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Tervetuloa Otaniemeen!

fuksi@tik:~$ man fuksiopas

FUKSIOPAS(1)

NAME
 fuksiopas – Tietofuksin perehdyttämisopas Otaonnelaan

SYNOPSIS
 fuksiopas [-vteyl]

DESCRIPTION
Fuksiopas on tehty jokaiselle tietofuksille oppaaksi tulevaa fuksivuotta varten. Oppaan 
tarkoituksena on antaa jokaiselle fuksille perusvalmiudet Otaniemessä ja tietotekniikan 
talolla selviytymiseen. Opas ei takaa täydellistä henkiinjäämistä teekkarielämän pyör-
teissä, mutta perehtymällä oppaaseen kunnolla, on sinulla edes jonkinlaiset perustiedot 
suoriutua eteen tulevista ongelmatilanteista. Perustiedot oppaasta saa komennolla:

fuksiopas
Syvällisempää tutkiskelua sekä perehtymistä varten kannattaa ottaa mukaan myös mah-
dollisimman 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 hengessä 
mukana.

-e ennakkoluulottomuutta
Tulet tutustumaan aivan uudenlaiseen elämäntapaan ja siksi ennakkoluulottomuus 
on perusedellytys.

-y yhteishenkeä
Yhdessä on mukavampi touhuta.

-l lukulamppu
Pimeässä on ikävä lukea.

FILES
 /home/fuksi/fuksiopas

SEE ALSO
 AYY-opas ja www.tietokilta.fi
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Fuksikapteenin tervehdys

Moi, fuksi!

Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa 
Tietokiltaan, Aalto-yliopiston tietotekniikan 
opiskelijoiden ainejärjestöön.

Minä olen Joona, fuksikapteenisi tästä hetkes-
tä siihen asti, kun lasket valkoisena hohtavan 
teekkarilakin päähäsi. Olen tukenasi ja turva-
nasi seuraavan vuoden ajan ja opastan sinua 
matkallasi kohti teekkariutta.

Tämän fuksioppaan kannet kätkevät väliinsä 
paljon tietoa siitä, mitä kaikkea uudella opiske-
lijalla on edessään niin opinnoissa kuin opiske-
lijaelämässäkin. Opas toimii ensikosketuksena 
siihen, mitä yliopistolla, ylioppilaskunnalla, Tie-
tokillalla ja Otaniemellä on tarjota sinulle, eli 
kannattaa vähintäänkin silmäillä se läpi. Uutta 
tietoa oppaassa on niin paljon, että kaikkea ei 
todellakaan tarvitse yrittää muistaa ulkoa. Te-
kemällä ja kokemallakin oppii!

Yliopisto-opiskelu eroaa toisen asteen opin-
noista paljon. Useimmilla kursseilla ei ole läs-
näolopakkoa, joten opiskella voi myös kotoa 
käsin. En kuitenkaan suosittele kokonaan ko-
tisohvalle jumittumista, sillä yliopiston tiloissa 
näet muita opiskelijoita, joiden kanssa työsken-
nellä yhdessä ja joiden kanssa ystävystyä. Kan-
nattaa etsiä itselleen paras tapa opiskella, niin 
homma sujuu mukavasti.

Syksy tuo varmasti mukanaan isoja uudistuksia 
elämääsi. Uuden opiskelupaikan lisäksi muutat 
ehkäpä ensimmäistä kertaa omillesi, mahdolli-
sesti satojenkin kilometrien takaa. Ei kannata 
kuitenkaan pelästyä – muutkin opiskelijat ovat 
olleet jossain vaiheessa samassa tilanteessa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoita eli fukseja 
on ohjaamassa ja tukemassa ahkeria ISOhen-
kilöitä, joita Tietokillasta löytyy noin 70. ISOjen 
lisäksi Otaniemen korkeassa arvossa pidettyä 

fuksikasvatusta järjestää Fuksitoimikunta, jo-
hon kuuluvat kaikkien Otaniemen kiltojen ja 
järjestöjen fuksikapteenit. Jos sinulla herää fuk-
sivuotesi aikana kysymyksiä tai kohtaat mitä 
tahansa pulmia, voit aina kääntyä ISOjen tai 
minun puoleen. Olemme teitä, fukseja, varten 
ja olemme valmiita auttamaan.  Olen tavoitet-
tavissa myös ennen opintojesi alkua.

Opintojen ohella Otaniemestä löytyy myös 
paljon vapaa-ajan toimintaa. Ylioppilaskunnan 
läheisyydessä toimii parisataa eri aiheisiin kes-
kittyvää yhdistystä, eli jokaiselle löytyy varmasti 
jotain omanlaista opintojen vastapainoksi. Ota-
niemessä on helppo kokeilla vaikka jotain uutta 
harrastusta!

Syksysi alkaa orientaatioviikolla, jonka aikana 
pääset tutustumaan muihin fukseihin, ISOihin, 
Otaniemeen ja Aalto-yliopistoon. Viikon aikana 
ilmoittaudutaan myös ensimmäisille kursseille. 
Orientaatioviikon jälkeen järjestetään läpi vuo-
den paljon erilaisia tapahtumia, kuten Otatar-
han ajot, Laskiaisrieha, sekä tietenkin vuoden 
loppuhuipennus eli Wappu, mikäli fuksimajuri 
sen meille suo.

Edessäsi on hurjan hauska, opettavainen ja iki-
muistoinen vuosi, josta kannattaa ottaa kaikki 
ilo irti. Otaniemi odottaa sinua.

Nähdään Varaslähdössä!

Joona Nevalainen
Fuksikapteeni

fuksikapteeni@tietokilta.fi
+358 50 495 8834
Telegram: @fuksikippari



8 9

Kiltakaste ke 4.9.
Kiltakasteessa pääset tutustumaan killan toi-
mintaan, pelaamaan pelejä sekä rentoutu-
maan. Siellä sinun fuksivuotesi myös lähtee 
toden teolla käyntiin.

Otasuunnistus to 5.9.
Otasuunnistuksessa fuksit suunnistavat pieni-
nä joukkueina ympäri Otaniemeä leikkimieli-
sesti tutustuen alueen tärkeimpiin paikkoihin 
ja erilaisiin yhdistyksiin. Saat täällä ensikatsa-
uksen Otaniemen monipuoliseen opiskelija-
kulttuuriin. Ehdottomasti yksi ensimmäisen 
viikon kohokohtia!

SCIvaa, leffailta, Kaukkarit pe 6.9.
Päivällä pääset tutustumaan muihin perustie-
teiden korkeakoulun kiltojen fukseihin SCI-kil-
tojen järjestämässä yhteistoiminnassa. Illalla 
Servin Maijan Mökistä löytyy kaudenavajaisbi-
leet eli Kaukkarit. Jos kuitenkaan bilettäminen 
ei kiinnosta, niin tule mukaan rennompaan 
tunnelmaan killan järjestämään leffailtaan.

Fuksisitsit pe 20.9.
Syksyn kohokohta – ensimmäiset sitsit! Tämä 
akateeminen pöytäjuhla on hyvä tekosyy syödä 
ja juoda hyvin, kun kolmen ruokalajin illallinen 
tarjoillaan pöytään. Illan mittaan tutustut eri 
sitsiperinteisiin, naurat teekkarilaulujen sanoi-
tuksille ja saatat jopa tanssiakin. Mikään näistä 
ei ole pakollista, vaan tärkeintä on viettää haus-
ka ilta hyvän seuran, ruoan ja juoman parissa. 
Sitä sitsit parhaimmillaan ovat.

Ilmoittautuminen fuksisitseille järjestetään 
heti ensimmäisellä kouluviikolla, ja mukaan 
kannattaa ehdottomasti lähteä. Opiskelijaelä-
mästä jää kohtuuttoman suuri osa näkemättä, 
jos ei yksillekään sitseille ole osallistunut!

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 tapahtumien 
määrästä huolimatta. Suurimpaan osaan var-
sinkin alkusyksyn tapahtumista tulee osallistut-
tua puolihuomaamattomasti muun toiminnan 
ohessa.

Tällä aukeamalla on lyhyt katsaus erityisesti al-
kusyksystä järjestettäviin tapahtumiin, jotka on 
suunnattu fukseille, eli juuri Sinulle.

Varaslähtö la 31.8.
Tämä tapahtuma on juuri Sinulle! Tule tutustu-
maan muihin fukseihin ja ISOhenkilöihisi, sekä 
ottamaan samalla varaslähtö alkavaan fuksi-
vuoteen! Varaslähtö alkaa kello 15:00 Alvarin 
aukiolla.

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 ih-
misiin. Alkusyksystä saat myös Tietokillan kiil-
tävän mustat teekkarihaalarisi.

Nuotioilta ma 2.9.
Nuotioillassa kokoonnutaan niemenkärkeen 
paistamaan nuotiolla makkaraa, laulamaan 
teekkarilauluja, sekä rentoutumaan ensimmäi-
sen päivän jälkeen. Tapahtuma on myös lois-
tava tilaisuus tutustua paremmin sekä muihin 
fukseihin että vanhempiin Tietokiltalaisiin.

Aalto Party ja Afterparty ti 3.9.
Yliopiston viralliset lukuvuoden avajaiset pää-
tetään vähemmän virallisissa merkeissä Ota-
niemen kampuksella. Alvarin aukio täyttyy ih-
misistä, musiikkia, hengailua. Toimintaa riittää 
ja koko tapahtuma huipentuu Aalto Afterpar-
tyyn illalla.

Ensimmäiset päivät Otaniemessä

Tule Alvarin aukiolle Varaslähtöön!

Kuvassa tunnelmaa 
viime vuoden fuksisitsien alusta.

Täällä hengaillaan ekana iltana!



10 11

Moikka uudet fuksit ja onnittelut, sillä edes-
sänne siintää huikea fuksivuosi! Kulunut vuosi 
oli yksi elämäni parhaista ja olenkin aavistuk-
sen kateellinen teille uusille fukseille, sillä teitä 
odottaa ihan mahtava seikkailu. Vuosi tuo mu-
kanaan todennäköisesti paljon uutta informaa-
tiota, ihmisiä ja toimintaa, mitä ei kuitenkaan 
kannata hätkähtää vaan hypätä innolla mu-
kaan. Innostus, kiinnostus ja ennakkoluuloton 
asenne kaikenlaista uutta kohtaan kantaa fuk-
sivuonna(kin) hyvin pitkälle. 
 
Otaniemessä riittää toimintaa kaikille. Killassa 
on monta toimikuntaa, joissa pääsee tekemään 
ja toteuttamaan itseään monipuolisesti oman 
kiinnostuksen mukaan. Toimikuntien toimin-
taan kannattaa ehdottomasti hypätä jo fuksina. 
Esimerkiksi omiin lemppareihin on kuulunut 
tapahtumien järkkääminen sisätoimikunnan 
kanssa. Yhdessä tekeminen ja yhteisen hyvän 
eteen tekeminen on parasta antia mitä killalla 
ja Otaniemellä on antaa. 
 
Kaiken kivan hulinan ja tekemisen keskellä kan-
nattaa kuitenkin pitää mielessä, miksi tänne on 
tultu. Opintopisteet eivät kerry itsestään vaan 
niitä on aktiivisesti metsästettävä. Opiskelutavat 
ja määrät voivat myös poiketa siitä, mihin olet 
aiemmin tottunut, mikä tuo omat haasteensa 

opintoihin. Fuksikaverit ja muu kiltayhteisö 
ovat kuitenkin tärkeä avunlähde ja tuki, joiden 
puoleen voi ja kannattaa kääntyä ongelmia 
kohdatessaan. Täällä ollaan loppujen lopuksi 
kaikki samassa veneessä ja yksin täältä ei ku-
kaan selviä. 
 
Muistakaa ottaa kaikki irti kaikista hetkistä ja 
tapahtumista, joita pääsette kokemaan pitkin 
vuotta: ne nimittäin luovat aivan huikean mat-
kan, jota muistelette lämmöllä vielä pitkään. 
Fuksivuosi on ohi ennen kuin huomaattekaan, 
tehkää siitä itsenne näköinen ja nauttikaa täy-
sillä!

Nähdään syksyllä! 
 
Heta Nieminen
Tupsufuksi

Vuoden fuksin muistelmat

Hei fuksi, tervetuloa Tietokiltaan!

Edessänne odottaa yksi elämän parhaista vuo-
sista - fuksivuosi - josta kannattaa ottaa kaikki 
ilo irti. Tätä taivalta ei kuitenkaan tarvitse kul-
kea yksin vaan mukana on myös muut uudet 
fuksit, sekä killan ISOhenkilöt.

ISOt ovat vähintään toisen vuoden opiskelijoi-
ta, jotka auttavat teitä pääsemään alkuun niin 
opintojen kuin opiskelijaelämänkin kanssa. 
Kokeneempina opiskelijoina he osaavat vas-
tata kaikenlaisiin askarruttaviin kysymyksiin ja 
omien ISOjen tietämystä kannattaa ehdotto-
masti hyödyntää, he ovat täällä teitä varten!

Tietokillassa on tänä vuonna noin 70 ISOa, jot-
ka voi orientaatioviikolla tunnistaa esimerkiksi 
teekkarilakista, “Tutor in Aalto University” -pai-
dasta tai killan kiiltävän mustista haalareista. 
Heistä osa tulee tutuksi heti orientaatioviikolla, 
kun teidät jaetaan fuksiryhmiin. Ryhmiä opas-
taa noin kolme ISOa, jotka pitävät huolta siitä, 
että kaikki pysyvät perässä aikataulussa ja oh-
jaavat läpi kiireiset ensimmäiset viikot. Fuksi-
ryhmät ovat myös erinomainen paikka löytää
ensimmäiset uudet kaverit joiden kanssa aloit-
taa hieno fuksivuosi!

Hauskaa kesää, syksyllä nähdään!

Juhana Autti
ISOvastaava

ISOt terveiset

Liity fuksien 
Telegram-ryhmään ja tutustu 
muihin fukseihin ja ISOihin!

Ohjeet: 
tietokilta.fi/telegram
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Opintotuki 
Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, kun 
olet saanut opiskelupaikan. Opintotuki koostuu 
opintorahasta, opintolainasta ja ateriatuesta. 
Yleinen asumistuki haetaan nykyään erikseen. 
Helpoiten haet tuet verkosta! Jokaista nostet-
tua opintotukikuukautta kohden on ansaittava 
5 opintopistettä. Nohevalle fuksille tämä ei kui-
tenkaan liene ongelma.

Opintotuen tärppejä
Pidä huoli tuestasi

• Seuraa tulojasi
• Jos ansaitset esim. kesätöistä enem-

män kuin opintotuen tulorajat antavat 
myöden, palauta tukikuukausia oma-aloit-
teisesti tai peru opintotukikuukautesi 
etukäteen.

Älä käytä opintotukikuukausia  
sairastaessa tai lomalla!

• Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan” 
kannattaa välttää, sillä käytettyjä tuki-
kuukausia et saa takaisin, vaikka opintoja 
olisikin vielä jäljellä.

• Sairasloman pitkittyessä voit hakea 
sairauspäivärahaa 

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 > Opintotu-
ki) tai Kelan verkkoasioinnista ja puhelin-
palvelusta.

Olit sitten syntyperäinen pääkaupunkiseutu-
lainen tai ensimmäistä kertaa täällä, elämisen 
uudelleen järjestäminen herättää aina kysy-
myksiä. Seuraavassa yritetään vastata mahdol-
lisimman kattavasti tärkeimpiin kysymyksiin 
opiskelijaelämästä. Jos jokin ei kuitenkaan tun-
nu selviävän, ota huoleti yhteyttä fuksikaptee-
niin tai ISOhenkilöihisi!

Asuminen ja muut palvelut
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aal-
to-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäisen vuo-
den opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulko-
puolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla 
asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, 
kun vahvistus opiskelupaikasta on saapunut. 
AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa ns. fuk-
sipiste. Fuksipisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun 
aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. 

Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuiten-
kaan riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä 
myös muiden reittien kautta.

Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenil-
leen monenlaisia palveluita ja mahdollisuuksia 
lukuvuosikalenterista ja opiskelijoiden edun-
valvonnasta huikeisiin vapaaehtoispesteihin. 
AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista 
vuokrata erilaisia sauna- tai kokoustilojatiloja 
sekä pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan. 

Fuksin selviytymisopas

Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu AYY:n sivujen asumisosioon:  
ayy.fi/asuminen

Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo:  
ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/hakuinfo/

Hae AYY:n asuntoa Domossa:  
domo.ayy.fi

Asunnon hakeminen muualta
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: 
www.hoas.fi

Helsingin yliopiston osakunnat:  
www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/

Yksityiset palveluntarjoajat:  
www.vuokrahuone.com 
www.oikotie.fi

Vaikka et saisi asuntoa 3.9. mennessä, 
tule silti Otaniemeen ensimmäisenä kou-
lupäivänä. Taivasalle jäämistä ei tarvitse 
pelätä, sillä ylioppilaskunta järjestää hätä-
majoitusta, ISOhenkilöillä on varapatjoja 
ja tutuilta kannattaa tiedustella yösijaa. 
Ongelmien ilmetessä ota yhteyttä fuksi-
kapteeniin tai ISOhenkilöihisi.

AYY:n keskustoimisto, tuttavallisemmin Keto.

Näin haet opintotukea:  
www.kela.fi/opintotuki-nain-haet  
Näin haet yleistä asumistukea: 
www.kela.fi/yleinen-asumistuki-nain-haet
Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu: 
www.kela.fi/asiointi 
Kelan eri puhelinpalvelunumerot: 
www.kela.fi/palvelunumerot

Opiskelijakortti
Opiskelijakorttia näyttämällä saat eri 
paikkojen opiskelija-alennukset käyttöösi. 
Kortteja on tarjolla erilaisia, ja sellaisen 
voi hankkia osoitteessa www.frank.fi.

Lisätietoja löydät Frankin verkkosivuilta ja 
fuksioppaan sivulta 33.
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Terveys ja hyvinvointiLiikkuminen joukkoliikenteessä
Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä 
on varsin erilainen muuhun Suomeen nähden. 
Sekä matkalippujen että reittien osalta se saat-
taa 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, raitiovau-
nuilla sekä metrolla.

HSL-alue on jaettu neljään vyöhykkeeseen, 
joita merkitään kirjaimilla A, B, C ja D. Otanie-
mi sijaitsee B-vyöhykkeellä, eli tarvitset aina 
Otaniemeen kulkiessasi vähintään B-vyöhyk-
keen kattavan lipun. Muut lippuun tarvittavat 
vyöhykkeet riippuvat siitä mistä matkustat. 
Esimerkiksi Helsingin keskustan ja Otaniemen 
väliseen liikenteeseen käy AB-lippu.

Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit ja 
aikataulut HSL:n reittioppaasta osoitteessa 
https://www.reittiopas.fi/. Samasta palvelus-
ta näet myös vyöhykkeiden rajat ja sen, millai-
sen lipun kullekin matkalle tarvitset.

HSL-alueella asuvat päätoimiset opiskelijat 
saavat kausilipuista 45 prosentin alennuksen, 
jos matkakorttiin on päivitetty opiskelijasta-
tus. Lisätietoa osoitteessa https://www.hsl.fi/
liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla voit li-
säksi loppukevään ja alkusyksyn välillä 
liikkua kaupunkipyörillä. Pyörät saat käyt-
töösi 30 euron vuosimaksua vastaan ja kau-
punkipyöräasemia on kampusalueellakin 
useita. Palvelusta saat lisätietoa osoitteessa 
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/.

Omalla autolla
Otaniemi sijaitsee Kehä I:n länsipäässä. Kehältä 
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. Helpoiten paikkoja 
löytyy Tietotekniikan talon läheltä. Pysäköinti 
on pääsääntöisesti ilmaista, mutta kannattaa 
varoa Otakaaren varressa olevia sakkoansoja. 
Myös Innopolin läheltä löytyy parkkipaikkoja, 
mutta ne ovat maksullisia.

Ruokailu
Otaniemessä on lukuisa määrä opiskelijaruoka-
loita, joista saa eri makuisia ruokia suunnilleen 
samoihin hintoihin. Opiskelijahintaan voi syödä 
myös Helsingin yliopiston ruokaloissa itäisen 
satamakaupungin puolella.

Yhden aterian hinta on tyypillisesti 2,60 euroa 
ja siihen sisältyy salaatti ja leipä. Opiskelija-
ruokailu on valtion tukemaa, joten kannattaa 
nauttia tästä edusta ja syödä hyvää ruokaa 
edullisesti! Opiskelijakortin esittäminen on 
aina alennuksen edellytys, vaikka sitä ei aina 
muistetakaan kysyä. Ennen kortin saamista  
AYY:n jäsenmaksukuitti kelpaa kortin sijasta. 
Opiskelijaruokaloiden erikoisuutena mainitta-
koon TF (Täffä), joka on ruotsinkielisen osakun-
nan  pitämä opiskelijaravintola. Täffällä talon 
erikoisuutena on joka keskiviikko ruokalistalla 
oleva spagetti. Lisäksi T-talosta löytyy Subway, 
josta saa opiskelijaruoan hinnalla 15cm subia-
terioita.

Opiskelijaruokaloiden lisäksi Otaniemen ostos-
keskuksen vieressä sijaitsee Otaniemen grilli, 
X-burger. Sieltä saa ruokaa yömyöhään, ja toi-
sinaan jopa lounasaikaan. Ruokaa saa myös 
kaupasta, ja omia eväitä voi lämmittää ja syödä 
esimerkiksi Tietokillan kiltahuoneella. 

Otaniemen ravintoloiden ruokalistat:
https://www.kanttiinit.fi/
http://www.ruokalistat.net/

Yleisimmät yhteydet:

Tapiola–Otaniemi–Kamppi 
Metrot M1 ja M2 (öisin bussi 551N)

Otaniemi–Leppävaara
Bussit 550 ja 555

YTHS 
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Saat tar-
vitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden, suun-
terveyden ja mielenterveyden alueilla, kun 
olet maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. 
Ajanvaraukset tehdään puhelimitse ja YTHS:llä 
on käytössä takaisinsoittopalvelu. Yhteydenot-
to ja yleisterveydenkäynnit ovat aina maksutto-
mia. 

Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tunnuk-
set YTHS:n sähköiseen Self-palveluun. Palve-
lussa voit hoitaa ajanvaraus, -siirto sekä muita 
terveysasioistasi sähköisesti. Voit halutessasi 
käyttää minkä tahansa YTHS:n toimipisteen 
palveluja, myös muilla paikkakunnilla. Kun 
YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää 
omaa kunnallista terveysasemaasi tai terveys-
keskuspäivystystä.  

Opintopsykologit
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä 
oman korkeakoulusi opintoasiainpalvelui-
den tai Aallon opintopsykologien puoleen. 
Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opis-
kelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesääte-
lyyn, stressinhallintaan sekä opiskelukykyyn 
liittyvissä haasteissa. Heidät tavoittaa parhai-
ten sähköpostitse osoitteesta
opintopsykologi@aalto.fi.

Nyyti ja Aalto-papit
Aallon oppilaitospastoreiden eli tuttavallisem-

min Aalto–pappien puoleen voit kääntyä, kun 
haluat keskustella luottamuksellisesti melkein-
pä mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. He 
ovat kaikkien aaltolaisten käytettävissä uskon-
nosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.  
Lisätietoa: into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit) 
 
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edis-
tävä valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsen AYY 
on. Yhdistyksen tavoitteita ovat esimerkiksi 
opiskelijoiden mielenterveyden sekä opiskelu-
kyvyn tukeminen. Lisätietoja: www.nyyti.fi  
 
Yliopistoliikunta - UniSport 
Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja tuot-
taa UniSport. Liikkujia palvelevat liikunta-
keskukset Otaniemessä, Helsingin yliopiston 
keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilah-
dessa sekä Töölössä. UniSportin tarjontaan 
kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kun-
tosaleja sekä erilaisia kursseja ja heidän 
kausi- ja kertalippunsa ovat pysyvästi edulli-
sempia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.  
Lisätietoa: www.unisport.fi. 

YTHS: https://www.yths.fi
YTHS Self-palvelu: https://www.yths.fi/self
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla 
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo 
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
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JOS PÄIVÄSI  OVAT LUETUT 
TERVETULOA ILLALLA!

  UniSport Otaniemi - opiskelijan li ikuntakeskus 
  Kuntosali, ryhmäliikuntatunnit ja palloilua. 
  Otaranta 6 (vain 5 min kävely kandikeskuksesta) 
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Fuksimajurin tervehdys

Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, fuksi, 

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

Olen fuksimajuri Jere Vänskä ja tehtäväni on 

yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden 
kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodes-
tasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja johdan 
tekniikan alan fukseja vastaanottavien, yhdis-
tysten fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimi-
kuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yli-
opistossa opiskelu on hyvin erilaista kuin lu-
kiossa. Akateeminen vapaus antaa sinulle oi-
keuden päättää opinnoistasi ja tuo mukanaan 
mahdollisuuksia, mutta se edellyttää myös 
paljon vastuuta omasta opiskelustasi. Voit itse 
päättää missä tahdissa opiskelet, mutta loppu-
kädessä olet itse vastuussa opintojen etenemi-
sestä. Kannattaa siis heti alusta alkaen pohtia 
omaa ajankäyttöä ja jaksamista.

Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden 
lisäksi nyt myös taiteiden sekä kauppatieteiden 
ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen yliopis-
to sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen 
ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen opis-
kelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy 
varmasti omanlaista tekemistä samanhenki-
sessä seurassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit 
ovatkin vuosien varrella olleet näkyvästi esil-
lä koko Suomessa, erityisesti Otaniemessä ja 
Helsingissä. Otaniemessä teekkarit ovat vai-
kuttaneet jo vuodesta 1966. Otaniemen ulko-
puolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäy-
nistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. 
Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättämään 
hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. 
Teekkarin arvokkain tunnus, teekkarilakki, on 
ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Teekkarit 
ovatkin tunnettuja pitkien perinteiden vaalimi-
sesta, kuitenkaan niihin jumittumatta. Teekka-
rikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa 
tai hullua teekkarit sattuvat keksimään.

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, 
on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariu-
teen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - 
teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin 
he ovat eikä ketään jätetä yksin. Teekkareille 
ominaista onkin reipas tekemisen meininki ja 
kulttuuria kuvastaa hyvin erilaiset projektit, 
joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä 
ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä tekijöitä. 
Tahdon rohkaista, sinua arwon fuksi, tekemään 
teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Ota-
niemi on loistava paikka kokeilla kaikkea uutta 
ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea fuksi-
kapteenisi tehtävä on auttaa sinut alkuun opis-
kelijaelämässä, sekä opastaa sinua läpi koko 
ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään 
fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista 
tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi oman 
teekkarilakin. Fuksipisteet tutustuttavat sinut 
teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä 
muihin Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpi-
toa unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu teek-
kareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurim-
paan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen teille 
järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on 
kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä 
sydämellä. Tutustu fuksikapteeniisi, ISOhenki-
löihisi, kurssikavereihisi sekä muihin Otanie-
men asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja koke-
minen, uudet ystävät sekä kokemukset ovat 
opintojen lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi 
yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi, me 
fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat muut 
tahot luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä 
itse päätät, millaisen haluat omasta opiskelu-
ajastasi tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen 
vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni 
seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi matkaa 
kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan 
milloin vain, toivottavasti saan tutustua myös 
sinuun. Toivotan sinulle ikimuistoista fuksi-
vuotta!

Jere Vänskä
Fuksimajuri

Fuksitoimikunta 2019
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Welcome to Tietokilta, the Computer Science 
Guild, and welcome to Aalto University! I am 
Oskari Järvinen, the International Captain 
(Kansainvälisyysvastaava) of Tietokilta, which 
means that I’m in charge of all the exchange 
and master’s degree students that join us in 
this academic year.

Tietokilta is one of the most international 
guilds at Aalto. We receive almost 200 inter-
national freshmen every year, which means 
that our yearly intake of international students 
is larger than our intake of Finnish freshmen. 
This means we put in a lot of effort to make all 
international students feel warmly welcomed 
to participate our guild events and experience 
teekkari culture! To further help this goal, I 
want to challenge all of the freshmen, and by 
this I mean the Finnish freshmen, the data sci-
ence freshmen, our new exchange students, 
and masters students: Go out of your comfort 
zone and join in on one of our guild’s fun activ-
ities. Make the most out of the time you spend 
in our guild, try new activities presented by our 
multitude of committees and maybe even join 
one as an active member. 

You can experience freshmen year only once, 
so make it unforgettable! Be open-minded, 
meet new people and most importantly have 
fun! Remember that the best friends aren’t the 
ones you gain easily, but the ones you earn 
through hard work. Try to step out of your 
friend group to meet new people. You might 
find new buddies this way. Don’t be afraid of 
talking to the Finnish freshmen, the data sci-
ence freshmen or the international freshmen, 
regardless of the group you belong in.

As a last note, make sure you follow the guild 
website and the weekly mail closely to not miss 
out on any events. If you have any questions or 
problems relating guild or student life, you can 
also always ask me directly! Have a fantastic ac-
ademic year in Finland!

Oskari Järvinen
International Captain

kansainvalisyys@tietokilta.fi
+358 50 468 9485
@juuusto in Telegram

Hello! First of all – congratulations for your 
excellent choice to join our ranks here in Aal-
to University. Being a Teekkari is a wonderful 
thing, and this year will surely be one of the 
most memorable ones of your life.

I’m Ilmari Tarpila, the Data Captain of Tietokilta. 
That means I will be in charge of the Data Sci-
ence program’s freshmen.

Last year, Aalto decided to launch two techno-
logical bachelor’s programmes completely in 
English:  Digital Systems and Desing, and Data 
Science, the latter of which freshmen will be re-
ceived and incorporated by Tietokilta again this 
year!  It should be noted however, that this year 
Aalto is launching three other technological En-
glish bachelor programs: Chemical Engineering 
(School of CHEM), Computational Engineering 
(School of ENG), and Quantum Technology 
(Schools of SCI and ELEC).

This means in addition to the numerous ex-
change and Master students Aalto and espe-
cially Tietokilta receives every year, there will 
be other students as well preferring to speak 
English. Some of them might be Finns, many of 
them will not be, but they’re all in Tietokilta, just 
like the rest of us. They’re also degree students, 
meaning that differing from the exchange stu-
dents, they’re here for the whole length of their 
studies, not just for a semester or two - getting 
to know these guys is a great chance to make 
good friends from a totally different part of the 
world!

While people might come from completely dif-
ferent backgrounds, all of you Freshmen are 
connected through the beginnings you are in-
volved now in. Don’t be afraid to throw yourself 
into the mix and meet new people, treat every-
one else jumping in with care and kindness, 
take into account the feelings of each other and 
have a hell of a lot of fun together this year!

I wish you the best of luck for your freshman 
year – enjoy it to the fullest!

Ilmari Tarpila
Data Captain

datacaptain@tietokilta.fi
+358 44 353 8950
@datacaptain in Telegram

International GreetingsGreetings from the Data Captain
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Grattis till din studieplats på Datateknik och 
välkommen till Aalto-universitetet! Du skulle 
inte ha kunnat välja bättre, framför dig har du 
nämligen ett helt fantastiskt phuxår. 
 
Jag heter Axel och är Phuxivator på Teknolog-
föreningen, TF, den svenskspråkiga nationen 
vid Aalto-universitetet. Min viktigaste uppgift 
är att ta hand om TF:s phuxar. Bara du vill tala 
eller lära dig svenska här vid universitetet så 
är du varmt välkommen till TF. Vi tar emot alla 
med öppna armar, det är bara att komma med 
till vårt nationshus, Urdsgallar, under orienta-
tionsveckan eller kontakta mig. 
 
Det kommer att ordnas mycket program för er 
och 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, eftersom 
de som får tillräckligt med phuxpoäng kan få 
teknologmössan till Wappen (om den ordnas)! 
 
Jag vet att Joona kommer att ta bra hand om 
dig, men jag är också alltid här för dig. Kom 
ihåg att läsa igenom hela denna blaska ordent-
ligt och ta i tid itu med alla de nya utmaningar-
na som kommer. Ta checklistan i denna blaska 
till hjälp. Jag hoppas du har en skön sommar 
och vi ses i september! :)

Axel Wilhelmson
Phuxivator

+358 45 112 7458
phuxivator@tf.fi

Phuxivatorns hälsning
Order your copy now at keikka@humps.fi!

050 353 4552   |   keikka@humps.fi   |   humpsvakar.fi
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Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit – teekkarispeksi.fi

Opiskelu Aalto-yliopistossa
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Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya studenter 
- dear incoming students! Tervetuloa Aalto-yli-
opistoon, sen perustieteiden korkeakouluun 
ja onnitteluni erinomaisesta opiskelupaikan 
valinnasta! Välkomna till Aalto-universitetet, till 
högskolan i grundvetenskap. Jag gratulerar för 
ett utmärkt val av studieplats! Welcome to Aal-
to University, and congratulations for an excel-
lent choice of where to study!

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi 
School of Science, lyhenteenä Aalto SCI – tun-
netaan korkeatasoisesta opetuksesta ja tut-
kimuksesta. Kouluumme haetaan neljään 
hakukohteeseen kandidaattitutkintoa varten 
(teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotek-
niikka, informaatioverkostot, tuotantotalous). 
Lisäksi koulumme vastaa englanninkielisessä 
tekniikan alan kandidaattiohjelmassa kahdesta 
pääaineesta, Data Science ja Quantum Techno-
logy.  Kandin jälkeen meillä on tarjolla lukuisia 
maisteriohjelmia sekä kansainvälisiä yhteisoh-
jelmia, mm. European Institute of Technologyn 
(EIT) verkostossa. Koulun hakukohteet ovat 
tekniikan ja luonnontieteiden alan halutuim-
pien joukossa koko maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tule-
vaisuuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen ope-
tus. Parannamme maailmaa kansainvälistä 
tunnustusta saaneen korkeatasoisen tutkimus-
työn avulla. Perustieteiden korkeakoulussa 
tutkimustyön ytimessä ovat kehittyneet ener-
giaratkaisut, tiivis aine ja materiaalifysiikka, 
teknologiapohjaisen liiketoiminnan luominen 
ja muutos, datatiede, tekoäly ja ohjelmisto-
tekniikka, sekä terveysteknologia ja neuro-
tiede. Perustutkimuksen lisäksi yrittäjyys ja 
start-up-kulttuuri ovat koululle tärkeitä. 

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppi-
misen kehittäminen. Aalto-yliopistossa tiede ja 
taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Haluam-
me luoda edellytykset ja tarjota ympäristön

Dekaanin tervehdys 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 päät-
tää, mihin siinä keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mu-
kaan kansainväliseen yliopistoyhteisöön, jossa 
erilaiset kulttuurit kohtaavat laboratorioissa, 
luentosaleissa, ryhmätöissä ja kampuksen 
arjessa. Aalto-yliopisto tukee ja kannustaa 
vaihto-opiskelua ulkomailla mm. erilaisten yh-
teistyöverkostojen ja stipendien avulla. Tämä 
mahdollisuus kansainvälisen kokemuksen 
hankkimiseen kannattaa käyttää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muu-
tos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, koska opis-
kelija on itsenäinen ja vastuullinen toimija: 
mitä opiskelet, koska, ja miksi? Korkeakoulu 
haluaa yhdessä kiltojen kanssa auttaa tässä 
sinua – ”kysy rohkeasti”.   Opintojen tavoite on 
vauhdikkaasti suoritettu tekniikan kandidaatin 
tutkinto, ja valmistuminen osaavaksi, kansain-
välisen tason diplomi-insinööriksi. Me Aalto-yli-
opistossa haluamme, että tutkintosi johtaa 
haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapoluilla. Yh-
teys Aaltoon säilyy myös täältä lähtemisen jäl-
keen, sillä yliopiston ja kiltojen alumnitoiminta 
on vahvaa. Aalto-yliopisto ja sen perustieteiden 
korkeakoulu suosivat avointa, kriittistä keskus-
telua ja opiskelijan laaja-alaista osallistumista 
oppimisen ja tutkimustyön yhteisön toimin-
taan. Koulutamme vastuullisia, itsenäisiä ja 
yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky 
ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää 
suuntaa kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!

Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

Kuvassa on SCI-kiltojen eli Fyysikkokillan, 
Prodekon, Athenen ja Tietokillan fuksikapteenit 
Emma, Oona, Markus ja Joona.
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jättää tarkastamatta, tai tenttiin pääsy voidaan 
evätä, mikäli tentti-ilmoittautuminen puuttuu. 
Kurssikohtaiset käytännöt kerrotaan yleensä 
kurssin alussa ja MyCourses-portaalissa. Mikäli 
et pääse johonkin tenttiin, johon olet ilmoit-
tautunut, muista peruuttaa ilmoittautumisesi 
WebOodissa.

Kursseille on annettu opintopistemäärä, joka 
tulee opintorekisteriin, kun kurssi on hyväksy-
tysti suoritettu. Opintopiste on määritelty siten, 
että 26,7 tunnin työpanos vastaa yhtä opinto-
pistettä. Käytännössä kurssien välillä työmää-
rässä per opintopiste voi ilmetä suuriakin eroja.

Kurssien suorittaminen
Kurssien opetus tapahtuu luennoilla ja mah-
dollisissa laskuharjoituksissa, joissa kannattaa 
ehdottomasti käydä. Ensimmäisellä luennolla 
kerrotaan kaikki kurssin suorittamiseen liitty-
vät käytännön asiat (ilmoittautuminen, tentti-
minen, harjoitustyöt, oppimateriaali, suoritta-
minen), joten siellä on syytä olla läsnä!

Luennot eivät yleensä ole pakollisia, mutta 
oppimisen kannalta hyödyllisiä. Vanhemmat 
opiskelijat jakavat mielellään neuvoja luentojen 
tarpeellisuudesta, mutta kannattaa ennemmin 
kokeilla itse kuin luottaa vuodesta toiseen kier-
täviin huhupuheisiin kursseista!

Monilla kursseilla on harjoitustehtäviä. Joillakin 
kursseilla ne ovat pakollisia, joillakin kursseilla 
ne antavat lisäpisteitä tenttiin tai välikokeisiin. 
Joka tapauksessa laskuharjoitukset ovat tärkei-
tä ja niitä tekemällä opittuja asioita tulee harjoi-
teltua myös käytännössä.

Laskuharjoitustilaisuuksissa eli laskareissa ker-
rataan luennoilla käsiteltyjä asioita. Laskariteh-
tävät jaetaan usein etukäteen, ja ne löytyvät 
pääsääntöisesti verkosta. Joillain kursseilla las-
kareita suoritetaan myös verkkotehtävinä.

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.

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. Muuten 
opiskellaan pääainetta, sivuainetta ja vapaasti 
valittavia opintoja. Kandidaattiohjelman lopuk-
si sinusta tulee tekniikan kandidaatti, joka vas-
taa 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 ohjelmoinnin 
peruskursseja Scala-ohjelmointikielellä, mate-
matiikan kursseja sekä tuotantotalouden pe-
rusteita. Ensimmäisen vuoden aikana on myös 
pakollinen Johdatus opiskeluun- kurssi, jossa 
opit opiskelun tärkeitä käytännön asioita.

Mallilukujärjestystä seuraamalla saat lukuvuo-
den aikana kasaan 60 opintopistettä, joka on 
tavoiteltava opintopistemäärä. Jos malliluku-
järjestys tuntuu liian työläältä, kannattaa suo-
rittaa ainakin matematiikan ja tietotekniikan 
kurssit, jotka ovat esitietoina monille myöhem-
mille kursseille. Ei kannata ahnehtia liikaa kurs-
seja omiin resursseihin nähden, vaan keskittyä 
suorittamaan valitut kurssit huolella! Etukä-
teen voi olla vaikea arvioida, millaisia työmää-
riä kunkin kurssin läpäisy vaatii, sillä useimmat 

yliopistokurssit eroavat lukiokursseista kuin yö 
päivästä.

Pakollinen toinen kotimainen kieli (suomi/ruot-
si) pyritään suorittamaan ensimmäisen vuoden 
aikana, kun lukion oppimäärä on vielä tuorees-
sa muistissa. Sopiva suoritustapa valitaan heti 
lukukauden alussa verkossa tehtävän kielites-
tin perusteella. Kielten kurssit keventävät luku-
järjestystä, joten niitä kannattaa ripotella pitkin 
opiskeluvuosia. Tietoa kursseista saa Kielikes-
kuksen WWW-sivuilta.

Kursseille ilmoittautuminen
Kurssin suorittamiseksi täytyy sille yleensä en-
sin ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei suo-
rituksia välttämättä merkitä minnekään, eikä 
myöskään kurssille mahdollisesti kuuluvien 
harjoitusten tekeminen ja palauttaminen ole 
mahdollista.

Ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti 
verkossa toimivalla WebOodi-järjestelmällä. 
Poikkeavat ilmoittautumiskäytännöt löytyvät 
MyCourses-sivulta kunkin kurssin kotisivul-
ta. 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.

Kurssi-ilmoittautuminen on samalla ilmoittau-
tuminen kurssin välikokeisiin ja sen yhteydessä 
järjestettävään tenttiin. Muihin tentteihin pitää 
ilmoittautua etukäteen. Tenttipaperi voidaan 

Yliopisto-opiskelun ABC

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.

Tietotekniikan talo eli T-talo
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Into
Into on Aalto-yliopiston portaali Aallon opis-
kelijoille opiskeluun, yliopiston palveluihin ja 
omaan yliopistoon liittyvään tietoon. Sivusto 
kerää myös Aalto-yliopiston uutiset ja tapahtu-
mat opiskelijoille.

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.

Jokaiselle fuksille nimetään akateeminen oh-
jaaja kandidaatintutkinnon ajaksi eli kolmeksi 
ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi. Akateeminen 
ohjaaja järjestää ohjattavilleen sekä ryhmä- 
että henkilökohtaisia tapaamisia. Akateeminen 
ohjaaja kuuluu yliopiston tutkimus- ja opetus-
henkilökuntaan ja voi olla nimikkeeltään esim. 
professori, apulaisprofessori tai yliopistonleh-
tori. Akateeminen ohjaus on ohjausta, jonka 
tarkoituksena on kehittää opiskelijan omaa 
aktiivisuutta ja tavoitteiden asettelua ja tutus-
tuttaa opiskelija läheisemmin ainakin yhteen 
akateemisen henkilökunnan jäseneen. Ensim-
mäisen opiskeluvuoden aikana akateeminen 
ohjaus on myös osa Johdatus opiskeluun -kurs-
sia.

Kandidaattiohjelman opintopalveluiden puo-
leen voi aina kääntyä, jos ei tiedä mistä lähteä 
liikkeelle tai keneltä asiasta kysyä. Opintopalve-
luissa käytettävissäsi ovat suunnittelija, opinto-
sihteeri sekä opintoneuvoja.

Opintosihteeriin tulet olemaan yhteydessä ai-
nakin kun hyväksytät henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman (HOPSin), tai kun haluat val-
mistua kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi. 
Opintosihteeriltä myös voit hakea opintorekis-
teriotteen ja läsnäolotodistuksen sekä siellä voi 
hoitaa lukuvuosi-ilmoittautumisen. He osaavat 
neuvoa myös vaihto-opiskeluasioissa. Kaikki 
opintopalvelut löytyvät tietotekniikan talon  en-
simmäisen kerroksen B-käytävältä.

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, vanhemmat tieteenharjoittajat, ISOhen-
kilöt ja opettajat auttavat. 

Linkkejä

Yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Yhteystiedot 
Kandidaattiohjelma: https://into.aalto.fi/display/fikandsci/ 
Opinto-opas: https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Tietotekniikka+2018-2020
Into: https://into.aalto.fi/
MyCourses: https://mycourses.aalto.fi/
WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/
Tenttiarkisto: http://www.tenttiarkisto.fi/

TERVETULOA TEKNIIKAN 
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi 
on todennäköisesti elämäsi parhaat vuodet. Ota kaikki irti 
opiskeluajastasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Tekniikan akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä 
on noin 20 000 teekkaria, arkkitehtiopiskelijaa ja matemaattis- 
luonnontieteellisen alan yliopisto-opiskelijaa sekä noin 50 000 näiltä 
aloilta valmistunutta.
 
TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja 
palvelut. Tarjolla on muun muassa kesätyöpaikkoja, työnhakuohjeita, 
koulutuksia, verkostoitumistapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhde-
neuvontaa, ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.

Liity jo nyt:   

   www.tek.fi/liityopiskelija 
 
 

Terveisin,

Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja

JÄSENEDUT JA PALVELUT: 
www.tek.fi/jasenedut



Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me täällä ylioppilaskunnassa py-
rimme takaamaan, että Aallossa voit kokea maailman paras-
ta opiskelijan elämää. Haluamme, että jokaisella opiskelijalla 
on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhteisössämme,  
ja että jokainen meistä saa tarvitsemansa tuen koko opiskelun 
ajan. 

Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maailmaan. 
Kannustamme sinua tutkimaan, olemaan utelias, oivaltamaan,  
oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä pelkää, vaikka oman 
paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus olla haastavaa. 
Me olemme täällä tukemassa sinua ja auttamassa vaikeissa 
paikoissa. 

Ollaan yhteyksissä! 

Opiskelijaedut 
Opiskelijana sinulla on oikeus satoihin etuuksiin, kuten Kelan, Matkahuollon ja VR:n etu-
uksiin ja alennettuun opiskelijalounaaseen opiskelijaravintoloissa. Myös pääkaupunki-
seudun julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt matkakorttiisi opiskelijastatuksen HSL:n palvelupisteellä. 
Samalla matkakortilla pääsee myös joihinkin yliopiston tiloihin! 

Opiskelijapalvelu Frankin kautta saat opiskelijakortin, jolla varmistat opiskelija-alennukset 
koko Suomessa. Frankilla on sekä digitaalinen että perinteinen muovinen opiskelijakortti. 
 
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App (0€) on virallinen opiskelijatunniste, jonka voit la-
data ja aktivoida sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksa-
nut AYY:n jäsenmaksun. Danske Bankin maksujärjestelmällä varustettu muovinen opiske-
lijakortti on maksuton kaikille opiskelijoille. Voit saada kortin ilman maksujärjestelmää 
hintaan 15,10 €. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että muoviseen opiske-
lijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteista löytyy Frankin sivuilta osoitteesta FRANK.FI. 
 
HUOM! Kun olet saanut kortin, muista hakea siihen myös vuositarra AYY:n palvelupis-
teeltä! 

Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY 
kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. 
Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aal-
lon opetusta ja opiskelijaelämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin 
niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus 
osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n 
piirissä toimivaa yhdistystä. 

14 000 jäsentä 

200 järjestöä ja yhdistystä 

40 työntekijää 

10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä 

Satoja vapaaehtoisia 

Anna Halsas
 

uusista opiskelijoista vastaava hallituksen jäsen

Mikä AYY?

AYY numeroina ViestintäkanavatTervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta! 

Palvelut

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta

AYY

AYY_FI  AYY_FI

Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n 
palveluista ja mahdollisuuksista osoit-
teessa AYY.FI



Opiskelija-asuminen 
AYY omistaa noin 2 600 opiskelija-asuntoa 
Helsingissä ja Espoossa. Kaikilla AYY:n jäse-
nillä on oikeus hakea AYY:n asuntoja. Voit 
hakea omaa asuntoa heti, kun saat vahvis-
tuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta 
yliopistolta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat 
ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muut-
tavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja 
jaettaessa. Ylimääräisen hakijapisteen saa, 
kun hakee ensimmäisen vuoden opiskelija-
na AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän pisteen 
saadakseen on asuntoa haettava viimeis-
tään heinäkuun tai joulukuun aikana, opin-
tojen aloitusajasta riippuen. Voit selailla ja 
hakea AYY:n asuntoja Domo-järjestelmän 
kautta: DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit myös 
hakea asuntoa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiöltä (HOAS). 

Terveydenhuolto 
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huo-
lehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS). AYY:n jäsenenä saat tarvitessasi 
apua YTHS:ltä yleisterveyden, suuntervey-
den ja mielenterveyden alueilla. Suurin osa 
YTHS:n palveluista on maksuttomia yhtey-
denotot ja yleisterveyden käynnit mukaan 
lukien, ja maksullisetkin palvelut on pidetty 
kohtuuhintaisina.  

Lisätiedot: YTHS.FI 

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri 
Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat oleelli-
nen osa aaltolaista opiskelijakulttuuria. Vuo-
den kohokohtina toimivat Wapun tapahtu-
mat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet muut 
tapahtumat heti orientaatioviikosta lähtien. 
AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka 
järjestävät toimintaa aina urheilusta musiik-
kiin ja peleistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita mukaan 
yhdistystoimintaan. Kannattaa pysyä avoime-
na eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyk-
siin tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja  
vaikuttaminen 
 
AYY edustaa opiskelijoita yliopiston päätök-
sentekoelimissä ja ajaa opiskelijoiden etua 
yhteiskunnassa. AYY:n valitsemien opiskelija-
edustajien kautta opiskelijat pääsevät vai-
kuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin. 
AYY:n ylin päätöksentekoelin on edustajisto, 
joka valitaan äänestämällä. Vaaleissa kaikki 
AYY:n jäsenet voivat äänestää ja asettua eh-
dolle. Seuraavat vaalit ovat jo tänä syksynä 
2019! 

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa jäsenilleen mui-
takin palveluita ja mahdollisuuksia design-kalen-
terista ja stipendeistä monenlaisiin vapaaeh-
toismahdollisuuksiin. AYY:lla on myös lukuisia 
sauna- ja juhlatiloja, joita jäsenet voivat 
vuokrata. 

Muut palvelut



What is KY?
                        

For over a hundred years, and for years to come, KY 
has and will be the home and community for all Aalto 

University Business students. Founded in 1911, KY has 
ever since provided its members services and benefits, 

student advocacy and memorable experiences, as well as 
friendships that last a lifetime.

KY exists solely for – and because of – its members. 
Many students choose to volunteer their time and are 

active in, for example, KY’s associations, committees and 
project teams. Every degree student at Aalto University 
School of Business may join KY and the membership is 

free of charge.

KY Foundation, for its part, was founded to support the 
students at Aalto University School of Business. The 

foundation distributes grants and subsidies, for example, 
to KY’s associations, individual projects and students 

going abroad for an exchange period. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY. 

KY in numbers
Over 3000 members 

108 years
3 locations

11 employees & 9 board members
Over 50 associations

Hundreds of volunteers
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ARTS in a nutshell

2000 students��������������

5 Departments
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TOKYO in a nutshell

600 TOKYO members

58 years old��������
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17 Bachelor's programs�

27 Master's programs
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r

Lisätietoa
http://www.polyteknikkojenkuoro.fi

/kuoron-esittely/koelaulut/

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com

/Koelaulut2019S

KOELAULUT
17.9. klo 16

TUAS-talo (Maarintie 8)
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DOMINANTE
Avoimet harjoitukset 9.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät 10.9. & 11.9.

Aada Taipale
050 919 6698
aada.taipale@aalto.fi

Helmi Uusitalo
040 560 8305
helmi.uusitalo@aalto.fi

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä

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

www.dominante.fi  
#dominantechoir

rekry2019_A5_pysty.indd   1 5.5.2019   22.25.45
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Kiltatoiminta ja opiskelijaelämä
Tervetuloa Tietokiltaan!

Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopistoon, ja 
ennen kaikkea tervetuloa Tietokiltaan!

Olen Visa, N:nnen vuoden tietotekniikan opis-
kelija sekä Tietokillan hallituksen istuva pu-
heenjohtaja. Tietokilta on tietotekniikan opiske-
lijoiden ainejärjestö, joka huolehtii jäsentensä 
edunvalvonnasta, tukee heidän akateemisia ja 
ammatillisia pyrkimyksiä, sekä järjestää heille 
mielekästä virkistystoimintaa.

Tietokiltaa pyörittää 12-henkinen hallitus, 
apunaan lähes sadan hengen alati kasvava 
toimihenkilöjoukko 16 toimikunnan piirissä. 
Toimintaa löytyy laidasta laitaan, ja suosittelen 
lämpimästi tutustumaan siihen mitä killalla on 
tarjota. Killan tapahtumarepertuaari on laaja. 
Järjestämme elokuvailtoja, ja pelaamme pöytä-
jalkapallon lisäksi myös lauta-, rooli- ja videope-
lejä. Saunaillat ja sitsit tarjoavat rentoa menoa 
opiskelijakavereiden kanssa, kun taas yritysex-
cursioilla pääset vierailemaan firmoissa, jotka 
haluavat sinut riveihinsä. Kilta järjestää vuosit-
tan muutaman ulkomaanexcursion, sekä Suo-
men sisällä käymme tapaamassa tietotekniikan 

opiskelijoita muista yliopistoista. 
Kiltojen “vähän kaikkea” -tarjonnan lisäksi Ota-
niemi tarjoaa monenlaista kohdennetumpaa 
harraste- ja muuta toimintaa erinäisten kerho-
jen avulla. AYY:n alla on yli sata eri yhdistystä, 
jotka tarjoavat mielekästä toimintaa opintojen 
lomaan, kaikkiea amerikkalaisesta jalkapallosta 
radioharrasteluun on tarjolla.

Yliopistoelämä tuo varmasti paljon uutta ja 
erilaista, joten kannattaa varautua avoimella 
mielellä ja muistaa nauttia fuksivuodesta, sillä 
sen kokee vain kerran!  Tässä mylleryksessä 
kilta pyrkii olemaan kiintopiste jokaisen fuksin 
opiskelijaelämässä. Opiskelijatoimintaan lähte-
minen on ollut elämäni parhaita päätöksiä, ja 
se on tuonut mukanaan lukemattomia uusia 
ystäviä, ainutkertaisia kokemuksia ja arvokkai-
ta oppitunteja. Kiltalaiset luovat itsensä näköis-
tä kiltaa omaksi ja muiden iloksi. Toivottavasti 
sinäkin.

Visa Pollari
Puheenjohtaja
Tietokilta ry
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Joka syksy Tietokillan vaalikokouksessa killalle 
valitaan hallitus, jonka toimikausi on kalenteri-
vuosi. Myös fuksit voivat asettua vaaleissa eh-
dolle fuksikapteenia lukuunottamatta mihin ta-

hansa virkaan! Tällä aukeamalla esittelyssä on 
vuoden 2019 hallitus. Kiltatoimintaa on myös 
aktiivisesti kehittämässä lähes sata toimihenki-
löä erilaisissa toimihenkilöviroissa.

Tietokillan hallitus

Moikka! Olen Visa ja toimin Tietokillan hallituksen puheenjohta-
jana. PJ:n tehtävä on on ohjata hallituksen ja killan toimintaa, sekä 
olla killan edunvalvojana niin Yliopiston kun AYY:n suuntaan. Puhis 
on aina käytettävissä, vastuussa, ja kartalla joten tarvittaessa tulkaa 
nykimään hihasta!

Olen Emmi, killan hallituksen sihteeri. Naputtelen kokouksista pöy-
täkirjat, joita jotkut saattavat joskus jopa lukea. Pidän myös huolen 
siitä, että jäsenrekisteri on ajan tasalla. Nähdään pian!

Olen Niilo, killan rahastonhoitaja. Maksan laskuja, huolehdin kirjan-
pidosta ja vahdin budjetin toteutumista. Lähetän myös karhukirjeitä 
kiltalaisille, mikäli he unohtavat maksaa tapahtumamaksujaan.

Hei, fuksi! Olen Elis, killan yhteisövastaava. Killassamme on lähes 
sata toimihenkilöä järjestämässä jäsenille erilaisia tapahtumia liikun-
nasta leipomiseen ja LANeihin. Minun tehtävänäni on varmistaa, että 
toimareilla on kaikki hyvin ja yhteistyö hallituksen kanssa sujuu.

Tervehdys! Olen Katriina, killan tiedottaja. Pidän TiKin jäsenet kär-
ryillä ajankohtaisuuksista pääasiassa mainostamalla tapahtumia 
Telegram-tiedotuskanavallamme sekä sähköpostitse viikkomailissa. 
Lisäksi ylläpidän osaltani killan sometilejä, tärkeimpänä Instagram.

Olen Joona, killan fuksikapteeni, eli vastaan Tietokillan fuksikasvatuk-
sesta. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että järjestän fuksitapahtumia 
ja autan uusia opiskelijoita. Tavoitteenani on, että fuksit kokevat iki-
muistoisia hetkiä ja löytävät paikan Otaniemestä.

Moi! Olen Oskari, killan kansainvälisyysvastaava. Vastuullani ovat kil-
lan vaihto-oppilaat ja masterifuksit. Lisäksi pidän huolta että killan 
englanninkieliset opiskelijat tuntevat itsensä tervetulleiksi mukaan 
kiltatoimintaan, ja että englanninkielinen tiedotus killassa pyörii.

Terve! Olen Otto ja olen killan opintovastaava. Vastaan killan opis-
kelijoiden eli myös teidän fuksien edunvalvonnasta yhdessä pu-
heenjohtajan kanssa. Ylläpidän yhteyksiä professoreihin, opettajiin 
ja muuhun koulun henkilökuntaan. Lisäksi kehitän abimarkkinointia 
yhdessä abimarkkinointivastaavan kanssa.

Hei olen Lassi, killan ulkosuhdevastaava. Tehtäviini kuuluu yhtey-
denpito muihin kiltoihin Otaniemessä sekä sen ulkopuolella. Järjes-
tän myös kaikenlaisia matkoja, aina pääkaupunkiseudun tilausajoista 
suurempiin excursioihin muualle Suomeen ja ulkomaille.

Hei, olen Lauri, killan yrityssuhdevastaava. Hoidan killan suhteita alan 
yrityksiin. Tehtäviini kuuluu sponsorisopimusten neuvotteleminen 
yhteistyöyritysten kanssa, excursioiden järjestely sekä yleinen yhtey-
denpito yhteistyökumppaneihimme. Tule excursioille tutustumaan 
kumppaneihimme ja mahdollisiin tulevaisuuden työpaikkoihisi!

Olemme Markus ja Elina, killan isäntä ja emän-
tä eli IE. Yhdessä sisätoimikunnan kanssa järjes-
tämme kiltalaisille virkistäytymistä sitsien, sau-
nailtojen ja vaikka minkä merkeissä. Yleisimmin 
meidät voi löytää tiskin takaa hääräämässä.
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Sähköinsinöörikilta (SIK)
on vuonna 1921 perustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähkö-
läiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa lamp-
pulogo ja oikean reiden reisitaskua sähkösanoma. Näitä haalareita alkaakin 
näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit 
saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, 
jappadaida, Hei, hyvä SIK!”

Fyysikkokilta (FK)
on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki 
Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijat. Kukin fyssalainen eri-
koistuu myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. 
Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit 
värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

Prodeko
on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 perustama kilta. Vaikka kilta 
onkin sisäänotoltaan pieni, ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolai-
sen tunnistaa valkoisista haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet 
fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne en-
simmäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut! 

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS)
AS:n jäsenet eli aASit tunnistaa violeteista haalareista, joiden vasen hiha on 
musta. Mustassa hihassa komeilee vielä valkoinen tasku merkiksi tietoliiken-
neopiskelijoiden SIK-menneisyydestä. Haalareiden selässä on killan logo ja 
teksti “Aivan Sama”, jota toisinaan kuulee aASien suusta huudettuna.

Athene
on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 perustama ainejärjes-
tö. Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväi-
sempi, ja iloiset Athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan 
sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa musta vasen hiha, 
joka muistuttaa Tietokiltalaisista juurista.

Inkubio
Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on si-
ten Otaniemen nuorin kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvir-
heen seurauksena punarusekat ja niitä koristavat valkoiset, itseommeltavat 
lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään 
he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Prosessiteekkarit (PT)
on Otaniemen uusin tulokas, vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys. PT 
ottaa vastaan kaikki kemian tekniikan korkeakouluun tulevat fuksit. PT:läiset 
pitävät yllään sinisiä haalareita joiden lahkeissa ja hihoissa koristelee keltaiset, 
siniset ja punaiset raidat. Raidat kuvastaa korkeakoulun vanhoja kiltoja, jotka 
ottivat ennen fuksit vastaan. PT:läiset tunnistaa “Pumppu, Tase!” -huudosta.

Teknologföreningen (TF)
on vuonna 1872 perustettu Aallon ruotsinkielinen, ja ainut, osakunta. Kaikki 
ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta huolimatta. Ainut vaatimus on kiin-
nostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat sijaitsevat Urdsg-
jallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. Siellä TF:llä on oma 
lounasravintola anniskeluoikeuksineen. TF:llä on tekniikanpunaiset haalarit.

Maanmittarikilta (MK)
on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava kil-
ta. Killasta on muodostunut sanonta “killoista perhein”. Haalarit ovat matta-
mustat ja vasen hiha kertoo kertoo opiskeluohjelman: rakennettu ympäristö = 
fuksia, kiinteistötalous = viininpunainen ja geomatiikka = metsänvihreä. Haa-
lareiden selkää koristaa killan logo “kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa 
on vuosikurssitunnus.

Arkkitehtikilta (AK)
on perustettu 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se on koti 
arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoil-
le, eli jäseniä ovat sekä teknillisen että taiteen alan opiskelijat. Arkkarihaalarit 
ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. 
Maisema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse 
maalatusta puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat joka 
vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalarei-
den selkään.

Rakennusinsinöörikilta (IK)
tai tuttavallisemmin Raksa on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan 
energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimel-
tään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin 
fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääainee-
na oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä 
haalareistaan sekä legendaarisesta RAKSA JAKSAA -huudosta.

Koneinsinöörikilta (KIK)
perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. Tämä 
aiemmin kone- ja energiatekniikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennustek-
niikkaa opiskelevien tekniikan ylioppilaiden ainejärjestö on osa Insinööritie-
teiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista 
haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä rie-
mukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoista.

Tunnista teekkarit
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Kiltahuone
Alkuvuosina Tietokillan kiltahuone sijaitsi TKK:n 
päärakennuksessa. Sittemmin kiltahuone on 
muuttanut pariinkin kertaan. Kalustoa uudis-
tettiin tarpeen mukaan, yleensä viimeistään sii-
nä vaiheessa kun ahtaus kävi sietämättömäksi. 

Vuonna 1998 valmistui jo kauan odotettu Tie-
totekniikan talo (T-talo), jonne myös kiltahuone 
muutti. Vuonna 2005 kiltahuonetta remontoi-
tiin, kalusteet uusittiin ja kiltahuoneen seinään 
maalattiin jättikokoinen Tietokillan rataslogo. 
Vuonna 2015 kiltahuoneesta purettiin kokonai-
nen seinä lisätilan saamiseksi, ja viime vuosina 
kiltiksen sisustusta on uudistettu reippaalla 
kädellä. Kiltahuoneen yhteydestä löytyy myös 
TiKkiläisille rakas tietokoneluokka Paniikki.

Saunailtoja ja juhlintaa
Historiansa aikana Tietokilta on järjestänyt lu-
kemattoman määrän saunailtoja, sitsejä, pe-
li-iltoja ym. vapaa-ajan ohjelmaa kiltalaisille. 
Killan suurin ja komein juhla on killan vuosijuh-
la Muistinnollaus eli M0, joka järjestetään joka 
vuosi helmi-maaliskuussa.

Tietokillan perinteisen Otaniemipelin lauta on 
ensimmäisen kiltahuoneen pöytälevy vuodelta 
1986. Alkuperäisen laudan kadottua (ja myö-
hemmin löydyttyä) vuonna 2001 tehtiin uusi 
nykyisin käytössä oleva pelilauta. Nykyään pe-
liä pelataan yleensä vain vuosijuhlaviikolla ja 
joskus muiden kiltojen tai Otaniemen ulkopuo-
listen 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 konsertteihin. Ruumiin-
kulttuurista puolestaan on aina pitänyt huolta 
killan oma urheiluseura Lenskin Dynamo. Kil-
lan omimpia urheilulajeja on perinteinen kuu-
tiopallo.

Tietokillassa on perinteisesti ollut vahva laulu-
kulttuuri, josta on syytä olla ylpeä. Killalla on 
ollut useita laululäsyjä ja kovaäänisiä lukkareita 
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.

Seuraavassa on esitelty killan historiaa ja pe-
rinteitä tiivistetyssä muodossa aihealueittain 
jaoteltuna. Kolmeenkymmeneenyhteen vuo-
teen mahtuu niin paljon tapahtumia, ettei 
kaikkea voi mitenkään käydä tässä läpi, mutta 
lukemalla tämän tekstin tiedät Tietokillan men-
neisyydestä jo paljon enemmän kuin keskiver-
to rivikiltalainen! 

Killan perustaminen
Ensimmäiset tietofuksit (n. 40 kpl) aloittivat 
opintonsa TKK:ssa syksyllä 1984. Koska kiltaa ei 
vielä ollut, kaksi ensimmäistä vuotta fuksikas-
vatuksesta huolehti Teknillisen Korkeakoulun 
Sähköinsinöörikilta (SIK). Tietokillan perustava 
kokous järjestettiin 13.2.1986, jolloin virallis-
tettiin 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.

Killan symbolit
Killan epävirallinen miumau-logo ja virallinen 
rataslogo ovat kaksi eri asiaa. Killan logon muo-
toinen rintamerkki on nimeltään pränikkä ja 
ansiomerkkeinä toimivat hopeinen ja kultainen 
ansiomerkki sekä ProTiK-merkki. Logot ja prä-
nikkä on otettu käyttöön 1986, ProTiK vuon-
na 1990 ja hopeinen ja kultainen ansiomerkki 
vuonna 2019. Epävirallinen miumau-logo on 
mm. haalarien selässä ja virallista logoa voi 
ihastella vaikkapa kiltahuoneen seinältä.

Opintotoimintaa
Tietokilta on järjestänyt opiskelijoita ja tietotek-
niikan koulutusohjelman opetushenkilökuntaa 
yhdistäviä tapahtumia säännöllisesti koko ole-
massaolonsa ajan. 

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

Killan hallituksen johdolla on myös vaikutettu 
tietotekniikan koulutusohjelmaan ja yliopiston 
hallintoon esittämällä killan näkemyksiä opin-
toihin liittyvissä asioissa aina kun tarvetta on 
ilmennyt.

Tietokillan historiaa vuodesta 1986

Kurkistus tietokoneluokka Paniikkiin Lisää historiaa osoitteessa tietokilta.fi/kilta ja histotik.tietokilta.fi!
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Kansainvälisyystoimikunta
Kansainvälisyystoimikunta toimii KV-mestarin 
johdolla kaikissa killan ulkomaisia opiskelijoita 
koskevissa asioissa, avustaen esimerkiksi tie-
dotteiden kääntämisessä englanniksi.

Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta toimii yrityssuhde-
vastaavan oikeina ja vasempina käsinä. Toi-
mikunnan jäsenet auttavat niin excursioden, 
hackathonien kuin muunkin yritysyhteistyön 
järjestämisessä. Yrityssuhdetoimikunta on 
helppo tapa saada kontakteja IT-alan yrityksistä. 

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

Sisätoimikunta
Sisätoimikunta vastaa killan tapahtumien jär-
jestämisestä IE:n johdolla. Tapahtumien järjes-
tämiseen kuuluu tapahtumien suunnittelu, tar-
vittavien hankintojen tekeminen ja työvoiman 
rekrytointi.

Data Science -toimikunta
Data Science -toimikunta kehittää englannin-
kielisen Data Science -kandilinjan opiskelijoi-
den yhteistoimintaa.

Marttakerho
Marttakerho on killan uusimpia toimikuntia, 
jonka vastuulla on järjestää matalan kynnyksen 
tapahtumia, kuten leivontailtoja, yhteistä om-
pelua tai pääsiäismunajahtia.

Kiltahuonetoimikunta
Kiltahuonetoimikunta edistää projekteja killan 
yhteiseksi hyväksi erityisesti erilaisten teknis-
ten järjestelmien saralla. Toimikunta kehittää 
killan nettisivuja ja kiltahuonetta. Esimerkiksi 
kiltahuoneen ilmoitustaulu ja TiKplay on säätä-
jien kädenjälkeä.

Pelitoimikunta
Pelitoimikunta järjestää killalle erilaista pelitoi-
mintaa, niin lanien ja turnausten kuin viikottais-
ten rooli- ja lautapeli-iltojen muodossa. Toimi-
kunta on myös hankkinut kiltahuoneelle monia 
pelejä vapaasti pelattavaksi!

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

Muistinnollaustoimikunta
Muistinnollaustoimikunta on vastuussa Tieto-
killan vuosijuhlien järjestämisestä. Sen puheen-
johtajina toimivat M0-tirehtöörit. Ensi vuoden 
alussa muisti nollataan jo 35. kertaa kun Tieto-
kilta täyttää juhlavat 34 vuotta! Tietokillan ikää 
on perinteisesti mitattu biteissä. Eli ensi vuon-
na on vuorossa Muistinnollaus 100010!

Tietokillassa toimii useita toimikuntia, joiden 
tarkoituksena on keskittyä pienempään ko-
konaisuuteen hallituksen pyörittäessä killan 
toimintaa. Toimikunnat ovat avoimia kaikille 
kiltalaisille ja niihin voi liittyä pitkin vuotta ot-
tamalla yhteyttä kiinnostavan toimikunnan pu-
heenjohtajaan.

Rytmiryhmä
Rytmiryhmä toimittaa killan Alkorytmi-lehteä.
Alkorytmiä julkaistaan säännöllisen satunnai-
sesti. Sisältönä on ollut lähinnä sellaista mitä 
toimittajat itse haluavat kirjoittaa: Alkorytmi on 
aina ollut täysin toimituksensa näköinen lehti! 
Lehden toimittamisessa voi päästää luovuuden 
valloilleen. Kysyntää on niin taittajille, graafi-
koille, valokuvaajille, toimittajille, oikolukijoille, 
kuin myös esimerkiksi lahjakkaille neulojille tai 
pulmien keksijöille.

Herkkukurkkutoimikunta
Herkkukurkkutoimikuntaan kuuluvat killan 
herkkukurkut eli lukkarit. He vastaavat killan 
sitsien laulunjohdosta ja juonnosta. Lukkaroin-
ti ei vaadi erinomaista laulutaitoa, sillä tunne-
tusti teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin – 

sen sijaan tärkeintä on 
muistaa, kuinka laulut 
alkavat, ja osata juon-
taa kappale tilantee-
seen kuin tilanteeseen. 
Lukkaroinnin lisäksi 
herkkukurkut kehittävät 
killan laulukulttuuria, ja 
ovat toimittaneet killalle 
oman laulukirjan, Kova-
levyn.

Liikuntatoimikunta
Liikuntatoimikunta vastaa killan liikunnallises-
ta hyvinvoinnista. Liikuntatoimikunta järjestää 
erilaisia lajikokeiluja lähtien seinäkiipeilystä his-
torialliseen miekkailuun. Toimikunnan alle kuu-
luu myös killan urheiluseura Lenskin dynamo.

Kulttuuritoimikunta
Kulttuuritoimikunta huolehtii killan kulttuu-
risivistyksestä järjestäen esimerkiksi ryhmä-
osallistumisia spekseihin, teatteriin ja mu-
siikkiesityksiin sekä järjestäen muun muassa 
maisteluiltoja.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan tehtävänä on valvoa opis-
kelijoiden etua opintoasioissa, pysyä tietoisena 
opintojen muutoksista ja tehdä opintoihin tai 
harjoitteluun liittyviä aloitteita. Opintotoimi-
kunta myös järjestää esimerkiksi vaihtosaunan, 
jossa pääsee kuulemaan vaihdossa olleiden 
kokemuksia. Lisäksi toimikunnan alaisuudessa 
toimii Abimarkkinointitoimikunta.

Ulkotoimikunta
Ulkotoimikunnan jäsenet avustavat ulkosuh-
devastaavaa ulkoexcursioiden, eli  pidemmälle 
suuntaavien reissujen suunnittelun ja käytän-
nön järjestelyiden kanssa.

Toimikunnat

Toimikuntiin liittymisestä voit kysyä lisää 
esimerkiksi hallituksen yhteisövastaavalta 
tai fuksikapteenilta!
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Kiltalaiset järjestävät pitkin vuotta monenlaista 
ohjelmaa kaikkien iloksi. Osa tapahtumista on 
perinteikkäitä kun taas osa on ennennäkemät-
tömiä ja villejä kokeiluja. Kaikenlaista siis löytyy, 
tai jos ei löydy, niin aina voi ehdottaa tai järjes-
tää itse jotain uutta!

Liikunta
Killalla on oma urheiluseura nimeltään Lenskin 
dynamo (Telegramissa @lenskindynamo), joka 
osallistuu mm. Unisportin teekkarisarjaan ko-
ripallossa, sählyssä ja futsalissa. Erityisiä peli-
taitoja ei tarvita, vaan kaikki ovat tervetulleita 
mukaan pelailemaan. Lisäksi kilta järjestää 
erilaisia lajikokeiluja ja muuta toimintaa, kuten 
keilailua, Megazonea ja trampoliinihyppelyä.

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

Yritysvierailut eli excut
Vuoden aikana järjestetään useampia yritys-
vierailuja, joissa pääsee tutustumaan oman 
alan yrityksiin muiden opiskelijoiden seurassa. 
Näiden tapahtumien luonne vaihtelee aina yri-
tyksen mukaan. Yritysvierailut tunnetaan myös 
yritysexcursioina.

Approt
Approilla kierretään erilaisia ravitsemusliikkei-
tä läpi keräillen samalla leimoja, joita vastaan 
saa myöhemmin illalla haalarimerkin tietyn tut-
kinnon suorittamisesta. Approja järjestetään 
ympäri vuoden ja Suomen.

Vaalikokous ja vuosikokous
Nämä ovat killan kaksi sääntömääräistä ko-
kousta vuodessa. Vaalikokouksessa valitaan 
uusi hallitus ja toimikuntien puheenjohtajat.

Cännärit
Cännärit ovat TiK-fuksien itse järjestämät bi-
leet, joita kannattaa kaikkien lähteä yhdessä 
tekemään. Usein bileiden järjestäminen on 
hauskempaa kuin itse juhliminen. Fuksit saavat 
päättää kaiken: bilepaikan, koristelun, ohjel-
man, lipunmyynnin, markkinoinnin... Jokaiselle 
löytyy varmasti sopivaa tekemistä tapahtuman 
tiimoilta!

TiKkujoulu
TiKkujoulu on killan oma pikkujoulu. Tiedossa 
on mitä luultavimmin tuttuun tyyliin riisipuuroa 
ja glögiä. Lisäksi tapana on ollut nähdä sekä 
hallituksen että fuksien esittämät speksit.

Muistinnollaus
Muistinnollaus, eli tuttavallisemmin M0, on Tie-
tokillan vuosijuhla. Jäykästä pukukoodista huo-
limatta ei tilaisuudessa jäykistellä tippaakaan. 
Itse pääjuhla pidetään akateemisen kaavan 
mukaan (puheita, laulua, tanssia), jonka jälkeen 
siirrytään jatkoille ja jatkojen jatkoille. Aamun 
valjettua suunnataan paikkaan X silliaamiaisel-
le, jonka jälkeen rohkeimmat siirtynevät vielä 
jatkojen jatkojen jatkoille…

Ulkoexcursiot
Viime vuosina Tietokilta on matkannut koti-
maassa, Baltiassa, Pohjoismaissa ja Pietarissa.
TiKkiläiset lähtevät myös joka vuosi edusta-
maan Titeenien taistoihin, johon kaikki Suomen 
tietoteekkarit kokoontuvat. Seuraavat Titeenit  
järjestetään alkukeväällä 2020 Tampereella! 
Lähde mukaan tapaamaan muita alan opiskeli-
joita ja osallistumaan ainutlaatuisiin mittelöihin! 
 

Tietokillassa tapahtuu

Voitetaan Titeenien palkinto takaisin kiltahuoneelle!



54 55

Tempaus
Tempaukset ovat teekkareiden keino vaikuttaa 
ajankohtaisiin asioihin pilke silmäkulmassa, 
mutta kuitenkin tosissaan. Tempauksien aja-
tuksena on teekkareiden joukkovoimaa hyö-
dyntäen herättää suuren yleisön mielenkiinto 
johonkin yleiseen ongelmaan. Joskus tempauk-
silla kerätään myös rahaa johonkin yleishyödyl-
liseen 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. Viimeksi jämeräparta kut-
sui joukkonsa koolle Tempaus2016:aan, jossa 
Aallon opiskelijat vierailivat lähes 1500 Suomen 
peruskoulussa välittämässä sanomaa koulu-
tuksen tärkeydestä. Muita tunnettuja tempauk-
sia ovat Temppu66 vuodelta 1966, jolloin TKK 
muutti Helsingistä Otaniemeen, sekä vuoden 
2009 Mahtavaa! Ihanaa! Räjähtää! -tempaus 
Aalto-yliopiston perustamisen vuoksi, jossa 
Aallon opiskelijat muodostivat ihmisketjun kol-
men silloisen Aallon korkeakoulun kampuksien 
välille eleeksi yhtenäisyydestä. Jos opiskeluai-
kanasi järjestetään Tempaus, kannattaa ehdot-
tomasti osallistua, sillä ne ovat ainutlaatuisia 
kokemuksia!

Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa istu-
taan pöydissä ja syödään yleensä kolme ruo-
kalajia (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 cocktail-asu. Toiseksi on teemasitse-
jä, joissa etiketti on yleensä hieman vapaam-
paa ja pukeutuminen on teeman mukainen.

Laulukulttuuri
Laulaminen on tärkeä osa teekkareiden juhli-
mista ja teekkari tunnetusti laulaa mielummin 
kuin hyvin. Siksipä esimerkiksi sitseillä yleen-
sä 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.

Teekkarikulttuuri ja perinteet

Perinteitä ja pilke silmäkulmassa jo vuodesta 
1872. Teekkarien pitkä historia on tuonut mu-
kanaan lukuisia perinteitä ja muodostanut teek-
kariuden ympärille monipuolisen kulttuurin.  

Teekkarikulttuuri ja perinteet eivät elä tyhjiössä 
vaan ne muovautuvat ajan ja paikan mukaan. Ku-
ten perinteiden luonteeseen kuuluu, aika ajoin 
vanhoja perinteitä kuolee ja uusia syntyy. Yh-
den paikkakunnan hiipuvat perinteet saattavat 
olla toiselle teekkariyhteisölle uusi ja hieno asia. 
Fuksivuonna kannattaakin ehdottomasti mah-
dollisuuksien mukaan osallistua myös muual-
la opiskelevien teekkareiden tapahtumiin! 

Koko laajaa teekkarikulttuuria ja kaikkia teek-
kareiden perinteitä olisi mahdotonta käydä läpi 
tämän oppaan kansien välissä. Seuraavassa 
kuitenkin muutamia teekkariuden olennaisia 
tunnusmerkkejä.

Teekkarilakki
Teekkarilakki on teekkareiden tunnusmerkki 
ja sen ulkonäkö vaihtelee hieman teknillisestä 
koulusta riippuen. Nykyisen mallinen lakki on 
keikkunut Otaniemen teekkareiden päässä jo 
vuodesta 1893. Päällisin puolin se muistuttaa 
tavallista ylioppilaslakkia, mutta sen kuusi kul-
maa, musta tupsu ja hammasrataskokardi vies-
tivät kaukaa kantajansa arvokkuudesta.

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 fuksipitei-
tä kerännyt fuksi saa painaa lakin päähänsä 
mahdollisesti järjestettävänä Wappuna täsmäl-
leen keskiyöllä. Fuksipisteiden uupuessa lakin 
saa painaa päähänsä äitienpäivän jälkeen. Syk-
syllä lakki puolestaan lasketaan olalle Lakinlas-
kijaisissa.

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 vaihde-
taan yleensä seurustelukumppanin kanssa.

Tietokillan haalarit ovat kiiltävän mustat, joissa 
on killan epävirallinen @-logo selkämyksessä. 
Tarinan mukaan Tietokilta valitsi haalareidensa 
väriksi mustan koska Tietokillan kasvattajakil-
lalla, Sähköinsinöörikillalla, on valkoiset haala-
rit, ja väriksi haluttiin valita vastakkainen.

Fuksivuotesi aikana tulet kokemaan ja op-
pimaan paljon teekkarikulttuurista ja -pe-
rinteistä. Pääset tutustumaan teekkarien 
touhuihin muun muassa Polyteekkari-
museon opastetulla kierroksella!

Loistava tilaisuus tutustua sitseihin on 
heti alkusyksystä järjestettävät fuksisitsit!
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Wappu
Wappu on teekkareille vuoden tärkein juhla. 
Wappuun liittyy paikkakunnasta riippuen erilai-
sia perinteitä. Otaniemessä tällaisia ovat Wap-
puaattona esimerkiksi Wappuriehan julistus 
sekä täsmälleen keskiyöllä tapahtuva lakinkäyt-
töluvan alkaminen.

Otaniemessä Wapun vietto alkaa jos ja kun 
Fuksimajuri päättää Wapun järjestettävän. 
Otaniemessä perinteisiä Wapun merkkejä ovat 
muun muassa Jäynien esittely, sekä vuorovuo-
sina ilmestyvien wappujulkaisujen Äpyn ja Jul-
kun 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.

Wappujulkaisut
Teekkarien wappujulkaisut ovat varma merkki 
keväästä ja lähestyvästä Wapusta. Wappujul-
kaisut ovat huumoripitoisia julkaisuja, joiden 
huumorin taso vaihtelee päästä varpaisiin. 
Julkaisujen myyntituotoilla tuetaan kaikenlais-
ta teekkaritoimintaa, aina saunojen rakenta-
misesta konserttien ja speksien järjestämi-
seen. Luonnollisesti myös julkaisujen myyjä 
saa osansa myyntivoitoista. Wappujulkaisujen 
myyminen onkin monen teekkarin tapa tienata 
hieman ylimääräistä Wapun rientoja varten.

Wappujulkaisut vaihtelevat paikkakunnittain ja 
Otaniemessä vuodesta 1978 myös vuorovuo-
sin Äpyn ja Julkun välillä. Ensi Wappuna on taas 
Julkun vuoro.

JULKKU

Wappujulkaisut ympäri Suomen

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

AK Arkkitehtikilta
Alvari Opiskelijaruokala pääraken-

nuksella.
Alvarin aukio Päälafkan ja sihteeristön 

välinen nurmialue.
Amfi Amfiteatteri Otakaari 1:n 

yhteydessä.
ARTS Aalto-yliopiston taiteiden ja 

suunnittelun korkeakoulu
AS Automaatio- ja systeemiteknii-

kan kilta
assistentti, assari Kurssi- tai tutkimusapulainen, 

pitävät yleensä laskuharjoituk-
sia ja neuvovat pulmissa.

Athene Informaatioverkostojen kilta
AYY Aalto-yliopiston ylioppilas-

kunta
AYY-kalenteri Ylioppilaskunnan vuosittainen 

informaatiopläjäys, toimii 
myös kalenterina.

AYY:n palvelupiste AYY:n Otaniemen palvelupis-
te sijaitsee Otakaari 11:ssa. 
Täällä on helppo hoitaa kaikki 
ylioppilaskuntaan liittyvät 
asiat.

CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu
Cännärit Kutsuttiin ennen myös nimellä 

Cänniballs. Tietokillan fuksien 
järjestämät isot bileet syksyllä.

DI Diplomi-insinööri, sinä isona
Dipoli  Aalto-yliopiston juuri remon-

toitu päärakennus, joka toimii 
myös juhlatilana.

ELEC Sähkötekniikan korkeakoulu
ENG Insinööritieteiden korkeakoulu
Etno Otaniemen grilli, tunnetaan 

myös nimellä X-burger. Auki 
yömyöhään!

excursio Lyhyemmin excu, tutustumis-
retki yritykseen tai jonnekin 
päin maailmaa

FK Fyysikkokilta
FTMK Fuksitoimikunta eli kiltojen 

fuksikapteeneiden iloinen seu-
rue, vastaa kiltojen yhteisistä 
fuksitilaisuuksista

fuksi Ensimmäisen vuoden opis-
kelija

fuksikapteeni 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 opintosuun-
nitelma. Apuna opiskelun 
suunnittelussa.

HUT Helsinki University of Techno-
logy

HYY Helsingin Yliopiston Ylioppi-
laskunta

IE Isäntä ja Emäntä. Järjestävät 
lähes kaikki killan tapahtumat.

IK Rakennusinsinöörikilta
Inkubio Bioinformaatioteknologian 

kilta
Innopoli Yrityspuisto Otaniemessä

IRC Internet Relay Chat, tikkiläisten 
kommunikaatiokanava. Viime 
vuosina menettänyt suosio-
taan Telegram:lle.

ISOhenkilö Opiskelija, joka oman opis-
kelunsa lisäksi auttaa fukseja 
parhaansa mukaan.

JMT Jämeräntaival
Julkku Parillisina vuosina ilmestyvä 

Otaniemen wappulehti.
jäynä Teekkarihenkinen kuje tai pila, 

jonka ansiosta sekä yleisöllä 
että jäynän kohteeksi joutu-
neella on hauskaa.

keto AYY:n keskustoimisto osoit-
teessa  Otakaari 11

KIK Koneinsinöörikilta
Kiltahuone, kiltis Tietokiltalaisten oma paikka 

T-talolla.
KK Kemistikilta

Kvarkki Opiskelijaruokala Otakaari 
3:ssa.

KY Kauppakorkeakoulun Ylioppi-
laskunta

kylteri Kauppatieteiden ylioppilas
lafka Osasto tai rakennus TKK:ssa.

laskarit Laskuharjoitukset. Tilaisuus, jossa 
esim. lasketaan matematiikan 
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, teekkarei-

den historiaa esittelevä paikka, 
joten kaikin puolin tutustumi-
sen arvoinen.

MyCourses Portaali, josta löytyvät kaikkien 
kurssien tiedot ja ajankohtai-
set ilmoitusasiat.

N:nen vuoden 
opiskelija

Yli neljä vuotta koulussa ollut 
opiskelija.

Niksula T-talon työasemaluokkien 
ylläpito.

OK20 Osoitteessa Otakaari 20 sijait-
sevat AYY:n iso ja pieni sitsitila 
sekä sauna.

teekkari Tupsulakkinsa ansainnut 
tekniikan opiskelija.

teekkari h.c. (honoris causa) Kunniateekka-
rin arvonimi, voidaan myöntää 
myös ei-teekkareille.

Teekkarikylä Se alue Otaniemessä, jossa 
asuu noin 2500 opiskelijaa.

teekkarilakki Odottaa sinua aikaisintaan 
Wappuna.

Teekkariperinne-
viikko

Marraskuun ensimmäisellä 
viikolla oleva teekkariuden 
juhlaviikko. Huipentuu Teekka-
riperinnejuhlaan.

TEK Diplomi-insinöörien ja arkki-
tehtien ammattiliitto, johon 
kannattaa liittyä jo opiskeli-
jana.

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

TF Teknologföreningen (“täffä”), 
ruotsinkielinen ja samalla 
ainoa teekkariosakunta. TF:n 
ruokala on kuuluisa keskiviik-
kospagetistaan.

TiK Tietokilta, tietotekniikan opis-
kelijoiden yhdistys.

TIK Edesmennyt Tekstiili-insinöö-
rikilta (myöh. TVIK, Tekstiili- ja 
vaatetusinsinöörikilta).

TKK Teknillinen korkeakoulu
TkK Tekniikan kandidaatti, sinä 

hieman isompana.
TkL Tekniikan lisensiaatti, sinä 

vielä isompana.
TkT Tekniikan tohtori, sinä sitten 

Tosi Isona - korkein tekniikan 
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.

Väre Nyt syksyllä valmistuva raken-
nus. Siihen muuttavat Arabian 
kampukselta ARTS. Lisäksi 
Otaniemen metrokeskus 
sijaitsee tämän rakennuksen 
alapuolella

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.

Äpy Parittomina vuosina ilmestyvä 
Otaniemen wappulehti.

Oodi Järjestelmä, jolla ilmoittaud-
taan kursseille, ja josta löytyy 
myös opintosuoritusote.

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

Ossi Ossi Törrönen, Teekkarikylän 
ensimmäinen, pitkäaikainen 
johtaja. Teekkari h.c.

Otaniemipeli Killan ainakin kerran vuodessa 
pelattava legendaarinen peli.

OUBS Otaniemessä toimiva yhdistys, 
joka esimerkiksi kuvaa ja strii-
maa nettiin suuria tapahtumia 
vapaaehtoisvoimin.

Päälafka, päära-
kennus

Otakaari 1:ssä sijaitseva 
rakennus. Sisältää mm. monia 
luentosaleja ja opiskelutiloja 
sekä ruokalan. Kutsutaan 
myös nimillä Kandikeskus, 
Kanditalo

Paniikki Työasemaluokka tietoteknii-
kan talolla, sijaitsee kiltahuo-
neen vieressä

PJK Puunjalostajakilta. PJK lausu-
taan ”puujiikoo”.

Prodeko Tuotantotalouden kilta
professori   Professuurin hoitaja, pitävät 

luentoja ja vastaavat kursseis-
ta sekä diplomitöistä.

professuuri Tietyn alan tutkimus- ja ope-
tustehtävä.

pruju Opetusmoniste tai yleisemmin 
mikä tahansa kopio.

PT Prosessiteekkarit, korkea-
kouluyhdistys, joka syntyi 
Kemian tekniikan korkea-
kouluun kandidaattiuudistuk-
sen myötä.

Rantsu Rantasauna. AYY:n omistama 
sauna Otaniemen länsipuo-
lella.

rekursio ks. rekursio
SCI Perustieteiden korkeakoulu, 

johon tietotekniikka kuuluu
SIK Sähköinsinöörikilta

sillis Silliaamiainen, nautitaan 
useimmiten juhlinnan täytei-
sen yön jälkeen, Wappuna 
erityisesti Ullanlinnanmäellä.

sitsit Illanvietto, jossa yleensä 
syödään ja juodaan hyvin, 
lauletaan kenties teekkarilau-
luja ja pidetään muutoinkin 
hauskaa.

Smökki Servin Mökki. Toimi ennen 
ruokalana ja on nykyään ahke-
rassa käytössä juhlatilana.

SMT Servin Maijan tie
speksi Musiikin- ja huumorintäytei-

nen näytelmä, jonka kulkuun 
yleisö pääsee kommenteillaan 
vaikuttamaan huutamalla 
“Omstart!” 

T-talo Tietotekniikan talo
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Mistä saan tietoa?

Telegram
Telegram otettiin killassa 
käyttöön vuonna 2014 ylei-
seksi keskustelufoorumiksi 
irkin suosion laskiessa. Se toi-
mii yhtenä killan tiedotuskanavana ja alustana 
vapaammalle keskustelulle. Lisäksi Telegram 
on Otaniemen yleisin kommunikaatioalusta.

Jos haluat jo päästä tutustumaan ISOihin ja 
muihin fukseihin, klikkaa itsesi osoitteeseen 
www.tietokilta.fi/telegram ja noudata ohjei-
ta, niin pääset liittymään TiK-fuksit ’19 -ryhmään! 

Telegramin käyttö ei vaadi älypuhelinta. Lisätie-
toja Telegramin käyttämisestä saat osoitteesta 
www.telegram.org.

Sähköposti
Killalla on useita postituslistoja eri käyttötar-
koituksiin. Fuksit, kuten sinä, kuuluvat auto-
maattisesti fuksit19-listalle. Tulet saamaan fuk-
sikapteenilta viikoittain ajankohtaisia asioita 
käsittelevän sähköpostin.

Killan kotisivut
Osoitteesta www.tietokilta.fi löydät yleistä tie-
toa killasta sekä tapahtumakalenterin. Killan 
kotisivuilta löytyy myös oma osio fukseille!

Facebook
Tietokillalla ja TiK-fukseilla on omat Face-
book-ryhmänsä, joita seuraamalla pysyy hyvin 
kärryillä suurimmista tapahtumista, joten ryh-
miin kannattaa siis ehdottomasti liittyä!

Instagram
Voit seurata Tietokillan tunnelmallista arkea ja 
juhlaa myös kuvien muodossa Instagramissa  
(@tietokilta).

IRC
IRC ei ole killan virallinen tiedotuskanava, mut-
ta sen opettelu on hyödyllistä, sillä joillain kurs-
seilla on oma IRC-kanavansa. Irkin käyttöä on 
helppo opetella itse esim. Tietokillan IRC-oh-
jeesta 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. Tieto-
killan ilmoitustaulut sijaitsevat kiltahuoneen 
läheisyydessä työasemaluokka Paniikkiin joh-
tavan käytävän varrella. Ilmoitustauluilta voi  
bongailla esimerkiksi mielenkiintoisia työtar-
jouksia, virallisia tiedotteita ja bilekutsuja.

Tietokilta Facebookissa:
• www.facebook.com/groups/tikfuksit19
• 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!

Vielä kerran:

Tervetuloa opiskelemaan!
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Tietokilta ry
tietokilta.fi

facebook.com/Tietokilta

Koulu ja koulutusohjelma
into.aalto.fi/display/fikandsci

into.aalto.fi/display/fitik
varjoopintoopas.fi

Ylioppilaskunta
ayy.fi

Asuminen 
ayy.fi/asuminen

hoas.fi
ovv.com

posti.fi/muuttoilmoitus

Liikkuminen
hsl.fi

reittiopas.fi
vr.fi

finnair.fi
expressbus.com

matkahuolto.com
onnibus.fi

Hellää huolenpitoa
kela.fi
yths.fi

nyyti.fi
tek.fi

into.aalto.fi/display/fiopintopsykologi

Tietotekniikan talo (T-talo)
Konemiehentie 2

02150 Espoo

Lauantai 31.8.
Oho, fuksivuotesi alkaakin jo lauantaina! Tule 
Tietokillan Varaslähtöön Alvarin aukiolle klo 15 
tutustumaan muihin!

Maanantai 2.9.
09:00 Ilmoittautuminen ja aamupala, T-talo
10:00 Korkeakoulun tervetulotilaisuus, T1
11:15 Tietokillan tilaisuus, T1
14:00 Teekkarielämää, Dipoli
17:00 Nuotioilta

Tiistai 3.9.
10:15 Johdatus opiskeluun, U4
11:15 Kursseille ilmoittautuminen,  
 U344, U351, U256, U257
12:00 Fuksiryhmäpuuhaa
14:00 Valokuvaus, Amfi
15:30 Aalto Party ja Aalto Afterparty

Keskiviikko 4.9.
09:30 Tietokillan tilaisuus, T1
10:30 How to Network, TU2
11:30 SCI Get together -lounas, A Bloc
13:00 Haalarigaala, T-talo
14:00 Att studera på svenska, U1
17:30 Kiltakaste

Torstai 5.9.
11:15 Hyvinvointi opiskelussa ja  
 AYY:n esittäytyminen, TU2
13:15 Esa Saarisen luento, U2
15:00 Kirjastoon tutustuminen
17:00 Otasuunnistus, Amfi

Perjantai 6.9.
12:00 SCIvaa
17:00 Leffailta
20:00 Kaukkarit, Servin mökkiMuutokset aikatauluun ovat mahdollisia!

Ensimmäisen viikon aikataulu

1. Kandidaattikeskus
2. Harald Herlin -oppimiskeskus (kirjasto)
3. AYY:n toimipiste
4. Väre ja A Bloc
5. Dipoli
6. Otahalli
7. Täffä
8. T-talo

9. TUAS-talo
10. Maarintalo
11. Servin mökki eli Smökki
12. Rantasauna eli Rantsu
13. YTHS

Tietokillan kiltahuone

Otaniemen kartta

2

1

4

3

5

6

7
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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 yleinen  

 asumistukihakemukset

 J Olen selvittänyt kulkuyhteydet kouluun ja hankkinut matkakortin

 J Olen liittynyt Facebookissa ryhmään TiK-fuksit ’19

 J Olen liittynyt Telegramissa ryhmään TiK-fuksit ’19

 J Olen nauttinut kesästä ja ladannut akkuja syksyä varten

Ensimmäisenä päivänä (maanantai 2.9.2019)

 J Olen saapunut paikalle T-talon aulaan klo 9:00

 J Minulla on AYY:n jäsenmaksukuitti mukana

 J Olen ladannut puhelimeeni Frank-sovelluksen sähköisen opiskelijakortin

 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 (sähköinen) opiskelijakortti/AYY:n jäsenmaksukuitti 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

www.tietokilta.fi

Muistilista


