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Fuksikapteenin tervehdys

Heipähei fuksi!

Suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi 
sekä tervetuloa Tietokiltaan, Aalto yliopiston tie-
totekniikan opiskelijoiden ainejärjestöön.

Olen Miikka ja toimin fuksikapteeninasi tulevan 
vuoden ajan. Fuksikapteenina huolehdin killan 
uusista opiskelijoista. Pyrin siis tutustumaan 
sinut teekkarikulttuuriin, auttamaan opintoihin ja 
opiskelijaelämään sopeutumisessa ja mahdollis-
tamaan ikimuistoisen fuksivuoden. Fuksikap-
teenina toimin juuri teitä fukseja varten, joten 
jos kysyttävää ilmenee, minuun voi aina ottaa 
yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai vaikka hi-
hasta nykäisemällä!

Luet juuri Tietokillan fuksiopasta. Tämä kirja-
nen pitää sisällään paljon tietoa, joka on koottu 
juuri teitä uusia opiskelijoita ajatellen ja johdat-
telee kohti tulevaa vuottasi Otaniemessä. Op-
paan sivuilla esitellään Otaniemen toiminta 
monen eri tahon näkökulmasta. Esille tulee 
niin yliopisto, korkeakoulu, ylioppilaskunta, 
killat kuin yhdistykset, joten oppaaseen kan-
nattaa tutustua rauhassa. Tietoa on kuitenkin 
paljon ja kaikkea ei missään nimessä tarvitse 
eikä kuulu muistaa. 

Syksyn saapuminen tuo varmasti mukanaan 
kaikenlaista uutta. Kenties edessä on vieraalle 
paikkakunnalle muutto ja yksin asumista, mut-
ta ainakin uusia ystäviä, kursseja ja tilanteita. 
Moni muu fuksi on kanssasi samassa tilantees-
sa, ja vanhemmat opiskelijat ovat kokeneet sa-
man itse aikanaan, joten apua ja tukea on var-
masti saatavilla. Älä siis huolestu, sinäkin tulet 
selviämään näistä uusista haasteista.

Viime vuosi oli koronapandemian vuoksi oma-
laatuinen. Opiskelu oli pääosin etämuodossa, ja 
fyysisiä tapahtumia ei voitu järjestää. Kirjoitan 
tätä toukokuussa, ja ei ole vielä varmaa millä 
tavalla opiskelu toteutetaan ensi syksyllä. Valoa 
on silti nähtävissä tunnelin päässä, sillä joka 

päivä rokotettujen määrä kasvaa, ja tartunto-
jen määrä laskee. Valtakunnallisiin rajoituksiin 
emme silti pysty vaikuttamaan, joten niistä ei 
tarvitse huolehtia. Kaikesta huolimatta minun 
vastuullani on järjestää teille mahtava fuksivu-
osi, ja huolehtia, että kaikki löytää kavereita ja 
oman porukkansa tullessaan yliopistoon.

Kannustan teitä ottamaan kaiken irti fuksivuo-
desta, orientaatioviikosta aina mahdolliseen 
Wappuun saakka. Opiskelun lisäksi Otaniemi 
tarjoaa uskomattoman paljon mahdollisuuksia 
myös vapaa-ajan toimintaan. Killat järjestävät 
jäsenilleen monimuotoista ohjelmaa ja lisäk-
si täällä toimii laaja kirjo harrastekerhoja ja 
muita yhdistyksiä. Laajasta tarjonnasta löytää 
varmasti itselleen mielekästä tekemistä opin-
tojen vastapainoksi, ja moninaiset tapahtumat 
tarjoavat virikettä läpi vuoden. Olen varma, 
että kaikille on yliopistossa jotain tarjottavaa, 
meidän tehtävä on vain löytää se oma juttu!

Elämän ei tarvitse olla niin vakavaa. Muistakaa 
tehdä asiat ihan oman jaksamisen mukaan. 
Vaikka kannustan teitä olemaan aktiivisesti 
mukana tapahtumissa, niin tehkää se silti ihan 
oman fiiliksen mukaan! Oma hyvinvointi me-
nee kaiken edelle. Tämä on erityisen tärkeää 
opiskelussa. Vaikka ensimmäisenä vuonna 
kursseja suoritetaan aika lailla mallilukujärj-
estyksen mukaan, niin älkää silti stressatko 
sitä, vaan edetkää oman oppimisen kannalta 
parhaalla tavalla. Elämän ei tarvitse olla pika-
juoksu asiasta toiseen, vain nauttikaa jokaises-
ta hetkestä mitä teillä on.

Toivon teille aurinkoista kesää, enkä malta 
odottaa kun nähdään syksyllä!

Kesäisin terveisin

Miikka Tervo
Fuksikapteeni

+358 45 1224 951
fuksikapteeni@tietokilta.fi
Telegramissa @tervodynamiikka

Syksyllä 
mennään!!

P.S. Jos et muuta tästä oppaasta muista, niin 
muista tämä: jos vain mitenkään pystyt, älä jätä 
takkiasi Smökin vartioimattomaan narikkaan 
(luota minuun).
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International greetingsISOt terveiset

Heippa fuksi ja tervetuloa Tietokiltaan! 

Fuksivuosi on ikimuistoista aikaa, josta kannattaa 
ottaa kaikki ilo irti! Fuksivuoteen mahtuu monen-
laisia toinen toistaan hauskempia tapahtumia, 
juhlia ja kommelluksia. Erityisen unohtumatto-
man vuodesta tekevät kuitenkin uudet ihmiset, 
joita tapaat matkan varrella. Jo ensimmäis-
illä viikoilla pääset tutustumaan muihin uusiin 
fukseihin sekä killan ISOhenkilöihin. ISOt ovat 
vähintään toisen vuoden opiskelijoita, joiden 
tehtävänä on auttaa teitä pääsemään alkuun niin 
opinnoissa kuin opiskelijaelämässä. Lisäksi he 
ovat mukana auttamassa killan mahtavien fuk-
sitapahtumien järjestämisessä. ISOt ovat täällä 
teitä varten, joten heiltä saa ja kannattaakin ky-
syä rohkeasti kaikenlaisia mieltä askarruttavia 
kysymyksiä! 

Tietokillassa on tänä vuonna noin 80 ISOa, jotka 
voi orientaatioviikon aikoihin tunnistaa esime-
rkiksi teekkarilakista, “Tutor”-paidasta tai killan 
kiiltävän mustista haalareista. Osa ISOista tulee 
tutuksi heti orientaatioviikon alussa, kun teidät 
jaetaan fuksiryhmiin, joita kutakin opastaa noin 
4 ISOa. ISOt pitävät huolen siitä, että kaikki py-
syvät kartalla kiireisen orientaatioviikon aikatau-
luista, eikä kukaan jää yksin ihmettelemään mitä 
pitäisi tehdä tai missä pitäisi olla. Fuksiryhmät 
ovat lisäksi loistava mahdollisuus tutustua 
uusiin kavereihin, joiden kanssa on mukava 
aloittaa yhteinen fuksivuosi! 

Hauskaa kesän jatkoa ja syksyllä nähdään! 

Aleksi Lallukka 
ISOvastaava 

+358505146229
isovastaava@tietokilta.fi
Telegramissa @aLallu

Dear fuksis,

A heartily welcome to you all! If the text looks 
too long continue from Δ. You got a ticket for this 
very special journey at Aalto, so prepare your-
selves and make the most out of it:

Of course there are studies to do. And other 
things… like keeping your flat clean. And that’s 
all probably very new and sometimes hard. Ex-
pect that you’ll have one moment in your first 
year where you think you can’t do it. Expect it 
and fight yourself through that point - it gets 
easier with time. It is much more important that 
you want to do it than that you are already a ge-
nius.

Gladly you ended up at this University - so you 
hopefully won’t ‘just’ study. Though you have 
passed some maturity test to reach this point, 
you will have plenty of opportunity to continue 
growing in different ways. Volunteer for positions 
in the student associations, try a completely new 
free-time activity and go abroad once. I wouldn’t 
be where I am if not for another person pushing 
me to take my chances, so now I tell you: do it!  

Remember you are already a part of this commu-
nity here now, no matter how your background 
story is. I mean this (contact below, if you need 
e. g. a pat on the shoulder). As International Cap-
tain of the guild I want to encourage you to get 
active yourself, be open-minded and reach out 
to all other members of this community. To get it 
from a theoretical to a practical level: 

Δ If you meet a fellow student who doesn’t speak 
Finnish - we have over 200 coming in the guild 
every year - be brave and try speaking English, 

make friends. In the first place it will benefit you 
and them, but finally the community doesn’t ex-
ist if it’s not maintained by their members. You 
are the new generation, so it’s up to you! Thank 
you <3

Ronja Stimpert
TiK’s International Captain

+49 176 21744041
kansainvalisyys@tietokilta.fi
@wilde_13_Ronja in Telegram

Muistakaa liittyä fuksien 
Facebook- ja 

Telegram-ryhmään!

Ohjeet: 
tietokilta.fi/fuksit
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Vuoden fuksin muistelmat

Hei uusi fuksi! Onnittelut vielä kerran opiskelu-
paikasta sekä erinomaisesta valinnasta! Sinulla 
on edessäsi hyvin erityinen ja tärkeä vuosi, 
nimittäin fuksivuosi. Uskon jokaisen muistavan 
oman fuksivuotensa vielä vuosienkin jälkeen 
- onhan se jännittävää kokea ihan uusi maailma 
uusien ihmisten kanssa!

Jännitys ja odotus uudesta sekä tulevasta vuo-
desta on varmasti suuri, mutta kannattaa kuiten-
kin muistaa, että kanssafuksisi ovat myös sa-
massa tilanteessa. Ei siis kannata jännittää liikaa, 
vaan rohkeasti mennä eteen päin ja olla mukana 
kaikessa! Pääset tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
kanssafukseihisi jo Varaslähdössä, joka oli itsel-
lenikin ensimmäinen mahdollisuus tutustua mui-

hin fukseihin sekä vanhempiin opiskelijoihin. 
Orientaatioviikosta ja fuksitapahtumista 
kannattaa siis ottaa kaikki irti! Ja koska uutta 
informaatiota tulee paljon, muista kysyä tarvit-
taessa apua vanhemmilta opiskelijoilta - me au-
tetaan mielellään!

Etenkin ensimmäisenä vuotena opinnot 
etenevät kovaa vauhtia, joten niihin kannattaa 
panostaa jo alusta lähtien. Kuten on arveltavis-
sa, yliopisto-opinnot eroavat paljon aikai-
semmista opinnoista sekä haastavuuden että 
opiskelutapojen puolesta. Kannattaa siis 
ehdottomasti hyödyntää harjoitustunteja ja 
muita tarjolla olevia apuja - kanssafuksit ja ka-
verit ovat myös hyvin tärkeä apu ja tuki 
opiskelussa ja sen ohessa.

Yliopisto ei kuitenkaan ole pelkkää opiskelua, ja 
varsinkin Tietokillassa pääset kokemaan monia 
mahtavia tapahtumia muiden kiltalaisten kans-
sa. Kiltatoiminta onkin hyvä tapa tasapainottaa 
opiskelu ja vapaa-aika. Tapahtumia on monia 
erilaisia, joten jokaiselle löytyy varmasti mie-
leistä puuhaa killassa. Kannattaa rohkeasti liittyä 
mukaan!

Nauti kesästä ja syksyllä nähdään!

Emma Astikainen
Vuoden fuksi ‘20, TupsuEmma

“Making a bunch of new 
friends and getting to 
know the ways of the 
teekkari together with 
them”

“Lakin saanti” <3

“Kaikki tapahtumat missä 
päästiin yhdessä fuksien 
kanssa tekemään asioita. 
Otatarhan ajot, Cännärit 

ja etenkin Wappu”

“Ensimmäiset oikeat approt Helsingissä. 
En ikinä käy karaokessa, enkä kuuntele 

suomalaisia artisteja. Mutta en tule ikinä 
unohtamaan kuinka silloin kavereiden 
kanssa laulettiin karaokea yhdessä. Er-

ityisesti kun alettiin vetämään frontside 
ollie. Se oli mahtava kokemus!”

“Huikeet uudet kokemuk-
set! Moniin uusiin 

ihmisiin tutustuminen! 
Jännittävät tapahtumat 

ja aktiviteetit! Koko 
wapunaika!”

“Temmeltäminen”

“Parhaimpia muistoja 
ovat olleet erilaiset sau-
naillat, joissa on päässyt 

oppimaan saunassa usein 
laulettuja lauluja.”

“Se ihan käsittämättömän 
magee teekkarimeininki, 

joka veti täysin mukaansa!”

“Kyllä se mulle oli se yleinen kokemus 
siitä kuinka valtavan magee ja mu-

kaansatempaava teekkarikulttuuri on. 
Tuli mahtava tunne siitä, että kuului 

mukaan johonkin itteään suurempaan.”

“Orientaatioviikon meininki ja fuk-
sisistsit olivat kyllä ikimuistoisia.”

Kyselimme opiskelijoiden 
lempifuksimuistoja, katso 

vastaukset 
seuraavalta sivulta!

Paras muisto fuksivuodesta?

“Yleisesti SMÖKKI-
BILEET!!”
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Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa pyrim-
me takaamaan, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että jo-
kaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opis-
kelijayhteisössämme, ja että jo-
kainen meistä saa tarvitsemansa 
tuen koko opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kannus-
tamme sinua tutkimaan, olemaan 
utelias, oivaltamaan, oppimaan 
ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Älä pelkää, vaikka oman paikkan-
sa ja intohimonsa löytäminen voi 
joskus olla haastavaa. Me olem-
me täällä tukemassa sinua ja aut-
tamassa vaikeissa paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Matias Saikku

Hallituksen jäsen (yhteisö, vapaa-
ehtoiset ja uudet opiskelijat)
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Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on 
sinun ylioppilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, 
muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töi-
tä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehit-
tääksemme Aallon opetusta ja maailman parasta opiskelijan 
elämää. 

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

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

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

 Instagram:  @ayy_fi 
  @ayyhousing
 Facebook:  Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
  AYY Housing
 Twitter: AYY_FI
 Youtube: Student Union AYY
 LinkedIn: Aalto University Student Union AYY

Hei!
 
Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
Aalto-yliopiston ylioppilaskun-
taan, jonka tunnistat myös kirjai-
mista AYY. Me täällä ylioppilas-
kunnassa pyrimme takaamaan, 
että Aallossa voit kokea maail-
man parasta opiskelijan elämää. 
Haluamme, että jokaisella opis-
kelijalla on hyvä ja turvallinen olo 
yhteisessä opiskelijayhteisössäm-
me, ja että jokainen meistä saa 
tarvitsemansa tuen koko opiske-
lun ajan. 

Edessäsi on vuosi täynnä mahdol-
lisuuksia ja uutta koettavaa. Kan-
nustamme sinua olemaan utelias, 
avoin ja tutkimaan kaikkea, mitä 
Aalto-yhteisö sinulle tarjoaa. Älä 
pelkää, vaikka oman paikkansa ja 
intohimonsa löytäminen voi olla 
joskus haastavaa. Me olemme 
täällä tukemassa sinua ja autta-
massa vaikeissa paikoissa. 

 
Julia Tofferi

Hallituksen jäsen, koulutuspolitiik-
ka, Tietokillan hallituskummi
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myöhässä tai ottaa yhteyttä häi-
rintäyhdyshenkilöön, jos kohtaat 
häirintää. AYY:n jäsenenä voit ha-
kea hallinnon opiskelijaedustajak-
si ja päästä vaikuttamaan yliopis-
tossa tehtyihin päätöksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on 
edustajisto, joka valitaan vaa-
leilla. Vaaleissa kaikki AYY:n jäse-
net ovat äänioikeutettuja ja voi-
vat asettua ehdolle. Edustajiston 
jäsenet pääsevät päättämään 
ylioppilaskunnan tavoitteista ja 
linjauksista. Seuraavan kerran 
edustajistovaalit pidetään tänä 
syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 
Vapaaehtoistoiminta, yhdistys-
toiminta ja monenkirjavat tapah-
tumat ovat oleellinen osa aal-
tolaista opiskelijakulttuuria ja 
Aalto-yhteisöä. Vuoden kohokoh-
tina toimivat Wapun tapahtumat, 
vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet 
muut tapahtumat heti orientaa-
tioviikosta lähtien. 

Tapahtumien taustalla ovat yli-
oppilaskunnan lisäksi vapaaeh-
toiset, jotka toimivat jaostoissa ja 
toimikunnissa. AYY:ssa toimii kuu-
si jaostoa: Yhteisöjaosto Aava, 
Kampusjaosto, Teekkarijaosto, 
Museojaosto, UO-jaosto ja edun-
valvonnan johtoryhmä eli tutta-
vallisemmin EduJory. Vapaaeh-
toishaku aukeaa loppusyksystä, 
ja siitä tiedotetaan AYY:n viestin-
täkanavissa. 

Palvelut

Opiskelija-asuminen  
AYY omistaa noin 2600 kohtuu-
hintaista opiskelija-asuntoa Hel-
singissä sekä Espoossa ja tarjoaa 
kodin yli 3200 asukkaalle. Kaikil-
la tutkinto- ja vaihto-opiskelijoil-
la, jotka ovat AYY:n jäseniä, on oi-
keus hakea AYY:n asuntoja. Voit 
hakea omaa asuntoa heti, kun 
saat vahvistuksen opiskelupaikan 
vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat 
ja pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lelta muuttavat opiskelijat ovat 
etusijalla asuntoja jaettaessa. Yli-
määräisen hakijapisteen saa, kun 
hakee ensimmäisen vuoden opis-
kelijana AYY:n soluasuntojonoi-
hin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään 
heinäkuun tai joulukuun aikana, 
opintojen aloitusajasta riippuen. 

Voit selailla ja hakea AYY:n asun-
toja Domo-järjestelmän kaut-
ta: domo.ayy.fi. Opiskelijana voit 
myös hakea asuntoa Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiöl-
tä (HOAS). 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja 
edustaa opiskelijoita sekä yliopis-
ton päätöksentekoelimissä että 
valtakunnallisella tasolla. Voit 
hyödyntää AYY:n edunvalvontaa 
esimerkiksi, jos tenttituloksesi ovat 

Opiskelijaedut 
Saat käyttöösi digitaalisen tai 
muovisen opiskelijakortin, jolla to-
distat opiskelijastatuksesi (kor-
tin toimittaa Frank). Näyttämällä 
opiskelijakorttiasi sinulla on 1.8. al-
kaen oikeus satoihin etuuksiin, ku-
ten Kelan, Matkahuollon ja VR:n 
etuuksiin ja alennettuun opiske-
lijalounaaseen opiskelijaravinto-
loissa. Myös pääkaupunkiseudun 
julkisen liikenteen opiskelija-alen-
nus on käytettävissäsi, kunhan 
asuinpaikkasi on HSL-alueella 
ja olet päivittänyt matkakorttii-
si opiskelijastatuksen HSL:n pal-
velupisteellä. Listan kaikista opis-
kelijakortilla saatavista eduista ja 
alennuksista löydät Frankin netti-
sivuilta frank.fi. 

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatunnis-
te, jonka voit ladata ja aktivoi-
da käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet 
ilmoittautunut läsnäolevaksi yli-
opistoon ja maksanut AYY:n jä-
senmaksun (31.7.–8.8. on käyttö-
katko, jolloin ilmoittautuminen ja 
jäsenmaksun maksaminen ei ole 
mahdollista). Muiden korttivaih-
toehtojen hinnat voit tarkistaa 
Frankin sivuilta. Voit myös lisätä 
ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen 
että muoviseen opiskelijakorttiin. 
Lisätietoja eri opiskelijakorteista 
löytyy Frankin sivuilta osoittees-
ta frank.fi. 

Kun olet saanut muovisen opis-
kelijakortin, muista hakea siihen 
myös lukuvuosivuositarra AYY:n 
palvelupisteeltä! Saat samalla 
myös muuta neuvontaa ja mak-
suttoman Design Notebookin. 

Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
yhdistystä, jotka järjestävät toi-
mintaa aina urheilusta musiikkiin 
ja peleistä muihin harrastuksiin. 
Uudet opiskelijat ovat aina ter-
vetulleita mukaan yhdistystoimin-
taan, ja AYY antaa apua, tukea 
ja neuvoja yhdistyksen perusta-
miseen ja toimintaan. Kannattaa 
pysyä avoimena eri mahdollisuuk-
sille ja tutustua yhdistyksiin tule-
vissa tapahtumissa! 

Syksyllä remontin ja brändiuudis-
tuksen jälkeen aukeaa myös AYY:n 
uudistunut museo, jossa voit pe-
rehtyä opiskelijakulttuurien histo-
riaan. 

Vuokratilat 
Asuntojen lisäksi AYY:lla on lukui-
sia sauna-, juhla- ja harrastusti-
loja, joita jäsenet voivat vuokra-
ta. Osa tiloista on maksuttomia. 
Vuokrattavana on myös paketti-
auto ja peräkärry. 

Stipendit ja projektiavustukset 
Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahas-
tolta projektiavustusta kaveripo-
rukalla tai yhdistyksen voimin jär-
jestettävälle projektille. Voit myös 
hakea AYY:n myöntämiä stipen-
dejä. 
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Tervehdys  sinä tuore tekniikan ylioppilas, arwon 
fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistos-
sa! Olet suoriutunut hakuprosessista kunnialla, ja 
seuraavaksi onkin aika suunnata katse kohti tule-
vaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa 
sinut lämpimästi tervetulleeksi Otaniemeen, osak-
si upeaa Aalto- ja teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Fanni Mattsson, ja tehtäväni on 
yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa 
tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaa-
tuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnassa (AYY) ja johdan Fuksitoimikun-
taa (FTMK), mihin kuuluu kaikkien tekniikan alo-
jen sekä Nuorten Designereiden fuksikapteenit ja 
-päälliköt. 

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, ja sen 
myötä Otaniemeen on rantautunut opiskelemaan 
teekkareiden lisäksi myös taiteiden sekä 
kauppatieteiden ylioppilaita. Monialainen yliopisto 
sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella 
äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja har-
rastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti oman-
laista tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori yliopis-
to, on teekkareita ollut jo yli vuosisadan verran. 
Teekkarius täyttääkin ensi vuonna 150 vuotta, ja 
sen myötä teekkariudella on erittäin pitkä histo-
ria. Toivonkin, että pidät tämän mielessäsi, kun 
tutustut teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. 
150 vuodessa on syntynyt paljon perinteitä, mutta 
tapahtunut myös valtaisasti kehitystä, ja niin kuin 
moni muu asia, on teekkariuskin alati kehittyvää.

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, 
on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen 
kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit 

hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat, 
eikä ketään jätetä yksin. Teekkareille ominais-
ta onkin reipas tekemisen meininki, ja kult-
tuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset projek-
tit, joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito 
sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tah-
don rohkaista sinua, arwon fuksi, tekemään 
teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. 
Otaniemi on loistava paikka kokeilla kaikkea 
uutta ja ihmeellistä!

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet 
jo vuodesta 1966, ja tätä ennen teknillinen 
korkeakoulu oli Helsingin puolella. Ota-
niemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan 
muun muassa jäynistään, tempauksistaan, 
teekkarilauluistaan sekä tietysti teekkariuden 

arvokkaimmasta tunnuksesta, teekkarilakista, 
joka on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. 
Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättämään 
hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. 
Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea hauskaa 
tai hullua, mitä me teekkarit keksimme tehdä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuk-
sikapteenisi, tehtävä on auttaa sinut alkuun 
opiskelijaelämässä, sekä opastaa sinua läpi koko 
ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään 
fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista 
tapahtumista ja tehtävistä, ansaitaksesi oman 
teekkarilakkisi. Fuksipisteet tutustuttavat sinut 
teekkarikulttuuriin ja sen perinteisiin, toisiin 
opiskelijoihin sekä muuhun Otaniemen tarjon-
taan hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuotesi 
huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan 
ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen 
järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on 
kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä 
sydämellä. Toivon hartaasti, että saat uusia ka-
vereita ja ystäviä, keiden kanssa tulet seuraavat 
vuodet viettämään. Tutustu siis kurssikavereihisi, 
fuksikapteeneihisi, ISOhenkilöihisi sekä muihin 
Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja 

kokeminen ovat opintojen lisäksi parasta, mitä 
opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle tar-
jota. Me fuksitoimikunnassa, kiltasi tai opiskel-
ijayhdistyksesi sekä lukemattomat muut tahot 
luomme puitteet toiminnalle ja järjestämme 
tapahtumia parhaamme mukaan. Loppujen 
lopuksi, sinä itse päätät, millaisen haluat omasta 
fuksivuodestasi tehdä. Sinua odottaa ainutker-
tainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kai-
ken irti!

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

Fanni Mattson
Fuksimajuri

Fuksimajurin terveiset

Fuksitoimikunta 2021
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Phuxivatorns hälsning

Ett stort GRATTIS till din studieplats på datateknik 
och välkommen till Aalto-universitetet! Du skulle 
inte ha kunnat välja bättre, för framför dig har 
du nämligen ett helt fantastiskt phuxår. Jag heter 
Malena Österman och är Phuxivator på Teknolog-
föreningen, TF, den svenskspråkiga natiovnen vid 
Aalto-universitetet. Min viktigaste uppgift är att ta 
hand om TF:s phuxar, alltså just dig. 

För att bli medlem i Teknologföreningen behöver 
du ingenting annat än ett intresse för att tala 
svenska, oavsett vad du studerar. TF är till för alla, 
“ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”! Ta gärna till-
fället i akt och skriv in dig då dina storasyskon tar 
dig till Urdsgjallar under Aalto-universitetets intro-
duktionsvecka! Ifall du är nyfiken på allt vad vi gör 
på Teknologföreningen, så är det bara att kontakta 

mig eller komma på besök till Urds!

Kom ihåg att vila och njuta av sommaren. 
Genast från början kommer det hända mycket 
och det kommer att ordnas en massa program 
för er phuxar. Jag rekommenderar starkt att 
modigt vara med i allt genast från början för 
då lär du känna de andra phuxarna och även 
äldre studerande. Du skall dessutom sam-
la phuxpoäng, för de som får tillräckligt med 
phuxpoäng kan nämligen få teknologmössan 
till Wappen (om den ordnas)! 

Jag vet att Miikka kommer att ta bra hand om 
dig, men du skall veta att jag också alltid finns 
här för dig. Läs igenom hela denna blaska or-
dentligt, för att den innehåller mycket bra infor-
mation. Jag hoppas att du har en skön sommar 
så ses vi sen i september! :)

Kram,

Malena Österman
Phuxivator

+358 40 952 4869
phuxivator@tf.fi
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Ensimmäiset päivät Otaniemessä

Fuksivuosi on täynnä mitä mahtavimpia tapah-
tumia, joista osa on mahdollista kokea vain ker-
ran. Tärkeintä ei ole osallistua orjallisesti kaikkiin 
tapahtumiin, vaan se, että juuri sinulla on muka-
vaa eikä aika käy pitkäksi. Älä siis ota mitään 
stressiä osallistumisesta tapahtumien määrästä 
huolimatta. Suurimpaan osaan varsinkin alkus-
yksyn tapahtumista tulee osallistuttua puoli-
huomaamattomasti muun toiminnan ohessa.

Tällä aukeamalla on lyhyt katsaus erityisesti 
alkusyksystä järjestettäviin tapahtumiin, jotka on 
suunnattu fukseille, eli juuri sinulle.

Varsinkin alkusyksyn aikana on luvassa vaikka 
minkälaisia erilaisia tapahtumia, joten pitkästy-
misen vaaraa ei ole. Tapahtumat ovat luonnollis-
esti vapaaehtoisia, mutta kannattaa käydä 
ainakin ensimmäisissä tapahtumissa tutustu-
massa ihmisiin. Alkusyksystä saat myös Tietokil-
lan kiiltävän mustat teekkarihaalarisi.

Varaslähtö la 4.9.
Tämä tapahtuma on juuri sinulle! Tule tutustu-
maan muihin fukseihin ja ISOhenkilöihisi, sekä 
ottamaan samalla varaslähtö alkavaan fuk-
sivuoteen! Varaslähtö alkaa kello 14:00 Alvarin 
aukiolla. (katso kartta sivulta 58)

Orientaatioviikko 6.9. - 10.9.
Orientaatioviikon aikana meininkiä riittää. 
Aamupäivin ohjelma keskittyy opiskeluun ori-
entoitumiseen, ja iltapäivät ovat täynnä erilaisia  
killan järjesämiä tapahtumia. Fuksioppaan sivul-
ta 59 löydät tarkemman aikataulun orientaatio-
viikkoa varten. Suurin osa aamupäivien paikoista 
ovat tällä hetkellä vielä varmistamatta, mutta ne 
ilmoitetaan fuksien kanavissa myöhemmin. 

Fuksiskabailu ja nuotioilta ma 6.9.
Maanantai alkaa klo 08:30 T-talolla (katso kart-
ta) erilaisten esittelyjen parissa. Aamupäivän 
jälkeen on luvassa runsaasti tutustumista oman 
fuksiryhmän fukseihin, sekä leikkimielisiä kil-
pailuja fuksiryhmien välillä. Illalla siirrytään nie-
menkärkeen nuotioiltaa varten, jossa voi paistaa 
makkaraa ja löytää kavereita.

Fuksien ja ISOjen hupia ti 7.9.
Tiistaina on vuorossa lisää ryhmäytymistä fuk-
sien ja ISOjen kesken. Illalla on mahdollisuus 
hengailla ja saunoa Ossinsaunalla.

Kiltakaste ke 8.9.
Kiltakasteessa pääset tutustumaan killan toi-
mintaan js saamaan ensikosketuksen killan mon-
inaisiin toimikuntiin. Siellä sinun fuksivuotesi 
myös lähtee toden teolla käyntiin. Täällä fukseille 
jaetaan myös fuksipistekortit, joita täytetään 
koko vuosi kevääseen ja mahdolliseen wappuun 
saakka!

Otasuunnistus to 9.9.
Otasuunnistuksessa fuksit suunnistavat pieninä 
joukkueina ympäri Otaniemeä leikkimielisesti 
tutustuen alueen tärkeimpiin paikkoihin ja Ota-
niemessä toimiviin yhdistyksiin. Saat täällä en-
sikatsauksen Otaniemen monipuoliseen opiske-
lijakulttuuriin. Ehdottomasti yksi ensimmäisen 
viikon kohokohtia!

Kaukkarit pe 10.9.
Päivällä pääset tutustumaan muihin perustietei-
den korkeakoulun kiltojen fukseihin SCI-kiltojen 
järjestämässä rennossa yhteistoiminnassa. Illalla 
löytyy kaudenavajaisbileet eli Kaukkarit, jossa 
meno tulee olemaan katossa.

Fuksisitsit ke 15.9.
Syyskuussa pääset kokemaan ensimmäiset sitsit! 
Tietokillan fuksisitseillä pääseet tutustumaan 
sitsikulttuuriin yhdessä muiden fuksien kanssa ja 
ISOjen kanssa. Tämä akateeminen pöytäjuhla on 
hyvä tekosyy syödä ja juoda hyvin, kun kolmen 
ruokalajin illallinen tarjoillaan pöytään. Illan mit-

taan tutustut eri sitsiperinteisiin, naurat teekka-
rilaulujen sanoituksille ja saatat jopa tanssiakin. 
Mikään näistä ei ole pakollista, vaan tärkeintä 
on viettää hauska ilta hyvän seuran, ruoan ja 
juoman parissa. Sitä sitsit parhaimmillaan ovat.

Ilmoittautuminen fuksisitseille järjestetään heti 
ensimmäisellä kouluviikolla, ja mukaan kannat-
taa ehdottomasti lähteä. Opiskelijaelämästä jää 
kohtuuttoman suuri osa näkemättä, jos ei yksille-
kään sitseille ole osallistunut!

HUOM!
Koronapandemian vuoksi syksyn 
tapahtumiin voi tulla muutoksia. 
Seuraathan ajantasaista tietoa 

osoitteessa tietokilta.fi/fuksit ja 
luet sähköpostia sekä fuksien 

Telegram- ja Facebook-ryhmiä!

Orientaatioviikon  
aikataulun löydät 

sivulta 59!
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Olit sitten syntyperäinen pääkaupunkiseutu-
lainen tai ensimmäistä kertaa täällä, elämisen 
uudelleen järjestäminen herättää aina kysy-
myksiä. Seuraavassa yritetään vastata mahdolli-
simman kattavasti tärkeimpiin kysymyksiin 
opiskelijaelämästä. Jos jokin ei kuitenkaan tunnu 
selviävän, ota huoleti yhteyttä fuksikapteeniin tai 
ISOhenkilöihisi!

Asuminen ja muut palvelut
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aal-
to-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäisen vuoden 
opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja 
jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvistus 
opiskelupaikasta on saapunut. AYY:n soluasunto-
jonoihin on saatavissa ns. fuksipiste. Fuksipisteen 
saadakseen on asuntoa haettava viimeistään 
heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloi-
tusajasta riippuen. 

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

Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuottaa jäse-
nilleen monenlaisia palveluita ja mahdollisuuk-
sia lukuvuosikalenterista ja opiskelijoiden 
edunvalvonnasta huikeisiin vapaaehtoispestei-
hin. AYY:n jäsenten on esimerkiksi mahdollista  
vuokrata erilaisia sauna- tai kokoustilojatiloja  
sekä pakettiautoa erittäin edulliseen hintaan. 

Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu AYY:n sivujen asumisosioon:  
ayy.fi/asuminen
Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo:  
https://www.ayy.fi/fi/nain-haet-asun-
toa
Hae AYY:n asuntoa Domossa:  
domo.ayy.fi

Asunnon hakeminen muualta
 » Helsingin opiskelija-asuntosäätiö 

HOAS: www.hoas.fi
 » Helsingin yliopiston osakunnat:  

http://osakunta.fi/asunnot/ 
 » Yksityiset asunnontarjoajat

Vaikka et saisi asuntoa opintojen al-
kuun mennessä, tule silti Otaniemeen 
ensimmäisenä koulupäivänä. Taivasalle 
jäämistä ei tarvitse pelätä, sillä yliop-
pilaskunta järjestää hätämajoitusta, 
ISOhenkilöillä on varapatjoja ja tutuilta 
kannattaa tiedustella yösijaa. Ongel-
mien ilmetessä ota yhteyttä fuksikap-
teeniin tai ISOhenkilöihisi.

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. Näin ollen ollakseen oikeutettu 
opintotukeen syyskuulta toukokuulle, vuoden 
aikana tulee suorittaa vähintään 45 opintopistet-
tä. Nohevalle fuksille tämä ei kuitenkaan liene 
ongelma.

Opintotuen tärppejä

Pidä huoli tuestasi
Seuraa tulojasi. Jos ansaitset esim. kesätöistä 
enemmän kuin opintotuen tulorajat antavat 
myöden, palauta tukikuukausia oma-aloitteisesti 
tai peru opintotukikuukautesi etukäteen.

Älä käytä opintotukikuukausia  
sairastaessa tai lomalla!
Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan” kannattaa 
välttää, sillä käytettyjä tukikuukausia et saa takai-
sin, vaikka opintoja olisikin vielä jäljellä.
Sairasloman pitkittyessä voit hakea sairaus-
päivärahaa 

Varmista ja kysy!
Opintotuessa on tapahtunut viime vuosina usei-
ta muutoksia. Älä siis kysy kaverilta – hän saattaa 
neuvoa sinua tahattomasti väärin.
Parasta tukea ja ohjausta Opintotuen kanssa 
saat Kelan asiointipalvelusta. Myös Inton sivulta 
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opintotuki 
löytyy kootusti informaatiota. 

Näin haet opintotukea:  
www.kela.fi/opintotuki-nain-haet  
Näin haet yleistä asumistukea: 
www.kela.fi/yleinen-asumistu-
ki-nain-haet
Kelan asiointipalvelu: 
www.kela.fi/asiointi 
Kelan eri puhelinpalvelunumerot: 
www.kela.fi/palvelunumerot

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

Fuksin selviytymisopas

Etäopiskelu
Viime vuonna oli opiskelu suurin osin etänä. 
Tällä hetkellä näyttää, että opiskelu jatkuu 
jossain määrin etänä myös ensi syksyllä.

Vaikka opiskelu olisi etä-muodossa, pyri silti 
aktiivisesti ylläpitämään tasaista päiväryt-
miäsi, ja olemaan yhteydessä muihin fuksei-
hin. Zoomissakin porukan kanssa opiskelu on 
täysin mahdollista.

Jos tunnet jossain vaiheessa etäopiskelusta 
johtuen hyvinvointisi laskevan, ole yhtey-
dessä opsintopsykologeihin (lisää opin-
topsykologeista seuraavassa aukeamassa) 
tai fuksikapteeniin.
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Liikkuminen joukkoliikenteessä
Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä 
on varsin erilainen muuhun Suomeen nähden. 
Sekä matkalippujen että reittien osalta se saat-
taa vaikuttaa aluksi sekavalta, mutta kun hetken 
jaksaa tutkia aikatauluja ja linjakarttoja, niin lop-
putuloksena on varsin kattava ja toimiva koko-
naisuus. 

HSL-alue on jaettu neljään vyöhykkeeseen, joita 
merkitään kirjaimilla A, B, C ja D. Otaniemi si-
jaitsee B-vyöhykkeellä, eli tarvitset aina Otanie-
meen kulkiessasi vähintään B-vyöhykkeen katta-
van lipun. Muut lippuun tarvittavat vyöhykkeet 
riippuvat siitä mistä matkustat. Esimerkiksi Hel-
singin keskustan ja Otaniemen väliseen liikentee-
seen käy AB-lippu.

Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit ja ai-
kataulut HSL:n reittioppaasta osoitteessa
https://www.reittiopas.fi/. Samasta palvelusta 
näet myös vyöhykkeiden rajat ja sen, millaisen 
lipun kullekin matkalle tarvitset.

HSL-alueella asuvat päätoimiset opiskelijat saa-
vat kausilipuista 45 prosentin alennuksen, jos 
matkakorttiin on päivitetty opiskelijastatus. 
Lisätietoa osoitteessa https://www.hsl.fi/li-
put-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla voit lisäksi 
loppukevään ja alkusyksyn välillä liikkua kau-
punkipyörillä. Pyörät saat käyttöösi 30 euron vu-
osimaksua vastaan ja kaupunkipyöräasemia on 
kampusalueellakin useita. Palvelusta saat lisäti-
etoa 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
ensimmäisen. Otaniemestä löytyy jonkin verran 
parkkipaikkoja, mutta päärakennuksen lähellä 
voi tehdä tiukkaa. Otaniemeen on kuitenkin 
erinomaiset julkiset yhteydet, joita kannattaa 
suosia. 

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

Yhden aterian hinta on tyypillisesti 2,70 euroa ja 
siihen sisältyy salaatti ja leipä. Opiskelijaruokai-
lu 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 mainit-
takoon 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 subiate-
rioita.

YTHS 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuot-
taa opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 
palvelut, jotka ovat käytettävissä terveyden-
hoitomaksun maksaneille. Saat YTHS:ltä apua 
yleisterveyden, suunterveyden ja mielenter-
veyden alueilla. Läsnäoleviksi ilmoittautuneid-
en opiskelijoiden on omatoimisesti maksettava 
Kelalle ylioppilaiden terveydenhoitomaksu. Se 
maksetaan kaksi kertaa vuodessa: syysluku-
kauden maksu syyskuun loppuun ja kevätluku-
kauden maksu tammikuun loppuun mennessä. 
Ennen vuotta 2021 maksu on peritty ylioppilas-
kunnan jäsenmaksun yhteydessä.

1.1.2021 alkaen kansainväliset vaihto-opiskelijat, 
jatko-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat ja
tilauskoulutusopiskelijat eivät kuulu YTHS:n 
opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Lisätietoja 
löytyy osoitteesta yths.fi.

Opintopsykologit
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kään-
tyä oman korkeakoulusi opintoasiainpalvelu-
iden tai Aallon opintopsykologien puoleen. 
Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opis-
kelijoita oppimiseen, motivaatioon, itsesääte-
lyyn, stressinhallintaan sekä opiskelukykyyn 
liittyvissä haasteissa. Heidät tavoittaa parhaiten 
sähköpostitse osoitteesta
opintopsykologi@aalto.fi.

Nyyti ja Aalto-papit
Aallon oppilaitospastoreiden eli tuttavallisemmin 
Aalto–pappien puoleen voit kääntyä, kun haluat 
keskustella luottamuksellisesti melkeinpä mistä 
tahansa mieltä painavasta asiasta. He ovat kaik-
kien aaltolaisten käytettävissä uskonnosta tai 
elämänkatsomuksesta riippumatta. Lisätietoa: 
into.aalto.fi

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä 
edistävä valtakunnallinen yhdistys, jonka jäsen 
AYY on. Yhdistyksen tavoitteita ovat esimerkiksi 
opiskelijoiden mielenterveyden sekä 
opiskelukyvyn tukeminen. Lisätietoja: www.nyy-
ti.fi  
 
Yliopistoliikunta - UniSport 
Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja tuottaa 
UniSport. Liikkujia palvelevat liikuntakeskuk-
set Otaniemessä, Helsingin yliopiston kesk-
ustakampuksella, Kumpulassa, Meilahdessa, 
Töölössä ja Viikissä. UniSportin tarjontaan 
kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kun-
tosaleja sekä erilaisia kursseja ja heidän kau-
si- ja kertalippunsa ovat pysyvästi edullis-
empia kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.  
Lisätietoa: www.unisport.fi. 

Terveys ja hyvinvointi

Otaniemen ravintoloiden 
ruokalistat:

https://www.kanttiinit.fi/
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Hei fuksi!
 
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa 
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, 
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien 
webinaareihin.
 
TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen 
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria 
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin  
työelämän haasteisiin.
 
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
 
Terveisin,

Eero Järvinen
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
045 111 4650
eero.jarvinen@tek.fi
Telegram: @Ertsipupu

UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia,
lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja.
Livestream- tunneilla ja Online Training videokirjaston 
parissa treenaat joustavasti missä vain, milloin vain.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI

HARJOITUS TEKEE 
MAISTERIN
Monipuolista treeniä opiskeli jahinnoin lähellä sinua
KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI
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Dekaanin tervehdys

Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya studenter 
- dear incoming students! Tervetuloa Aalto-ylio-
pistoon, sen perustieteiden korkeakouluun ja on-
nitteluni erinomaisesta opiskelupaikan valinnasta! 
Välkomna till Aalto-universitetet, till högskolan i 
grundvetenskap. Jag gratulerar för ett utmärkt val 
av studieplats! Welcome to Aalto University, and 
congratulations for an excellent choice of where 
to study!

Yli vuoden kestänyt koronapandemia on ollut 
haastavaa aikaa sekä opiskelijoille että opettajille. 
Opiskelussa ja opiskelijaelämässä on yhteisöl-
lisyydellä merkittävä osa tiedollisten ja taidollisten 
valmiuksien omaksumisessa, ja verkottuminen 

opiskelukaverien kanssa on tärkeää tule-
vaisuuden rakentamista, ja tämä on nyt ollut 
koetuksella. Killat ja muut opiskelijajärjestöt 
ovat tehneet hyvää työtä uusien opiskelijoid-
en orientaation, virtuaalisitsien ja muiden 
etäkokoontumisten ideoinnissa ja tässäkin 
tilanteessa opiskelijat ovat päässeet osaksi 
yhteisöämme. Nyt kun korona on talttumas-
sa ja syksyn 2021 aikana päästään palaamaan 
normaalimpaan toimintaan, olemme yh-
distämässä kampuksella opiskelun ja paikasta 
ja ajasta riippumattoman sähköisen opiskel-
un parhaat puolet, ja voimme tarjota teille 
aiempaa monipuolisempia opiskelutapoja, 
jotka tukevat erilaisia oppijoita uudella tavalla. 
Hienoa saada teidät osaksi 
yliopistoyhteisöämme ja kehittää yhdessä 
uudenlaista hybriditoimintamallia.

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi 
School of Science, lyhenteenä Aalto SCI – 
tunnetaan korkeatasoisesta opetuksesta ja 
tutkimuksesta. Kouluumme haetaan neljään 
hakukohteeseen kandidaattitutkintoa varten 
(teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotek-
niikka, informaatioverkostot, tuotantotalous). 
Lisäksi koulumme vastaa englanninkielisessä 
tekniikan alan kandidaattiohjelmassa kah-
desta pääaineesta, Data Science ja Quantum 
Technology.  Kandin jälkeen meillä on tarjolla 
lukuisia maisteriohjelmia sekä kansainvälisiä 
yhteisohjelmia, mm. European Institute of 
Technologyn (EIT) verkostossa. Koulun haku-
kohteet ovat tekniikan ja luonnontieteiden 
alan halutuimpien joukossa koko maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tule-
vaisuuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen ope-
tus. Parannamme maailmaa kansainvälistä 
tunnustusta saaneen korkeatasoisen tutki-
mustyön avulla. Perustieteiden korkeakou-

lussa tutkimustyön ytimessä ovat kehittyneet 
energiaratkaisut, tiivis aine ja materiaalifysiikka, 
teknologiapohjaisen liiketoiminnan luominen ja 
muutos, datatiede, tekoäly ja ohjelmistotekniik-
ka, sekä terveysteknologia ja neurotiede. Perus-
tutkimuksen 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. Haluamme 
luoda edellytykset ja tarjota ympäristön monip-
uolisiin, perinteiset rajat ylittäviin opintoihin. 
Uutta voidaan kuitenkin rakentaa vain, jos opin-
not ja tulevan insinöörin työ perustuvat vankalle 
osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityistä huomio-
ta kandidaattiopintojen sisältöön ja sujuvuuteen. 
Tekniikan kandidaatin tutkinto on lyhyt, mutta 
huomaat voivasi itse pitkälti päättää, mihin siinä 
keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mukaan 
kansainväliseen yliopistoyhteisöön, jossa erilai-
set kulttuurit kohtaavat laboratorioissa, luento-
saleissa, ryhmätöissä ja kampuksen arjessa. Aal-
to-yliopisto tukee ja kannustaa vaihto-opiskelua 
ulkomailla mm. erilaisten yhteistyöverkostojen 
ja stipendien avulla. Tämä mahdollisuus kansain-
välisen kokemuksen hankkimiseen kannattaa 
käyttää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muu-
tos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, koska opiske-
lija on itsenäinen ja vastuullinen toimija: mitä 
opiskelet, koska, ja miksi? Korkeakoulu haluaa 
yhdessä kiltojen kanssa auttaa tässä sinua – 
”kysy rohkeasti”.  Opintojen tavoite on vauhdik-
kaasti suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto, 
ja valmistuminen osaavaksi, kansainvälisen ta-
son diplomi-insinööriksi. Me Aalto-yliopistossa 
haluamme, että tutkintosi johtaa haasteellisiin 
tehtäviin erilaisilla urapoluilla. Yhteys Aaltoon 
säilyy myös täältä lähtemisen jälkeen, sillä yli-
opiston ja kiltojen alumnitoiminta on vahvaa. 
Aalto-yliopisto ja sen perustieteiden korkeakoulu 
suosivat avointa, kriittistä keskustelua ja opiske-
lijan laaja-alaista osallistumista oppimisen ja 
tutkimustyön yhteisön toimintaan. Koulutamme 
vastuullisia, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä asian-
tuntijoita, joilla on kyky ymmärtää laajoja koko-
naisuuksia ja näyttää suuntaa kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!

Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

SCI-kiltojen fuksikapteenit
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Yliopisto-opiskelun ABC

Mikä kandidaattiohjelma?
Kaikki perustieteiden korkeakoulun opiskelijat 
ovat teknistieteellisessä kandidaattiohjelmassa, 
jossa on neljä hakukohdetta ja viisi pääainet-
ta: informaatioverkostot, teknillinen fysiikka, 
matematiikka ja systeemitieteet, tietotekniikka, 
sekä tuotantotalous. Kaikki edellämainittujen 
pääaineiden opiskelijat suorittavat 65 opinto-
pistettä yhteisiä opintoja, eli ns. perusopintoja. 
Muuten opiskellaan pääainetta, sivuainetta ja 
vapaasti valittavia opintoja. Kandidaattiohjelman 
lopuksi sinusta tulee tekniikan kandidaatti, joka 
vastaa 180 suoritettua opintopistettä.

Lukujärjestys
Fukseille on laadittu mallilukujärjestys, johon on 
merkitty fukseille ensimmäisenä syksynä suos-
itellut kurssit. Lukujärjestys löytyy ennen koulun 
alkua koulutusohjelman sivuilta. Lukujärjestys 
on suunniteltu siten, että keskiverto-opiskelijan 
pitäisi pystyä selviytymään kursseista inhimil-
lisellä työmäärällä.

Syksyn kattaus kursseista sisältää ohjelmoinnin 
peruskursseja Scala-ohjelmointikielellä, 
matematiikan kursseja sekä tuotantotalouden 
perusteita. 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 tav-
oiteltava opintopistemäärä. Jos malliluku-
järjestys tuntuu liian työläältä, kannattaa suorit-
taa ainakin matematiikan ja tietotekniikan kurs-
sit, jotka ovat esitietoina monille myöhemmille 
kursseille. Ei kannata ahnehtia liikaa kursseja 
omiin resursseihin nähden, vaan keskittyä suorit-
tamaan valitut kurssit huolella! Etukäteen voi olla 
vaikea arvioida, millaisia työmääriä kunkin kurs-
sin läpäisy vaatii, sillä useimmat yliopistokurssit 

eroavat lukiokursseista hyvinkin paljon.

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 kielitestin 
perusteella. Kielten kurssit keventävät luku-
järjestystä, joten niitä kannattaa ripotella pitkin 
opiskeluvuosia. Tietoa kursseista saa Kielikeskuk-
sen WWW-sivuilta.

Kursseille ilmoittautuminen
Kurssin suorittamiseksi täytyy sille yleensä en-
sin ilmoittautua. Ilman ilmoittautumista ei 
suorituksia välttämättä merkitä minnekään, eikä 
myöskään kurssille mahdollisesti kuuluvien har-
joitusten tekeminen ja palauttaminen ole mah-
dollista.

Ensi syksyllä tulee Aallossa kurseille ilmoittau-
tuminen muuttumaan. Kursseille ilmoittautumi-
nen suoritetaan Sisu-järjestelmässä, ja kurssi tu-
lee löytyä omasta opintosuunnitelmasta ennen 
ilmoittautumista. Tämä muutos kattaa kaikkia 
Aallon opiskelijoita, eli se on täysin uutta myös 
vanhemmille opiskelijoille. Tästä tulee tarkem-
mat informaatiot orientaatioviikolla, ja yhdessä 
tulemme hyvin tästä selviämään.

Kielten kursseille ilmoittautuminen on heti luku-
kauden alussa. Joillain kielikursseilla joudutaan 
tekemään karsintaa suoritettujen opintopistei-
den mukaan, jolloin pidemmälle opinnoissaan 
ehtineet ovat etusijalla. Joskus ilmoittautumises-
sa nopeus ratkaisee. Kielten kurssien luennoilla 
on yleensä läsnäolopakko, joten kurssien suorit-
taminen vaatii aktiivista osallistumista.
Kurssi-ilmoittautuminen on samalla ilmoittau-
tuminen kurssin välikokeisiin ja sen yhteydessä 
järjestettävään tenttiin. Muihin tentteihin pitää 

ilmoittautua etukäteen. Tenttipaperi voidaan 
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 ilmoittautun-
ut, muista peruuttaa ilmoittautumisesi.

Kursseille on annettu opintopistemäärä, joka tu-
lee opintorekisteriin, kun kurssi on hyväksytysti 
suoritettu. Opintopiste on määritelty siten, että 
26,7 tunnin työpanos vastaa yhtä opintopistet-
tä. Käytännössä kurssien välillä työmäärässä per 
opintopiste voi ilmetä suuriakin eroja.

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

Luennot eivät yleensä ole pakollisia, mutta op-
pimisen kannalta ne voivat olla hyödyllisiä. Van-
hemmat opiskelijat jakavat mielellään neuvoja 
luentojen tarpeellisuudesta, mutta kannattaa 
ennemmin kokeilla itse kuin luottaa vuodesta toi-
seen kiertäviin huhupuheisiin kursseista!

Monilla kursseilla on harjoitustehtäviä. Joillakin 
kursseilla ne ovat pakollisia, joillakin kursseilla ne 
antavat lisäpisteitä tenttiin tai välikokeisiin. Joka 
tapauksessa harjoitustehtävät ovat tärkeitä ja 
niitä tekemällä opittuja asioita tulee harjoiteltua 
myös käytännössä.

Harjoitustilaisuuksissa kerrataan luennoilla 
käsiteltyjä asioita. Laskaritehtävät jaetaan usein 
etukäteen, ja ne löytyvät pääsääntöisesti verkos-
ta. Joillain kursseilla laskareita suoritetaan myös 
verkkotehtävinä.

Minkä tahansa kurssin pääsee kyllä läpi, mutta se 
voi vaatia kovaa työtä! On myös syytä muistaa, 
että pelkästään luennoilla käymällä ei asioita 
välttämättä opi, oppimateriaalia on hyvä lukea ja 
tehtäviä tehdä tasaisesti koko kurssin ajan. Har-
joitusryhmissä saat apua tehtävien tekemiseen 
assistenteilta eli assareilta.

Erityisesti fuksivuonna käyt suurimmaksi 
osaksi samoja kursseja muiden TiK-fuksien 
kanssa. Tästä kannattaa ottaa ehdottomas-
ti hyöty irti ja opiskella asioita yhdessä! 
Monet ongelmat ratkeavat paljon helpom-
min kun niitä pohtii kavereiden kanssa.

Tietotekniikan talo eli T-talo
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Opiskelijapalveluiden terveiset

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiske-
lemaan Perustieteiden korkeakouluun! 

Mitä teen, kun en tiedä mille kursseille piti 
ilmoittautua? Missä se luentosali on? Hait-
taako, jos en pystykään opiskelemaan ihan 
mallilukkarin mukaan? Miten suunnittel-
en opintoni? Huoli pois, fuksi. Me kaikki 
opiskelijapalveluissa autamme sinua mata-
lalla kynnyksellä. Tapaat meidät heti ensim-
mäisenä päivänäsi kampuksella. 

Kussakin pääaineessa on opintosihteeri ja 
suunnittelija, jotka auttavat sinua opintoihin 
liittyvissä asioissa aina ekasta päivästä val-
mistumiseen saakka. Älä siis liian kauan 
mieti asioita yksin, vaan laita viestiä tai soit-
tele. Palvelemme sinua verkossa ja jatkossa 
mahdollisuuksien mukaan myös kampuksella.

Tutustu palveluihimme ja opetussuunnitel-
maan Into-portaalissa: https://into.aalto.
fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kan-
didaattiohjelma

Opiskelijapalvelut löydät Otaniemessä Tie-
totekniikan talon päädystä, (Konemiehentie 
2) ruokalan ja kirjaston jälkeen. 

Tähän oli tarkoitus tulla meistä kaikista kiva 
ryhmäkuva, mutta ei ehditty sitä ottaa ennen kuin 
jouduimme erillemme toisistamme koronaviruksen 
takia. Tämä korvaava kuva kertoo kuitenkin johto-
ajatuksemme:

Into
Into on Aalto-yliopiston portaali Aallon opiskeli-
joille opiskeluun, yliopiston palveluihin ja omaan 
yliopistoon liittyvään tietoon. Sivusto kerää myös 
Aalto-yliopiston uutiset ja tapahtumat opiskeli-
joille.

Tukea ja ohjausta opintoihin
Korkeakouluopiskelu on itsenäisempää kuin 
lukio-opiskelu ja usein lähdetään siitä, että olet 
aikuinen ja sinun on itse opittava löytämään tar-
vitsemasi tiedot. Se voi tuntua toisinaan uuvut-
tavalta ja hankalalta, mutta onneksi apua löytyy 
monelta taholta.

Jokaiselle fuksille nimetään akateeminen ohjaaja 
kandidaatintutkinnon ajaksi eli kolmeksi ensim-
mäiseksi opiskeluvuodeksi. Akateeminen ohjaaja 
järjestää ohjattavilleen sekä ryhmä- että henkilö-
kohtaisia tapaamisia. Akateeminen ohjaaja kuu-
luu yliopiston tutkimus- ja opetushenkilökuntaan 
ja voi olla nimikkeeltään esim. professori, apu-
laisprofessori tai yliopistonlehtori. Akateeminen 
ohjaus on ohjausta, jonka tarkoituksena on kehit-
tää opiskelijan omaa aktiivisuutta ja tavoitteiden 
asettelua ja tutustuttaa opiskelija läheisemmin 
ainakin yhteen akateemisen henkilökunnan jäse-
neen. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana aka-
teeminen ohjaus on myös osa Johdatus opiske-
luun  -kurssia.

Kandidaattiohjelman opintopalveluiden puoleen 
voi aina kääntyä, jos ei tiedä mistä lähteä liikkeel-
le tai keneltä asiasta kysyä. Opintopalveluissa 
käytettävissäsi ovat suunnittelija, opintosihteeri 
sekä opintoneuvoja.

Opintosihteeriin tulet olemaan yhteydessä ain-
akin kun hyväksytät henkilökohtaisen opintosu-
unnitelman (HOPSin), tai kun haluat valmistua 
kandidaatiksi ja diplomi-insinööriksi. Opintosiht-
eeriltä myös voit hakea opintorekisteriotteen ja 
läsnäolotodistuksen sekä siellä voi hoitaa lukuvu-
osi-ilmoittautumisen. He osaavat neuvoa myös 
vaihto-opiskeluasioissa. Kaikki opintopalvelut 
löytyvät tietotekniikan talon  ensimmäisen ker-
roksen B-käytävältä.

Ja eipä vilkaisu opinto-oppaaseenkaan tee pa-
haa! Ajankohtaisimman tiedon asioista tarjoaa 
koulutusohjelman ja kurssien kotisivut, Into, We-
bOodi, Sisu 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+2020-2022
Into: https://into.aalto.fi/
Sisu: https://sis-aalto.funidata.fi/
MyCourses: https://mycourses.aalto.fi/
WebOodi: https://oodi.aalto.fi/a/
Tenttiarkisto: http://www.tenttiarkisto.fi/
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Tunnista Teekkari

Teknologföreningen (TF)
on Aallon 149-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita 
TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus 
puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola 
sijaitsevat Urdsgallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. Täf-
fäläiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista. 

Maanmittarikilta (MK)
on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava kilta. 
Tämä vuosi onkin killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ottaa vastaan raken-
netun ympäristön linjan kandiopiskelijoita. Killan haalarit ovat mattamustat, 
joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy 
killan logo, ”kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

Arkkitehtikilta (AK)
on perustettu 1908 ja se on Otaniemen toiseksi vanhin fukseja vastaanottava kil-
ta. Se on koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin 
opiskelijoille, eli jäseniä on sekä tekniikan että taiteiden aloilta. Arkkrihaalarit 
ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. 
Maisema-arkkitehdit tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta puusta, sisus-
tusarkkitehdit taas koristelevat haalarinsa itse suunnittelemallaan kankaalla. 
Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee oman 
logonsa haalareiden selkään.

Rakennusinsinöörikilta (IK)
tai tuttavallisemmin Raksa on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan 
energia- ja ympäristötekniikan sekä computational engineering kandidaatti-
opiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on 
Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 
killan opiskelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalai-
set tunnistat raksan sinisistä haalareistaan sekä legendaarisesta RAKSA JAKSAA 
-huudosta.

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

Sähköinsinöörikilta (SIK)
Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu satavuotias kilta. Reippaat 
ja ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää 
koristaa killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää 
vanhan lamppulogon selästä. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensim-
mäisinä 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 sekä Quantum Technology -linjan 
opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko fysiik-
kaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoi-
set, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esi-
merkiksi teevedellä.

Prodeko
on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 perustama kilta, vaikka 
haalareissa legendaarisen virheen myötä lukeekin 1866. Vaikka kilta on pieni, 
ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista 
haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit suunnittelevat 
haalarit alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle 
marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut! 

Nuoret Designerit (NuDe)
on ARTSin muotoilun laitoksen ainejärjestö. NuDe perustettiin jo vuonna 1986, 
ennen kuin NuDen aikaisempi kotipaikka, Taideteollinen korkeakoulu TaiK, yh-
distyi arkkitehtuurin laitoksen kanssa muodostaen nykyisen Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulun. NuDelaiset tunnistaa Vapputakeistaan, jonka kuviointi 
vaihtuu vuosittain. Nimensä Vapputakki saa ensimmäisen kuosin, Vappukukan, 
mukaan.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta (AS)
yhdistää automaatio- ja informaatioteknologian sekä Digital Systems and 
Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat violeteista 
haalareista. Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja 
SIK-menneisyydestä.
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We are KY, a community of more than 3000
business students, “kylteris”. Our purpose in the
Aalto community is to cherish our 110-year-old
traditions, uphold KY culture and advocate for our
members. At the campus you can spot us in our
dollar green overalls!

KY is home for hundreds of volunteers, who
participate actively in KY’s clubs, subject clubs,
subcommittees and committees. They organize a
wide selection of activities to make sure that
everyone gets the most out of their time in the
university. We have many traditional events that
are also open for anyone in the Aalto community,
such as the adventure competition Aalto City
Challenge, Hukkaputki pub crawl and KY Wappu.
Follow us on social media to spot the ticket sales!

Website: ky.fi 
Instagram: @ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

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

Website: probba.org
Instagram: probbary

PROBBA

HELLO FUKSI AND WELCOME TO
AALTO COMMUNITY!

Athene
on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna  1999 perustama ainejär-
jestö. Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväis-
empi, ja iloiset athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan 
sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset, 
takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki muistuttavat Athenen juurista Tieto-
killassa.

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

Prosessiteekkarit (PT)
on vuonna 2012 perustettu kemiantekniikan fukseja vastaanottava yhdistys. 
Vuodesta 2019 PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng 
-kandilinjan opiskelijat. Prosessiteekkareiden edustajia voi usein nähdä suuri-
na joukkoina pukeutuneena sinisiin haalareihin, joiden lahkeissa ja hihoissa on 
punainen, keltainen ja sininen raita muistona korkeakoulun kolmesta vanhas-
ta killasta. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen logo, prosessin 
painetta mittaava Bourdonputkimanometri.

Data Guild (DG)
on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 pe-
rustettu Data Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan nykyiset opiskelijat voi 
tunnistaa kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varustetuista 
haalareista. Tulevaisuudessa fuksit tulevat saamaan hopeanväriset haalarit 
kiiltävänmustalla hihalla, joka jää muistoksi ajasta, kun Data Science -koulu-
tuslinjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.
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DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 13.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 14.9. & ke 15.9.

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

Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@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

vvva

ILMOITTAUTUMINEN
tinyurl.com/
KoelaulutS21

KOELAULUT
14.9. klo 17

Jämeräntaival 1, Limokuja 2
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r

LISÄTIETOA
www.polyteknikkojenkuoro.fi/

kuoron-esittely/koelaulut/
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Puheenjohtajan tervehdys

Onnittelut loistavan opiskelupaikan valinnasta 
ja tervetuloa Tietokiltaan!

Olen Oskari, neljännen vuoden tietoteknii-
kan opiskelija ja Tietokillan hallituksen istuva 
puheenjohtaja. Tietokilta on pääasiallisesti 
tietotekniikkaa opiskelevien ainejärjestö, joka 
huolehtii niin kiltalaisten virkistäytymisestä, 
hyvinvoinnista, yritysyhteistyöstä kuin edun-
valvonnastakin yhdessä ylioppilaskunnan ja 
muiden ainejärjestöjen kanssa. Kiltaa pyörit-
tää 12-henkinen hallitus, jonka tukena toimii 
noin 30-henkinen toimikuntapuheenjohtajien 
tiimi. Toimikunnissa kiltaa on kehittämässä 
myös yhteensä yli 70 toimihenkilöä.

Kiltatoiminnan näkyvin osuus kiltalaisille, 
eli myös juuri sinulle, ovat erilaiset hauskat 
tapahtumat kuten sitsit, saunaillat, yritysex-
cursiot, ulkomaanmatkat, LANit ja yhteiset 
ruuanlaittoillat. Jokaiselle löytyy siis tekemistä 
killasta! Jos kuitenkin haluaamasi tapahtu-
maa tai ideaa ei ole vielä toteutettu killassa, 

voit itse lähteä joko yksin, kaveriporukassa tai 
muuten vaan asiasta kiinnostuneiden kanssa 
kehittämään tapahtumaa muille kiltalaisille!

Tietokillan lisäksi aktiviteettejä Otaniemessä 
tarjoavat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja 
sen alla toimivat yhdistykset. AYY:n alla on 
yli sata erilaista yhdistystä, jotka tarjoavat 
monenlaisia kohdennettuja aktiviteetteja ra-
dioamatöriikasta kiltojen välisten ystävyyksien 
löytämiseen. Tekemistä löytyy siis aivan var-
masti opintojen ohessa.

Kiltatoiminta on ollut yksiä elämäni parhaita 
kokemuksia, jossa olen saanut uskomattoman 
kasan uusia ystäviä, kavereita ja tuttuja joiden 
kanssa olen tekemisissä niin työelämässä kuin 
vapaa-ajallakin. Kiltatoiminta on ehdottomasti 
mahdollisuus johon kannattaa osallistua!

Ota kaikki irti fuksivuodestasi, se on ihan 
oikeasti ainutkertainen ja hauska kokemus! 
Näemme orientaatioviikolla, jos Covid-19-ti-
lanne niin suo! Sitä valitettavasti Tietokillan 
hallitus ei päätä.

Oskari Järvinen
Tietokillan hallituksen puheenjohtaja 2021

Tietokillan hallitus 2021

Tervetuloa Tietokiltaan!
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Tietokillan hallitus

Tietokillan toimintaa pyörittää 12-henkinen hallitus. Hallitus huolehtii muun muassa käytännön 
asioiden sujumisesta, taloudesta ja organisoinnista. Hallitus valitaan vuosittain marraskuussa jär-
jestettävässä vaalikokouksessa, jossa kuka vaan killan jäsen voi asettua ehdolle. Tällä aukeamalla 
esitellään vuoden 2021 Tietokillan hallituksen jäsenet. Hallituksen lisäksi killassa on useita toimikun-
tia, joissa toimii lähes sata toimihenkilöä. Toimihenkilöt kehittävät kiltatoimintaa, järjestävät killan 
jäsenistölle erilaista ohjelmaa ja ajanvietettä. Toimikunnat esitellään tulevilla sivuilla.

Moikka! Olen Oskari ja toimin Tietokillan hallituksen puheenjohtajana. 
Puheenjohtajan, lyhyemmin puhis, rooliin kuuluu killan toiminnan ohjaaminen, 
hallituksen koordinoiminen ja edunvalvonta yliopiston sekä AYY:n puolella. Olen 
aina käytettävissä, joten älä pelkää vetästä hihasta jos sinulla on kiltaan liittyviä 
kysymyksiä!

Moikka moi kaikille! Oon Joonas, killan sihteeri. Sihteerinä mun vastuulle kuu-
luu pöytäkirjojen kirjoittaminen killan ja hallituksen kokouksista. Näihin kokouk-
siin pääsee kuka vaan osallistumaan (kunhan vain on killan jäsen) eli kantsii tulla 
käymään ainakin yhdessä kokouksessa syksyn aikana.

Moro kaikki, olen Kasper ja toimin killan rahastonhoitajana. Pidän huolen siitä 
että kirjanpitomme pysyy ajan tasalla ja ettei rahaa huku mihinkään. Hoitelen 
myös tapahtumien ja yritysten laskutus toimenpiteitä.

Heippa vaan! Olen Ilari ja toimin killan yhteisövastaavana. Hommailen kaiken-
laista ja katselen valvovana isoveljenä että toimikunnat toimivat tehtäviensä 
mukaisesti.

Heipähei! Olen Juho, Tietokillan tiedottaja. Toimenkuvaani kuuluu jäsenten 
pitäminen kartalla erinäisistä tapahtumista ja ilmoitusasioista. Tämä tapahtuu 
ensisijaisesti Telegramin ja viikkomailien avulla. Myös killan some-tilit kuuluvat 
vastuulleni.

Moikka taas! Olen Miikka ja toimin fuksikapteenina. Tehtäväni on auttaa killan 
fukseja sopeutumaan opiskelijaelämään. Tähän kuuluu fuksivuoden tapahtu-
mien koordinointi ja tukihenkilönä toimiminen. Muhun voi olla aina yhteydessä, 
jos on huolia tai murheita.

Moikka kaikki! Mun nimi on Kaisla ja vastaan tietokillan yrityssuhteista. 
Tehtäviini kuuluu yritysexcursioiden järjestäminen, yhteistyösopimusten neu-
votteleminen sekä rekrytointikanavien ylläpito. Apunani toimii joukko innokkai-
ta account managereita sekä head of sales, joiden kanssa pidämme huolen että 
suhteet killan opiskelijoiden ja yritysten välillä toimivat saumattomasti.

Moi fuksi! Olen Katriina, killan opintovastaava. Tehtävänäni on valvoa osaltani 
opiskelijoidemme etua yliopiston päätöksenteossa, esimerkiksi kokouksissa 
tietotekniikan laitoksen ja Perustieteiden korkeakoulun edustajien kanssa. Au-
tan myös kiltalaisia ratkomaan vaikkapa kursseihin liittyviä pulmatilanteita.

Moro kaikille! Olen Niklas ja toimin tänä vuonna Tietokillan hallituksen ulko-
suhdevastaavana. Minun tehtäviin kuuluvat erilaiset killan ulkopaikkakunnilla ja 
ulkomailla tapahtuvat tapahtumat. Näiden lisäksi hoidan yhteyksiä toisiin aine-
järjestöihin ja kiltoihin Otaniemessä ja muilla paikkakunnilla.

Moikka kaikille! Olen Niilo ja toimin Tietokillan liikuntavastaavana. Johdan killan 
liikuntatoimikuntaa, jonka vastuulla on järjestää liikunta-aiheista ohjelmaa kil-
lan jäsenille. Kiltalaiset ovat viime vuosina päässeet pitämään hauskaa monen-
laisten urheilulajien ja kilpailujen parissa. 

Hei fuksit. Olen Jussi ja toimin Tietokillan kiltahuonevastaavana. Kiltahuone on 
killan käytetyin tila ja minun vastuullani on pitää kiltis siistinä ja mukavana. 
Toimenkuvaan kuuluu kiltahuoneen siivoaminen, laitteiden ja kalusteiden 
ylläpito sekä samalla muusta killan irtaimistosta huolehtiminen.

Moikka! Oon Valtteri ja toimin killan digivastaavana. Mun vastuulle kuuluu kil-
lan tietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja ylläpidosta vastaavan Digitoimikun-
nan luotsaaminen. Käytännössä fasilitoin toimikunnan tapaamisia ja työsken-
telyä, sekä otan itse osaa kaikenlaiseen kehitystyöhön. 
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Tietokillassa toimii useita toimikuntia, joi-
den tarkoituksena on keskittyä pienempään 
kokonaisuuteen hallituksen pyörittäessä killan 
toimintaa. Toimikunnat ovat avoimia kaikille kil-
talaisille ja niihin voi liittyä pitkin vuotta otta-
malla yhteyttä kiinnostavan toimikunnan 
puheenjohtajaan.

Abimarkkinointitoimikunta
Abimarkkinointitoimikunta on yksi uusimmista 
Tietokillan toimikunnista. Toimikunta ideoi ja 
tuottaa materiaaleja killan ja opintolinjan mark-
kinointiin sekä käy erilaisissa tapahtumissa ja 
kouluilla kertomassa opiskeluistaan. 

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

Digitoimikunta
Digitoimikunta huolehtii killan tietoinfrastruk-
tuurista. Käytännössä tämä meinaa erilaisten 
killan verkkopalveluiden ylläpitoa ja kehitystä. 
Palveluita rakennetaan yhteistyössä toimikunta-
laisten kesken nykyaikaisia teknologioita hyödyn-
täen.

Herkkukurkkutoimikunta
Herkkukurkkutoimikuntaan kuuluvat killan her-
kkukurkut eli lukkarit. He vastaavat killan sitsien 
laulunjohdosta ja juonnosta. Lukkarointi ei vaadi 
erinomaista laulutaitoa, sillä tunnetusti teekka-
ri laulaa mieluummin kuin hyvin – sen sijaan 
tärkeintä on muistaa, kuinka laulut alkavat, ja osa-
ta juontaa kappale tilanteeseen kuin tilanteeseen. 
Lukkaroinnin lisäksi herkkukurkut kehittävät killan 
laulukulttuuria, ja ovat toimittaneet killalle oman 
laulukirjan, Kovalevyn.

Kansainvälisyystoimikunta
Kansainvälisyystoimikunta toimii kansainvälisyys-
vastaavan johdolla kaikissa killan ulkomaisia 
opiskelijoita koskevissa asioissa, avustaen esim-
erkiksi tiedotteiden kääntämisessä englanniksi.

Kiltahuonetoimikunta
Kiltahuonetoimikunta on vastuussa kilta-
huoneen ylläpidosta ja hankinnoista. Toimikunta 
järkkää vuosittain siivoustalkoot, uusien kalus-
teiden hommaamista sekä prokkiksia kiltiksen 
viihtyvyyden lisäämiseksi. Me emme kuitenkaan 
ole kiltalaisten äitejä, vaan jokainen on itse vas-
tuussa kiltahuoneen siisteydestä!

Kulttuuritoimikunta 
Kulttuuritoimikunta huolehtii killan kulttuurisiv-
istyksestä järjestäen esimerkiksi ryhmäosallis-
tumisia spekseihin, teatteriin ja musiikkiesityk-
siin sekä järjestäen muun muassa maisteluiltoja.

Liikuntatoimikunta
Liikuntatoimikunta vastaa killan liikunnallisesta 
hyvinvoinnista. Liikuntatoimikunta järjestää er-
ilaisia lajikokeiluja lähtien seinäkiipeilystä surf-
failuun. Toimikunnan alle kuuluu myös killan 
urheiluseura AthleTiKs, joka osallistuu erilaisiin 
palloilusarjoihin.

Muistinnollaustoimikunta
Muistinnollaustoimikunta on vastuussa Tietokillan 
vuosijuhlien järjestämisestä. Sen puheenjohtajina 
toimivat M0-tirehtöörit. Lokakuussa muisti nol-
lataan jo 36. kertaa kun Tietokilta täyttää juhlavat 
35 vuotta. 8.10. koittaa siis Muistinnollaus 35!

Marttakerho
Marttakerho on viisi vuotta vanha toimikunta, 
jonka vastuulla on järjestää matalan kynnyksen 
tapahtumia, kuten leivontailtoja, yhteistä ompe-
lua tai pääsiäismunajahtia.

N-toimikunta
N-toimikunta pyrkii järjestämään tapahtumia ja 
toimintaa killan hieman vanhemmille tieteenhar-
joittajille, mutta kaikki kiltalaiset ovat tervetullei-
ta tapahtumiin. Esimerkiksi kesällä N-toimikunta 
järjestää kahden viikon välein äfterwörkkejä 
ympäri pääkaupunkiseutua ja syksyllä N-vuosi-
kurssisitsit.

Opintotoimikunta
Opintotoimikunnan tehtävänä on valvoa opiske-
lijoiden etua opintoasioissa, pysyä tietoisena 
opintojen muutoksista ja tehdä opintoihin tai 
harjoitteluun liittyviä aloitteita. Opintotoimikun-
ta myös järjestää esimerkiksi vaihtosaunan, jossa 
pääsee kuulemaan vaihdossa olleiden kokemuk-
sia. Lisäksi toimikunnan alaisuudessa toimii Abi-
markkinointitoimikunta.

Pelitoimikunta
Pelitoimikunta järjestää killalle erilaista peli-
toimintaa, niin lanien ja turnausten kuin viikot-
taisten rooli- ja lautapeli-iltojen muodossa. Toi-
mikunta on myös hankkinut kiltahuoneelle 
monia pelejä vapaasti pelattavaksi!

Phuksitoimikunta
Phuksitoimikunta suunnittelee ja järjestää killan 
isoimmat fuksitapahtumat. Phuksitoimikuntaan 
kuuluu Fuksikapteeni, ISOvastaava, KV-vastaava 
ja vastuu-ISOt.

Rytmiryhmä
Rytmiryhmä toimittaa killan Alkorytmi-lehteä. 
Alkorytmiä julkaistaan säännöllisen satunnaisesti. 
Sisältönä on ollut lähinnä sellaista mitä toimitta-
jat itse haluavat kirjoittaa: Alkorytmi on aina ollut 
täysin toimituksensa näköinen lehti! Lehden 
toimittamisessa voi päästää luovuuden valloilleen. 
Kysyntää on niin taittajille, graafikoille, valokuvaa-
jille, toimittajille, oikolukijoille, kuin myös esi-
merkiksi lahjakkaille neulojille tai pulmien keksi-
jöille.

Sisätoimikunta
Sisätoimikunta vastaa killan tapahtumien jär-
jestämisestä IE:n johdolla. Tapahtumien jär-
jestämiseen kuuluu tapahtumien suunnittelu, 
tarvittavien hankintojen tekeminen ja työvoiman 
rekrytointi.

Ulkotoimikunta
Ulkotoimikunnan jäsenet avustavat ulkosuhdev-
astaavaa ulkoexcursioiden, eli  pidemmälle su-
untaavien reissujen suunnittelun ja käytännön 
järjestelyiden kanssa.

Yrityssuhdetoimikunta
Yrityssuhdetoimikunta toimii yrityssuhdevastaa-
van oikeina ja vasempina käsinä. Toimikunnan 
jäsenet auttavat niin excursioden, hackathonien 
kuin muunkin yritysyhteistyön järjestämisessä. 
Yrityssuhdetoimikunta on helppo tapa saada 
kontakteja IT-alan yrityksistä.

Tietokillan toimikunnat
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Seuraavassa on esitelty killan historiaa ja perin-
teitä tiivistetyssä muodossa aihealueittain jaotel-
tuna. Reiluun kolmeenkymmeneen vuoteen 
mahtuu niin paljon tapahtumia, ettei kaikkea 
voi mitenkään käydä tässä läpi, mutta lukemalla 
tämän tekstin tiedät Tietokillan menneisyydestä 
jo paljon enemmän kuin keskiverto rivikiltalain-
en! 

Killan perustaminen
Ensimmäiset tietofuksit (n. 40 kpl) aloittivat 
opintonsa TKK:ssa syksyllä 1984. Koska kiltaa ei 
vielä ollut, kaksi ensimmäistä vuotta fuksikasva-
tuksesta huolehti Teknillisen Korkeakoulun Säh-
köinsinöörikilta (SIK). Tietokillan perustava kok-
ous järjestettiin 13.2.1986, jolloin virallistettiin 
killan säännöt ja valittiin ensimmäinen hallitus.

Kiltaa yritettiin rekisteröidä yhdistysrekisteri-
in jo vuonna 1987, mutta hanke raukesi mm. 
sääntöepäselvyyksien takia. Lopulta vuonna 
2002 Tietokillasta tuli virallisesti Tietokilta ry.

Killan symbolit
Killan epävirallinen @-logo ja virallinen rataslo-
go ovat kaksi eri asiaa. Killan logon muotoinen 
rintamerkki on nimeltään pränikkä ja ansiomerk-
keinä toimivat hopeinen ja kultainen ansiomerkki 
sekä ProTiK-merkki. Logot ja pränikkä on otettu 
käyttöön 1986, ProTiK vuonna 1990 ja hopeinen 
ja kultainen ansiomerkki vuonna 2019. Epäviral-
linen @-logo on mm. haalarien selässä ja viral-
lista logoa voi ihastella vaikkapa kiltahuoneen 
seinältä.

Opintotoimintaa
Tietokilta on järjestänyt opiskelijoita ja tietotek-
niikan koulutusohjelman opetushenkilökun-
taa yhdistäviä tapahtumia säännöllisesti koko 
olemassaolonsa ajan. 

Killalla on myös laaja tenttiarkisto, joka on sit-
temmin saatu julkaistua myös netissä. Vuonna 
2007 tenttiarkistoa on laajennettu kattamaan 
muidenkin tutkinto-ohjelmien tenttejä.

Killan hallituksen johdolla on myös vaikutettu tie-
totekniikan koulutusohjelmaan ja yliopiston hal-
lintoon esittämällä killan näkemyksiä opintoihin 
liittyvissä asioissa aina kun tarvetta on ilmennyt.

Tietokillan historiaa vuodesta 1986
Kiltahuone
Alkuvuosina Tietokillan kiltahuone sijaitsi 
TKK:n päärakennuksessa. Sittemmin kiltahuone 
on muuttanut pariinkin kertaan. Kalustoa uud-
istettiin tarpeen mukaan, yleensä viimeistään 
siinä vaiheessa kun ahtaus kävi sietämättömäksi. 

Vuonna 1998 valmistui jo kauan odotettu Tie-
totekniikan talo (T-talo), jonne myös kiltahuone 
muutti. Vuonna 2005 kiltahuonetta remontoiti-
in, kalusteet uusittiin ja kiltahuoneen seinään 
maalattiin jättikokoinen Tietokillan rataslogo. 
Vuonna 2015 kiltahuoneesta purettiin kokonain-
en seinä lisätilan saamiseksi, ja viime vuosina kil-
tiksen sisustusta on uudistettu reippaalla kädellä. 
Kiltahuoneen yhteydestä löytyy myös tietokone-
luokka ”Paniikki”.

Saunailtoja ja juhlintaa
Historiansa aikana Tietokilta on järjestänyt luke-
mattoman määrän saunailtoja, sitsejä, peli-il-
toja ym. vapaa-ajan ohjelmaa kiltalaisille. Killan 
suurin ja komein juhla on killan vuosijuhla Muis-
tinnollaus eli M0, joka järjestetään joka vuosi hel-
mi-maaliskuussa.

Kulttuuria, urheilua ja matkoja
Killan kulttuuritoiminta perustettiin 1990-lu-
vun alussa jolloin se toimikin ahkerasti: tuohon 
aikaan tehtiin excursioita musikaaleihin, oop-
peraan, balettiin ja konsertteihin. Kiltalaisten 
liikkumisesta puolestaan pitää huolta killan oma 
urheiluseura AthleTiKS. 

Tietokillassa on perinteisesti ollut vahva lauluku-
lttuuri, 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 opiskelijoita. Sitsejä, 
saunailtoja, excursioita kulttuuritapahtumiin ja 
yritysvierailuita järjestetään ahkerasti. Lenskin 
exculla ja Tukholmassa on käyty joka syksy, ja 
AthleTiKs tarjoaa liikunnallisia aktiviteetteja.



4 94 8

Perinteitä ja pilke silmäkulmassa jo vuodes-
ta 1872. Teekkarien pitkä historia on tuonut 
mukanaan lukuisia perinteitä ja muodostanut 
teekkariuden ympärille monipuolisen kulttuurin.  
Teekkarikulttuuri ja perinteet eivät elä tyhjiössä 
vaan ne muovautuvat ajan ja paikan mukaan. 
Kuten perinteiden luonteeseen kuuluu, aika 
ajoin vanhoja perinteitä kuolee ja uusia syntyy.  

Koko laajaa teekkarikulttuuria ja kaikkia teekka-
reiden 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 mukaiset 
säännöt. Tupsulakki on kesälakki, joten sen käyt-
töaika on 1.5.-30.9. Talvikaudella teekkarilakin 
käyttämiseen tarvitaan pätevä syy, sekä käyttölu-
pa AYY:n Teekkarijaostolta.

Teekkarilakkia ei kuka tahansa saa käyttää, vaan 
sen käyttöoikeus on ansaittava. Jokainen en-
simmäisenä vuotenaan tarpeeksi fuksipiteitä 
kerännyt fuksi saa painaa lakin päähänsä mah-
dollisesti järjestettävänä Wappuna täsmälleen 
keskiyöllä. Fuksipisteiden uupuessa lakin saa pai-
naa päähänsä äitienpäivän jälkeen. Syksyllä lakki 
puolestaan lasketaan olalle Lakinlaskijaisissa.

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

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

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

Tempaus
Tempaukset ovat teekkareiden keino vaikut-
taa ajankohtaisiin asioihin pilke silmäkulmassa, 
mutta kuitenkin tosissaan. Tempauksien ajatuk-
sena on teekkareiden joukkovoimaa hyödyn-
täen herättää suuren yleisön mielenkiinto jo-
honkin yleiseen ongelmaan. Joskus tempauksilla 
kerätään myös rahaa johonkin yleishyödylliseen 
tarkoitukseen.

Tempauksia ei voi järjestää aivan noin vain. 
Otaniemessä tempaukset julistaa alkavaksi 
jämeräpartainen insinööri, jonka kutsu velvoittaa 
koko tupsukansan toimimaan yhdessä yhteisen 
hyvän saavuttamiseksi. Jämeräparta jyrähtelee 
epäsäännöllisen säännöllisesti noin viiden vuo-
den välein. Viimeksi jämeräparta kutsui joukkon-
sa koolle Tempaus2016:aan, jossa Aallon opiske-
lijat vierailivat lähes 1500 Suomen peruskoulussa 
välittämässä sanomaa koulutuksen tärkeydestä. 
Muita tunnettuja tempauksia ovat Temppu66 
vuodelta 1966, jolloin TKK muutti Helsingistä Ot-
aniemeen, sekä vuoden 2009 Mahtavaa! Ihanaa! 
Räjähtää! -tempaus Aalto-yliopiston perustamis-
en vuoksi, jossa Aallon opiskelijat muodostivat 
ihmisketjun kolmen silloisen Aallon korkeakou-
lun kampuksien välille eleeksi yhtenäisyydestä. 
Jos opiskeluaikanasi järjestetään Tempaus, kann-
attaa ehdottomasti osallistua, sillä ne ovat ainut-
laatuisia kokemuksia!

Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa istut-
aan pöydissä ja syödään yleensä kolme ruokala-
jia. Pääosassa sitseillä on kuitenkin illan viettämi-
nen 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 pukeutum-
iskoodi on normaalisti miehillä tumma puku ja 
naisilla cocktail-asu. Toiseksi on teemasitsejä, 
joissa etiketti on yleensä hieman vapaampaa ja 
pukeutuminen on teeman mukainen.

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

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

Fuksivuotesi aikana tulet kokemaan ja 
oppimaan paljon teekkarikulttuurista 
ja -perinteistä. Pääset tutustumaan 
teekkarien touhuihin muun muassa 

Polyteekkari museon opastetulla kier-
roksella!

Loistava tilaisuus tutustua sitseihin 
on heti alkusyksystä järjestettävät 

fuksisitsit!

Teekkarikulttuuri ja perinteet
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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 lakinkäyttöluvan 
alkaminen.

Otaniemessä Wapun vietto alkaa jos ja kun Fuk-
simajuri päättää Wapun järjestettävän. Otanie-
messä perinteisiä Wapun merkkejä ovat muun 
muassa Jäynien esittely, sekä vuorovuosina ilm-
estyvien wappujulkaisujen Äpyn ja Julkun julkis-
tusgaalat, joita ei missään nimessä kannata fuk-
sivuonnaan missata!

Huhtikuussa on luvassa paljon muitakin mahtavia 
tapahtumia etenkin fukseille, mutta jätetään ne 
salaisuuksiksi kevääseen saakka.

Wappujulkaisut
Teekkarien wappujulkaisut ovat varma merkki 
keväästä ja lähestyvästä Wapusta. Wappujulkai-
sut ovat huumoripitoisia julkaisuja, joi-
den huumorin taso vaihtelee päästä varpaisiin. 
Julkaisujen myyntituotoilla tuetaan kaikenlais-
ta teekkaritoimintaa, aina saunojen rakentam-
isesta konserttien ja speksien järjestämiseen. 
Luonnollisesti myös julkaisujen myyjä saa osansa 
myyntivoitoista. Wappujulkaisujen myyminen 
onkin monen teekkarin tapa tienata hieman 
ylimääräistä Wapun rientoja varten.Wappujulkai-
sut vaihtelevat paikkakunnittain ja Otaniemessä 
vuodesta 1978 myös vuorovuosin Äpyn ja Julkun 
välillä. Ensi Wappuna on taas Julkun vuoro.
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KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI



Otaniemi–suomi-sanakirja
AK Arkkitehtikilta

Alvari Opiskelijaruokala päärakennuksella.

Alvarin aukio Päälafkan ja sihteeristön välinen nur-
mialue.

Amfi Amfiteatteri Otakaari 1:n yhteydessä.

ARTS Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnit-
telun korkeakoulu

AS Automaatio- ja systeemitekniikan kilta

assistentti, assari Kurssi- tai tutkimusapulainen, pitävät 
yleensä laskuharjoituksia ja neuvovat 
pulmissa.

Athene Informaatioverkostojen kilta

AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

AYY-kalenteri Ylioppilaskunnan vuosittainen infor-
maatiopläjäys, toimii myös kalente-
rina.

AYY:n palvelupiste AYY:n Otaniemen palvelupiste sijait-
see Otakaari 11:ssa. Täällä on helppo 
hoitaa kaikki ylioppilaskuntaan liit-
tyvät asiat.

CHEM Kemian tekniikan korkeakoulu

Cännärit Kutsuttiin ennen myös nimellä Cän-
niballs. Tietokillan fuksien järjestämät 
isot bileet syksyllä.

DI Diplomi-insinööri, sinä isona

Dipoli  Aalto-yliopiston juuri remontoitu pää-
rakennus, joka toimii myös juhlatilana.

ELEC Sähkötekniikan korkeakoulu

ENG Insinööritieteiden korkeakoulu

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

excursio Lyhyemmin excu, tutustumisretki yri-
tykseen tai jonnekin päin maailmaa

FK Fyysikkokilta

FTMK Fuksitoimikunta eli kiltojen fuksikap-
teeneiden iloinen seurue, vastaa kilto-
jen yhteisistä fuksitilaisuuksista

fuksi Ensimmäisen vuoden opiskelija

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 opintosuunnitelma. 
Apuna opiskelun suunnittelussa.

HUT Helsinki University of Technology

HYY Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunta

IE Isäntä ja Emäntä. Järjestävät lähes 
kaikki killan tapahtumat.

IK Rakennusinsinöörikilta

Inkubio Bioinformaatioteknologian kilta

Innopoli Yrityspuisto Otaniemessä

IRC Internet Relay Chat, tikkiläisten kom-
munikaatiokanava. Viime vuosina 
menettänyt suosiotaan Telegram:lle.

ISOhenkilö Opiskelija, joka oman opiskelunsa 
lisäksi auttaa fukseja parhaansa mu-
kaan.

JMT Jämeräntaival

Julkku Parillisina vuosina ilmestyvä Otanie-
men wappulehti.

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

keto AYY:n keskustoimisto osoitteessa  Ota-
kaari 11

KIK Koneinsinöörikilta

Kiltahuone, kiltis Tietokiltalaisten oma paikka T-talolla.

KK Kemistikilta

Kvarkki Opiskelijaruokala Otakaari 3:ssa.

KY Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunta

kylteri Kauppatieteiden ylioppilas

lafka Osasto tai rakennus TKK:ssa.

laskarit Laskuharjoitukset. Tilaisuus, jossa esim. las-
ketaan matematiikan kotitehtäviä.

M0 Muistinnollaus, Tietokillan vuosijuhla. 
Ajankohtainen taas ensi keväänä.

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

MK Maanmittarikilta

museo Polyteekkarimuseo, teekkareiden his-
toriaa esittelevä paikka, joten kaikin 
puolin tutustumisen arvoinen.

MyCourses Portaali, josta löytyvät kaikkien kurs-
sien tiedot ja ajankohtaiset ilmoitus-
asiat.

N:nen vuoden opis-
kelija

Yli neljä vuotta koulussa ollut opis-
kelija.

Niksula T-talon työasemaluokkien ylläpito.

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

Oodi Järjestelmä, jolla ilmoittaudtaan kurs-
seille, ja josta löytyy myös opintosuo-
ritusote.

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

Teekkarikylä Se alue Otaniemessä, jossa asuu noin 
2500 opiskelijaa.

teekkarilakki Odottaa sinua aikaisintaan Wappuna.

Teekkariperinneviikko Marraskuun ensimmäisellä viikolla 
oleva teekkariuden juhlaviikko. Hui-
pentuu Teekkariperinnejuhlaan.

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

Telegram Mobiilichat-ohjelma, jota moni TiKki-
läinen käyttää. Kysymällä pääset liitty-
mään TiK-fuksit '18-kanavalle!

TF Teknologföreningen (“täffä”), ruot-
sinkielinen ja samalla ainoa teekka-
riosakunta. TF:n ruokala on kuuluisa 
keskiviikkospagetistaan.

TiK Tietokilta, tietotekniikan opiskelijoi-
den yhdistys.

TIK Edesmennyt Tekstiili-insinöörikilta 
(myöh. TVIK, Tekstiili- ja vaatetusin-
sinöörikilta).

TKK Teknillinen korkeakoulu

TkK Tekniikan kandidaatti, sinä hieman 
isompana.

TkL Tekniikan lisensiaatti, sinä vielä isom-
pana.

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

TKY Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilas-
kunta

TOKYO Taideteollisen Korkeakoulun Yliop-
pilaskunta

Trinet Teekkarikylän verkkoyhteys.

tupsufuksi Toisen vuoden opiskelija

Tutor Opettaja, joka ohjaa yhtä fuksiryhmää 
kandidaatin tutkintoon asti.

Väre Nyt syksyllä valmistuva rakennus. Sii-
hen muuttavat Arabian kampukselta 
ARTS. Lisäksi Otaniemen metrokeskus 
sijaitsee tämän rakennuksen alapuo-
lella

VK Vuorimieskilta

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

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

YTHS Ylioppilaiden Terveydenhuoltosäätiö, 
kokonaisedullista terveydenhoitoa.

Äpy Parittomina vuosina ilmestyvä Otanie-
men wappulehti.

op, noppa Yksikkö, jolla opintosuorituksien laa-
juutta 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 ensim-
mäinen, pitkäaikainen johtaja. Teek-
kari h.c.

Otaniemipeli Killan ainakin kerran vuodessa pelatta-
va legendaarinen peli.

OUBS Otaniemessä toimiva yhdistys, joka 
esimerkiksi kuvaa ja striimaa nettiin 
suuria tapahtumia vapaaehtoisvoimin.

Päälafka, päärakennus Otakaari 1:ssä sijaitseva rakennus. Si-
sältää mm. monia luentosaleja ja opis-
kelutiloja sekä ruokalan. Kutsutaan 
myös nimillä Kandikeskus, Kanditalo

Paniikki Työasemaluokka tietotekniikan talolla, 
sijaitsee kiltahuoneen vieressä

PJK Puunjalostajakilta. PJK lausutaan ”puu-
jiikoo”.

Prodeko Tuotantotalouden kilta

professori   Professuurin hoitaja, pitävät luentoja 
ja vastaavat kursseista sekä diplomi-
töistä.

professuuri Tietyn alan tutkimus- ja opetusteh-
tävä.

pruju Opetusmoniste tai yleisemmin mikä 
tahansa kopio.

PT Prosessiteekkarit, korkeakouluyhdis-
tys, joka syntyi Kemian tekniikan kor-
keakouluun kandidaattiuudistuksen 
myötä.

Rantsu Rantasauna. AYY:n omistama sauna 
Otaniemen länsipuolella.

rekursio ks. rekursio

SCI Perustieteiden korkeakoulu, johon 
tietotekniikka kuuluu

SIK Sähköinsinöörikilta

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

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

Smökki Servin Mökki. Toimi ennen ruokala-
na ja on nykyään ahkerassa käytössä 
juhlatilana.

SMT Servin Maijan tie

speksi Musiikin- ja huumorintäyteinen näy-
telmä, jonka kulkuun yleisö pääsee 
kommenteillaan vaikuttamaan huuta-
malla “Omstart!” 

T-talo Tietotekniikan talo

teekkari Tupsulakkinsa ansainnut tekniikan 
opiskelija.



5 75 6

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 2021 -ryhmään! 

Telegramia voi käyttää niin älypuhelimella kuin 
tietokoneella. Lisätietoja Telegramin käyttämis-
estä saat osoitteesta www.telegram.org.

Sähköposti
Teidät fuksit lisätään automaattisesti fuk-
sit21-sähköpostilistalle. Tulet saamaan fuk-
sikapteenilta sännöllisesti koko vuoden ajan 
ajankohtaisia asioita käsittelevän sähköpostin ja 
informaatiota erityisesti fukseja koskevista asio-
ista.

Killan kotisivut
Osoitteesta www.tietokilta.fi löydät yleistä tietoa 
killasta sekä tapahtumakalenterin. Killan koti-
sivuilta löytyy myös oma osio fukseille!

Facebook 
Tietokillalla ja TiK-fukseilla on omat Facebook-ry-
hmänsä. Facebookin avulla pysyy helposti kärry-
illä myös monista tapahtumista.

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

Sähköpostia käytetään yliopiston 
tiedotuksessa paljon. Sähköpostin 

kautta saat tärkeimmät tiedotukset 
ja ohjeet, joten seuraathan koulun 

sähköpostiasi päivittäin!

Tietokilta Facebookissa:
- https://www.facebook.com/
groups/306237711082877
- www.facebook.com/groups/tietokilta
- www.facebook.com/tietokilta

Mistä saan tietoa?

Telegram
Telegram on Otaniemen ylei-
sin kommunikaatioalusta. 
Telegram on kanava vapaalle 
keskustelulle.
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Otaniemen kartta

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
14. Ossinsauna
15. Niemenkärki
        Tietokillan kiltahuone ja T-talon pääovi
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M
aanantai 6.9.

Tiistai 7.9.
Keskiviikko 8.9.

Torstai 9.9.
Perjantai 10.9.

09:00  - 11:00
Tietotekniikan esittely

Paikka: T-Talo, T1-sali

11:00  - 16:00
Killan esittely, 

Dekaanin tervehdys,
AYY:n esittely,

Fuksiryhm
iin tutus-

tum
ista

Paikka: TBA

16:00  - 18:00
Fuksiskabailut

Paikka: Alvarin aukio

18:00  - 21:00
N

uotioilta

Paikka: Niem
enkärki

09:00  - 10:00
Zoom

issa johdatus 
opiskeluun ja infoa 
kursseile ilm

oittau-
tum

isesta
Paikka: TBA

10:00  - 12:00
Kursseille ilm

oittau-
tum

inen
Paikka: TBA

13:00  - 15:00
Aalto Day O

ne 
-tilaisuus striim

att
una

15:00  - 19:00
Fuksien ja ISO

jen
 hupia

Paikka: O
taniem

i

19:00  - 22:00
Saunom

ista ja
hengailua

Paikka: O
ssinsauna

10:00  - 11:00
Zoom

: Etäopiskelun 
työkalut

Paikka: TBA

11:15  - 12:00
Peter Kelly: How

 to 
netw

ork  -video
Paikka: TBA

14:00  - 16:00
Att

 studera på 
svenska striim

att
una

Paikka: TBA

16:00  - 22:00
Kiltakaste

Paikka: O
taniem

i

10:00  - 12:00
O

rientaatio opiskelijan 
palveluihin ja 
hyvinvointiin 
striim

att
una

Paikka: TBA

12:00  - 
After talk by AYY

Paikka: TBA

14:00  - 14:45
Esa Saarinen: Innostus, 

m
ahdollisuudet ja 

henkilökohtainen 
kasvu -video 

Paikka: TBA

16:00  - 17:00
Kokoontum

inen 
Alvarin aukiolle

17:00  -
O

tasuunnistus

Paikka: O
taniem

i

12:00 - 15:00
SCI-kivaa

Paikka: Alvarin aukio

17:00  -
Kaukkarit

Paikka: O
taniem

i

Koulun
järjestäm

ä
tapahtum

a

Killan
jäjestäm

ä
tapahtum

a

TiK fuksit 2021 orientaatioviikon aikataulu
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Muistilista

v

Ennen koulun alkua
 » Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi 
 » Olen maksanut Tietokillan jäsenmaksun
 » Olen hankkinut asunnon tai hakenut asuntoa pääkaupunkiseudulta esi-

merkiksi AYY:ltä tai HOAS:ilta
 » Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla opintotuki- ja yleinen asumistukihake-

mukset
 » Olen selvittänyt kulkuyhteydet kouluun ja hankkinut matkakortin
 » Olen liittynyt Facebookissa ryhmään TiK Fuksit 2021
 » Olen liittynyt Telegramissa ryhmään TiK Fuksit 2021
 » Olen nauttinut kesästä ja ladannut akkuja syksyä varten
 » Tulen varaslähtöön lauantaina 4.9. klo 14:00 Alvarin aukiolle

Ensimmäisenä päivänä (maanantai 6.9.)
 » Olen saapunut T-talon pääovelle (katso kartta s. 58) klo 08:30
 » Minulla on AYY:n jäsenmaksukuitti mukana
 » Olen ladannut puhelimeeni Frank-sovelluksen sähköisen opiskelijakortin
 » Minulla on rahaa lounasta ja virvokkeita varten
 » Minulla on henkilöllisyystodistus mukana
 » Minulla on aikaa iltaan asti
 » Minulla on vaatteet, joilla pärjää illalla nuotion äärellä
 » Olen selvittänyt kulkuyhteydet illan kotiinpaluuta varten

Ensimmäisinä viikkoina
 » Minulla on (sähköinen) opiskelijakortti/AYY:n jäsenmaksukuitti mukana
 » Hankin viimeistään matkakortin ja päivitän siihen opiskelijastatuksen
 » Minulla on iloista ja reipasta asennetta sekä ennakkoluulottomuutta
 » Minulla on illat vapaina ja intoa tutustua uusiin ihmisiin


