teille omat lukujärjestykset.
•
Teekkarielämää-luento, missä käsitellään laajasti
teekkarikulttuurin eri ulottuvuuksia.

Lisäksi on seuraavanlaisia tapahtumia luvassa päiville:

, kW, V ja

TIISTAINA: Ohjelmassa on SIKnik! Täällä pääset tutustumaan
muihin killan fukseihin, ISOihin ja meihin chillailun merkeissä.

A, monttööri,

,

ja

MAANANTAINA: Haalarigaala ja Varauksen Purku, jossa pääsee
tutustumaan vielä paremmin uusiin fuksikavereihin ja muihin kiltalaisiin. Lisäksi saatte uudet puhtaanvalkoiset haalarinne!

KESKIVIIKKO: Otasuunnistus, jossa pääsee porukassa kiertelemään ympäri Otaniemeä ja tekemään toinen toistaan hauskempia juttuja!
TORSTAI: Torstaina pidetään hauskaa muiden ELEC-kiltojen

kanssa erilaisten pelien merkeissä.

PERJANTAINA: Perinteinen köydenveto, jossa tuhoamme ikiaikaisen vastustajamme Koneinsinöörikillan. Kun koneen fuksit
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Yleistä

ovat väriltään vihervaaleanpunaisia, kiltojen hallitukset iskevät yhteen ja hävinneen
hallituksen puheenjohtaja pääsee pulikoimaan Ossinlampeen. Illan päättävät legendaariset bileet, Kaukkarit.

Tämä takana
näkyvä rakennus,
Maarintie 8 (tuttavallisemmin TUAS-talo), on sähköteekkareiden kotirakennus,
sillä täällä sijaitsee rakas kiltiksemme! Monen kurssin
luennot tai laskarit ovat
myös täällä.

•

Ilmoittaudu läsnäolevaksi lukuvuodelle.

•

Aktivoi Aalto-tuunuksesi. (Lisätietoa löydät Inton (into.aalto.fi) uuden opiskelijan

•

Hanki opiskelijakortti (fyysinen tai sähköinen).

•

Hanki HSL-kortti, lisää hsl.fi

•

Osta haalarit ja laulukirja. Tarkemmat ohjeet oppaan lopussa!

•

Liity Telegram-ryhmiin (s. 5)

•

Vieraile killan nettisivuilla sahkoinsinoorikilta.fi

•

Varaa kalenterista 20.8. ja saavu Varaslähtöön (ks. takakansi)!

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,
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Hae ajoissa asuntoa esim. AYY:ltä tai HOAS:lta.

TL;DR
Mitä: Vuosisadan seikkailu
Milloin: 13.-15.10.2022
Mitä: Ystäviä ja kultaisia muistoja
Kuka: Sinä, fuksitoverisi ja pieni joukko fuksinmielisiä

, kW, V ja

•

A, monttööri,

Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea.

tähän minun lauluni loppu.

•

ja

Maksa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu ajoissa Kelalle.

,

•

, kW, V ja

ja

muistilistasta)

Aiemmin oli jo puhetta siitä, mitä excursiot ovat. Parhaiten kaikki selviää
itse kokeilemalla! Yksi säväyttävimmistä excursioista on Fuksiexcursio. Joka
syksy Sähköinsinöörikilta matkustaa vierailemaan länsinaapuriemme luo
Ruotsiin.
Matkalla pääsee esimerkiksi sitsaamaan ystävyyskiltamme KTH:n (Kungliga Tekniska Högskolan) Elektrosektionenin kanssa ja tutustumaan heidän
porukkaansa, käymään excursiolla paikallisessa huipputeknologiayrityksessä ja viihtymään bussissa. Lisäksi luvassa on paljon muutakin ohjelmaa, josta jää varmasti tarinoita tuleville jälkipolville.
Nimensä mukaisesti excursiolle osallistuu pääosassa teitä fukseja. Matkanjohtajina toimimme me istuvat kapteenit, sekä yrityssuhdetoimikunnan
vekkulit. Lisäksi matkalla mukana on isovastaava, vanhoja fuksikapteeneita, muutama liian innokas vanha kiltalainen, palkattu kuljetusalan ammattilainen ja osan matkasta satunnaise laivaturistit. Matkaseurueen koko on yhteensä hieman yli 50 henkilöä.
Tänä vuonna tämä perinteikäs seikkailu sijoittuu ajanjaksolle 13.10.-15.10,
kalenterit esiin. Matka alkaa torstaina Otaniemestä, ja takaisin kotona ollaan
lauantaina. Varaudu aivan uskomattomaan retkeen joka koettelee jokaisen
älyllisiä ja fyysisiä rajoja. Voi jumpe!

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

TO DO -lista

FUKSIEXCURSIO (FXQ)

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

,

ja

ja

,
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Otaniemi-Suomi
Otaniemessä kuulee välillä todella omituisia sanoja ja kirjainyhdistelmiä.
Tässä muutamia yleisimpiä, joilla pääset varmasti vauhtiin keskusteluissa.

ja

tähän minun lauluni loppu.
ja
,
, kW, V ja
A, monttööri,
tähän minun lauluni loppu.
ja

,

,

, kW, V ja
tähän minun lauluni loppu.
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A, monttööri,

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

Yleistä

ja

Yleistä

karikylänRoute66.Campuksemme
sykkiväaortta,poikamieskylän
valtaväylä.
Jodel-Anonyymiichattipalvelu,
jonkasisältööneikannataluottaa.
Nykypäivän ylilauta.
Julkku - Parillisina vuosina
julkaistava wappulehti
Juotos - SIK:n laulukirja
JämeräpartainenInsinööri-Teekkarientoimiavahtivamyyttinen
auktoriteetti
Jäynä - Hyvällä maulla ja pilke
silmäkulmassatehtykepponen,
jonkatarkoitusonilahduttaaniin
jäynääjiäkuinjäynänkohdetta
K
Kandidaattikeskus-Otakaari1.
Täällä tapahtuu suurin osa
ensimmäisenvuodenopiskelijoidenopetuksesta.Tunnettumyös
nimellä päälafka.
Kattosauna-JMT3A:nylimmässä
kerroksessasijaitsevasaunatila
Keto-AYY:nkeskustoimisto,sijaitsee osoitteessa Otakaari 11;
sisältää mm. palvelupisteen ja
asuntotoimiston
KIK - Hernelajike
Kilta - Saman tutkinto-ohjelmanopiskelijoidenyhdistys,eli
ainejärjestö
Kiltahuone eli Kiltis - Loistava
paikkatavatakavereitajaviettää
aikaa.Kahvia,teetä,tietokoneita,
lehtiä, sohvia, pelejä...
KK - Kemistikilta
KTH-KungligaTekniskahögskolan, serkkumme Tukholmassa
KY - Aalto-yliopiston
kauppatieteiden ylioppilaat
Kylteri - Kauppakorkeakoulun
opiskelija
Kyykkä - Vanha karjalalainen
perinnepeli,jonkateekkaritovat
ottaneet omakseen.
Köydenveto - Silloin tällöin
tarpeellinen voimasuhteiden
ratkaisemiseen.Tapa muuttaa
KIKkiläistenhaalaritvihertäviksi
syksyisin.
L
Lafka-Korkeakoulunosastotai

Tempaus - teekkareiden
järjestämä spektaakkeli, jolla
pyritäänkiinnittämäänsuuren
yleisön huomio johonkin
yhteiskunnalliseen seikkaan.
Tapahtuunoin5.vuodenvälein.
TerasSIK - 100-vuotiaan SIK:n
kunniaksi rakennettu terassi
Ransun edustalla
TF-Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta
TiK - Tietokilta
TKK - Edesmennyt Teknillinen
Korkeakoulu
TKY-EdesmenneenTeknillisen
Korkeakoulunylioppilaskunta
Toimisto - Pöhinäcenter, Killan
toimisto kiltahuoneella. Sieltä
käsin hallitus ja toimihenkilöt
pyörittävät killan toimintaa.
TOKYO - Aalto-yliopiston
Taideteollisen Korkeakoulun
opiskelijajärjestö
Toni - Sinun fuksikapteenisi,
sairaan kova jätkä
Tupsufuksi-Ensimmäistävuotta
lakkinsa omistava teekkari
Täffä - TF:n rakennus Dipolin
vieressä,jokatoimiiosakuntatoimintakeskuksenlisäksiruokalana,
oikealta nimeltä Urdsgjallar
Töpsölakki-Sähköfuksienoma
fuksilakki
U
Ullis - Ullanlinnanmäki, jonka
maastoonWappunajaLaskiaisena
saapuu hillittömät määrät
opiskelijoita ja muuta väkeä
V
Vappu-1.5.vietettäväkansallinen
juhlapäivä
VK - Vuorimieskilta
Väre - Opiskelurakennus, joka
kaikille taiteen ja suunnittelun
korkeakoulunlaitoksille.ABlocin
kanssasamassarakennuksessa.
W
Wappu - Teekkareiden juhla,
jokajärjestetään,josfuksimajuri
niin suo
Y
YTHS-Ylioppilaidenterveydenhoitosäätiö
Ä
Äiti - Älä unohda soittaa välillä!
ÄPY-Parittominavuosinailmestyvä wappujulkaisu
Ö
Øhlhäfv-EKAKienjärjestämäoluennopeusjuontikilpailu,juomana
lämmin ja hapoton kalja

,

vetämä ryhmä fukseja, jonka
kanssatutustutaanteekkariuteen
ja opiskeluun
Fuksisitsit-Sinuntodennäköisesti
ensimmäiset sitsisi.
G
Gorsu-SaunaJMT5A:nkivijalassa
Gravitaatio - AYY:n järjestämät
bileet laskiaistiistaina
H
Haalarit - Opiskelijan tunnus ja
edustusasu.Sähköinsinöörikillan
haalaritovatpuhtaanvalkoiset.
Hervanta-Tamperelaistenomalaatuinen versio Otaniemestä
HOAS-Helsinginseudunopiskelija-asuntosäätiö
HOPS-Henkilökohtainenopintosuunnitelma
HSL-Helsinginseudunliikennelaitos. Osoitteesta reittiopas.fi
löytyybussien,ratikoiden,paikallisjunienjametronaikataulut
Humpsvakar - Den roliga
teknologorkesternHumpsvakar
HYY-Helsinginyliopistonylioppilaskunta
Hymni-Teekkarihymni,lauletaan
aina keskiyöllä
I
IK - Rakennusinsinöörikilta eli
Raksa
Inkubio-Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta
IRCeliirkki-InternetRelayChat,
pikaviestintäpalvelu
ISOhenkilö-Vanhempitieteenharjoittaja, joka tutustuttaa
fuksiryhmänsäOtaniemenopiskelijaelämäänsekäopiskeluun
Aalto-yliopistossa
ISOvastaava - ISOhenkilöistä
vastaavakillantoimihenkilö,tänä
vuonna Heidi
Itäinen satamakaupunki Helsinki
Into - Koulun perus tietopankkisivu
J
Jaos-Killansisällätoimiierilaisia
jaoksia, joiden tarkoituksena
on hauska harrastetoiminta
JMT eli Jämeräntaival - Teek-

miessoittokunta
S
SCI - Aalto-yliopiston
perustieteiden korkeakoulu
Secureprint - Koulun tarjoama
verkkotulostin
Sillis-Silliaamiainen,jokajärjestetäänsuurienjuhlienseuraavana
aamuna
SIK-Sähköinsinöörikilta,meidän
oma rakas kilta <3
SISU - Tietojärjestelmä,
jonka avulla hallitaan omia
opintosuorituksia,ilmoittaudutaan kursseille sekä tentteihin ja
suunnitellaan opintoja
Sitsit-Akateemisetpöytäjuhlat,
joihinkuuluuoleellisenaosana
laulaminen
SK - Servinkuja
SMT eli Servin Maijan Tie (P)erhekylän valtaväylä
SmökkieliServinMökki -JMT:n
alkupäässäsijaitsevarakennus
(JMT2-4).Lukemattomienjuhlien
pitopaikka
Speksi - Humoristinen
laulunäytelmä,jossayllättävät
juonenkäänteetjaimprovisaatio
ovatarvossaan.Spekseihinkuuluu
myös vuorovaikutus yleisön
kanssa
Sähköpäivät-Kerranvuodessa
järjestettäväSuomensähkökiltojentapahtuma;järjestetääntänä
vuonna Otaniemessä!
SYL-Suomenylioppilaskuntien
liitto,poliittisempikattojärjestö
kaikille ylioppilaskunnille
T
Teekkari - Vähintään vuoden
opiskelluttekniikanylioppilas,jollaonoikeuskäyttääteekkarilakkia
TGeliTelegram-ks.Fuksioppaan
sivu 5
TJ eli Teekkarijaosto - AYY:n
jaosto, joka vastaa ylimpänä
teekkareihinliittyvistäasioista
Teekkarikylä - JMT:n, SMT:n,
Otakaaren sekä Otarannan
asunnot;paikka,jossateekkarin
on mukava asua
Teekkarilakki-Kauniskuusikulmainen viehättävällä tupsulla
ja ylioppilaskunnan kokardilla
varustettu kesälakki
Teekkarispeksi - Alayhdistys,
joka tuottaa häkellyttävää
näytelmäkulttuuria vuodesta
toiseen
TEK- Tekniikan Akateemisten
ammattiliitto

, kW, V ja
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DI-Diplomi-insinööri,teekkarin
tulevaisuuden haave
Dipoli-Aallonuusipäärakennus,
Entinen kongressikeskus
Dominante-Teekkarilähtöinen
sekakuoro
Domo-AYY:nasunnonhakupalvelu,löytyyosoitteestadomo.ayy.fi
Dösä - Bussi, HSL, näillä pääsee
kaikkialle
E
EKAK-Elektroteknologsektionens
Kalle Anka Kommitté, nopeita
kaljanjuojia Ruåtsista
ELEC - Aalto-yliopiston
sähkötekniikan korkeakoulu
ENG-Aalto-yliopistonInsinööritieteiden korkeakoulu
ESO-Eteläsuomalainenosakunta,
SIK:nystävyysosakuntaHYY:ssa
Excursio = Excu = XQ. Hyöty- ja
huviretkiteollisuudenkohteisiin.
PidempiäreissujaovatKotimaan
Pitkä ja Puolipitkä, sekä FXQ
F
FK - Fyysikkokilta
FTMK-Fuksitoimikunta.Kiltojen,
osakunnan ja korkeakouluyhdistyksenfuksikapteeneistasekä
fuksimajuristamuodostuvaelin,
joka on vastuussa fuksikasvatuksesta.
Fuksi - Ensimmäisen vuoden
opiskelija; fuksius kestää
seuraavaan järjestettävään
Wappuunsaakka,jolloinfukseista
tulee teekkareita
Fuksikapteeni-Vastuussaoman
kiltansafuksienvastaanotosta
jateekkarikasvatuksesta.Heidän
puoleen voi aina kääntyä, jos
jokin asia askarruttaa mieltä.
Fuksimajuri-Otaniemenfuksiasioidenjakaikkienfuksikapteenien
pomo.PäättääWapunjärjestämisestä.
Fuksipistekortti-Vihkonen,johon
kerätään fuksipisteitä
Fuksipiste-Jokaisestateekkariuteenliittyvästäasiastaannettava
piste, joilla pitää ansaita teekkarilakki Wappuun mennessä
Fuksiryhmä - ISOhenkilöiden

tonpuolellataasnäitäonlukuisia
OssiTörrönen-Legendaarinen
kunniateekkari(1915-2009),jonka
mukaanonnimettymuunmuassa
lampi ja talo
Ossinlampi - Teekkarikylän
päätepysäkkiälähelläsijaitseva
pieni lampi
Ossinsauna-SaunatilaOssinlinnassa, eli Otakaari 18:ssa
Otahalli-Otaniemessäsijaitseva
urheilukeskus
P
Palvelupiste - AYY:n toimisto,
jostasaatmm.asuntosiavaimenja
opiskelijakortin
(P)erhekylä-TeekkarikylänServin
Maijan Tien puoleinen osa
Phuxivator-TF:nfuksikapteeni
pikojoule-Häviävänpienimäärä
energiaa
pikoJoule-SIK:npikkujoulusitsit
PJK-Puunjalostajakilta(lausutaan
Puujiikoo)
PK - Polyteknikkojen kuoro
PO - Polyteknikkojen orkesteri
Poli-Historiastaperiytyvänimi
TKK:lle
Polyteekkarimuseo -Teekkariudesta kertova museo JMT 3:n
kivijalassa
Pomppa-lappeenRantalainen
perinnepallopeli
PoTa - Potentiaalin Tasaus, eli
SIK:n vuosijuhla
Prodeko - Tuotantotalouden
opiskelijoiden kilta
Prujaaminen - Luentomuistiinpanojen, laskareiden yms.
kopioiminen
(ei kovinkaan suositeltava
opiskelutapa)
Pruju - Opintomoniste, kurssin
oheismateriaali tai yleisesti
mikä hyvänsä mallivastaus
PT-Prosessiteekkaritry,Kemian
tekniikan opiskelijoiden
korkeakouluyhdistys
R
Raide-Jokeri-Työmaa,ehkäjoskus
tulevaisuudessa pikaraitiotie
Rantsu - Rantasauna, sijaitsee
JMT:n varrella JMT 5:n ja 7:n
takana meren rannalla
Ratikka-Raitiovaunu,kutsutaan
myös sporaksi
Ruoskapeli - Pisk Mig Hårdt!!!:n
aikanasuoritettavaaktiviteetti
RWBK - Retuperän WBK,
uudempaa ranskalaista
torvimusiikkia esittävä
legendaarinen Teekkaripalo-

A, monttööri,

A
ABloc-Kauppakeskus,jossaon
mm.Alko,apteekki,ruokapaikkojajaruokakauppoja.Samassa
rakennuksessa on Väre.
A Blanc - Vuoden paras jäynä
Aalto-sali-Kandidaattikeskuksen
toisessakerroksessa,Amfinalla
sijaitseva suuri luentosali
Aava-Aalto-yhteisjaosto,jonka
tavoitteena on tuoda yhteen
Aalto-yliopistossaopiskelevateri
alojen opiskelijat
AK - Arkkitehtikilta
Akateeminenvapaus-Luennoilla
ja laskareissa ei ole läsnäolopakkoa
Akateeminenvastuu-Oppiminen
on omalla vastuullasi
Alko-Valtionalkoholimonopoli.
Lähin löytyy A Blocista.
Alumni-Oppilaitoksessaaiemmin
opiskellut henkilö - Aallossa
yleensä vähintään tekniikan
kandidaatti
Alvari - 1. Alvar Aalto 2.
Kandidaattikeskuksenruokala
3.Kandidaattikeskuksentakana
oleva aukio
Amfi-Alvarinaukiotahallitseva
ulkoteatteri
ARTS-Aalto-yliopistontaiteiden
ja suunnittelun korkeakoulu
AS - 1. Automaatio- ja systeemitekniikankilta2.AivanSama
Assari eli Assistentti opetustoiminnassa avustava
tieteenharjoittaja
Athene-Informaatioverkostojen
kilta
AYY-Aalto-yliopistonylioppilaskunta: toimii opiskelijoiden
edunvalvojana ja järjestää
tapahtumia
B
BIZ - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
BP-BeerPong,hauskapallopeli
C
CHEM-Aalto-yliopistonkemian
tekniikan korkeakoulu
D
DG - Data guild

rakennus, esim. päälafka
LL,Lakinlaskijaiset-30.9.AYY:n
järjestämät bileet, joissa teekkarilakitlasketaantalvilepoon.
Laskarit - Laskuharjoitukset tai
laskuharjoitustehtävät;kurssiin
kuuluvatilaisuusjossalasketaan
assarintailuennoitsijanjohdolla
tehtäviä
Lukkari - Laulunjohtaja, joka
ylläpitää tunnelmaa ja aloittaa
lauluja sitseillä
Länsimetro-Matinkyläänastijatkettumetronpätkä,jokapysähtyy
myösOtaniemessä.Ehkähelpoin
tapapäästäitäiseensatamakaupunkiin.
M
Maari-Maarintalo,Otaniemeläinen rakennus joka on täynnä
tietokoneluokkiajaopiskelutiloja,
auki 24/7
Matkakortti - Muoviläpyskä,
johonvoiladataaikaataiarvoa,
jottapääseekulkemaanjulkisilla
kulkuvälineillä.Toimiimyöskulkukorttina koulun tiloissa.
MK - Maanmittarikilta
Mursu-Kauppakorkeakoulunfuksi
MyCourses - Tietojärjestelmä,
jonka avulla hallitaan kurssien
aikatauluasekäopiskelumateriaalia
N
NiemennokkaeliNiemenkärki
- Luonnonkaunis virkistysalue
Servinniemenkärjessä,nuotioita
ja makkaraa
Niemi - Otaniemi, Otaonnela
Noppa-Opintopistetaipeliväline
Nude - Alasti, nakuna
NuDe - Nuoret Designerit
O
Oikosulku - SIK:n fuksibileet
Oltermanni-Killanyhdyshenkilö
korkeakouluun;tunnetaanmyös
juustomerkkinä
Opiskelijanumero- Saat omasi
viimeistäänsyksylläaloittaessasi
opinnot.Tulettarvitsemaansitä
ainajakaikkialla.Opetteleulkoa.
Opintoneuvola-Auttaaopintoihin
liittyvissä ongelmissa
Opintopiste-Opintosuoritusten
kvantitatiivinenmääreuudessa
tutkintorakenteessa.
Opiskelijakortti - Monessa
paikassa hyödyllinen läpyskä,
jolla todistat olevasi opiskelija.
Nykyään myös sähköisenä.
Osakunta - Otaniemen ainoa
osakuntaonTF;HelsinginYliopis-
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Otaonnela kartalla
14. Alvarin aukio

Open Innovation House, Maarintie 6

SITSI- JA SAUNATILOJA

3.

Micronova, Tietotie 3

15.

Servin Mökki (Smökki), Jämeräntaival 4

4.

Maarintalo, Sähkömiehentie 3

16.

Gorsu, Jämeräntaival 5

5.

Kandidaattikeskus (päälafka), Otakaari 1

17.

Rantasauna (Rantsu), Vastaranta 1

6.

Kemianlafka, Kemistintie 1

18. Otakaari20 eli OK20

7.

Konelafka, Otakaari 4

8.

Harald Herlinin -oppimiskeskus (kirjasto),

RUOKAPAIKKOJA

Otaniementie 9

19.

YTHS, Otakaari 12

20. Valimo, Vuorimiehentie 7

Varaslähdön sauna!

ja

Otahalli, Luolamiehentie 7

12.

Opiskelijakulttuurimuseo, Jämeräntaival 3

22. Dipoli, Otakaari 24

13.

Otaniemen kappeli, Jämeräntaival 8

23. A Bloc ja Väre, Otaniementie 12-14
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11.

Teknologföreningen (Täffä tai TF),
Otakaari 22

A, monttööri,

tähän minun lauluni loppu.

A, monttööri,

24. T-talo, Maarintie 10

tähän minun lauluni loppu.

10. AYY:n keskustoimisto, Otakaari 11

ja

21.

Kvarkki, Otakaari 3

,

9.

Varaslähtö on täällä!

,

2.

Opiskelijaelämän yksi siisteimmistä ja näkyvimmistä jutuista on
opiskelijahaalarit, jotka muovautuvat ajan saatossa usein enemmän
tai vähemmän käyttäjänsä näköisiksi. Sähköinsinöörikillan fuksina olet
etuoikeutettu hankkimaan omat puhtaanvalkoiset haalarisi heti ensimmäisenä opiskelupäivänä! Haalarit kustantavat sinulle vain 35€!
Teekkarit ovat erityisen aktiivista haalarikansaa, ja tämä näkyy
muun muassa laulukulttuurin rikkaudessa. Sähköinsinöörikillan oma
laulukirja Juotos sisältää lähes kaikki tunnetut ja perinteiset teekkarilaulut, joita erinäisissä tilaisuuksissa lauletaan. Laulukirjan avulla pääset myös tutustumaan SIKkiläisiin lisäsäkeistöihin ja perehtymään
mielenkiintoisiin historiapläjäyksiin. Juotoksen saat omaksesi huokeaan 8€ hintaan.
Miten saat haalarit ja laulukirjan itsellesi? Helpoin ja nopein tapa on
maksaa ostoksesi alla olevien maksutietojen mukaisesti etukäteen, ja
ottaa ensimmäisenä päivänä kuitti ostoksistasi mukaan. Kuitiksi kelpaa esimerkiksi verkkopankista tulostettu maksutosite, jota vastaan
saat tuotteet.
Muista käyttää oikeaa viitenumeroa!

, kW, V ja

TUAS-talo, Maarintie 8

A, monttööri,

1.

Ensimmäinen päivä alkaa täältä!

tähän minun lauluni loppu.

Pukeudu muotiväriin
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9

ja

ja

,

13

4

,

15
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2

16
12

7

1

A, monttööri,

24

Saajan
FI97 1309 3000 1118 23 Tuote:
tilinumero:
Haalarit:
Juotos:
Saaja:
Aalto-yliopiston
Sähköinsinöörikilta ry Yhdessä:

18
5

21

23

14
22
8

3

10
11

6
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17
tähän minun lauluni loppu.

19

20

Yleistä

Maksajan
Allekirjoitus:

Hinta:

Viitenumero:

35 €
8€
40 €

709518
809528
909538

Viitenumero: katso yltä
Eräpäivä 25.8.2022

Yleistä
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A, monttööri,
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tähän minun lauluni loppu.
A, monttööri,
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tähän minun lauluni loppu.
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ja

ja

,
ja

ja

,

,

tähän minun lauluni loppu.
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tähän minun lauluni loppu.

, kW, V ja

A, monttööri,

A, monttööri,

Piirrä tähän oma sähköpiirisi!

71
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SIK-KIKstart
Otaniemi 20.8.2022
N... Y... NYT!
27.8. kello 16 alkaen Alvarin aukiolla jyrähtää, kun innokkaat uudet
sähköfuksit pääsevät ensimmäistä kertaa maistelemaan teekkariutta ja tutustumaan uusiin opiskelukavereihinsa, ISOihin ja muihin killan toimijoihin! Luvassa on rentoja pihapelejä, paljon tutustumista, hauskaa seuraa, grillailumahdollisuudet sekä tietysti aurinkoista
säätä*.
Iltapäivän edetessä, siirrymme
juuri sopivassa hetkessä Otakaari 20 rakennuksen tiloihin.
Siellä on saunomis-, paljuilu
ja pelailumahdollisuudet sekä
tarjolla myös pientä naposteltavaa. Kannattaa ottaa mukaan
mukavat vaatteet ja saunakamppeet sekä jotain grillattavaa. Nähdään varaslähdössä!

*Aurinkoinen sää tilattu, reklamaatiot:
ftmk@sahkoinsinoorikilta.fi

Jos tarvitset yösijaa varaslähdön ajaksi, otathan yhteyttä
kippareihin, niin sellainen sinulle järjestetään! Myös muissa kysymyksissä ja ajatuksissa voit olla meihin yhteydessä.
Viestejä odotellessa!

