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karielämän pyörteissä, mutta perehtymällä oppaaseen kunnolla, on sinulla edes 
jonkinlaiset perustiedot suoriutua eteen tulevista ongelmatilanteista. Perustiedot 
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Syvällisempää tutkiskelua sekä perehtymistä varten kannattaa ottaa mukaan myös 
mahdollisimman monta optiota. Optiot on lueteltu alla seuraavasti: 

-v virvoitusjuomia
Virvoitusjuomia on syytä hankkia paljon ja lähelle. Nauti ne kylmänä ja tasaisin 
välein, kuitenkin siten, ettei läpivirtausnopeutta ylitetä.

-t teekkarihenkeä
Teekkarihengestä ei ehkä vielä voida puhua, mutta tärkeintä on, että olet hen-
gessä mukana.
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Tulet tutustumaan aivan uudenlaiseen elämäntapaan ja siksi ennakkoluulotto-
muus on perusedellytys.
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Fuksiwaarin tervehdys

Onnittelut mainiosta opiskelupaikan valinnasta ja 
tervetuloa maailman parhaimpaan Tietokiltaan! 
Edessäsi on mitä ikimuistoisin fuksivuosi Otanie-
messä. Tulevaisuutesi näyttää siis äärimmäisen 
hyvältä!

Minä olen Joona Haavisto ja toimin fuksiwaa-
rinasi tästä hetkestä mahdolliseen Wappuun 
2017 saakka. Tavoitteenani on tutustuttaa sinut 
teekkarikulttuurin monimuotoiseen maailmaan, 
opiskeluihin Aalto-yliopistossa ja ennenkaikkea 
tehdä fuksivuodestasi ikimuistoinen. Olen fuksi-
waarinasi olemassa juuri sinua varten. Jos miel-
täsi askarruttaa jokin tai ongelmia ilmenee ota 
rohkeasti yhteyttä soittamalla, sähköpostilla tai 
vedä hihasta kun syksymmällä näemme. 

Olet ensimmäisen vuoden opiskelijana etuoi-
keutetussa asemassa. Me teekkarit arvostam-
me fuksikasvatusta erityisen paljon ja sen tulet 
kyllä huomaamaan tulevan vuoden aikana. 
Jotain siitä kertoo jo se, että mukana sinun 
vuottasi tekemässä on tämä mahtava porukka: 
yli 30 ISOhenkilöä, Tietokillan hallitus sekä sen 
toimihenkilöt ja muut jäsenet. Heihin kaikkiin 
pääset tutustumaan killan eri tapahtumissa, 
joissa löydät varmasti myös itsellesi saman-
henkistä seuraa.

Syksyllä tulet kokemaan elämässäsi suuria 
muutoksia: on uusi koulu ja sen uudet kujeet, 
uudet ihmiset sekä uusi kulttuuri. Edessäsi 
saattaa olla myös muutto pois kotoa, ehkä jopa 
uusi asuinpaikkakunta. Ei kuitenkaan huolta, 
sillä kokemuksesta voin sanoa, että kaikesta 

tästä selviää ilman suurempia ongelmia. Itse 
muutin vuonna 2014 pois Raumalta ja vaikka 
muutto ja alku ensimmäisessä omassa ko-
dissa olikin jännittävää, niin nopeasti uuden 
kaupungin nähtävyydet ja oman kodin vapaus 
veivät voiton. Kaikesta selvittiin, ja olen varma 
että niin tulet sinäkin tekemään.

Opiskelu yliopistossa on täysin erilaista kuin 
lukiossa. Akateeminen vapaus antaa suuria 
mahdollisuuksia suunnitella lukuvuosi aivan 
oman näköisekseen. Pakollisia ns. “Yleissivis-
täviä” kursseja on vähän, joten eniten itseään 
kiinnostavien kurssien pariin pääsee halutes-
saan jo ensimmäisenä syksynä. Luennoilla 
istuskelua ei paljoa valvota, sillä suurimmalla 
osalla kursseja ei ole pakollisia läsnäoloja sekä 
tietotekniikan kursseista monet voi suorittaa 
kokonaan etänä omalta kotikoneeltaan.

Vapauden tuoma vastuu voi kuitenkin yllättää 
ikävästi. Kukaan ei ole seuraamassa opinto-
jesi etenemistä. Vaikka lukiossa on mahdol-
lisesti pärjännyt hyvin juurikaan lukematta, 
yliopistokurssien joukosta voi löytyä yllättäviä 
haasteita. Kannattaa olla varovainen varsinkin 
kurssien kanssa, joissa läsnäoloja ei valvota, 
sillä tentti voi olla edessä yllättävän nopeasti 
ja yhdessä illassa kurssin sisällön pänttäämi-
nen onnistuu harvoin. Kannattaakin siis etsiä 
mahdollisimman nopeasti juuri sinulle sopiva 
tapa opiskella sekä sopiva opiskeluporukka. 
Kaverin kanssa vaikeimmatkin asiat sujuvat 
paljon mukavammin.

Elämän Otaniemessä ei silti kannata antaa 
olla pelkkää pänttäämistä, sillä Niemellä on 
kaikille uskomattoman paljon tarjottavaa. 
Yli 2500 opiskelijan asuttamaan Teekkariky-
lään mahtuu monenlaisia ja monista asioista 
kiinnostuneita asukkaita: yhdistyksiä löytyy 
kuorolaulusta amerikkalaiseen jalkapalloon 

ja teatterista radioamatööreihin. Itse olen 
löytänyt yhdistystoiminnan parissa mahtavia 
kokemuksia ja hienoja ihmisiä. Kannattaakin 
lähteä yhdistystoimintaan innokkaasti heti 
mukaan, ja kysyä vanhemmilta opiskelijoilta 
juuri sinua kiinnostavista yhdistyksistä. Suo-
sittelen myös luopumaan kaikista erilaisiin 
opiskelijoihin kohdistuvista stereotypioista 
ja tutustumaan avoimin mielin myös muiden 
alojen opiskelijoihin. Jokaisesta kontaktista on 
varmasti hyötyä myöhemmin.

Aalto-yliopisto on jatkuvan muutoksen pyör-
teissä. Yliopiston 6 vuoden taipaleen aikana 
ovat hakukohteet ja koulutusohjelmat muut-
tuneet sekä viime syksynä kandidaattitason 
kauppatieteiden opetus siirtyi Otaniemeen. 
Muutokset eivät ole loppumassa ja se näkyy 
monissa työmaissa ympäri kampusta. Län-
simetro aukeaa pian sekä myös taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulun toiminnot hiljal-
leen muuttavat Arabianrannasta Otaniemeen. 
Vaikka muutoksia tapahtuukin jatkuvasti, Ota-
niemen otaonnela jatkaa teekkarikulttuurin 
ja teekkariperinteiden kehtona. Ota itse roh-
keasti selvää, mistä kaikesta teekkariudessa 
onkaan kyse ja nauti ensimmäisestä vuodes-
tasi pilke silmäkulmassa opintojen lomassa 
hauskaa pitäen.

Nyt on vielä aikaa ladata akkuja ja nauttia 
kesän lämmöstä sillä edessäsi on yksi kiirei-
simmistä ja mahtavimmista vuosistasi. Nauti 
siitä täysin siemauksin ja avoimin mielin. Fuk-
sivuoden voit kokea vain kerran elämässäsi. 

Kesäisin terveisin,

Joona Haavisto
fuksiwaari@tietokilta.fi
044 2541514
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Onnittelut vielä kerran aivan mahtavan opiskelupaikan valinnasta ja tervetuloa  Aalto-yliopis-
toon ja Otaniemeen!

Moikka! Olen Mikael, tuttavallisemmin Miku, neljännen vuosikurssin tietotekniikan opiskelija ja 
Tietokilta ry:n hallituksen puheenjohtaja. Tietokilta on tietotekniikan pääaineen opiskelijoiden 
ainejärjestö, joka järjestää jäsenistölleen kaikenlaista toimintaa aina yritysvierailuista rentout-
taviin saunailtoihin ja sitseihin. Itselle kiltatoiminta on ollut yksiä opiskeluaikani parhaimpia 
asioita ja olen saanut ystäviä, joita uskon näkeväni koko loppu elämäni ajan niin työelämässä 
kuin vapaa-ajalla. Kiltatoiminta on myös erinomainen tapa rentoutua opiskelusta ja viettää 
aikaa saman alan opiskelijoiden kanssa, joten kannattaa ehdottomasti lähteä kiltatoimintaan 
mukaan!

Otaniemessä opiskelijoiden etuja ja oikeuksia valvovat Tietokillan lisäksi kaiken kaikkiaan 14 
kiltaa, ylioppilaskunta, yksi korkeakouluyhdistys sekä yksi osakunta, jotka edustavat eri opinto-
suuntauksien opiskelijoita. Otaonnelassa toimii myös lukuisia harrastus- ja vapaa-ajantoimin-
nan järjestöjä, joiden toimintaan kannattaa ehdottomasti tutustua.

Fuksivuosi on suurien muutoksien aika. Saatat muuttaa pois kotoa 
ja yliopistomaailmaan siirtyminen tuo suuria muutoksia opiskeluun. 
Kaiken tämän myllerryksen keskellä muista kuitenkin ennen kaikkea 
nauttia tulevasta vuodesta. Fuksivuosi on ainutlaatuinen kokemus elä-
mässä, jonka voi viettää vain kerran. Muista myös, ettei ole olemassa 
yhtä oikeaa kaava fuksivuodelle vaan tee omasta fuksivuodestasi juuri 
itsesi näköinen. Muista nauttia kesästä ja nähdään syksyllä!

Mikael Harju
Tietokillan puheenjohtaja

Kuvia viime vuoden fuksitapahtumistaTervetuloa Tietokiltaan
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Onko siitä todella vierähtänyt jo vuosi, kun 
oma fuksioppaani kilahti postiluukusta? Ja mil-
lainen vuosi se on ollutkaan. Tuo heinäkuinen 
päivä kirjekuorineen saapui merkiksi yhden 
elämäni suurimman seikkailun alkamisesta. 
Uskon, että sinäkin tulet muistelemaan tätä 
hetkeä samalla tavalla. Fuksivuosi on ainut-
kertainen kokemus alusta loppuun, josta en 
vaihtaisi hetkeäkään pois.

Muistan ahmineeni fuksioppaan sivuja silmät 
ymmyrkäisinä, häkeltyneenä uuden tiedon 
tulvasta. Sinullakin on kaikennäköistä uutta 
tiedossa: jos ei uudelle paikkakunnalle muut-
toa ja yksin asumista, vähintäänkin uusia ystä-
viä, kursseja ja tilanteita. Muut ovat samassa 
tilanteessa, joten älä turhaan jännitä, vaan 
ota avosylin vastaan, mitä fuksivuodellasi on 
sinulle annettavaa.

Syksy starttaa perinteisesti vauhdikkaalla ta-
pahtumien vyöryllä, mutta fuksitapahtumia 
löytyy kiltamme kalenterista ympäri vuoden. 
Ne ovat erityisesti sinulle ja kanssafukseillesi 
tarkoitettuja, ja niissä on helppo kohdata 
muita opiskelijoita. Esimerkiksi ennen koulun 
alkua järjestettävä Varaslähtö helpotti ensim-
mäisen päivän paniikkia merkittävästi, kun 
ihmismerestä löytyi jo tuttuja kasvoja. Toivot-
tavasti tänä vuonna näen sinut siellä!

Fuksitapahtumien lisäksi kilta järjestää ympäri 
vuoden muutakin hassunhauskaa toimintaa 
teatteriesityksistä yritysexcursioihin. Suositte-
len myös niihin osallistumista: killan tapahtu-
missa ei voi olla viihtymättä!  Mahdollisuudet 
eivät myöskään lopu kiltamme rajoihin, sillä 
Otaniemestä löytyy yhdistyksiä joka lähtöön. 
Jos olet aina halunnut kokeilla esimerkiksi jota-
kin uutta harrastusta, nyt on sen aika.

Onnistuneelle fuksivuodelle ei kuitenkaan ole 
kaavaa, joten tee siitä omannäköisesi! Kurkkaa 
rohkeasti myös sivupoluille. Ennakkoluulotto-
muus ja avoin mieli vievät jo pitkälle.

Viimeiseksi tahdon vielä onnitella mahtavasta 
opiskelupaikasta ja toivottaa sinut tervetul-
leeksi Tietokiltaan. Me tulemme olemaan 
tukenasi matkallasi teekkariksi. Nauti seikkai-
lustasi!

Milla Alakuijala
Tupsufuksi

Vuoden fuksin muistelmat

“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan 
olleet raakoja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa 
tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taus-

tasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja 
kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja on var-

maan edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla 
liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, eikä 

ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen 
iloisen hetken aikaansaamiseksi.” 

-- Ossi Törrönen

30. Jäynäkilpailu on käynnissä

“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet 
raakoja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapah-
tuneita mellastuksia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasävel, 
ja tarkoituksena oli tuottaa yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille 
asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja on varmaan 
edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liik-
kuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, eikä ketään 
vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen 
hetken aikaansaamiseksi.” 

Ossi Törrönen
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Fuksitoimikunta 2016

opastaa sinut fuksivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua, mikäli sellaisen teille päätän järjes-
tää. Fuksivuotesi aikana pääset keräämään fuksipisteitä, joiden avulla voit osoittaa ansainneesi 
tupsulakin mahdollisena wappuna. Fuksipisteet ovat mitä mainioin tekosyy tutustua teekkari-
kulttuuriin ja sen perinteisiin, hauskanpitoa unohtamatta!

Rohkaisen sinua heittäytymään täysillä mukaan toimintaan. Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhen-
kilöihin sekä fuksitovereihisi. Yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä ne uudet ystävät, joihin 
opiskeluaikanasi tutustut, ovat opintojesi lisäksi tärkein asia, mitä yliopistoelämä voi sinulle 
tarjota. Kannustan sinua tekemään yhdessä fuksitovereittesi kanssa fuksivuodestanne teidän 
näköisenne ja pitämään ennen kaikkea hauskaa.

On suuri kunnia päästä seuraamaan sinun ja tovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule roh-
keasti juttelemaan milloin vain. Näillä sanoilla haluan toivottaa sinulle aivan loistavaa fuksivuot-
ta!
     
     Turkka Helin
     Fuksimajuri

Tervehdys arwoisa tekniikan ylioppilas, fuksi. 
Ensimmäisenä haluaisin onnitella sinua 
uudesta opiskelupaikastasi ja toivottaa sinut 
tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhteisö-
ämme. Olet tehnyt loistavan valinnan tulla 
opiskelemaan Aalto-yliopistoon!

Minä olen fuksimajuri Turkka Helin ja 
tehtävänäni yhdessä fuksikapteeneiden ja 
ISOhenkilöiden kanssa on tehdä sinun fuk-
sivuodestasi unohtumaton. Toimin ylioppi-
laskunnassamme AYY:ssä ja johdan kaikkien 
yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa fuk-
sitoimikuntaa eli tuttavallisemmin FTMK:ta.

Olet aloittamassa uutta vaihetta elämässäsi. 
Yliopisto on ympäristönä hyvin erilainen kuin 
vaikkapa lukio ja se mahdollistaakin aivan uu-
denlaisia kokemuksia. Akateeminen vapaus 
tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia 
opintojen saralla, mutta vastapainona se 
tuo akateemisen vastuun. Voit suunnitella 
opintosi ja opiskelutahtisi hyvin vapaasti, 
mutta sinulla on myös vastuu opintojesi 
etenemisestä. Monialainen yliopisto mahdol-
listaa opintojen lisäksi ennennäkemättömän 
laajan opiskelijatoiminnan. Otaniemessä 
opiskelee teekkareiden lisäksi myös kauppa-
tieteen ylioppilaita, mikä luo niin opiskelun 
kuin opiskelijatoiminnan saralla täysin uusia 
mahdollisuuksia.

Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa 
sisään, on monella tapaa ainutlaatuinen 
ympäristö tehdä ja kokea. Teekkaritoiminta 
tunnetaan erityisesti ennakkoluulottomas-
ta tekemisen meiningistä. Tämä näkyykin 
valtavana määränä erilaisia tempauksia ja 
projekteja. Otaniemi on mitä mainioin paikka 
harrastaa ja kokeilla kaikkea uutta ja ihmeel-
listä. Opiskelujen vastapainoksi Otaniemestä 
löytyykin jokaiselle varmasti juuri se oma 
juttu, jota tehdä vapaa-ajallaan.

Teekkarit ovat kautta pitkän historiansa 
näkyneet ja kuuluneet niin Otaniemessä 
kuin aikanaan Helsingissä. Otaniemen ul-
kopuolella teekkarit tunnetaan parhaiten 
äänekkäistä tempauksistaan, jäynistään, 
wappulehdistään sekä teekkarilauluistaan. 
Teekkarilakki, tuo tekniikan ylioppilaiden 
ylin ja arvokkain tunnus, on ollut käytös-
sämme jo yli 120 vuotta. Teekkarit ovat 
tunnettuja pitkien perinteiden vaalimises-
ta jäämättä koskaan niihin jumiin. Teek-
karikulttuuri onkin kaikkea sitä hassua tai 
hullua, mitä kulloisetkin teekkarit sattuvat 
keksimään.

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perin-
teet Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea 
oman fuksikapteenisi tehtävänä on auttaa 
sinua opiskelijaelämän aloittamisessa sekä 

Fuksimajurin tervehdys
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Tervetuloa uudet opiskelijat – välkommen nya 
studenter - welcome incoming students! Ter-
vetuloa Aalto-yliopistoon, sen perustieteiden 
korkeakouluun ja onnitteluni erinomaisesta 
opiskelupaikan valinnasta! Välkomna till Aalto-
universitetet, till högskolan för teknikveten-
skaper. Jag gratulerar för ett utmärkt val av 
studieplatsen! Welcome to the Aalto University 
School of Science. I congratulate you for an 
excellent choice of where to study. 

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi 
School of Science, lyhenteenä Aalto SCI – on 
koti korkeatasoiselle opetukselle ja tutkimuk-
selle. Kouluumme haetaan neljään hakukoh-
teeseen kandidaattitutkintoa varten (teknillinen 
fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka, infor-
maatioverkostot, tuotantotalous). Tarjoamme 
jatkoa varten kuusi maisteriohjelmaa sekä 
kansainvälisiä yhteisohjelmia, mm. European 
Institute of Technologyn (EIT) verkostossa. SCIn 
hakukohteet ovat tekniikan ja luonnontieteiden 
alan halutuimpien joukossa koko maassa. 

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppi-
misen kehittäminen. Aalto-yliopistossa tiede 
ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Halu-
amme luoda edellytykset ja tarjota ympäristön 
monipuolisiin, perinteiset rajat ylittäviin opin-
toihin. Uutta voidaan kuitenkin rakentaa vain, 
jos opinnot ja tulevan insinöörin työ perustuvat 
vankalle osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityis-
tä huomiota kandidaattiopintojen sisältöön ja 
sujuvuuteen. Tekniikan kandidaatin tutkinto 
on lyhyt, mutta huomaat voivasi itse pitkälti 
päättää, mihin siinä keskityt.

Koulumme osaa tutkia. Perustieteiden korkea-
koulussa toimii mm. viisi Suomen Akatemian 
tutkimuksen huippuyksikköä ja yleensä monia 
kansainvälisen eturintaman tutkimusryhmiä. 
Tutkimuksen painoalueita ovat mm. materi-

aalifysiikka ja nanoteknologia, neurotieteet 
ja lääketieteellinen tekniikka, matemaattiset 
ja laskennalliset tieteet, tietotekniikka sekä 
teknologiayritysten strateginen johtaminen. 
Yrittäjyys ja start-up-kulttuuri ovat korkeakou-
lulle tärkeitä. 

Aalto-yliopisto kansainvälistyy vauhdilla: henki-
lökunta, ja opiskelijat näyttävät tämän opinto-
jesi arjessa. Aalto-yliopisto tukee ja kannustaa 
vaihto-opiskelua ulkomailla opintojaksojen 
sisällyttämistä tutkintoon mm. erilaisten yhteis-
työverkostojen ja stipendien avulla. Siirtyminen 
lukiosta yliopistoon on suuri muutos. Yliopisto-
opinnot ovat haaste, koska opiskelija on itse-
näinen ja vastuullinen toimija: mitä opiskelet, 
koska, ja miksi? Korkeakoulu haluaa yhdessä 
kiltojen kanssa auttaa tässä sinua – ”kysy roh-
keasti”.  Opintojen tavoite on vauhdikkaasti 
suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto, ja 
valmistuminen osaavaksi, kansainvälisen tason 
diplomi-insinööriksi. Me Aalto-yliopistossa ha-

Kandidaattiohjelman johtajan tervehdys

Grattis till din studieplats och välkommen till 
Aalto universitetet! Du skulle inte ha kunnat 
välja bättre, framför dig har du nämligen det 
fantastiska phuxåret. 

Jag heter Annika Lehto och är Phuxivator på 
TF (Teknologföreningen), den svenskspråkiga 
nationen vid Aalto universitetet. Min viktigaste 
uppgift är att ta hand om TF’s phuxar, det vill 
säga dig. Som hjälp har jag samlat ett fantas-
tiskt gäng storasyskon som kommer att hjälpa 
dig, och även en egen megataggad kommitté: 
PhuxK (Phuxkommittéen). 

Det kommer att ordnas en massa program för 
er. Jag rekommenderar att modigt vara med 
på allt genast från början. Då lär du känna de 
andra phuxarna och även äldre studerande. 
Dessutom ska du samla phuxpoäng. De som 
får tillräckligt med phuxpoäng kan nämligen få 
teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!

Den här phuxblaskan innehåller mycket in-
formation och det är omöjligt att komma ihåg 
allting. Kolla särskilt på to-do listan och ta med 
denna första dagen du kommer till Aalto. Kom 
ihåg att du kan kontakta mig när som helst om 
du har frågor gällande Otnäs, Aalto, TF, bostä-
der, studier, studiestöd, fester eller vad du än 
funderar på. Jag svarar garanterat!

Trevlig fortsättning på sommaren! Vi ses snart!

Kram!

Annika Lehto
Phuxivator
+358 400 492018
phuxivator@teknolog.fi

Phuxivatorns hälsning!
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Moikka fuksi!

Onnittelut loistavasta opiskelupaikan valin-
nasta, ja lämpimästi tervetuloa Tietokiltaan! 
Minä olen Emma Ahonen, Tietokillan ISOpo-
mo, eli vastaan koko killan ISOtoiminnasta. 
ISOhenkilöt ovat vähintään toisen vuosikurs-
sin opiskelijoita, joiden tarkoitus on opastaa 
fukseja opiskelijaelämän alkutaipaleella sekä 
tutustuttaa heitä teekkarikulttuuriin ja kiltaan. 
ISOt ohjaavat noin kolmen hengen porukois-
sa omaa fuksiryhmäänsä, ja apuna heillä on 
myös hallituskummi, eli yksi killan hallituksen 
jäsenistä. Oman fuksiryhmäsi ja siten myös 
ISOsi saat tietää heti orientaatioviikon ensim-
mäisenä päivänä.

Jos jokin asia askarruttaa mieltäsi, kannattaa 
aina kääntyä ISOjen puoleen, sillä he ovat 
fuksien tukena. ISOtkaan eivät välttämättä 
aina tiedä vastauksia kaikista kinkkisimpiin 
kysymyksiin, mutta he osaavat kyllä ohjata 
sinut oikean tyypin luo. Tärkeintä on kuitenkin 
muistaa, että tupsulakin luota löytää aina apua 
– riippumatta killasta tai vuosikurssista!

Viimeisenä muttei suinkaan vähäisimpänä 
ISOjen tehtävänä on tehdä sinun fuksivuodes-
tasi ikimuistoinen! ISOt järjestävät kaikenlaista 
hauskaa aktiviteettia omissa fuksiryhmissään, 
killan kesken tai peräti myös kiltarajojen yli, 
joten kannattaa lähteä avoimin mielin mukaan 
kaikkeen. Fuksivuosi on täynnä ihmeitä ja uu-
tuuksia, joten ota siitä kaikki irti!

Emma Ahonen
ISOpomo 2016

ISOt terveiset!

luamme, että tutkintosi johtaa haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapoluilla. Yhteys Aaltoon säilyy 
myös täältä lähtemisen jälkeen sillä yliopiston ja kiltojen alumnitoiminta on vahvaa. Aalto-yliopisto 
ja sen perustieteiden k o r k e a k o u l u suosii avointa, kriittistä keskustelua ja opiskelijan laaja-
alaista osallistumista oppimisen ja tutkimustyön yhteisön toimintaan. Koulutamme vastuullisia, 
itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja 
näyttää suuntaa kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!

Mikko Alava

Professori, Teknistieteellisen kandidaattiohjelman johtaja

SCI:n fuksikapteenit.
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International Greetings

Congratulations, freshmen, on making it this 
far!	You’ve	taken	but	the	first	steps	into	the	
life of a Teekkari in the Computer Science 
Guild, and I can guarantee you that you’re 
going to have the time of your lives!

My name is Matias, or Matt, and I’m the 
Master	of	International	Affairs	(kv-mestari)	
of the Computer Science Guild (Tietokilta). 
My job puts me in charge of your interna-
tional counterparts, the foreign exchange 
and degree students that come to our study 
program; I am, to them, a Freshman Captain 
(Fuksiwaari) of sorts, as Joona is to you!

As we live in a globalized community here 
in Aalto, it comes as no surprise that a guild 
such as ours would be heavily international 
as well. In fact, our guild receives almost 
as many international students every year 
as there are of you Finnish freshmen – a 
sizeable	difference	when	compared	to	other	
guilds in our university! Just like you, they are 
most	likely	in	Otaniemi	for	the	first	time,	but	
with the added pressure of being in a com-
pletely unknown country and surrounded by 
people speaking a strange language. Despite 
this, as many of you are probably quite good 
at	speaking	in	English	(and	you’ll	find	that	
these international students will be as well…) 
I’m	sure	you	can	find	some	common	ground	
for communication, and make friends from 
unlikely places. You might also accidentally 
learn a thing or two!

Our guild strives to make sure to be inclu-
sive of international students, but not at the 
expense	of	Finns.	You	will	notice	in	the	first	
days here that we strive to have all informa-
tion on our website, our event descriptions, 
weekly info mails, and even spoken informa-
tion in both Finnish and English. Some of the 

events our guild organizes, like business visits 
to some local companies, might also be in 
English. On the university side, some of the 
courses you may take during your studies will 
be in English as well, especially as you near 
the end of your studies.

All in all, should you be looking to practice 
your English-speaking skills or just want to 
chat to people from all over the world – and 
why wouldn’t you? – there’s certainly a lot of 
opportunities for you to do that, be it with 
international freshmen in our own guild, or 
all over the university! 

I wish you the best of luck with your fresh-
man year, and beyond; it’s going to be tons 
of fun!

Matias “Martturi” Pokkinen
kv-mestari@tietokilta.fi
0443089912

Mikä ihmeen AYY?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on 
Aalto-yliopiston opiskelijana sinun yli-

oppilaskuntasi.  AYY tuo yhteen noin 15 000 
taiteen, suunnittelun, kaupallisen alan talou-
den ja tekniikan opiskelijaa.  Kaikki opiskelijat, 
jotka suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa 
tai ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n 
jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat 
halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. AYY tarjoaa 
ja tuottaa jäsenilleen palveluita ja mahdolli-
suuksia lukuvuosikalenterista ja opiskelija-
asumisesta huikeisiin vapaaehtoispesteihin. 
Teemme työtä hyvinvointisi edistämiseksi sekä 
Aalto-yliopiston opetuksen kehittämiseksi.

Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdol-
lista vuokrata erilaisia sauna- tai kokoustiloja 
sekä pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan.

AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät 
sivuilta	ayy.fi/jasenille/

AYY Lukuina

Seuraavat luvut kertovat hiukan AYY:n laajuu-
desta:

• 15000 jäsentä
• 200 yhdistystä
• 100M€ omaisuus
• 14M€ vuotuinen budjetti
• 2600 opiskelija-asuntoa
• n. 50 työntekijää
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• Satoja vapaaehtoisia 

Palvelupisteet

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun muas-
sa opiskelijakorttiasiasi. Palvelupisteiden auki-
oloajat	 löydät	osoitteesta	ayy.fi/yhteystiedot/
palvelupisteet/

Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 A, 3. kerros OOP-palvelupis-
teen tilassa (sisäänkäynti ARTS rakennuksen 
eteläpäästä), Helsinki
arabia@ayy.fi
puh.nro 050 520 9489

Töölön palvelupiste
Runeberginkatu 14–16 A-siipi, Helsinki
toolo@ayy.fi
puh.nro 050 520 9490

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asun-
totoimisto

Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
puh. nro 050 520 9400



– 19 –– 18 –

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat eli KY toimii kauppatieteiden opiskelijoiden eli kylterei-
den yhdyssiteenä ja perinteiden vaalijana sekä sillanrakentajana Aalto-yhteisössä. 

Yli satavuotisen historian myötä KY:lle on muodostunut värikäs kulttuuri, josta tämänkin päivän kylte-
rit saavat nauttia. Lauluilloista kuntanauhaan, haalareista wappupiknikiin – KY:llä perinteitä arvoste-
taan ja niitä vaalitaan rikkaan opiskelijaelämän pohjana. Juhlivan kylterin tunnistaa dollarinvihreistä 
haalareista!
 
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat erilaiset vapaaehtoistoimijat, joita löytyy muutaman henkilön 
kerhoista aina suurempiin monikymmenhenkisiin jaostoihin asti. Myös toimintaa löytyy laidasta 
laitaan – esimerkkeinä seikkailu-urheilutapahtuma Aalto Adventure Race, säihkyvä illallisjuhla Boston 
Night ja KY:n kuntikset, joissa esiintyy tämän hetken isoimpia suomalaisia artisteja. Vaikka KY:n jäse-
neksi eivät voi liittyä muut kuin kylterit, suurin osa KY:n tapahtumista ovat avoimia kaikille aaltolaisille!
 
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsutaan mursuiksi. Mursuvuoden ajan jokainen suorittaa yhtei-
siä opintoja ja pääsee ennen pääainevalintaa kokeilemaan kaikkea aina yritysviestinnästä rahoituk-
seen. Kauppiksen kandit majailevat Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit suorittavat 
opintojaan Töölössä Arkadiankadulla.

KY:n toimisto Espilä on osoitteesta Konemiehentie 4. Espilästä löytyy KY:n hallitus, sihteeristö sekä 
tiloja vapaaehtoisille. Myös Espilää vastapäätä sijaitseva juhlatila Saha on KY:n käytössä. Perinteinen 
KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella rautatiekadulla on kuitenkin edelleen KY:n omistuksessa ja 
siellä on juhlatilaa, sauna sekä jäsenpalvelua Töölön maisteriopiskelijoille.

KY vaalii kylteriperinteitä myös Otaniemessä!

TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjestö ja sen tärkeänä tehtävänä on opiskelijoiden edunvalvontatyö  
korkeakoulussamme. TOKYO ylläpitää suhteita niin koulun sisällä opiskelijoiden ja koulun johdon sekä 
henkilökunnan välillä, kuin koulun ulkopuolella muiden korkeakoulujen ja yritysyhteistyökumppanien 
kanssa. TOKYO näyttäytyy myös ARTSn ulkopuolisena yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä taidealo-
jen opiskelijoiden oikeuksien puolustajana.

TOKYOn tehtäviin kuuluu ARTSn opiskelijakulttuurin ylläpitäminen Aalto-yliopistossa sekä omalle 
korkeakoululle ominaisten tapojen vaaliminen ja uusien kehittäminen. TOKYO on sitä mitä ARTSin 
opiskelijat siitä kulloinkin tekevät ja se on tärkeää nähdä avoimena toimijana. TOKYOn on nyt ja tule-
vaisuudessa pystyttävä kehittymään aktiivisena osana Aalto yliopiston yhteisöä.

TOKYOn hallitus on kanssaopiskelijoistasi muodostuva porukka, joka pyörittää TOKYOn arkipäivän 
toimintaa: tuottaa tapahtumia, viestii kaikesta tärkeästä, valvoo etujasi ja edustaa opiskelijoita kor-
keakoulun työryhmissä ja komiteoissa. Puheenjohtajan lisäksi hallituksessa on aina maksimissaan 
kymmenen jäsentä, joista jokaisella on oma vastuualueensa.

Hallituksen jäsenten vastuualueita ovat esimerkiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sosiaalipoli-
tiikka, koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, yrityssuhteet, alumnisuhteet ja työelämä, ainejär-
jestöyhteistyö, uudet opiskelijat ja tutorointi, Poppoo, tapahtumat eli Sheryl, taide- ja kulttuurialojen 
oppilaitosten välinen yhteistyö ja liikunta.

Hallitus kokoustaa kerran viikossa. Uusi hallitus valitaan aina syksyllä TOKYOn syyskokouksessa. Hal-
litukseen voi hakea kuka tahansa TOKYOn jäsenistä vuosikurssiin tai kokemukseen katsomatta, sillä 
vuosi hallituksessa on aina uudenlainen oppimiskokemus.

Hallituksen toiminnan perustana on tietenkin pohjaton rakkaus kouluamme ja muita opiskelijoita 
kohtaan. Mikäli siis sydäntäsi painaa jokin tai kaipaat hyvää huumoria - ota empimättä yhteyttä! Tai 
tule muuten vain höpöttelemään, vaikkei niin asiaa olisikaan.

TOKYO
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Dominanten koelaulut 13.9. ja 20.9.
Avoimet harjoitukset 12.9.

Varaa koelauluaikasi Riinalta
050 3301284

riina.nieminen@aalto.fi dominante.fi
#dominantechoir

Lähde kuorokaveriksemme monipuolisille keikoille ja yllätyksellisille matkoille!

Dominante Laulamalla maailmalle

Fuksitapahtumia

Varaslähtö la 3.9.

Tämä tapahtuma on juuri Sinulle! Tule tutus-
tumaan muihin fukseihin ja ISOhenkilöihisi, 
sekä ottamaan samalla varaslähtö alkavaan 
fuksivuoteen! Varaslähtö alkaa kello 15.00 Al-
varin aukiolla ja jatkuu siitä Jämeräntaival 3:n 
Katto-saunaan.

Alkusyksy

Alkusyksyn aikana on luvassa vaikka minkälai-
sia erilaisia tapahtumia, joten pitkästymisen 
vaaraa ei ole. Tapahtumat ovat luonnollisesti 
vapaaehtoisia, mutta kannattaa käydä ainakin 
ensimmäisissä tapahtumissa tutustumassa 
ihmisiin. Alkusyksystä saat myös Tietokillan 
kiiltävän mustat teekkarihaalarisi.

Fuksivuosi on täynnä mitä mahtavimpia tapah-
tumia, joista osa on mahdollista kokea vain 
kerran. Tärkeintä ei ole osallistua orjallisesti 
kaikkiin tapahtumiin, vaan se että juuri sinulla 
on mukavaa eikä aika käy pitkäksi. Älä siis 
ota mitään stressiä osallistumisesta tapah-
tumien määrästä huolimatta. Suurimpaan 
osaan varsinkin alkusyksyn tapahtumista tulee 
osallistuttua puolihuomaamattomasti muun 
toiminnan ohessa.

Alla on lyhyt katsaus kesällä ja alkusyksystä 
järjestettäviin tapahtumiin jotka on suunnattu 
fukseille, eli juuri Sinulle.

Kesä

Vaikka koulujen alkuun on vielä aikaa, voi 
kesällä aloittaa jo tutustumaan uusiin opis-
kelukavereihin. Ota siis etumatkaa tulevaan 
opiskeluvuoteen ja hyppää mukaan toimin-
taan jo kesällä!

Grillailua TKO-älyn kanssa 23.7.

Tikkiläiset ja TKO-äly (Helsingin yliopiston tie-
tojenkäsittelutieteen opiskelijat) kerääntyvät 
kesällä grillailemaan ja tutustumaan toisiinsa. 
Myös tulevat fuksit ovat tervetulleita ottamaan 
ensimakua killan toiminnasta! Lisätietoa tulee 
löytymään Telegramista sekä killan kotisivujen 
tapahtumakalenterista.

Alvarin aukio. Tule tänne varaslähtöön!
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Nuotioilta ma 5.9.

Nuotioillassa kokoonnutaan niemenkärkeen 
paistamaan nuotiolla makkaraa, laulamaan 
teekkarilauluja, sekä rentoutumaan ensim-
mäisen päivän jälkeen. Tapahtuma on myös 
loistava tilaisuus tutustua paremmin sekä mui-
hin fukseihin, että vanhempiin Tietokiltalaisiin.

Aalto-party ti 6.9.

Yliopiston viralliset lukuvuoden avajaiset pää-
tetään vähemmän virallisissa merkeissä Ota-
niemen kampuksella. Karnevaalitunnelmaa! 
Sirkustemppuja! Hengailua! Köydenvetoa! 
Pomppulinna! Aurinkoa (mikäli säiden herra 
suo)! Viime vuoden ehkä hauskimmat Aalto-
pippalot, joten be there or be [ ]!

Otasuunnistus ke 7.9.

Otasuunnistuksessa fuksit suunnistavat pie-
ninä joukkueina ympäri Otaniemeä leikkimie-
lisesti tutustuen Otaniemen tärkeimpiin paik-
koihin ja erilaisiin yhdistyksiin. Suunnistuksen 
voittajajoukkueelle on luvassa mainetta ja 
mammonaa! Ehdottomasti yksi ensimmäisen 
viikon kohokohtia!

Kiltakaste to 8.9.

Kiltakasteessa pääset tutustumaan killan toi-
mintaan, pelaamaan pelejä sekä rentoutu-
maan. Siellä sinun fuksivuotesi myös lähtee 
toden teolla käyntiin. Tätä ei kannata missata!

Peli-ilta to 15.9.

Pelataan yhdessä vapaa-valintaisia lauta- ja 
videopelejä. Ottakaa omat lempparinne mu-
kaan! Tarjolla on myös  Tietokillan IE:n tekemiä 
makoisia lettuja. 

Fuksisitsit ovat loistava tilaisuus tu-
tustua ihmisiin, jotka osaavat neuvoa 
fuksivuoden aikana eteentulevissa 
ongelmissa ja joilta voi kysyä miel-
tä painavia asioita. Itse fuksisitseiltä 
huolet kannattaa kuitenkin jättää pois 
ja keskittyä hauskanpitoon! Ilmoit-
tautuminen sitseille järjestetään heti 
ensimmäisellä kouluviikolla, ja mu-
kaan kannattaa ehdottomasti lähteä. 
Opiskelijaelämästä jää kohtuuttoman 
suuri osa näkemättä, jos ei yksillekään 
sitseille ole osallistunut. 

Fuksisitsit pe 23.9.

Syksyn kohokohta - ensimmäiset sitsit! Tämä 
akateeminen pöytäjuhla on hyvä tekosyy syö-
dä ja juoda hyvin, kun kolmen ruokalajin illalli-
nen tarjoillaan pöytään. Illan mittaan tutustut 
erinäisiin sitsiperinteisiin, naurat teekkarilau-
lujen sanoituksille ja saatat jopa tanssiakin. 
Mikään näistä ei ole pakollista, vaan tärkeintä 
on viettää hauska ilta hyvän seuran, ruoan 
sekä juoman parissa. Sitä sitsit parhaimmil-
laan ovat.

joka osallistuu mm. Unisportin teekkarisarjaan 
sählyssä ja futsalissa. Erityisiä pelitaitoja ei 
tarvita, vaan kaikki ovat tervetulleita mukaan 
pelailemaan. Lisäksi välillä käydään keilaamas-
sa, Megazonessa, laskettelemassa yms. 

Killan tarjoamien urheilumahdollisuuksien 
lisäksi Otaniemestä löytyy alayhdistyksiä niin 
tavallisille kuin hieman erikoisemmillekin ur-
heilulajeille, kuten esimerkiksi boulderoinnille. 
Muista varata aikaa myös urheilulle, jotta jak-
sat paremmin opiskella!

Kulttuuri

Kulttuuritapahtumiin kuuluu esimerkiksi käyn-
nit museoissa, teattereissa, oopperoissa, spek-
seissä, elokuvissa, konserteissa. Käytännössä 
nämä riippuvat ihan siitä, mitä tarjontaa sat-
tuu pääkaupunkiseudulla olemaan milloinkin 
ja mitä killan jäsenet toivovat.

Yritysvierailut eli excut

Vuoden aikana järjestetään useampia yritys-

Tietokillan lyhyen, mutta sitäkin värikkääm-
män elinkaaren aikana killalle on kehitty-

nyt omia tapahtumia, osasta jopa legendaari-
siksi nousseita perinteitä.

Tietokilta järjestää vuoden mittaan monenlai-
sia tapahtumia. Useasti vuodessa järjestetään 
mm. lajikokeiluja sekä erilaisia sauna-, peli-, ja 
maisteluiltoja. Kaikenlaista tarjontaa siis löytyy 
ja jos ei löydy, niin aina voi ehdottaa jotain 
uutta järjestettäväksi. Voihan sitä aina itsekin 
järjestää killalle tapahtuman ja niin moni fuksi 
päätyykin tekemään! 

Etukäteen kannattaa ajan ja paikan lisäksi 
ottaa selvää pukeutumisesta, joihinkin bi-
leisiin kun on paras tulla haalareissa, mutta 
toisiin soveltuu paremmin puku ja kravatti. 
Seuraavassa lyhyt ja rajattu yleiskatsaus killan 
tapahtumiin ja niiden luonteisiin:

Urheilu

Killalla on oma urheiluseura nimeltään Lenskin 
Dynamo (irkissä #lenskindynamo @IRCnet), 

Tietokillassa tapahtuu
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perinteisen hallitusspeksin.

Muistinnollaus

Muistinnollaus, eli tuttavallisemmin M0, on 
Tietokillan vuosijuhla. Jäykästä pukukoodista 
huolimatta ei tilaisuudessa jäykistellä tippaa-
kaan. Itse pääjuhla pidetään akateemisen 
kaavan mukaan (puheita, laulua, tanssia), jon-
ka jälkeen siirrytään jatkoille. Tämän jälkeen 
on vielä jatkojen jatkot useimmiten Rantsulla. 
Aamun valjettua suunnataan paikkaan X silli-
aamiaiselle. Rohkeimmat siirtynevät silliksen 
jälkeen vielä jatkojen jatkojen jatkoille…

Ulkoexcursiot

Matkustaminen on aina hauskaa, ja viime vuo-
sina Tietokilta on matkannut sekä kotimaan 
sisällä ja ulkomailla Baltiassa että Pietarissa. 
TiKkiläiset lähtevät myös joka vuosi edusta-
maan Titeenien taistoihin, johon kaikki Suo-
men tietoteekkarit kokoontuvat. Seuraavat Ti-
teenit 2017 järjestetään alkukeväästä Oulussa. 
Lähde mukaan voittamaan Tietokillalle kolmas 
perättäinen Titeeni-mestaruus!

vierailuja, joissa pääsee tutustumaan oman 
alan yrityksiin muiden opiskelijoiden seurassa. 
Näiden tapahtumien luonne vaihtelee aina 
yrityksen mukaan. Yritysvierailut tunnetaan 
myös yritysexcursioina.

Approt

Approilla kierretään erilaisia ravitsemusliikkei-
tä läpi keräillen samalla leimoja, joita vastaan 
saa myöhemmin illalla haalarimerkin tietyn 
tutkinnon suorittamisesta. Approja järjeste-
tään muun muassa Tampereella, Jyväskylässä, 
Helsingissä, Turussa ja Lappeenrannassa.

Cännärit

Cännärit ovat TiK-fuksien itse järjestämät 
bileet, joita kannattaa kaikkien lähteä yhdessä 
tekemään. Usein bileiden järjestäminen on 
hauskempaa kuin itse juhliminen. Bileiden 
paikka on myös teidän fuksien päätettävissä. 
Järjestelyssä tehtäviä on kaikenlaisia, 
koristelusta ohjelman suunnitteluun, lipun 
myyntiin	ja	lippujen	sekä	julisteiden	graafiseen	
suunnitteluun. Jokaiselle löytyy varmasti 
sopivaa tekemistä tapahtuman tiimoilta!

Vaalikokous ja vuosikokous

Nämä ovat killan kaksi sääntömääräistä ko-
kousta vuodessa. Vaalikokouksessa killalle 
valitaan uusi hallitus ja toimihenkilöt. Fuksit 
pääsevät myös edustamaan omalla joukku-
eella killan legendaarisessa Otaniemipelissä 
kokouksen jatkoilla.

TiKkujoulu

TiKkujoulu on killan oma pikkujoulu. Tiedossa 
on mitä luultavimmin tuttuun tyyliin riisipuu-
roa ja glögiä. Lisäksi Tietokillan hallitus esittää 

Titeenien palkinto on nähtävissä kiltahuoneella.

Teekkarikulttuuri ja perinteet

Arvokkuuden mukana tulee myös sen mukai-
set säännöt. Tupsulakki on kesälakki, joten sen 
käyttöaika on 1.5.-30.9. Talvikaudella teekkari-
lakin käyttämiseen tarvitaan pätevä syy, sekä 
käyttölupa AYY:n Teekkarijaostolta.

Teekkarilakkia ei kuka tahansa saa käyttää, 
vaan sen käyttöoikeus on ansaittava. Jokainen 
ensimmäisenä vuotenaan tarpeeksi fuksipi-
teitä kerännyt fuksi saa painaa lakin päähänsä 
mahdollisesti järjestettävänä Wappuna täs-
mälleen keskiyöllä. Fuksipisteiden uupuessa 
lakin saa painaa päähänsä äitienpäivän jäl-
keen. Syksyllä lakki puolestaan lasketaan olalle 
Lakinlaskijaisissa.

Haalarit

Haalarit ovat asuste, josta teekkarin tunnistaa. 
Haalareita käytetään monissa tilaisuuksissa, 
joissa liikutaan julkisilla paikoilla teekkareina. 
Jokaisella killalla on omanvärisensä haalarit ja 
ne ovatkin kuin kiltalaisen univormu.

Opiskelijoilla on tapana koristella haalareitaan 
monin tavoin, esimerkiksi ompelemalla niihin 
muiden kanssa vaihdeltuja merkkejä tai haa-
lareiden osia. Joissain tapauksissa ommellun 
merkin paikalla tai vaihdetulla osalla voi olla 
erityinen merkitys, esimerkiksi lahjetta vaih-
detaan yleensä seurustelukumppanin kanssa.

Tietokillan haalarit ovat kiiltävän mustat, joissa 
on killan epävirallinen @-logo selkämyksessä. 
Tarinan mukaan Tietokilta valitsi haalareiden-
sa väriksi mustan koska Tietokillan kasvatta-
jakillalla, Sähköinsinöörikillalla, on valkoiset 
haalarit, ja väriksi haluttiin valita vastakkainen.

Perinteitä ja pilke silmäkulmassa jo vuo-
desta 1872. Teekkarien pitkä historia on 

tuonut mukanaan lukuisia perinteitä ja muo-
dostanut teekkariuden ympärille monipuoli-
sen kulttuurin. 

Teekkarikulttuuri ja perinteet eivät elä tyhjiös-
sä vaan ne muovautuvat ajan ja paikan mu-
kaan. Kuten perinteiden luonteeseen kuuluu, 
aika ajoin vanhoja perinteitä kuolee ja uusia 
syntyy. Yhden paikkakunnan hiipuvat perin-
teet saattavat olla toiselle teekkariyhteisölle 
uusi ja hieno asia. Fuksivuonna kannattaakin 
ehdottomasti mahdollisuuksien mukaan osal-
listua myös muualla opiskelevien teekkareiden 
tapahtumiin!

Koko laajaa teekkarikulttuuria ja kaikkia teek-
kareiden perinteitä olisi mahdotonta käydä 
läpi tämän oppaan kansien välissä. Seuraavas-
sa kuitenkin muutamia teekkariuden olennai-
sia tunnusmerkkejä.

Teekkarilakki

Teekkarilakki on teekkareiden tunnusmerkki 
ja sen ulkonäkö vaihtelee hieman teknillisestä 
koulusta riippuen. Nykyisen mallinen lakki on 
keikkunut Otaniemen teekkareiden päässä jo 
yli sata vuotta. Päällisin puolin se muistuttaa 
tavallista ylioppilaslakkia, mutta sen kuusi 
kulmaa, musta tuuhea tupsu ja hammasra-
taskokardi viestivät kaukaa kantajansa arvok-
kuudesta.

Haalareita ei kuulu pestä, elleivät ne 
kohtuuttomasti likaannu. Jokainen jälki 
haalareissa kertoo kokemuksista!
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Sitsit

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa is-
tutaan pöydissä ja syödään yleensä kolme 
ruokalajia (alku-, pää- ja jälkiruoka). Pääosassa 
sitseillä on kuitenkin illan viettäminen hyvässä 
seurassa sekä laulaminen. Usein sitseillä on 
myös erilaista ohjelmaa ja esiintyjiä. Sitseihin 
liittyy myös olennaisesti sitsietiketti ja yleisesti 
hyvätapainen käytös. 

Sitsejä on monenlaisia. On hienostuneita sitse-
jä, joissa pukeudutaan siististi ja pyritään käyt-
täytymään sangen asiallisesti, hauskanpidosta 
tinkimättä. Tämän tyylisillä sitseillä pukeutu-
miskoodi on normaalisti miehillä tumma puku 
ja naisilla iltapuku. Toiseksi on teemasitsejä, 
joissa etiketti on yleensä hieman vapaampaa ja 
pukeutuminen on teeman mukainen.

 

Laulukulttuuri

Laulaminen on tärkeä osa teekkareiden juhli-
mista ja teekkari tunnetusti laulaa mielummin 
kuin hyvin. Siksipä esimerkiksi sitseillä yleensä 
onkin lauluja ohjaamassa ne ihan oikeasti 
osaava lukkari. 

Laulukulttuuri näkyy teekkariyhteisössä myös 
monina teekkarikuoroina joista tunnetuimpia 
ainakin Otaniemessä päin ovat Polyteknikkojen 
kuoro ja Dominante. Laulukulttuuria tukemaan 
on myös julkaistu useita teekkarilaulukirjoja 
jotka kokoavat yksiin kansiin lukuisia suosittuja 
teekkarilauluja vuosien varrelta.

Tempaus

Tempaukset ovat teekkareiden keino vaikuttaa 
ajankohtaisiin asioihin pilke silmäkulmas-
sa, mutta kuitenkin tosissaan. Tempauksien 
ajatuksena on teekkareiden joukkovoimaa 
hyödyntäen herättää suuren yleisön mielen-
kiinto johonkin yleiseen ongelmaan. Joskus 
tempauksilla kerätään myös rahaa johonkin 
yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Tempauksia ei voi järjestää aivan noin vain. 
Otaniemessä tempaukset julistaa alkavaksi 
jämeräpartainen insinööri, jonka kutsu vel-
voittaa koko tupsukansan toimimaan yhdessä 
yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Jämeräparta 
jyrähtelee epäsäännöllisen säännöllisesti noin 
viiden vuoden välein. Edellisen kerran jäme-
räparta kutsui joukkonsa koolle vuonna 2009 
Aalto yliopiston Mahtavaa! Ihanaa! Räjähtää! 
-tempaukseen, jossa Aallon opiskelijat muo-
dostivat ihmisketjun kolmen silloisen Aallon 
korkeakoulun kampuksien välille eleeksi yh-
tenäisyydestä. 

Jämeräpartaisen insinöörin kutsu on jälleen 
kajahtanut ja seuraava tempaus tapahtuukin 
jo ensi syksyllä! Tätä tilaisuutta ei kannata 
jättää väliin, sillä koskaan ei voi tietää milloin 
seuraavan kerran on mahdollista osallistua 
Tempaukseen!

Sitseihin sinulla on loistava tilaisuus tu-
tustua heti alkusyksystä järjestettävillä 
fuksisitseillä, joita ei missään tapauk-
sessa kannata jättää väliin!

Tempaus2016 vie Aallon opiskelijat Suomen 
jokaiseen peruskouluun!
Tempaukset ovat opiskelijoiden tapa vai-
kuttaa ajankohtaisiin asioihin pilke sil-
mäkulmassa, mutta kuitenkin tosissaan. 
Joukkovoimaa hyödyntäen tempauksissa 
herätetään suuren yleisön mielenkiinto jo-
honkin yleiseen ongelmaan. Viimeisin Tem-
paus järjestettiin vuonna 2009 ja nyt vuonna 
2016 Tempaus tulee taas ja tempaa Suoma-
laisen peruskoulutuksen puolesta! 

Me haluamme Tempauksella osoittaa tu-
kemme opettajille, oppilaille ja koko Suo-
men peruskoulutukselle. Vierailemalla 
jokaisessa Suomen 2 400 peruskoulussa 
haluamme tuoda esiin arvokkaan sanoman 

koulutuksen tärkeydestä. Tavoitteenam-
me on, että etukäteen suunniteltu ohjelma, 
jonka ylioppilaat peruskouluissa oppilaiden 
kanssa toteuttavat, innostaisi ja omalta osal-
taan edesauttaisi muutosprosessissa. Tem-
pauksen loppuhuipennuksena järjestämme 
suuren karnevaalin pääkaupunkiseudulla. 
Juhla kokoaa yhteen kaikki koulutuksen 
puolestapuhujat ja siitä kiinnostuneet - ja 
tämä on toivottavasti vasta alkua!

Jokaisella uudella opiskelijalla on nyt ainut-
kertainen tilaisuus tulla mukaan Tempaa-
maan tärkeän asian puolesta! Nähdään siis 
syksyllä.
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Wappujulkaisut

Teekkarien wappujulkaisut ovat varma merkki 
keväästä ja lähestyvästä Wapusta. Wappujul-
kaisut ovat huumoripitoisia julkaisuja joiden 
huumorin taso vaihtelee päästä varpaisiin. Jul-
kaisujen myyntituotoilla tuetaan kaikenlaista 
teekkaritoimintaa, aina saunojen rakentami-
sesta konserttien ja speksien järjestämiseen. 
Luonnollisesti myös julkaisujen myyjä saa 
osansa myyntivoitoista. Wappujulkaisujen 
myyminen onkin monen teekkarin tapa tiena-
ta hieman ylimääräistä Wapun rientoja varten.

Wappujulkaisut vaihtelevat paikkakunnittain ja 
Otaniemessä vuodesta 1978 myös vuorovuo-
sin Äpyn ja Julkun välillä. Alla listaus wappujul-
kaisuista paikkakunnittain:

Wappu

Wappu on teekkareille vuoden tärkein juhla. 
Wappuun liittyy paikkakunnasta riippuen eri-
laisia perinteitä. Otaniemessä tällaisia ovat 
Wappuaattona esimerkiksi Wappuriehan ju-
listus sekä täsmälleen keskiyöllä tapahtuva 
lakinkäyttöluvan alkaminen.

Otaniemessä Wapun vietto alkaa jos ja kun 
Fuksimajuri päättää Wapun järjestettävän. 
Otaniemessä perinteisiä Wapun merkkejä ovat 
muun muassa Jäynien esittely, sekä vuoro-
vuosina ilmestyvien wappujulkaisujen Äpyn ja 
Julkun julkistusgaalat, joita ei missään nimessä 
kannata fuksivuonnaan missata!

Huhtikuussa on luvassa paljon muitakin mah-
tavia tapahtumia etenkin fukseille, mutta jäte-
tään ne salaisuuksiksi kevääseen saakka.

• Otaniemi (parittomat vuodet): Äpy
• Otaniemi (parilliset vuodet): Julkku
• Tampere: Tamppi
• Lappeenranta: Hässi
• Oulu: Ööppinen
• Vaasa: Wapina
• Turku: Tarvliga Avsikter

Laulua asenteella !
PK:n Koelaulut  

14.9. ja 21.9. klo 17
TUAS-talo (Otaniementie 17)

ota yhteyttä!  
040 8658 731

fuksikeisari Olli Kontkanen 
fuksikeisari@polyteknikkojenkuoro.fi

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

Polyteknikkojen Kuoro
The Polytech Choir



Tietokillan hallitus 2016

Puheenjohtaja

Mikael Harju
puheenjohtaja@tietokilta.fi

045 201 1043

Varapuheenjohtaja

Aleksi Asikainen
vpj@tietokilta.fi
040 083 5938

Sihteeri

Milla Alakuijala
sihteeri@tietokilta.fi

045 114 6494

Tiedottaja

Ilmari Tarpila
tiedottaja@tietokilta.fi

044 353 8950

Rahastonhoitaja

Aleksi Färdig
rahastonhoitaja@tietokilta.fi

050 518 9321

Yrityssuhdevastaava

Lauri Telama
yrityssuhdevastaava@tietokilta.fi

040 930 3214

Emäntä

Niklas Sivaro
ie@tietokilta.fi
044 096 8368

Fuksiwaari

Joona Haavisto
fuksiwaari@tietokilta.fi

044 254 1514

Ulkomestari

Riku Wessman
ulkomestari@tietokilta.fi

044 382 3145

Isäntä

Ville Saarinen
ie@tietokilta.fi
050 523 5759

KV-mestari

Matias Pokkinen
kv-mestari@tietokilta.fi

044 308 9912

Opintomestari

Antti Virtanen
opintomestari@tietokilta.fi

040 716 1996

Hallituksen lisäksi killassa toimivat myös lukuisat toimihenkilöt ja ihan tavalliset killan 
jäsenet. Toimihenkilöillä on pienempi vastuu, mutta silti suuri rooli killan toiminnassa. 

Toimihenkilöstä riippuen toimenkuvaan saattaa kuulua esimerkiksi kiltalehden tekemistä, 
laulunjohtamista tai killan sivujen ylläpitoa. Uusia toimihenkilövirkoja saa myös aina ehdottaa. 
Toimihenkilöys onkin erinomainen tapa lähteä fuksivuonna kiltatoimintaan mukaan!

Tietokiltaa pyörittää kaksitoistahenkinen hallitus, joka mm. järjestää tapahtumia ja valvoo jo-
kaisen kiltalaisen - myös sinun - etujasi Aalto-yliopistossa. Hallitus valitaan vuosittain syksyllä 

järjestettävässä vaalikokouksessa. Kaikki hallitusvirat fuksiwaaria lukuunottamatta ovat myös 
fukseille haettavissa. Eli jos kiltatoiminta tuntuu hauskalta ja tahdot kehittää kiltatoimintaa, 
kannattaa ehdottomasti lähteä vaalitaistoon!

TIETOKILLAN    HALLITUS 2016
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Opintotoimikunnan tehtävänä on valvoa 
opiskelijoiden etua opintoasioissa, pysyä 
tietoisena opintojen muutoksista ja tehdä 
opintoihin tai harjoitteluun liittyviä aloitteita. 
Opintotoimikunta myös järjestää esimerkiksi 
vaihtosaunan, jossa pääsee kuulemaan vaih-
dossa olleiden kokemuksia.

Sisätoimikunta vastaa killan tapahtumien 
järjestämisestä IE:n johdolla. Tapahtumien 
järjestämiseen kuuluu tapahtumien suunnit-
telu, tarvittavien hankintojen tekeminen ja 
työvoiman rekrytointi.

Phuksitoimikunta suunnittelee ja järjestää 
killan isoimmat fuksitapahtumat. Phuksitoimi-
kuntaan kuuluu ISOt ja muut fuksitoiminnasta 
kiinnostuneet.

Säätötoimikunta edistää projekteja killan yh-
teiseksi hyväksi erityisesti erilaisten teknisten 
järjestelmien saralla. Toimikunta kehittää ja 
ylläpitää killan nettisivuja sekä tenttiarkisto.
fi:tä.	Viime	vuosina	säätäjät	ovat	 järjestäneet	
erilaisia hackathoneja, joissa on päässyt op-
pimaan ja tekemään omia projekteja. Esimer-
kiksi kiltahuoneen musiikintoisto (tikplay) sekä 
ilmoitustaulu ovat syntyneet syksynä 2014 
pidetyssä kiltahuonehackathonissa. 

Yrityssuhdetoimikunta toimii yrityssuhde-
vastaavan oikeina ja vasempina käsinä. Toi-
mikunnan jäsenet auttavat niin excursioden, 
hachathonien ja muun yritysyhteistyön järjes-
tämisessä. Yrityssuhdetoimikunta on helppo 
tapa saada kontakteja IT-alan yrityksistä.

Seniilitoimikunta toimii vanhojen kiltalaisten 
keskinäisenä yhdyssiteenä ja kanavana nyky-
päivän toimintaan. Seniilitoimikunta järjestää 
tapahtumia valmistuneille ja valmistumisvai-
heessa oleville kiltalaisille.

Muistinnollaustoimikunta on vastuussa 
Tietokillan vuosijuhlien järjestämisestä. Sen 
puheenjohtajina toimivat M0-tirehtöörit. Ensi 
vuoden alussa muisti nollataan jo 32. kertaa 
kun Tietokilta täyttää juhlavat 31 vuotta!

Tietokillan hallitus 2016 ottamassa vastaan 
tervehdyksiä Tietokillan 30-vuotisjuhlassa, M0:ssa.

Sitsien valmistelua.

Herkkukurkkutoimikuntaan kuuluvat killan 
herkkukurkut eli lukkarit. Lukkarit vastaavat 
killan sitsien laulunjohdosta ja juonnosta. 
Lukkarointi ei vaadi erinomaista laulutaitoa, 
sillä tunnetusti teekkari laulaa mieluummin 
kuin hyvin - sen sijaan tärkeintä on muistaa, 
kuinka laulut alkavat, ja osata juontaa kappale 
tilanteeseen kuin tilanteeseen tarvittaessa 
villilläkin aasinsillalla. Lukkarointi on omanlai-
sensa ja hauska tapa nauttia sitseistä!

Kulttuuri- ja liikuntatoimikunta vastaa 
killan kulttuurellisesta sivistyksestä sekä lii-
kunnallisesta hyvinvoinnista; liput baleteista 
spekseihin sekä erilaiset lajikokeilut lähtien 
seinäkiipeilystä historialliseen miekkailuun. 
Toimikunnan alle kuuluu myös killan urheilu-
seura Lenskin dynamo.

Toimikunnat - aktiivisille kiltalaisille

Tietokillassa toimii useita toimikuntia, joiden 
tarkoituksena on keskittyä pienempään ko-
konaisuuteen hallituksen pyörittäessä killan 
toimintaa. Toimikunnat valitaan killan vaaliko-
kouksessa, mutta niihin voi liittyä pitkin vuotta. 
Toimikunnat ovat avoimia kaikille kiltalaisille.

Rytmiryhmän vastuulla on Alkorytmin toi-
mittaminen ja toimikunnan puheenjohtajana 
toimii Alkorytmin päätoimittaja. Alkorytmi on 
killan virallinen lehti, jota julkaistaan säännöl-
lisen satunnaisesti. Sisältönä voi ja on ollut 
lähinnä sellaista mitä toimittajat itse haluavat 
kirjoittaa: Viime aikoina lehdistä on löytynyt 
hauskoja tapahtumaraportteja ja toisaalta 
kirja-arvostelujakin. 

Lehden toimittaminen on vastuullista, mutta 
hauskaa puuhaa, jossa pitää päästää luovuu-
tensa valloilleen. Kysyntää on niin taittajille, 
graafikoille,	 valokuvaajille,	 toimittajille,	 oiko-
lukijoille, kuin myös esimerkiksi lahjakkaille 
neulojille tai pulmien keksijöille. Alkorytmi on 
aina ollut täysin toimituksensa näköinen lehti!

Otatarhan ajot
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Ruumiinkulttuurista puolestaan on aina pi-
tänyt huolta killan oma urheiluseura Lenskin 
Dynamo. Killan omimpia urheilulajeja ovat 
perinteiset kuutiopallo ja herrasmiesultimate. 
Lisäksi viime aikoina on pelattu ainakin fuksi-
pooloa ja lintufutista sekä myös kyykkää.

Tietokillassa on perinteisesti ollut vahva laulu-
kulttuuri, josta on syytä olla ylpeä. Killalla on 
ollut useita laululäsyjä ja kovaäänisiä lukka-
reita (eli herkkukurkkuja), jotka ovat pitäneet 
huolen siitä, että laulu ei sitseiltä ja saunoista 
lopu ja laulujen sanatkin jäävät läsnäolijoille 
mieleen. 

Summa summarum

Monet vanhat perinteet ovat edelleen voimis-
saan, toiset ovat päässeet hieman hiipumaan. 
Uusia tapahtumia ja toimintamuotoja syntyy 
joka vuosi. Kiltalaiset kiertelevät silloin tällöin 
ympäri Suomea tapaamassa muita opiskeli-
joita. Sitsejä, saunailtoja, excursioita kulttuu-
ritapahtumiin ja yritysvierailuita järjestetään 
ahkerasti. Otaniemipeliä ja muita perinnepele-
jä pelataan vieläkin. Lenskin exculla ja Tukhol-
massa on käyty joka syksy, ja Lenskin Dynamo 
tarjoaa liikunnallisia aktiviteetteja.

Kiltahuone

Alkuvuosina Tietokillan kiltahuone sijaitsi 
TKK:n päärakennuksessa. Sittemmin kiltahuo-
ne on muuttanut pariinkin kertaan. Tavaraa 
kertyi vuosijuhlista ja excursioilta. Kalustoa 
uudistettiin tarpeen mukaan, yleensä viimeis-
tään siinä vaiheessa kun ahtaus kävi sietämät-
tömäksi. 

Vuonna 1998 valmistui vihdoin jo kauan odo-
tettu Tietotekniikan talo (T-talo), jonne myös 
kiltahuone muutti. Tällöin saatiin oma keittiö 
ja hallitukselle varastokomero.  Vuonna 2005 
kiltahuonetta remontoitiin, kalusteet uusittiin 
ja kiltahuoneen seinään maalattiin jättikokoi-
nen Tietokillan virallinen logo. Tänä vuonna 
kiltahuonetta laajennettiin yhden huoneen 
verran. 

Saunailtoja ja juhlintaa

Historiansa aikana Tietokilta on järjestänyt 
lukemattoman määrän saunailtoja, sitsejä, 
peli-iltoja ym. vapaa-ajan ohjelmaa kiltalaisille. 
Killan suurin ja komein juhla on killan vuosi-
juhla Muistinnollaus (eli M0), joka järjestetään 
joka vuosi helmi-maaliskuussa.

Tietokillan perinteisen Otaniemipelin lauta on 
ensimmäisen kiltahuoneen pöytälevy vuodelta 
1986. Nykyään peliä pelataan yleensä vain 
vaali- ja vuosikokouksen jatkoilla ja joskus 
tiedekunnan muiden kiltojen sekä Otaniemen 
ulkopuolisten excursiovieraiden kanssa. 

Kulttuuria, urheilua ja matkoja

Killan kulttuuritoiminta perustettiin 1990-lu-
vun alussa jolloin se toimikin ahkerasti: tuo-
hon aikaan tehtiin excursioita musikaaleihin, 
oopperaan, balettiin ja RSO:n konsertteihin. 

Lisätietoa killan historiasta:
• http://histotik.tietokilta.fi/
• http://www.tietokilta.fi/kilta/

Tietokillan historiaa vuodesta 1986

kuntaa yhdistäviä tapahtumia säännöllisesti 
koko olemassaolonsa ajan. 

Killalla on perinteisesti myös laaja paperinen 
tenttiarkisto, joka on sittemmin saatu julkais-
tua myös netissä. Vuonna 2007 tenttiarkistoa 
laajennettiin kattamaan muidenkin tutkinto-
ohjelmien tenttejä.

Killan hallituksen johdolla on myös vaikutettu 
Tietotekniikan koulutusohjelmaan ja yliopis-
ton hallintoon esittämällä killan näkemyksiä 
opintoihin liittyvissä asioissa aina kun tarvetta 
on ilmennyt.

Seuraavassa on esitelty killan historiaa ja 
perinteitä tiivistetyssä muodossa aihealu-

eittain jaoteltuna. Kahteenkymmeneenviiteen 
vuoteen mahtuu niin paljon tapahtumia, ettei 
kaikkea voi mitenkään käydä tässä läpi, mutta 
lukemalla tämän tekstin tiedät Tietokillan 
menneisyydestä jo paljon enemmän kuin kes-
kiverto rivikiltalainen! 

Killan perustaminen

Ensimmäiset tietofuksit (n. 40 kpl) aloittivat 
opintonsa TKK:ssa syksyllä 1984. Koska kil-
taa ei vielä ollut, kaksi ensimmäistä vuotta 
fuksikasvatuksesta huolehti Teknillisen Kor-
keakoulun Sähköinsinöörikilta (SIK). Tietokil-
lan perustava kokous järjestettiin 13.2.1986, 
jolloin virallistettiin killan säännöt ja valittiin 
ensimmäinen hallitus.

Kiltaa yritettiin rekisteröidä yhdistysrekisteriin 
jo vuonna 1987, mutta hanke raukesi mm. 
sääntöepäselvyyksien takia. Lopulta vuonna 
2002 Tietokillasta tuli virallisesti Tietokilta ry. 
Nykyään kiltaan liittyy yli 100 uutta jäsentä 
vuosittain.

Killan symbolit

Killan epävirallinen miumau-logo ja virallinen 
rataslogo ovat kaksi eri asiaa. Killan logon 
muotoinen rintamerkki on nimeltään pränik-
kä ja ansiomerkkinä on ProTiK-merkki. Logot 
ja pränikkä on otettu käyttöön 1986, ProTiK 
vuonna 1990. Epävirallinen miumau-logo on 
mm. haalarien selässä ja virallista logoa voi 
ihastella vaikkapa kiltahuoneen seinältä.

Opintotoimintaa

Tietokilta on järjestänyt opiskelijoita ja Tieto-
tekniikan koulutusohjelman opetushenkilö-

Tietokillan virallinen rataslogo

Tietokillan epävirallinen miumau tai @ -logo



Tulevana vuonna tulet varmasti törmäämään seu-
raavien yhdistysten opiskelijoihin, joten lähde innolla 
tutustumaan heihin!
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Tunnista teekkarit

Arkkitehtikilta (AK)
Vuonna 1908 perustettu Ark-
kitehtikilta on Aalto-yliopiston 
arkkitehti- ja maisema-arkkitehti-
opiskelijoiden opiskelijajärjestö. 
Arkkarin tunnistaa heidän maalarinvalkoisista 
haalareistaan, joiden selässä on jokaisen vuosi-
kurssin itse suunnittelema logo

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta 
(AS)
AS:n haalarit ovat violetit mustalla 
hihalla muistona TiK-historiasta ja 
valkoisella taskulla muistuttamassa 
killan SIK ja TiK historiasta. Helpoiten aASit 
tunnistat kuitenkin “Aivan Sama!” huudosta, jota 
kuuleekin harva se päivä Teekkarikylässä ja sen 
ulkopuolella.

Athene
Informaatioverkostojen kilta 
Athene ry on yksi Otaniemen 
nuorimmista killoista. Haalarit 
ovat maastonvihreät, vasen hiha 
sekä takatasku ovat mustat merkkinä TiKistä 
eroamisesta, ja selkää koristaa Athenen kauniit 
kasvot.

Fyysikkokilta (FK)
Fyysikkokilta eli FK on vuonna 
1947 perustettu teknillisen 
fysiikan, matematiikan ja 
systeemianalyysin kilta. Killan 
haalarit ovat luonnonvalkoiset ja niitä on jo 
muutaman vuoden värjätty itse teellä oikean 
sävyn saavuttamiseksi. Haalarien selkämystä 
koristaa	killan	fii-logo,	jonka	värit	vaihtuvat	
vuorovuosin.

Inkubio
Bioinformaatioteknologian 
kilta Inkubio perustettiin vuon-
na 2007, ja on täten Otaniemen nuorin kilta. 
Inkubion haalarit ovat punarusekat, ja niitä 
koristavat valkoiset lehmänlaikut muistona 
Sähköinsinöörikiltaan kuulumisesta. Selässä 
he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan, 
Maikkia.

Koneinsinöörikilta (KIK)
on yksi Otaniemen ja koko 
Suomen suurimmista killoista. 
KIK on Aalto-yliopistossa kone- 
ja rakennustekniikkaa, sekä vuoteen 2012 asti 
sisääntulleiden energiatekniikkaa opiskelevi-
en kilta. Otaniemessä mellestävät KIKkiläiset 
tunnistaa vaaleanpunaisista haalareistaan ja 
huudostaan “yy, kaa, ko, ne!”

AALTO-YLIOPISTO Maanmittarikilta (MK)
1901 perustettu Maanmittarikilta 
on Otaniemen vanhin fukseja vas-
taanottava kilta. Killan haalarit ovat 
mattamustat ja vasemman hihan 
väri kertoo koulutusohjelman. Haalareiden 
selkää koristaa killan logo "Kolme kovaa".

Prodeko
Prodeko ry on Aalto-yliopiston 
tuotantotalouden opiskelijoiden 
vuonna 1966 perustettu kilta. Us-
kottavuuden lisäämiseksi logossa 
komeilee kuitenkin vuosi 1866. Haalari on aina 
valkoinen ja sitä koristavat sateenkaariraidat.

Prosessiteekkarit (PT)
Prosessiteekkarit on vuonna 2012 
perustettu korkeakouluyhdistys, 
joka ottaa vastaan Kemian-, bio- ja 
materiaalitekniikan koulutusoh-
jelman fuksit. PT:n haalarit ovat 
siniset ja jokaisen raajan päästä 
löytyy keltainen, sininen ja punainen raita, jot-
ka kuvastavat vanhoja kiltoja. Selkää kaunistaa 
PT:n logo - bourdonputkimanometri.

Rakennusinsinöörikilta (IK)
Rakennusinsinöörikilta eli IK on eri-
tyisen tunnettu huudahduksestaan: 
"RAKSA JAKSAA". Killan nimi oli alunperin 
Insinööriklubi, joka perustettiin 1913. Raksan 
haalarit ovat perusväriltään raksansiniset. 
Eri alojen opiskelijat tunnistaa eri värisistä 
hihoista.
 
Sähköinsinöörikilta (SIK)
Sähköinsinöörikilta lukeutuu 
Otaniemen suurimpiin kiltoihin ja 
on perustettu vuonna 1921. SIK:n 
haalarit ovat puhtaanvalkoiset 
ja niitä koristaa selässä killan epävirallinen 
lamppulogo sekä oikeassa reidessä sähkösa-
noma. SIKkiläiset tunnistat huudahduksesta 
“Jappadaida, jappadaida! Hei! Hyvä SIK!”

Teknologföreningen (TF)
Teknologföreningen on Aalto-yli-
opiston ruotsinkielinen osakunta. 
Kaikki ruotsinkieliset tai ruotsin 
kielestä kiinnostuneet saavat liittyä 
mukaan.	Täffäläsillä	on	tekniikanpunaiset	
haalarit ja TF:llä on oma opiskelijaravintolan-
sa, josta saa spagettia joka keskiviikko.
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Vaikka kurssien määrä saattaa tuntua pienel-
tä, tekemistä varmasti riittää. Liika kurssien 
ahnehtiminen yleensä kostautuu huonoilla 
arvosanoilla tai keskeytettyinä kursseina!

Yliopisto-opiskelun ABC

lukujärjestys tuntuu liian työläältä, kannattaa 
suorittaa ainakin matematiikan ja tietotek-
niikan kurssit, jotka ovat esitietoina monille 
myöhemmille kursseille. Ei kannata  ahnehtia 
liikaa kursseja omiin resursseihin nähden, 
vaan keskittyä suorittamaan valitut kurssit 
huolella! Etukäteen voi olla vaikea arvioida, 
millaisia työmääriä kunkin kurssin läpäisy 
vaatii, sillä useimmat yliopistokurssit eroavat 
lukiokursseista kuin yö päivästä.

Pakollinen toinen kotimainen kieli (suomi/
ruotsi) pyritään suorittamaan ensimmäisen 
vuoden aikana, kun lukion oppimäärä on 
vielä tuoreessa muistissa. Sopiva suoritusta-
pa valitaan heti lukukauden alussa verkossa 
tehtävän kielitestin perusteella. Kielten kurssit 
keventävät lukujärjestystä, joten niitä kan-
nattaa ripotella pitkin opiskeluvuosia. Tietoa 
kursseista saa Kielikeskuksen WWW-sivuilta.

Kursseille ilmoittautuminen

Kurssin suorittamiseksi täytyy sille yleensä 
ensin ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei 

Mikä kandidaattiohjelma?

Kaikki perustieteiden korkeakoulun opiske-
lijat ovat teknistieteellisessä kandidaattioh-
jelmassa, jossa on neljä hakukohdetta ja viisi 
pääainetta: informaatioverkostot, teknillinen 
fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka ja tuo-
tantotalous. Kaikki edellämainittujen pääainei-
den opiskelijat suorittavat 65 opintopistettä 
yhteisiä opintoja, eli ns. perusopintoja. Muu-
ten opiskellaan pääainetta, sivuainetta ja va-
paasti valittavia opintoja. Kandidaattiohjelman 
lopuksi sinusta tulee tekniikan kandidaatti, 
joka vastaa 180 suoritettua opintopistettä.

Lukujärjestys

Fukseille on laadittu mallilukujärjestys, johon 
on merkitty fukseille ensimmäisenä syksynä 
suositellut kurssit. Lukujärjestys löytyy ennen 
koulun alkua koulutusohjelman sivuilta ja saat 
sen myös ensimmäisinä päivinäsi Otaniemes-
sä. Lukujärjestys on suunniteltu siten, että kes-
kiverto-opiskelijan pitäisi pystyä selviytymään 
kursseista inhimillisellä työmäärällä.

Syksyn kattaus kursseista sisältää ohjelmoin-
nin peruskursseja Scala-ohjelmointikielellä, 
matematiikan kursseja sekä tuotantotalouden 
perusteita. Ensimmäisen vuoden aikana on 
myös pakollinen Johdatus opiskeluun- kurs-
si, jossa opit opiskelun tärkeitä käytännön 
asioita.

Mallilukujärjestystä seuraamalla saat luku-
vuoden aikana kasaan 60 opintopistettä, joka 
on tavoiteltava opintopistemäärä. Jos malli-

MyCourses.aalto.fi

• Löydät kaikki kurssikuvaukset ja kurssien käy-
tännön asiat yhdestä paikasta.

• Näet kurssiesi uutiset kurssien News Forumeil-
la ja tapahtumat omalta etusivultasi

• Voit kopioida ja tulostaa kurssien luentokal-
voja, harjoitustöiden tehtävänantoja ja muita 
opettajien jakoon laittamia kurssimateriaale-
ja sekä katsoa tenttituloksesi. 

• Opettaja voi ottaa vastaan harjoitusten 
palautukset ja tehdä niiden arvioinnit järjes-
telmässä.

• Kurssin työtilassa on myös Yleinen keskustelu 
-foorumi, jossa kurssin työtilan jäsenet voivat 
keskustella keskenään.
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Kurssien suorittaminen

Kurssien opetus tapahtuu luennoilla ja mah-
dollisissa laskuharjoituksissa, joissa kannattaa 
ehdottomasti käydä. Ensimmäisellä luennol-
la kerrotaan kaikki kurssin suorittamiseen 
liittyvät käytännön asiat (ilmoittautuminen, 
tenttiminen, harjoitustyöt, oppimateriaali, 
suorittaminen), joten siellä on syytä olla läsnä!

Luennot eivät yleensä ole pakollisia, mutta 
oppimisen kannalta hyödyllisiä. Vanhemmat 
opiskelijat jakavat mielellään neuvoja luen-
tojen tarpeellisuudesta, mutta kannattaa en-
nemmin kokeilla itse kuin luottaa vuodesta 
toiseen kiertäviin huhupuheisiin kursseista! 
Tämä etenkin nyt kun monien kurssien uu-
distuessa.

Monilla kursseilla on harjoitustehtäviä. Joil-
lakin kursseilla ne ovat pakollisia, joillakin 
kursseilla ne antavat lisäpisteitä tenttiin tai vä-
likokeisiin. Joka tapauksessa laskuharjoitukset 
ovat tärkeitä ja niitä tekemällä opittuja asioita 
tulee harjoiteltua myös käytännössä.

Laskuharjoitustilaisuuksissa eli laskareissa 
kerrataan luennoilla käsiteltyjä asioita. Laska-
ritehtävät jaetaan usein etukäteen, ja ne löyty-
vät pääsääntöisesti verkosta. Joillain kursseilla 
laskareita suoritetaan myös verkkotehtävinä.

suorituksia välttämättä merkitä minnekään, 
eikä myöskään kurssille mahdollisesti kuulu-
vien harjoitusten tekeminen ja palauttaminen 
ole mahdollista.

Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti 
verkossa toimivalla WebOodi-järjestelmällä. 
Poikkeavat ilmoittautumiskäytännöt löytyvät 
MyCourses-sivulta kunkin kurssin kotisivulta. 
WebOodin avulla myös mm. suunnitellaan 
opintoja, joten johdatuskursseilla kannattaa 
pysytellä hereillä Oodista puhuttaessa.

Kielten kursseille ilmoittautuminen on heti 
lukukauden alussa. Joillain kielikursseilla jou-
dutaan tekemään karsintaa suoritettujen 
opintopisteiden mukaan, jolloin pidemmälle 
opinnoissaan ehtineet ovat etusijalla. Joskus 
ilmoittautumisessa nopeus ratkaisee. Kielten 
kurssien luennoilla on yleensä läsnäolopakko, 
joten kurssien suorittaminen vaatii aktiivista 
osallistumista.

Kaikkiin tentteihin pitää ilmoittautua etukä-
teen, yleisimmin viimeistään viikkoa ennen 
tenttiä. Tenttipaperi voidaan jättää tarkasta-
matta, tai tenttiin pääsy voidaan evätä, mi-
käli tentti-ilmoittautuminen puuttuu. Joillakin 
kursseilla välikokeisiin ei tarvitse ilmoittautua, 
jos on ilmoittautunut kurssille. Kurssikohtaiset 
käytännöt kerrotaan yleensä kurssin alussa ja 
MyCourses-portaalissa. Mikäli et pääse johon-
kin tenttiin, johon olet ilmoittautunut, muista 
peruuttaa ilmoittautumisesi WebOodissa.

Kursseille on annettu opintopistemäärä, joka 
tulee opintorekisteriin, kun kurssi on hyväk-
sytysti suoritettu. Opintopiste on määritelty 
siten, että 26,7 tunnin työpanos vastaa yhtä 
opintopistettä. Käytännössä kurssien välillä 
työmäärässä per opintopiste voi ilmetä suu-
riakin eroja.

kandidaattiohjelman opintoneuvojan juttusilla 
tietotekniikan talon huoneessa A225.

Opintosihteeriin tulet olemaan yhteydessä ai-
nakin kun hyväksytät henkilökohtaisen opinto-
suunnitelman (HOPSin), ensimmäisen kerran 
ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä, tai kun 
haluat valmistua kandidaatiksi ja diplomi-
insinööriksi. Opintosihteeriltä myös voit hakea 
opintorekisteriotteen ja läsnäolotodistuksen 
sekä siellä voi hoitaa lukuvuosi-ilmoittautumi-
sen. Jos vaihto-opiskelu tai opiskelu toisessa 
Aalto-yliopiston korkeakoulussa tai toisessa 
yliopistossa alkaa kiinnostaa, oikeat ihmiset 
löytyvät tietotekniikan talon huoneesta A225 
liikkuvuuspalveluista.

Minkä tahansa kurssin pääsee kyllä läpi, mut-
ta se voi vaatia kovaa työtä! On myös syytä 
muistaa, että pelkästään luennoilla käymällä 
ei asioita välttämättä opi, oppikirjaa ja muuta 
materiaalia on hyvä lukea. Laskuharjoituksissa  
kartutat taitojasi käytännössä.

Into

Into on Aalto-yliopiston portaali Aallon opis-
kelijoille opiskeluun, yliopiston palveluihin ja 
omaan yliopistoon liittyvään tietoon. Sivusto 
kerää myös Aalto-yliopiston uutiset ja tapah-
tumat opiskelijoille. Intossa voit luoda itsellesi 
Oma Into -aloitussivun, johon voit kerätä mm. 
sinua kiinnostavat uutiset.

Tukea ja ohjausta opintoihin

Korkeakouluopiskelu on itsenäisempää kuin 
lukio-opiskelu ja usein lähdetään siitä, että olet 
aikuinen ja sinun on itse opittava löytämään 
tarvitsemasi tiedot. Se voi tuntua toisinaan uu-
vuttavalta ja hankalalta, mutta onneksi apua 
löytyy monelta taholta.

Fuksivuoden aikana tulet aktiivisesti tapaa-
maan tuutoriopettajaasi ja -ryhmääsi. Tuutori 
on korkeakoulussa työskentelevä tutkija tai 
opettaja, jonka kautta saat heti opintojen alus-
ta alkaen kontaktin opetus- ja tutkimushenki-
lökuntaan. Tuutoroinnin tarkoitus on helpot-
taa opintojesi alkua ja kannustaa opiskeluun 
sekä opintojen suunnitteluun. Tuutorointiin 
kannattaa osallistua aktiivisesti – tuutori on 
sinun käytettävissäsi ja sinua varten.

Kandidaattiohjelman opintopalveluiden puo-
leen voi aina kääntyä, jos ei tiedä mistä lähteä 
liikkeelle tai keneltä asiasta kysyä. Opinto-
palveluissa käytettävissäsi ovat suunnittelija 
sekä opintosihteeri. Lisäksi voit aina käydä 

Erityisesti fuksivuonna käyt suurimmaksi 
osaksi tismalleen samoja kursseja muiden 
TiK-fuksien kanssa. Tästä kannattaa ottaa 
ehdottomasti hyöty irti ja opiskella asioita 
yhdessä! Monet ongelmat ratkeavat paljon 
helpommin kun niitä pohtii kavereiden 
kanssa. Lisäksi yhdessä opiskelu on myös 
monin verroin hauskempaa, eikä tehtävien 
tekemisestä harhaudu muihin puuhiin yhtä 
helposti kun tekee porukassa.

Linkkejä

• Yhteystiedot:  
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Yhteys-
tiedot

• Kandidaattiohjelma: 
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Etusivu

• Opinto-opas:  
http://studyguides.aalto.fi/sci/2016-kand/tieto-
tekniikka/tutkinto.html

• Into:  
https://into.aalto.fi/

• MyCourses: 
https://mycourses.aalto.fi/

• WebOodi: 
https://oodi.aalto.fi/a/

• Tenttiarkisto: 
http://www.tenttiarkisto.fi/
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Ja eipä vilkaisu opinto-oppaaseenkaan tee pa-
haa! Ajankohtaisimman tiedon asioista tarjoaa 
koulutusohjelman ja kurssien kotisivut, Into, 
WebOodi ja MyCourses. Jos ei tiedä, keneltä 
kysyä, vanhemmilta tieteenharjoittajilta ja 
ISOhenkilöiltä auttavat. Ei kannata myöskään 
arastella kääntyä opettajien puoleen.

Fuksin selviytymisopas

Opiskelijakortti

Opiskelijakortti on välttämätön jokaiselle 
opiskelijalle. Kortilla saat mm. opiskelijahintai-
sen ruuan opiskelijaravintoiloista, alennuksen 
VR:ltä ja Matkahuollosta sekä monia muita 
etuuksia. Opiskelijakortin pystyt tilaamaan 
Frankin kautta. Frank on opiskelijoiden oma 
etupalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan kaik-
ki Suomen opiskelija-alennukset. Lisätietoja 
ja ohjeita opiskelijakortin tilaamisesta: www.
myfrank.fi/fi/opiskelijakortti

Olit sitten syntyperäinen pääkaupunkiseu-
tulainen tai ensimmäistä kertaa täällä, 

elämisen uudelleen järjestäminen herättää 
aina kysymyksiä. Seuraavassa yritetään vas-
tata mahdollisimman kattavasti tärkeimpiin 
kysymyksiin opiskelijaelämästä. Jos jokin ei 
kuitenkaan tunnu selviävän, ota huoleti yh-
teyttä fuksiwaariin tai ISOhenkilöihisi, tyhmiä 
kysymyksiä ei ole!

Asuminen

AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aalto-
yliopiston opiskelijoille. Kaikille Aalto-yliopis-
ton opiskelijoille ei kuitenkaan riitä asuntoja, 
joten kotia kannattaa etsiä myös muiden 
reittien kautta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkau-
punkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskeli-
jat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa 
voi hakea heti, kun vahvistus opiskelupaikasta 
on saapunut. AYY:n soluasuntojonoihin on 
saatavissa ns. uusien opiskelijoiden pisteen. 
Uusien opiskelijoiden pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun 
tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta 
riippuen.

Vaikka et saisi asuntoa 5.9. mennessä, 
tule silti Otaniemeen ensimmäisenä kou-
lupäivänä. Taivasalle jäämistä ei tarvitse 
pelätä, sillä korkeakoulu järjestää hätä-
majoitusta, ISOhenkilöillä on varapatjoja 
ja tutuilta kannattaa tiedustella yösijaa. 
Ongelmien ilmetessä ota yhteyttä fuksi-
waariin tai ISOhenkilöihisi.

Asunnon hakeminen AYY:ltä

Tutustu AYY:n asumisosioon:  
ayy.fi/asuminen
Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo:  
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/
hakuinfo/
Hae AYY:n asuntoa Domossa:  
domo.ayy.fi/
AYY:n asuntotoimiston yhteystiedot:  
Otakaari 11, Espoo
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410

Ensimmäinen koulupäivä ma 5.9. on 
erittäin kiireinen. Älä siis mielellään 
varaa tätä päivää muuttopäiväksi vaan 
keskity nauttimaan ohjelmasta.

Asunnon hakeminen muualta:

Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: 
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumi-
sen järjestäjä. http://www.hoas.fi
Helsingin yliopiston osakunnat:  
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
Yksityiset palveluntarjoajat:  
http://vuokrahuone.com/
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pävaaraan, jossa sijaitsee kauppakeskus Sello 
lukuisine liikkeineen ja palveluineen.Elokuvien 
sekä ilta- ja yöelämän suhteen vaihtoehtoja 
löytyy kuitenkin huomattavasti kattavammin 
Helsingistä. 

Opintotuki

Opintotuki on sosiaalietuus, joka koostuu 
kolmesta osasta:

1. Opintorahasta
2. Asumislisästä (vuokralla asuville)
3. Opintolainasta

Opintotuen saaminen edellyttää, että opintoja 
kertyy vähintään 5 op tukikuukautta kohti, 
kuitenkin vähintään 20 op lukuvuodessa tu-
kikuukausien määrästä riippumatta. Lisäksi 
koska opintotuki on sosiaalietuus, omien tu-
lojesi määrä vaikuttaa siihen, miten monta 
kuukautta opintotukea voit nostaa.

Tukikuukausia on kandintutkinnon suoritta-
miseen vuonna 2016 ensimmäiset opintonsa 
aloittaneilla 32. Kandintutkinnon suorittami-
sen jälkeen siirrytään maisteritutkintoon, jon-
ka suorittamiseen tukikuukausia on käytettä-
vissä 23. Yhteensä tukikuukausia on kuitenkin 
käytettävissä 50. Lisätietoja: http://www.kela.
fi/opintotuki

Palvelut Otaniemessä

Otaniemessä on oma ostoskeskus josta löy-
tyy: kauppa (Alepa), R-kioski, apteekki, grilli 
ja parturi-kampaamo. Ostoskeskuksen lisäk-
si Otaniemessä on kahviloita sekä lukuisia 
opiskelijaravintoloita joista osa on auki myös 
lauantaisin. 

Otaniemeä läheisin liike- ja palvelukeskus on 
Tapiola, josta löytyykin monenlaista kauppaa, 
putiikkia ja palvelua. Tapiolan lisäksi Otanie-
mestä pääsee myös nopeasti ja helposti Lep-

Jokaista nostettua opintotukikuukautta 
kohden on ansaittava 5 opintopistettä. 
Nohevalle fuksille tämä ei kuitenkaan 
liene ongelma.

Pidä huoli tuestasi:
• Seuraa tulojasi
• Jos ansaitset esim. kesätöistä enemmän 

kuin opintotuen tulorajat antavat myöden, 
palauta tukikuukausia oma-aloitteisesti tai 
peru opintotukikuukautesi etukäteen.

Älä käytä opintotukikuukausia sairastaessa 
tai lomalla!

• Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan” kan-
nattaa välttää, sillä käytettyjä tukikuukau-
sia et saa takaisin, vaikka opintoja olisikin 
vielä jäljellä.

• Sairasloman pitkittyessä voit hakea sairaus-
päivärahaa 

Varmista ja kysy!

• Opintotuessa on tapahtunut viime vuosina 
useita muutoksia. Älä siis kysy kaverilta 
– hän saattaa neuvoa sinua tahattomasti 
väärin.

• Parasta tukea ja ohjausta saat yliopiston 
opintotukipalveluista: opintotuki@aalto.fi, 
ks. myös Into.aalto.fi (Palvelut > Opintotuki)

Opintotuki numeroina
• opintoraha 336,76 €/kk
• asumislisä 80% vuokrasta, maksimissaan 

201,60 €/kk
• valtion takaamaopintolaina 400 €/kk

Polkupyörälläkin pääsee, ainakin Otaniemen 
ja	 Tapiolan	 seudulla.	 Joten	 jos	fillari	mahtuu	
muuttokuormaan, kannattaa se ottaa mu-
kaan. Arvokkaampien pyörien kanssa on hyvä 
tarkistaa kotivakuutuksen voimassaolo, sillä 
pääkaupunkiseudulla pyöriä katoaa muuta 
Suomea enemmän.

Opiskelijana kaukoliikenteessä

VR ja Matkahuolto tarjoavat opiskelija-alen-
nusta kaukomatkoista. Sekä junissa että 
busseissa opiskelija-alennuksen saamiseksi 
tarvitaan voimassa oleva opiskelijakortti. Pelk-
kä kuitti ylioppilaskunnan jäsenmaksusta ei 
oikeuta alennukseen! Lisätietoa: www.matka-
huolto.fi ja www.vr.fi.

Liikenne

Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä 
on varsin erilainen muuhun Suomeen nähden. 
Sekä matkalippujen että reittien osalta se 
saattaa vaikuttaa aluksi enemmän kuin 
sekavalta, mutta kun hetken jaksaa tutkia 
aikatauluja ja linjakarttoja, niin lopputuloksena 
on varsin kattava ja toimiva kokonaisuus. 
Linja-autojen lisäksi matka taittuu myös 
lähijunilla, raitiovaunuilla sekä metrolla.

Joukkoliikenteeseen on saatavilla jos jonkin-
näköistä erilaista lippua. Pääkaupunkiseudulla 
on nykyään käytössä elektroniset matkakortit. 
Liput jakautuvat eri kaupunkien sisäisiin lippui-
hin sekä koko pääkaupunkiseudulla voimassa 
olevaan seutulippuun. Otaniemihän sijaitsee 
Espoossa, joten Helsingin puolelta matkustet-
taessa on käytettävä seutulippua.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä opis-
kelija-alennuksen (-50 %) saavat ne alle 30-vuo-
tiaat opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella 
(Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonum-
mi, Vantaa), ja joilla on opiskelijastatus matka-
kortissaan. Opiskelijan alennuslippu myön-
netään myös seutulippualueella tilapäisesti 
asuville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille, jos 
lipun myöntämisperusteet muuten täyttyvät.

Yksittäisiä matkoja varten tarkoitettuja kerta-
lippuja voi ostaa linja-autoista, raitiovaunuista 
ja lähiliikenteen junista. Matkakortteja lada-
taan mm. R-kioskeissa, latausautomaateilla 
sekä Helsingissä HSL:n toimistoissa.

Lisätietoja hinnoista, matkakortin hank-
kimisesta ja alennuslippuhakemus löy-
tyy sivulta: 
www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/
opiskelijat
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Ruokailu

Otaniemessä on lukuisa määrä opiskelijaruo-
kaloita, joista saa eri makuisia ruokia suunnil-
leen samoihin hintoihin. Opiskelijahintaan voi 
syödä myös yliopiston ruokaloissa satamakau-
pungin puolella. 

Yhden aterian hinta on tyypillisesti 2,60 eu-
roa ja siihen sisältyy salaatti ja leipä. Opis-
kelijaruokailu on valtion tukemaa, joten 
kannattaa nauttia tästä edusta ja syödä hy-
vää ruokaa edullisesti! Kaikissa opiskelija-
ruokaloissa opiskelijakortin esittäminen 
on alennuksen edellytys, vaikka sitä ei aina 
muistetakaan kysyä. Ennen kortin saamista  
AYY:n jäsenmaksukuitti kelpaa kortin sijasta. 
Opiskelijaruokaloiden erikoisuutena mainit-
takoon	TF	(Täffä),	joka	on	ruotsinkielisen	osa-
kunnan  pitämä opiskelijaravintola, jossa pal-
velua saa niin suomen kuin ruotsinkin kielellä. 
Täffällä	talon	erikoisuutena	on	joka	keskiviikko	
ruokalistalla oleva spagetti. Lisäksi T-taloon 
ilmestyi keväällä 2015 Subway, josta saa opis-
kelijaruoan hinnalla 15cm subiaterioita.

Opiskelijaruokaloiden lisäksi Otaniemen os-
toskeskuksen vieressä sijaitsee Otaniemen 
grilli, jota myös Etnoksi kutsutaan. Sieltä saa 
ruokaa yömyöhään, ja toisinaan jopa lounas-
aikaan. Kuten ehkä arvasivatkin, etnolounas ei 
välttämättä ole se kaikkein terveellisin vaihto-
ehto. Etno ei myöskään ole opiskelijaravintola. 
Ruokaa saa myös kaupasta, ja omia eväitä 
voi lämmittää ja syödä esimerkiksi Tietokillan 
kiltahuoneella. 

Reitit

Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhaiten 
liikennelaitosten aikataulukirjoista tai reitti-
oppaasta osoitteessa www.reittiopas.fi, josta 
löydät helposti ajankohtaiset joukkoliikenne-
aikataulut ja -reitit. Reittioppaasta on myös 
olemassa lukuisia mobiilisovelluksia. 

Muista ottaa huomioon yhteyksien muuttu-
minen 15.8.! Metron aukeaminen viivästyy 
muutamilla kuukausilla, mutta metron liikenne 
tullaan korvaamaan väliaikaisilla bussilinjoilla.

Omalla autolla 

Otaniemi sijaitsee Kehä I:n länsipäässä. Kehäl-
tä on hyvät opasteet Otaniemeen ja liittymiä 
on kaksi, joten ei hätää vaikka missaisit ensim-
mäisen. Otaniemestä löytyy ihan kohtuullinen 
määrä parkkipaikkoja, mutta päärakennuksen 
lähellä voi tehdä tiukkaa. Pysäköinti on pää-
sääntöisesti ilmaista, mutta kannattaa varoa 
Otakaaren varressa olevia sakkoansoja.

Otaniemessä on tämän vuoden aikana ollut 
paljon työmaita, joten vaikka olisit täällä aiem-
min ajanut kannattaa olla tarkkana muuttunei-
den liikennejärjestelyjen kanssa.

Muutaman suoran yhteyden muistaminen 
helpottaa alkuun:

Kampista Otaniemeen pääset metrolla

Otaniemen ja Leppävaaran väliä bussit 550 
ja 555

Otaniemen ravintoloiden ruokalistat:
• http://www.otaruoka.com
• http://ruokalistat.net

Tapiolan ja Otaniemen väliä bussi 551 tai 
metro

olevan tarvetta. AYY:n jäsenmaksu sisältää 
YTHS:n vakuutusluonteisen perusmaksun.

Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit 
käyttää omaa kunnallista terveysasemaasi tai 
terveyskeskuspäivystystä.

Lisätietoja: pääkaupunkiseudun 
terveysneuvontanumero p. (09) 100 23

Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi pyyn-
nön osallistua YTHS:n sähköiseen terveysky-
selyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoitettu ensimmäi-
sen vuoden opiskelijoiden terveydentilan kar-
toitukseen ja on erityisen tärkeää, että vastaat 
siihen. Kyselyn jälkeen saat tarvittaessa kutsun 
terveydenhoitajalle ja/tai hammashoitoon.

YTHS

Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). 
Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, 
suunterveyden ja mielenterveyden alueilla. 
Voit aina varata ajan YTHS:ltä, kun koet siihen

 YTHS:n toimipisteet pääkaupunki-
seudulla:
• Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
• Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
• HUOM! Voit halutessasi käyttää 

minkä tahansa YTHS:n toimipisteen 
palveluja, myös muilla paikkakun-
nilla.

• Lisätietoja: yths.fi

Terveys ja hyvinvointi

Nyyti ja Aalto-papit
Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskelijoiden 
tukikeskus Nyyti ja Aallon oppilaitospastorit.
Lisätietoa:
www.nyyti.fi  
Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)

Opintopsykologit
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä 
oman korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden 
tai Aallon opintopsykologien puoleen (opinto-
psykologit@aalto.fi).

Yöllä Kampista Otanimeen pääsee bussilla 
551N
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Poissaolot

Mikäli olet lähdössä suorittamaan varusmies- 
tai siviilipalvelusta nyt kesällä tai kotiudut 
vasta syyskuun jälkeen, muista ilmoittautua 
koululle poissaolevaksi. Voit myös ilmoittautua 
läsnäolevaksi vain toiselle lukukaudelle. Ase-
velvollisuusasioista pitää kertoa fuksiwaarille, 
jotta syksyllä ei turhaan ihmetellä kun sinua 
ei vielä näy.

Jos tulet kesken vuotta paikalle, ota yhteyttä 
fuksiwaariin etukäteen! Täten mekin osaam-
me valmistautua paremmin tuloosi kesken 
kaiken. Mikäli tulit hyväksytyksi jo viime vuon-
na ja olet nyt aloittamassa opintojasi, muista 
varata itsellesi aika YTHS:lle terveystarkastusta 
varten. Muille ilmoitus ajanvarauksesta tulee 
automaattisesti jossain vaiheessa fuksivuotta.

Yliopistoliikunta - UniSport

Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapalveluja 
tuottaa UniSport. Liikkujia palvelevat liikunta-
keskukset Helsingin yliopiston keskustakam-
puksella, Kumpulassa, Meilahdessa, Otanie-
messä, Töölössä sekä Viikissä. UniSportin tar-
jontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, 
kuntosalit, erilaisia kursseja sekä kiipeilyä.

Liikuntapalveluihin tutustumisessa sinua aut-
tavat liikuntatutorit, joiden kanssa on helppo 
lähteä kokeilemaan uutta ja tutustumaan 
vaikka Unisportin ryhmäliikuntaan tai kattaviin 
kuntosaleihin. Liikuntatutorit huolehtivat siitä, 
että kaikille löytyy mielekkäitä liikuntamah-
dollisuuksia ja ettei liikunnallinen elämäntapa 
pääse unohtumaan elämäntilanteen muuttu-
essa. Kysy omalta tutoriltasi lisää liikunnasta ja 
liikuntatutoroinnista!

Lisätietoa:  www.unisport.fi.

TERVETULOA TEK-YHTEISÖÖN
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi 
on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki 
irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa ammattilehtiä,  
ura- ja palkkaneuvontaa, juristipalveluita sekä valtavan määrän 
jäsenetuja. 

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

    www.tek.fi/opiskelijat
 

Terveisin,
Essi Puustinen
Opiskelijakenttäasiamies
essi.puustinen@tek.fi
+358 50 414 5226

Sami Lappalainen
TEK-yhdyshenkilö
sami.lappalainen@aalto.fi
+358 40 719 2548

Opiskelijajäsenyys  
on maksuton!

Leikkiminenkin on liikuntaa!
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Otaniemi-Suomi sanakirja
Aino AYY:n julkaisema yliop-

pilaslehti.

Ainon aukio Päälafkan ja T-talon välinen 
aukio.

AK Arkkitehtikilta

Alvari Opiskelijaruokala päära-
kennuksella.

Alvarin aukio Päälafkan ja sihteeristön 
välinen nurmialue.

Amfi Amfiteatteri	Otakaari	1:n	
yhteydessä.

AS Automaatio- ja systeemitek-
niikan kilta

assistentti, assari Kurssi- tai tutkimusapulai-
nen, pitävät yleensä las-
kuharjoituksia ja neuvovat 
pulmissa.

Athene Informaatioverkostojen kilta

AYY Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunta

AYY-kalenteri Ylioppilaskunnan vuosit-
tainen informaatiopläjäys, 
toimii myös kalenterina.

AYY:n palvelupiste AYY:n Otaniemen palve-
lupiste sijaitsee ostarilla 
asiamiespostin yläpuolella. 
Täällä on helppo hoitaa 
kaikki ylioppilaskuntaan 
liittyvät asiat.

Cännärit Kutsuttiin ennen myös ni-
mellä Cänniballs. Tietokillan 
fuksien järjestämät isot 
bileet syksyllä.

DI Diplomi-insinööri, sinä isona

Dipoli  Alunperin TKY:n ylioppi-
laskuntataloksi rakennettu 
rakennus, lähinnä konfe-
renssi- ja kokouskäytössä. 
Tällä hetkellä remontissa.

Etno Otaniemen grilli, tunnetaan 
myös nimellä X-burger. Auki 
yömyöhään!

FK Fyysikkokilta

FTMK Fuksitoimikunta eli kiltojen 
fuksikapteeneiden iloinen 
seurue, vastaa kiltojen yh-
teisistä fuksitilaisuuksista

fuksi Ensimmäisen vuoden 
opiskelija

fuksiwaari Tukesi ja turvasi, tietää 
kaiken, osaa kaiken (tai 
ainakin ottaa selvää, kuka 
tietää tai osaa).

Gorsu Sauna JMT 5:n kellarissa.

hakkeri Intohimoinen bitinvääntäjä.

HOPS Henkilökohtainen opinto-
suunnitelma. Apuna opiske-
lun suunnittelussa.

HUT Helsinki University of 
Technology

HYY Helsingin Yliopiston Ylioppi-
laskunta

IE Isäntä ja Emäntä. Järjestävät 
lähes kaikki killan tapah-
tumat.

IK Rakennusinsinöörikilta

Inkubio Bioinformaatioteknologian 
kilta

Innopoli Yrityspuisto Otaniemessä

IRC Internet Relay Chat, tikkiläis-
ten kommunikaatiokanava. 
Viime vuosina menettänyt 
suosiotaan Telegram:lle.

ISOhenkilö Opiskelija, joka oman 
opiskelunsa lisäksi auttaa 
fukseja parhaansa mukaan.

jäynä Teekkarihenkinen kuje 
tai pila, jonka ansiosta 
sekä yleisöllä että jäynän 
kohteeksi joutuneella on 
hauskaa.

JMT Jämeräntaival

Keltsu Dipolissa sijainnut ravintola. 
Ravintolan virallinen nimi oli 
Cantina.

KIK Koneinsinöörikilta

Kiltahuone, kiltis Tietokiltalaisten oma paikka 
T-talolla.

KK Kemistikilta

Kvarkki Opiskelijaruokala Otakaari 
3:ssa.

KY Kauppakorkeakoulun Yliop-
pilaskunta

Kylteri Kauppatieteiden ylioppilas

lafka Osasto tai rakennus 
TKK:ssa.

laskarit Laskuharjoitukset. Tilaisuus, 
jossa esim. lasketaan matema-
tiikan kotitehtäviä.

M0 Muistinnollaus, Tietokillan 
vuosijuhla. Ajankohtainen 
taas ensi keväänä.

Maarintalo, Maari Rakennus, jossa atk-
keskuksen työasema- ja 
mikroluokkia, avoinna 
ympäri vuorokauden.

MK Maanmittarikilta

museo Polyteekkarimuseo, teekka-
reiden historiaa esittelevä 
paikka, joten kaikin puolin 
tutustumisen arvoinen.

MyCourses Portaali, josta löytyvät 
kaikkien kurssien tiedot ja 
ajankohtaiset ilmoitusasiat.

N:nen vuoden opiskelija Yli neljä vuotta koulussa 
ollut opiskelija.

Niksula T-talon työasemaluokkien 
ylläpito.

OK20 Osoitteessa Otakaari 20 
sijaitsevat AYY:n iso ja pieni 
sitsitila sekä sauna.

Oodi Järjestelmä, jolla ilmoit-
taudtaan kursseille, ja josta 
löytyy myös opintosuori-
tusote.

op, noppa Yksikkö, jolla opintosuori-
tuksien laajuutta mitataan. 
Yksi op vastaa noin 27 tun-
nin työtä. Kustakin kurssista 
saa oman, tietyn määränsä 
opintopisteitä. DI:ksi tullak-
sesi tarvitset näitä 300.

Ossi Ossi Törrönen, Teekkariky-
län ensimmäinen, pitkäai-
kainen johtaja. Teekkari h.c.

teekkari h.c. (honoris causa) Kunniateek-
karin arvonimi, voidaan 
myöntää myös ei-teekka-
reille.

Teekkarikylä Se alue Otaniemessä, jossa 
asuu noin 2500 opiskelijaa.

teekkarilakki Odottaa sinua aikaisintaan 
Wappuna.

Teekkariperinneviikko Marraskuun ensimmäisellä 
viikolla oleva teekkariuden 
juhlaviikko. Huipentuu Teek-
kariperinnejuhlaan.

TEK Diplomi-insinöörien ja 
arkkitehtien ammattiliitto, 
johon kannattaa liittyä jo 
opiskelijana.

Telegram Mobiilichat-ohjelma, jota 
moni TiKkiläinen käyttää. 
Kysymällä pääset liittymään 
TiK'16-kanavalle!

TF Teknologföreningen (“täf-
fä”), ruotsinkielinen ja sa-
malla ainoa teekkariosakun-
ta. TF:n ruokala on kuuluisa 
keskiviikkospagetistaan.

TH Tekniska Högskolan

TiK Tietokilta, tietotekniikan 
opiskelijoiden yhdistys.

TIK Tekstiili-insinöörikilta, 
nykyisin TVIK.

TKK Teknillinen korkeakoulu

TkK Tekniikan kandidaatti, sinä 
hieman isompana.

TkL Tekniikan lisensiaatti, sinä 
vielä isompana.

TkT Tekniikan tohtori, sinä sitten 
Tosi Isona - korkein teknii-
kan alan opillinen arvo.

TKY Teknillisen Korkeakoulun 
Ylioppilaskunta

TOKYO Taideteollisen Korkeakoulun 
Ylioppilaskunta

Trinet Teekkarikylän verkkoyhteys.

tupsufuksi Toisen vuoden opiskelija

Tutor Opettaja, joka ohjaa yhtä 
fuksiryhmää kandidaatin 
tutkintoon asti.

UNIX Aikamoinen tietokone-
peli, johon varmasti vielä 
tutustut.

VK Vuorimieskilta

vuosijuhla Akateeminen iltajuhla, jossa 
miehet pukeutuvat frakkeihin 
ja naiset iltapukuihin. Juhlinta 
jatkuu läpi yön aina sillikseen 
asti.

Wappu Huhtikuun 25. ja toukokuun 
2. päivän välinen yö. Kevään 
suuri juhla, teekkarin toinen 
joulu.

YTHS Ylioppilaiden Terveydenhuol-
tosäätiö, kokonaisedullista 
terveydenhoitoa.

Otaniemipeli Killan noin kahdesti vuodes-
sa pelattava legendaarinen 
peli.

OUBS Otaniemi Underground 
Broadcasting System. Esi-
merkiksi kuvaa ja striimaa 
nettiin suuria tapahtumia 
vapaaehtoisvoimin.

Päälafka, päärakennus Otakaari 1:ssä sijaitseva ra-
kennus. Sisältää mm. monia 
luentosaleja ja opiskelutiloja 
sekä ruokalan. Kutsutaan 
myös nimillä Kandikeskus, 
Kanditalo

Paniikki Työasemaluokka tieto-
tekniikan talolla, sijaitsee 
kiltahuoneen vieressä

Perhekylä Se osa Teekkarikylää, joka 
on varattu lähinnä perheille 
ja kaverin kanssa asuville.

PJK Puunjalostajakilta

Poikamieskylä Se osa Teekkarikylää, jossa 
on lähinnä yksiöitä ja solu-
asuntoja.

Prodeko Tuotantotalouden kilta

professori   Professuurin hoitaja, pitävät 
luentoja ja vastaavat kurs-
seista sekä diplomitöistä.

professuuri Tietyn alan tutkimus- ja 
opetustehtävä.

pruju Opetusmoniste tai yleisem-
min mikä tahansa kopio.

PT Prosessiteekkarit, kor-
keakouluyhdistys, joka 
syntyi Kemian tekniikan 
korkeakouluun kandidaatti-
uudistuksen myötä.

Rantsu Rantasauna. AYY:n omis-
tama sauna Otaniemen 
länsipuolella.

rekursio ks. rekursio

sihteeristö ks. AYY:n palvelupiste.

SIK Sähköinsinöörikilta

sillis Silliaamiainen, nautitaan 
useimmiten juhlinnan 
täyteisen yön jälkeen, Wap-
puna erityisesti Ullanlinnan-
mäellä.

sitsit Illanvietto, jossa yleensä 
syödään ja juodaan 
hyvin, lauletaan kenties 
teekkarilauluja ja pidetään 
muutoinkin hauskaa.

Smökki Servin Mökki. Toimi ennen 
ruokalana ja on nykyään 
ahkerassa käytössä juhla-
tilana.

SMT Servin Maijan tie

speksi Musiikin- ja huumorin-
täyteinen näytelmä, jonka 
kulkuun yleisö pääsee kom-
menteillaan vaikuttamaan 
huutamalla “Omstart!” 
Otaniemessä toimiva 
Teekkarispeksi on Suomen 
suurin opiskelijamusikaali.

T-talo Tietotekniikan talo

TaiK Taideteollinen korkeakoulu

teekkari Tupsulakkinsa ansainnut 
tekniikan opiskelija.
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Mistä saan tietoa?

Telegram

Telegram otettiin killassa käyttöön 
vuonna 2014 yleiseksi keskustelu-
foorumiksi irkin suosion laskiessa. Sen tarkoi-
tus ei ole olla killan virallinen tiedotuskanava, 
vaan toimia alustana vapaammalle keskuste-
lulle. Telegramin käyttö ei vaadi älypuhelinta. 
Lisätietoja Telegramin käyttämisestä saat os-
oitteesta www.telegram.org/.

Jos haluat jo päästä tutustumaan ISOihin ja 
muihin fukseihin, klikkaa itsesi osoitteeseen 
www.tietokilta.fi/telegram ja noudata ohjeita. 
Pääset sieltä liittymään mahtavaan TiK-fuksit 
2016 ryhmään!

IRC

IRC ei ole killan virallinen tiedotuskanava, mut-
ta kiltalaiset käyttävät sitä paljon sekä useilla 
kursseilla on oma IRC-kanavansa. Irkin käyttöä 
on helppo opetella itse esim. Tietokillan IRC-
ohjeesta	https://tietokilta.fi/fuksit/irc-ohje/.	

Ilmoitustaulut

Koulu on täynnä ilmoitustauluja, joiden kaut-
ta mm. yritykset ja AYY:n alaiset yhdistykset 
ilmoittavat itseään koskevista asioista. Vaikka 
viestintä on jo pääosin sähköistä, ilmoitus-
tauluilta voi edelleen bongailla esimerkiksi 
mielenkiintoisia työtarjouksia.

Tietokillan ilmoitustaulut sijaitsevat kiltahuo-
neen läheisyydessä työasemaluokka Paniikkiin 
johtavan käytävän varrella. Ilmoitustauluilta 
löytyy virallisten tiedotteiden lisäksi mm. bi-
lekutsuja.

Killan kotisivut

Tietokillan kotisivut löytyvät osoit-
teesta www.tietokilta.fi/. Sieltä löydät yleistä 
tietoa killasta sekä tapahtumakalenterin, josta 
löytyy tapahtumia lähes puolen vuoden ajal-
ta. Killan kotisivuilta löytyy myös oma osio 
fukseille.

Sähköposti

Killalla on useita postituslistoja eri käyttötar-
koituksia varten, listoja löytyy mm. aktiiveille, 
ISOille jne. Fuksit, kuten sinä, kuuluvat auto-
maattisesti fuksit16-listalle. Tulet saamaan 
fuksiwaarilta viikottain waarinmailin, jossa on 
tiivistettynä kaikki sinulle tärkeät asiat.

Facebook

Facebook ei ole killan virallinen 
tiedotuskanava, mutta se on 
usein kätevin tapa saattaa asiat nopeasti usei-
den ihmisten tietoon.

Tietokillalla ja TiK-fukseilla on omat Facebook-
ryhmänsä, joita päivitetään aktiivisesti. Ryhmiä 
seuraamalla pysyy hyvin kärryillä mielenkiin-
toisista tapahtumista, joten ryhmiin kannattaa 
siis ehdottomasti liittyä! 

Tietokilta Facebookissa:
• www.facebook.com/groups/tikfuksit16/
• www.facebook.com/groups/tietokilta
• www.facebook.com/tietokilta

Sähköpostia käytetään yliopiston tie-
dotuksessa paljon. Sähköpostin kautta 
saat tärkeimmät tiedotukset ja ohjeet, 
joten seuraathan koulun sähköpostiasi 
päivittäin!

Otaniemen kartta

1. Kandidaattikeskus
2. Aalto-yliopiston 

kirjasto
3. Maarintalo
4. Dipoli
5. Otaniemen ostari
6. Otahalli
7. TUAS-talo

8. T-talo
9. AYY:n toimipiste
10. Täffä
11. YTHS
12. Smökki
13. Rantasauna (Rantsu)
14. Urheilukenttä
15. ST1 poraustyömaa

Huom! Väreen työmaan 
takia omalla autolla  liik-
kuessa saa olla tarkkana 
Otaniemessä!
Työmaasta länteen oleva 
Otaniementien osuus on 
myös vaihtanut nimeään 
Maarintieksi!
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Ensimmäisen viikon aikataulu

Lauantai 3.9.

Buujaa! Fuksivuotesi alkaakin jo lauantaina 
killan Varaslähdössä. Tule Alvarin aukiolle 
klo 15.00 tutustumaan porukkaan jo ennen 
koulun alkamista!

Maanantai 5.9.

9.00 Ilmoittautuminen, T-talon aula

10.00 Korkeakoulun tervetulotilaisuus, T1

11.00 Tietokillan tilaisuus

15.00 Teekkarielämää, Aalto-sali

17.00 Nuotioilta, yhteislähtö 
Kandidaattikeskukselta

Tiistai 6.9.

9.15 Tietoa opiskelusta I, Maarintalo

11.15 How to network, T-talon kirjasto

12.00 Lounas ja fuksiryhmissä menoa

15.30 Aalto Party, Ainon aukio

20.00 Vaihtoehtojatkot: leffailta kiltiksellä

21.00 Aalto Afterparty

Keskiviikko 7.9.

10.00 Tietoa opiskelusta II

11.00 SCI Get Together -lounas, TuAS-aula

12.30 Opet esittäytyvät, T1

14.00 Introduktion till studierna

17.00 Otasuunnistus, Amfi

Torstai 8.9.

9.00 Linux-harjoitukset, matematiikan 
lähtötasotesti

11.00 Tukipalveluiden esittelyständit

15.00 Haalarigaala

17.00 Kiltakaste

Perjantai 9.9.

10.15 Esa Saarisen luento, Aalto-sali

20.00 KaukkaritHUOM! Aikataulut voivat vielä muuttua.
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Muistilista
Ennen koulun alkua

 J Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 
 J Olen maksanut Tietokillan jäsenmaksun
 J Olen hankkinut asunnon tai hakenut asuntoa pääkaupunkiseudulta esim.  

 AYY:ltä tai HOAS:ilta
 J Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotuki- ja asumislisähakemuksen
 J Olen selvittänyt kulkuyhteydet kouluun ja hankkinut matkakortin
 J Olen liittynyt Facebookissa ryhmään TiK-fuksit 2016
 J Olen liittynyt TiK-fuksit 2016 ryhmään Telegramissa
 J Olen nauttinut kesästä ja ladannut akkuja syksyä varten

Ensimmäisenä päivänä (maanantai 5.9.2016)

 J Olen saapunut paikalle T-talon aulaan klo 9:00
 J Minulla on AYY:n jäsenmaksukuitti mukana
 J Minulla on rahaa lounasta ja virvokkeita varten
 J Minulla on henkilöllisyystodistus mukana
 J Minulla on aikaa iltaan asti
 J Minulla on vaatteet, joilla pärjää illalla nuotion äärellä
 J Olen selvittänyt kulkuyhteydet illan kotiinpaluuta varten

Ensimmäisinä viikkoina

 J Minulla on AYY:n jäsenmaksukuitti/opiskelijakortti mukana
 J Hankin viimeistään matkakortin ja päivitän siihen opiskelijastatuksen
 J Minulla on iloista ja reipasta asennetta sekä ennakkoluulottomuutta
 J Minulla on illat vapaina ja intoa tutustua uusiin ihmisiin


