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SISÄLLYSLUETTELOMIKÄ TÄMÄ ON?
Fuksikapteenin tervehdys
Erittäin lämpimät onnittelut loistavasta opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan bioinformaatio-
teknologiaa Aalto-yliopistoon! 

Minä olen Petra, muutaman mutkan kautta Inkubiolta paikkansa löytänyt neljännen vuoden opiskelija, 
ja toimin ensi syksynä Inkubion fuksikapteenina. Fuksikapteenin ja fuksitoiminnan tehtävä on auttaa 
sinua pääsemään kiinni korkeakoulussa opiskeluun. Monella teistä on edessä uusi elämänvaihe, paik-
kakunta, ympäristö ja ehkä jopa omilleen muutto. Pieni jännitys on kuulemma hyvästä, mutta kesällä 
stressaamisen minimoimiseksi on tähän fuksioppaaseen kerätty mahdollisimman kattavasti tietoa 
tulevasta. Opas kannattaakin lukea huolellisesti läpi, ja mikäli jokin jää vielä vaivaamaan, muista ettei 
yksikään kysymys ole liian tyhmä tai nolo. Älä siis epäröi: soita, tekstaa, pistä viestiä vaikka heti! Yh-
teystietoni löydät sivun alalaidasta. 

Pehmeää laskua korkeakoulutukseen on kans-
sani valmistelemassa ISOvastaavamme Toni 
sekä pitkä lista ihastuttavia ISOhenkilöitä, jotka 
kaikki odottavat syksyä lähes yhtä jännittyneinä 
kuin sinä. Vuoteen mahtuu paljon kaikenlaisia 
kommervenkkejä, joten pidä mielessä, että meiltä 
saat aina tukea niin isoihin kuin pieniinkin asioi-
hin.

Fuksivuosi on täynnä toinen toistaan unohtumat-
tomampia seikkailuja sekä tietysti kukkuroittain 
uusia ystäviä. Muista ennen kaikkea, että fuksi-
vuosi tulee vain kerran ja sen aalloille kannattaa 
heittäytyä mukaan ennakkoluulottomasti. Nauti 
täysin siemauksin ja kokeile uusia asioita, joita 
varmasti tulee olemaan paljon. Henkinen valmis-
tautuminen yhteen elämäsi parhaista vuosista 
kannattaakin aloittaa kohtapuoliin!

(Mutta ei ihan vielä, nyt on aika nauttia kesästä 
ja syödä jäätelöä.)

Innokkaana syksyä odotaen,

Fuksikapteenisi

 
Petra Ekroos 
050 490 1121 
fuksikapteeni@inkubio.fi

P.S. Nähdään 
varaslähdössä 

1.9. tai viimeistään 
orientaatioviikon maa-

nantaina 3.9.!

P.P.S. Ilmoitathan mi-
nulle, jos et pääse 

paikalle
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Onneksi olkoon opiskelupaikastasi 
Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut 
pääsykokeista kunnialla, ja on aika 
ottaa katse kohti tulevaa syksyä, al-
kavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa 
sinut lämpimästi tervetulleeksi osak-
si upeaa teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Noora Salminen, ja 
tehtäväni on yhdessä fuksikaptee-
nien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodesta-
si ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. 
Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskun-
nassa ja johdan kaikkien tekniikan 
alan fukseja vastaanottavien yhdis-
tysten fuksikapteeneista koostuvaa 
fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin 
FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi 
vaihe. Yliopistossa opiskelu on hyvin 
erilaista kuin lukiossa. Akateeminen 
vapaus antaa sinulle oikeuden päät-
tää opinnoistasi ja tuo mukanaan 
mahdollisuuksia, mutta se edellyttää 
myös paljon vastuuta omasta opis-
kelustasi. Voit itse päättää missä tah-
dissa opiskelet, mutta loppukädessä 
olet itse vastuussa opintojen etene-
misestä. Kannattaa siis heti alusta 
alkaen pohtia omaa ajankäyttöä ja 
jaksamista.

Fuksimajurin
tervehdys

Tervehdys arwon

Tekniikan ylioppilas, fuksi, 

Otaniemessä opiskelee nykyään teekkarei-
den lisäksi myös taiteiden sekä kauppatietei-
den ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen 
yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat 
opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja ak-
tiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jo-
kaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemis-
tä samanhenkisessä seurassa! 

Teekkariudella on pitkä historia ja teekka-
rit ovatkin vuosien varrella olleet näkyvästi 
esillä koko Suomessa, erityisesti Otaniemes-
sä ja Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella 
teekkarit tunnetaan muun muassa jäynis-
tään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. 
Tupsukansa pyrkii tekemisellään herättä-
mään hilpeyttä niin itsessään kuin kans-
saeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, 
teekkarilakki, on ollut käytössämme jo 125 
vuotta. Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien 
perinteiden vaalimisesta, kuitenkaan niihin 
jumittumatta. Teekkarikulttuuri onkin lopul-
ta kaikkea, mitä hauskaa tai hullua teekkarit 
sattuvat keksimään.

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa si-
sään, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teek-
kariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitse-
vaisuus - teekkarit hyväksyvät kaikki juuri 
sellaisina kuin he ovat eikä ketään jätetä yk-
sin. Teekkareille ominaista onkin reipas teke-
misen meininki ja kulttuuria kuvastavat hyvin 
erilaiset projektit, joissa yhdessä tekeminen, 
hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus ovat 
tärkeitä tekijöitä. Tahdon rohkaista sinua, 
arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnas-
ta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava 
paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

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 kerää-
mään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilai-
sista tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi 
oman teekkarilakin. Fuksipisteet tutustutta-
vat sinut teekkarikulttuuriin, pitkiin perintei-
siin sekä muihin Otaniemessä opiskeleviin, 
hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuosi hui-
pentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan 
ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sel-
laisen teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, 
on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan 
täydellä sydämellä. Tutustu fuksikapteeniisi, 
ISOhenkilöihisi, kurssikavereihisi sekä mui-
hin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekemi-
nen ja kokeminen, uudet ystävät sekä koke-
mukset, ovat opintojen lisäksi parasta, mitä 
opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle 
tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikunnassa sekä 
lukemattomat muut tahot luomme puitteet 
toiminnalle, mutta sinä itse päätät, millaisen 
haluat omasta opiskeluajastasi tehdä. Sinua 
odottaa ainutkertainen vuosi. Suosittelen siis 
ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästes-
säni seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi 
matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti jut-
telemaan milloin vain, toivottavasti saan tu-
tustua myös sinuun. Toivotan sinulle ikimuis-
toista fuksivuotta!

Noora Salminen
Fuksimajuri
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Grattis till din studieplats på bioinformationsteknologi och välkommen till Aalto-universitetet! 
Du skulle inte ha kunnat välja bättre, framför dig har du nämligen ett helt fantastiskt phuxår. 

Jag heter Axel Cedercreutz och är Phuxivator på Teknologföreningen, TF, den svenskspråkiga 
nationen vid Aalto-universitetet. Min viktigaste uppgift är att ta hand om TF:s phuxar. Att bli 
phux på TF är ingen konst, bara du vill tala eller lära dig svenska här vid universitetet så är du 
varmt välkommen med. Det är bara att komma med hit under orientationsvecka eller kontakta 
mig. 

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

Phuxivatorns
hälsning

ELECaverit

Jag vet att Petra kommer att ta 
bra hand om dig, men jag är ock-
så alltid här för dig. Kom ihåg att 
läsa igenom hela denna blaska 
ordentligt och i tid ta i tu med 
alla de nya utmaningarna som 
kommer att ske, ta checklistan i 
denna blaska till hjälp. Jag hopp-
as du har en skön sommar och vi 
ses i september! :)

Axel Cedercreutz
Phuxivator
+358 50 597 0196
phuxivator@tf.fi

Tervetuloa Sähkötekniikan korkeakouluun!

Sähkötekniikan korkeakoulussa eli tuttaval-
lisemmin ELEC:ssä vaikuttaa kolme kau-
nista ja äänekästä kiltaa: Aalto-yliopiston 
Sähköinsinöörikilta ry (SIK), Automaatio- ja 
systeemitekniikan kilta (AS) ja Bioinformaa-
tioteknologian kilta Inkubio. Touhuamme 
paljon yhdessä, ja tulet törmäämään var-
masti myös oman killan ulkopuolisiin tutta-
vuuksiin niin syksyn kuin keväänkin aikana.

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

Inkubiitin tunnistat laikukkaista, punaruse-
koista haalareistaan sekä kunnianhimoises-
ta elämänasenteestaan. Inkubiitit majaile-
vat usein kiltahuoneellaan päälafkalla. Heitä 
tapaat myös erinäisissä tapahtumissa ja 
toisinaan myös laskareissa.

Sähköteekkarit verhoutuvat tyylikkäisiin 
puhtaanvalkoisiin haalareihin. Lajille omi-
naista puuhaa on vaikeiden laskujen laske-
minen, kahvin lipittäminen ja iloisen meinin-
gin välittäminen. SIK:n suurella, TUAS:illa 
sijaitsevalla kiltahuoneella myös rentoudu-
taan pelailun ja lehtien lukemisen merkeis-
sä.

Nähdään syksyllä!
ELECipparit
Petra, Timi, Kauha ja Ertsi

Otaniemessä voi törmätä vaikka 
minkälaiseen kulkijaan!
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Dekaanin tervehdys

uusien ideoiden hyödyntämiseen perustuva 
työ on lisääntymässä, ja jatkuva oppiminen 
on muuttumassa yhä tärkeämmäksi. Uutta 
tekniikkaa syntyy koko ajan opintojesi kulues-
sa, ja kun tarkastelette maailmaa diplomi-in-
sinöörin silmin, huomaatte tekoälyn, auto-
maation ja tietoverkkojen vallanneen entistä 
merkittävämmän osan elämänpiiristämme. 
Uuden tekniikan kehitys perustuu myös yhä 
enenevässä määrin poikkitieteelliseen osaa-
miseen, missä erityisesti teillä tulee olemaan 
suuri rooli. Vaikka bioinformaatioteknologia 
on alana vielä varsin nuori, sen kasvupoten-
tiaali on valtava.  

Tekniikan kehittyminen ja muuttuminen on 
meille kaikille sekä haaste että suuri mah-
dollisuus. Varsinkin monien erityisalojen 
tieto vanhenee nopeasti, kun taas tekniikan 
ytimessä olevien kanditason perusasioiden 
elinkaari on yleensä pitkä, joten niiden opis-
keluun kannattaa syventyä huolella. Vankka 
perusta mahdollistaa uusien tietojen ja taito-
jen omaksumisen alati muuttuvassa yhteis-
kunnassa. Asiantuntijuuden ja osaamisen 
kautta avautuvat luovuuden ja innovaatioi-
den mahdollisuudet, joilla voit itse olla vaikut-
tamassa kehityksen suuntaan. 

Yliopisto-opiskelun aloittaminen on suuri 
elämänmuutos ja tuo mukanaan mahdolli-
suuksien lisäksi useita käytännön haasteita. 
Tasapainoilu aikataulujen, opiskelupaineiden 
ja sosiaalisen elämän välillä vaatii usein in-
novatiivisia järjestelyitä ja tiivistä yhteistyö-
tä opiskelijakavereiden kanssa. Opintojesi 
suunnittelussa tutorit, opettajat ja opintopal-
veluiden henkilökunta ovat myös käytettä-
vissäsi. Olemme täällä juuri sinua varten ja 
teemme kaikkemme, että opintosi sujuvat 
hyvin. 

Ja muista välillä ottaa sopivalla tavalla ren-
nosti. Tällä alalla Inkubiolla on tunnetusti 
vahva ammattitaito.

Jyri Hämäläinen
Dekaani
Sähkötekniikan korkeakoulu ELEC

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja Sähköteknii-
kan korkeakouluun! Olette jo mahdollisesti 
tutustuneet kuuluisaan Alvar Aallon suunnit-
telemaan päärakennukseen ja vasta uudis-
tettuun Harald Herlin -oppimiskeskukseen. 
Kampuksemme keskustaa pitkään hallin-
neesta rakennustyömaasta on myös kuoriu-
tunut taiteiden ja kauppatieteen yhteisöille 
uusi rakennus, johon kannattaa tutustua heti 
sen avaamisen jälkeen. Saavutte juuri oi-
keaan aikaan tänne monialaiselle ja varmasti 
Suomen nopeimmin kehittyvälle kampuksel-
le, josta porhaltaa hetkessä Helsingin kes-
kustaan metrolla.  

Muutama sana opinnoista. Yliopistossam-
me voit opiskella bioinformaatioteknolo-
gian lisäksi myös muita insinöörialoja sekä 
maistella sopivasti kauppatieteitä ja taiteita. 
Hyödynnä kiinnostuksesi mukaan yliopistosi 
tarjoamat mahdollisuudet monipuolisiin ja 
yksilöllisiin opintoihin. Kannattaa myös en-
nakkoluulottomasti tutustua eri alojen opis-
kelijoihin. Keskustelut taiteilijoiden ja kaup-
pislaisten kanssa ovat aina antoisia. 

Teille tuleville insinööreille muistutan myös, 
että tekniikan kehitys on ollut viime vuosina 
todella nopeaa. Se on syvällisesti muutta-
massa yksilöiden ja yhteiskuntien elämää, 
kun vanhoja aloja häviää ja uusia syntyy. 
Suurten muutosten aikana insinöörit ovat 
kuitenkin vahvoilla, koska tekniikkaan perus-
tuva yhteiskunta nojaa vahvasti heidän osaa-
miseensa. Samaan aikaan kun suorittava työ 
on vähenemässä, syvälliseen osaamiseen ja 
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r

Lisätietoa
http://www.polyteknikkojenkuoro.fi

/kuoron-esittely/koelaulut/

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com/Koelaulut2018S

KOELAULUT
11.9. klo 17

TUAS-talo (Maarintie 8)
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Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta, sinun 
AYY:stasi! 
 

Hei,  
ja tervetuloa Aalto-yliopistoon ja Aalto-yliopis-
ton ylioppilaskuntaan, joka tuttavallisemmin 
tunnetaan AYY:na. Me täällä ylioppilaskun-
nassa pyrimme takaamaan, että Aallossa 
voit kokea maailman parasta opiskelijan elä-
mää. Haluamme, että jokaisella opiskelijalla 
on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä opiske-
lijayhteisössämme, ja että jokainen meistä 
saa tarvitsemansa tuen koko opiskelun ajan. 
 
Olet astumassa maailmaan, jossa kaikki on 
mahdollista. Kannustan sinua tutkimaan, 
olemaan utelias, oivaltamaan, oppimaan ja 
nauttimaan ajastasi Aallossa. Tässä yhtei-
sössä ja yliopistossa on valtavaa intohimoa 
ja paloa. Yhdessä kehittymällä voimme 
nousta uusiin korkeuksiin ja ratkaista haas-
tavatkin globaalit tulevaisuuden ongelmat. 
 
Isot ongelmat voivat kuitenkin odottaa vielä 
hetken – ennen kaikkea toivon nimittäin, että 
nautit nyt ensimmäisestä vuodestasi Aallos-
sa ja kaikesta siitä, mitä Aalto-yhteisöllä on 
sinulle tarjota. Älä pelkää, vaikka oman paik-
kansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus 
olla haastavaa. Me olemme täällä tukemas-
sa sinua ja auttamassa vaikeissa paikoissa, 
sillä aaltolainen auttaa aina aaltolaista. 
 
Aaltolaisuus on ikuista! 
 
Noora Vänttinen 
Ylioppilaskunnan hallituksen 
puheenjohtaja 

MIKÄ IHMEEN AYY? 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY tuo 
yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun, ta-
louden ja tekniikan opiskelijaa.  Kaikki opis-
kelijat, jotka suorittavat Aallossa alempaa tai 
ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n jä-
seniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat voivat 
halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. Teemme 
työtä kaikkien opiskelijoidemme hyvinvoinnin 
edistämiseksi sekä Aallon opetuksen kehittä-
miseksi. 

 
 AYY Lukuina 
 15 000 jäsentä 
 200 Yhdistystä 
 150M€ omaisuus 
 15M€ vuotuinen budjetti 
 n. 40 työntekijää 
 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä 
 Satoja vapaaehtoisia 

ASUMINEN JA MUUT PALVELUT  
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan Aal-
to-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäisen vuo-
den opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulko-
puolelta muuttavat opiskelijat ovat etusijalla 
asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, 
kun vahvistus opiskelupaikasta on saapu-
nut. AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa 
ns. fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen on 
asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riip-
puen. 
 
Asunnon hakeminen AYY:ltä 
Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon: 
ayy.fi/asuminen 
 
Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: 
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/
hakuinfo/ 
 
Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän kaut-
ta: domo.ayy.fi/ 

Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kui-
tenkaan riitä asuntoja, joten kotia kannattaa 
etsiä myös muiden reittien kautta. Muita 
vaihtoehtoja asumisesta pääkaupunkiseu-
dulla ovat esimerkiksi: 
 
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: 
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumi-
sen järjestäjä. 
www.hoas.fi 
 
Helsingin yliopiston osakunnat: 
www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/ 
 
Yksityiset palveluntarjoajat: 
vuokraovi.com
oikotie.fi 
 
Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuot-
taa jäsenilleen monenlaisia palveluita ja 
mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista ja 
opiskelijoiden edunvalvonnasta huikeisiin 
vapaaehtoispesteihin. AYY:n jäsenten on esi-
merkiksi mahdollista vuokrata erilaisia sau-
na- tai kokoustiloja sekä pakettiautoa erittäin 
edulliseen hintaan.  
 
AYY:n omia jäsenetuja ja -palveluita löydät 
sivuilta ayy.fi/jasenille/ 
 
Sekä asuntotoimistomme että palvelupis-
teemme löydät osoitteesta: 
Otaniemen palvelupiste ja AYY:n 
asuntotoimisto:
Otakaari 11, Espoo 
otaniemi@ayy.fi 
050 520 9400 
 
Aukioloajat löydät osoitteesta: 
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/ 
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OPINTOTUKI 
Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, kun 
olet saanut opiskelupaikan. Opintotuki koos-
tuu opintorahasta, opintolainasta ja ateria-
tuesta. Yleinen asumistuki haetaan nykyään 
erikseen. Helpoiten haet tuet verkosta! 
 
Näin haet opintotukea:  
http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet  
 
Näin haet yleistä asumistukea: 
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki-
nain-haet  
 
Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin: 
Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu:
kela.fi/asiointi 
Kelan eri puhelinpalvelunumerot:  
kela.fi/palvelunumerot

 
OPISKELIJAKORTTI - FRANK 
Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi 
koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoiden 
hyötypalvelu, jonka kautta voit mm. tilata 
opiskelijakorttisi. Frankilla on käytössä sekä 
digitaalinen että perinteinen, muovinen opis-
kelijakortti. Molempiin voi halutessaan liittää 
kansainvälisen ISIC-lisenssin, joka oikeuttaa 
yli 150 000 etuun yli 130 maassa! 
 
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on 
virallinen opiskelijatunniste, joka kannattaa 
ladata ja aktivoida heti, kun olet maksanut 
ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Sillä saat 
suoraan taskuusi sadat edut, Kelan, Matka-
huollon ja VR:n alennukset sekä oikeuden 
opiskelijahintaisiin lounaisiin.  

Muovinen opiskelijakortti, jossa on Dans-
ke Bankin tarjoama maksuominaisuus, on 
ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille. 
Ilman maksuominaisuutta kortin saat 
hintaan 15,10 € + toimituskulut.

Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja toimi-
tuksesta löydät Frankin sivuilta
www.frank.fi
 
HUOM! Kortin vastaanotettuasi tarvitset sii-
hen lukuvuositarran, jonka saat esimerkiksi 
AYY:n palvelupisteeltä. 

TERVEYS JA HYVINVOINTI 
 
YTHS 
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii 
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS, 
www.yths.fi). Saat tarvitessasi apua YTHS: 
ltä yleisterveyden, suunterveyden ja mielen-
terveyden alueilla, kun olet maksanut yliop-
pilaskunnan jäsenmaksun. Ajanvaraukset 
tehdään puhelimitse, ja YTHS:llä on käytössä 
takaisinsoittopalvelu. Yhteydenotto ja yleis-
terveydenkäynnit ovat aina maksuttomia. 
 
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tun-
nukset YTHS:n sähköiseen Self-palveluun 
(www.yths.fi/self). Palvelussa voit hoitaa 
ajanvaraus, -siirto sekä muita terveysasioita-
si sähköisesti.  

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä ta-
hansa YTHS:n toimipisteen palveluja, myös 
muilla paikkakunnilla. Kun YTHS on suljettu 

tai et saa aikaa, voit käyttää omaa kunnallis-
ta terveysasemaasi tai terveyskeskuspäivys-
tystä.  
 
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla 
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo 
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki 
 
Muita hyvinvointipalveluja 
Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kääntyä 
oman korkeakoulusi opintoasiainpalveluiden 
tai Aallon opintopsykologien puoleen.  Opin-
topsykologit ohjaavat ja tukevat opiskelijoita 
oppimiseen,  motivaatioon, itsesäätelyyn, 
stressinhallintaan sekä opiskelukykyyn liitty-
vissä haasteissa. Heidät tavoittaa parhaiten 
sähköpostitse osoitteesta
opintopsykologit@aalto.fi

Aallon oppilaitospastoreiden eli tut-
tavallisemmin Aalto–pappien puo-
leen voit kääntyä, kun haluat keskus-
tella luottamuksellisesti melkeinpä 
mistä tahansa mieltä painavasta asiasta. 

He ovat kaikkien aaltolaisten käytettävissä 
uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riip-
pumatta.  
Lisätietoa: into.aalto.fi
(Palvelut > Aalto-papit) 
 
Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä 
edistävä valtakunnallinen yhdistys, jonka 
jäsen AYY on. Yhdistyksen tavoitteita ovat 
esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden 
sekä opiskelukyvyn tukeminen. Lisätietoja: 
www.nyyti.fi  
 
Yliopistoliikunta - UniSport 
Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja tuot-
taa UniSport. Liikkujia palvelevat liikuntakes-
kukset Otaniemessä, Helsingin yliopiston 
keskustakampuksella, Kumpulassa, Meilah-
dessa sekä Töölössä. UniSportin tarjontaan 
kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua, kunto-
saleja sekä erilaisia kursseja, ja heidän kausi- 
ja kertalippunsa ovat pysyvästi edullisempia 
kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille. 
Lisätietoa: www.unisport.fi
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Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne alle 
30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kirjoilla 
HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi, Vantaa) ja joilla on 
opiskelijastatus matkakortissaan.  
 
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimi-
sesta ja alennuslippuhakemus löytyy sivulta 
www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/
opiskelijat 
 
Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit ja ai-
kataulut Aallon kampuksille, niiden välille ja 
muuallekin HSL:n reittioppaasta osoitteessa: 
www.reittiopas.fi.  
Espoossa ja Helsingissä voit lisäksi lop-
pukevään ja alkusyksyn välillä liikkua 
kaupunkipyörillä. Pyörät saat käyttöösi 
30€ vuosimaksua vastaan ja kaupunki-
pyöräasemia on kampusalueellakin usei-
ta. Palvelusta saat lisätietoa osoitteessa 
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/

 

Opiskelijana kaukoliikenteessä 
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista 
sekä Matkahuollon 50 % opiskelija-alennus 
vähintään 80 kilometrin pituisista matkoista. 
Muista, että tämän alennuksen saadaksesi 
tarvitset voimassa olevan opiskelijakortin 
tarroineen!
Lisätietoa: www.vr.fi ja 
www.matkahuolto.fi

LIIKKUMINEN
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

KylteriKulttuurin vaalija aallossa
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat 
(KY) on yli 3000 kauppatieteiden opiskelijan 
eli kylterin muodostama ainutlaatuinen yh-
teisö. Vaalimme yli satavuotisia perinteitä, 
ylläpidämme kylterikulttuuria Aallossa ja val-
vomme jäsenistömme etuja.

KY:n ytimessä ovat sadat vapaaehtoiset, joi-
ta on vuosittain mukana eri ainejärjestöissä, 
toimikunnissa, valiokunnissa ja jaostoissa. 
He järjestävät tapahtumia laidasta laitaan ja 
mahdollistavat jokaiselle unohtumattomat 
opiskeluajat. Perinteisiä tapahtumia ovat 
muun muassa seikkailu-urheilutapahtuma 
Aalto City Challenge, säihkyvä illallisjuhla 
Boston Night, todella poikkitieteellinen appro 
Hukkaputki, Pohjoisen Rautatiekadun valtaa-
va Wapputerassi sekä KY:n lauluillat. Lähes 
kaikkiin KY:n tapahtumiin ovat aaltolaiset ter-
vetulleita korkeakouluun katsomatta! Tapah-
tumissa meidät kylterit tunnistaa dollarinvih-
reistä haalareistamme.

Kauppatieteiden ensimmäisen vuoden opis-
kelijoita kutsutaan mursuiksi. Jokainen 
opiskelee mursuvuoden ajan liiketoiminnan 
perusteita, ja pääainevalinta tehdään vas-
ta näiden perusopintojen jälkeen. Kandien 
opetus tapahtuu pääasiassa Kandidaattikes-
kuksen U-siivessä, kun taas maisterit opiske-
levat vielä syksyn ajan Töölön kampuksella. 
Vuoden vaihteessa hekin muuttavat Otanie-
meen valmistuviin Kauppakorkeakoulun uu-
sin tiloihin, aivan Väreen naapuriin osoittee-
seen Maarintie 13.

KY:n toimisto Espilä sijaitsee tällä hetkellä ai-
van uuden rakennuksen vieressä osoitteessa 
Konemiehentie 4. Espilässä on tiloja vapaa-
ehtoisille sekä KY:n toimiston eli hallituksen 
ja sihteeristön työtilat. Espilää vastapäätä 
sijaitsee juhlatilamme Saha. Lisäksi perintei-
nen KY-talo Helsingin keskustassa Pohjoisel-
la Rautatiekadulla on edelleen tapahtuma- ja 
kokouskäytössä. 

Menoa voi seurata @ky_1911 niin Instagra-
min kuin Snapchatinkin puolella! 

KY
Kauppatieteiden ylioppilaat
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TOKYO eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun 
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoid-
en etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa 
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunval-
vontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen 
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapah-
tumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun 
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TO-
KYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä. 

TOKYO vaikuttaa yliopiston sisällä tiiviissä yhteistyössä Aallon järjestö-
jen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita. 
TOKYO tekee myös yhteistyötä artsilaisia työllistävien yritysten, ammat-
tiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taide- 
ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskun-
nassa.

ARTSin korkeakoulu on täynnä taitavia tyyppejä ja TOKYO haluaa mah-
dollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin. 
Tästä esimerkkinä ovat erityisesti tuhansia kävijöitä keräävät kevät- ja 
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO 
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia 
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan TOKYOn vuosijuhliin 
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset. 

Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoid-
en kasvisravintola Kipsarista tai elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaiken 
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja 
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja 
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä!

rakkaudella,

TOKYOn hallitus

T
O
K
Y
O tokyo.fi

@sheryltokyo

TOKYO- Students of Arts, Design and 
Architecture;Sheryl Arts

hallitus@tokyo.fi
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Teekkarikulttuuri

teeKKarilaKKi
Teekkarilakki on ylioppilaslakkia muistuttava 
päähine, jonka tuore teekkari saa painaa pää-
hänsä ensimmäisenä Wappunaan. Nykyisen 
kaltainen teekkarilakki on vakiintunut vuon-
na 1893. Lakki on kuusikulmainen, päälle on 
kiinnitetty musta (tuuhea) tupsu ja edessä on 
TKY:n hammasrataskokardi. Muiden paikka-
kuntien lakit eroavat Otaniemen lakista hie-
manm esim. Oulun teekkarit käyttävät lakkia, 
jonka päällinen jatkuu sivulle tupsun narua 
mukaillen. 

Teekkarilakki on kesälakki ja sen myötä lakil-
la on myös oma käyttöaikansa. Lakin käyttö-
aika on 1.5. (Wappu) - 30.9. Jos lakkia haluaa 
käyttää muina aikoina, tulee syyn olla riittä-
vän painava ja lupa pyytää ylioppilaskunnan 
Teekkarijaostolta. Teekkarilakki ei ole itses-
täänselvyys, vaan se tulee ansaita. Ensim-
mäisenä vuotenaan fuksin tulee osoittaa 
kiinnostuksensa ja pätevyytensä, jotta hän 
saa painaa lakin päähänsä mahdollisesti jär-
jestettävänä Wappuna. 

FuKsipisteet
Matka fuksista lakkia kantavaksi teekkariksi 
ei ole mahdoton tehtävä, vaan yksi elämän 
parhaista kokemuksista, jonka aikana tutus-
tuu (ehkä) elämänsä parhaisiin kavereihin. 
Ansaitakseen lakin mahdollisesti järjestet-
tävänä Wappuna, tulee fuksin osoittaa ole-
vansa sen arvoinen keräämällä fuksipisteitä. 
Pisteet eivät toki ole itseisarvo, vaan niiden 
tarkoitus on tutustuttaa teekkariuteen mah-
dollisimman laaja-alaisesti. 

Fuksipisteitä saa lähes jokaisesta tapahtu-
masta, systeemistä ja muusta toiminnasta, 
mitä vain tulee vastaan. Kaikissa tapahtumis-
sa ei siis tarvitse – eikä ehkä kannatakaan 
– käydä, vaan tarjonnasta voi valita itseään 
eniten kiinnostavat tapahtumat. Pisteiden 
keräämisen lisäksi on muutamia suorittei-
ta, jotka jokaisen fuksin on tehtävä. Ne ovat 
suhteellisen helppoja ja niiden suoritukseen 
avautuu mahdollisuuksia läpi vuoden. 

Teekkarit ovat kautta historiansa tehneet asioita omalla tavallaan ja pilke silmäkul-
massa. Ulkopuolisten silmin teekkarit tunnetaan erityisesti näkyvistä tempuistaan 
ja yhteisölleen ominaisista symboleista, kuten teekkarilakista. Vuosikymmenten 
saatossa kehittyneeseen teekkarikulttuuriin kuuluu myös paljon kaikkea muuta 
mukavaa ja mielenkiintoista. 

Tämä perinteitä noudattava ja uutta kehittävä kulttuuri tempaa mukaan syöverei-
hinsä ja yllättää vanhankin opiskelijan uusilla ja jännittävillä piirteillään. Aluksi se 
voi olla outoa ja hämmentävää, mutta kokemusten karttuessa kokonaisuus voi olla 
kuitenkin koko opiskeluajan ja jopa koko elämän hienoimpia kokemuksia.

sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jos-
sa päästään nauttimaan hyvästä ruoas-
ta, juomasta ja laulusta. Laulutaito tai sen 
puute ei haittaa, sillä teekkari laulaa mie-
luummin kuin hyvin. Sitsien pukukoodi on 
tapahtuman teemasta ja arvokkuudesta 
riippuen mitä vain tummasta puvusta ja 
cocktail-mekosta haalareihin tai muuhun 
teemaan sopivaan varustukseen. Vuosijuh-
lissa pääsee pynttäytymään astetta enem-
män; asuna on juhlapuku eli miehillä frakki 
tai tumma puku ja naisilla pitkä iltapuku.  

Laulua sitseillä johtavat järjestävän tahon 
lukkarit. Lauluja ennen on tapana vetää jokin 
lyhyt tarina/vitsi eli aasinsilta, joka alustaa 
kappaleen. Jos tuntuu, ettei sitseillä lauleta 
tarpeeksi voit aina huutaa ”Muuten hyvä talo, 
mutta!” Usein sanotaan, että jos ruoka on 
lämmintä, niin lukkari on epäonnistunut teh-
tävässään.

jäynät
Jäynät, eli pilat tai kepposet, ovat tärkeä osa 
teekkarikulttuuria. Legendaarisimmat jäynät 
jäävät historiaan elämään, ja niitä muistel-
laan vuosikymmenienkin päästä niin teek-
karipiireissä kuin niiden ulkopuolella. Kuu-
luisimpia teekkarijäyniä ovat muun muassa 
”Troolattua saimaannorppaa”, jossa kaup-
pojen hyllyille ilmestynyt säilyke sai kaikkien 
luonnonystävien sydämet hyppäämään kurk-
kuun, tai Paavo Nurmen patsaan löytyminen 
1600-luvulla uponneen Vasa-laivan kannelta. 

Aito teekkarijäynä on nokkela ja tuottaa jäy-
nän molemmille osapuolille maittavat nau-
rut. Jäynä on usein ajankohtainen, kantaa 
ottava ja tekniikan keinoja hyödyntävä. Ota-
niemessä järjestetään vuosittain jäynäkilpai-
lu, joka on avoin kaikille. Kilpailun voittajat 
julkistetaan Jäynäfinaalissa huhtikuun lop-
pupuolella.
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“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja, 
väkivaltaisia, älyttömässä kännissä tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuk-
sia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena oli tuottaa 
yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea 
teekkarijäynä oli - ja on varmaan edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopivai-
suuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, politiikkaa tosimielessä, 
eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloi-
sen hetken aikaansaamiseksi.”
       -- Ossi Törrönen

Yhdistä pisteet.
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tempauKset
Tempaukset ovat opiskelijoiden tapa vaikut-
taa ajankohtaisiin asioihin pilke silmäkulmas-
sa, mutta kuitenkin tosissaan. Teekkareiden 
joukkovoimaa hyödyntäen tempauksissa 
herätetään suuren yleisön mielenkiinto jo-
honkin yleiseen ongelmaan. Tempauksilla 
saatetaan myös kerätä rahaa johonkin yleis-
hyödylliseen tarkoitukseen. 

Otaniemessä tempaukset julistaa alkavaksi 
Jämeräpartainen insinööri, joka jyrisevällä 
äänellään velvoittaa koko tupsukansan toimi-
maan yksissä tuumin yhteisen hyvän eteen. 
Yleensä Jämeräparta jyrähtelee säännöllisen 
epäsäännöllisesti noin viiden vuoden välein, 
joten jokaisella teekkarilla on mahdollisuus, 
ellei jopa velvollisuus, osallistua ainakin yh-
teen tempaukseen. 

Edellisen kerran opiskelijat tempaisivat 2016 
laadukkaan peruskoulutuksen puolesta lähes 

RWBK viihdyttämässä yleisöä torwimusiikillaan

kaikissa Suomen peruskouluissa. Muita tun-
nettuja tempauksia ovat esimerkiksi vuoden 
1966 korkeakoulun muuttaminen Helsingistä 
Otaniemeen ja vuoden 2009 Mahtavaa! Iha-
naa! Räjähtää!, jolloin Aallon opiskelijat muo-
dostivat yhtenäisyyden eleenä ihmisketjun 
kolmen silloisen Aallon korkeakoulun välille.  

speKsit
Speksi on interaktiivista tanssi-näytelmä-mu-
sikaali-teatteria, jossa yleisöllä on mahdol-
lisuus vaikuttaa lavan tapahtumiin. Huuta-
malla ”Omstart!” näyttelijat, tanssijat ja bändi 
improvisoivat edeltäneen tilanteen uusilla vi-
vahteilla. Esimerkiksi ”Omstart, käsillä seis-
ten!” ohjastaisi esitystä varmasti hulvatto-
mampaan suuntaan. 

Speksiperinne on lähtöisin Ruotsista, ja Suo-
messa speksejä esitettiin alun perin tem-
pauksien yhteydessä. Nykyään speksejä 
järjestävät hyvin monet tahot, joista Otanie-
meläisille tunnetuimpia ovat Teekkarispeksi, 
Fyysikkospeksi ja KYspeksi.
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Haalarit ja kilta
Haalarit ovat teekkarilakin ohella teekkarin yleinen tunnusmerkki, ja niitä kannetaankin suurel-
la ylpeydellä. Jokaisella on täysi vapaus tehdä haalareistaan aivan oman näköisensä, ja niitä 
koristellaankin ahkerasti erilaisilla kangasmerkeillä, ylimääräisillä taskuilla, ylioppilaskunnan 
toimikunnissa toimimisesta saatavilla nyöreillä ja kaiken maailman härpäkkeillä viinilaseista 
pehmoleluihin. 

Haalareistaan voi myös vaihtaa osia muiden kanssa: esimerkiksi seurustelevat pa-
rit vaihtavat usein keskenään lahkeen. Oikeastaan haalarin koristelua rajoittaa vain 
yksi herrasmiessääntö: sponsoreiden mainoksia ei saa peittää. Näin siksi, että 
sponsorit ovat mainospaikan saadakseen maksaneet valtaosan haalareiden hankkimis- 

kustannuksista ja on aivan niiden ansiota, että haalarit saadaan niin halvalla.  

Haalarikulttuuri saapui Suomeen 1970-luvun loppupuolella län-
sinaapuristamme. Ensimmäiset haalarit hankittiin teek-

kareille, tarkemmin sanottuna rakennusinsinööri- 
killalle, perinteisinä raksahaalareina. Siitä tapa läh-

ti hiljalleen leviämään ja nykyään jo lähes 
kaikilla yliopistojen ainejärjestöillä ja 

ammattikorkeakouluilla on omat 
haalarinsa. Tästä huolimat-

ta haalarit yhdistetään 
edelleen voimakkaasti 

teekkareihin.

Teknologföreningen  eli TF on Aal-
lon 146-vuotias ruotsinkielinen, ja 
ainut, osakunta. Kaikki ovat terve-
tulleita TF:lle opiskelulinjasta huoli-

matta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai 
oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat sijait-
sevat Urdsgjallarissa, suuressa betoniraken-
nuksessa Dipolin vieressä. Siellä TF:llä on oma 
lounasravintola anniskeluoikeuksineen. TF:llä 
on tekniikanpunaiset haalarit.

Maanmittarikilta, eli MK, on perus-
tettu 1901 ja on Suomen vanhin 
fukseja edelleen vastaanottava kil-
ta. Killasta on muodostunut sanon-

ta “killoista perhein”. Haalarit ovat mattamustat, 
ja vasen hiha kertoo kertoo opiskeluohjelman: 
rakennettu ympäristö = fuksia, kiinteistötalous 
= viininpunainen ja geomatiikka = metsänvih-
reä. Haalareiden selkää koristaa killan logo 
“kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on 
vuosikurssitunnus.

Arkkitehtikilta on perustettu 1908 
ja se on Otaniemen kolmanneksi 
vanhin olemassa oleva kilta. Se on 
koti arkkitehtuurin, maisema-ark-

kitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskeli-
joille, eli jäseniä ovat sekä teknillisen alan että 
taiteen alan opiskelijat. Arkkarihaalarit ovat 
maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin hel-
posti likaantuvaa puuvillaa. Maisema-arkkiteh-
tiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa 
olevasta itse maalatusta puusta, johon aina 
Wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat joka 
vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suun-
nittelee oman logonsa haalareiden selkään.

Rakennusinsinöörikilta eli IK tai 
tuttavallisemmin Raksa on 1913 
perustettu ainejärjestö, joka ottaa 
vastaan energia- ja ympäristötek-

niikan kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä 
nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys 
on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja 
vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan 
opiskelijoiden pääaineena oli rakennus- ja ym-
päristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan 
sinisistä haalareistaan sekä legendaarisesta 
RAKSA JAKSAA -huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perus-
tettiin vuonna 1915 ja on yksi 
Otaniemen suurimmista killoista. 
Tämä aiemmin kone- ja energia-

tekniikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennus-
tekniikkaa opiskelevien tekniikan ylioppilaiden 
ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkea-
koulua eli ENG:iä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen 
vaaleanpunaisista haalareistaan, samanväri-
sestä telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä 
riemukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoista.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 
1921 perustettu, pian satavuotias 
kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläi-
set tunnistaa puhtaanvalkoisista 

haalareistaan, joiden selkää koristaa lamppulo-
go ja oikean reiden reisitaskua sähkösanoma. 
Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla 
heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin 
fuksit saavat haalarinsa ensimmäisinä Otanie-
messä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadai-
da, Hei, hyvä SIK!”

Fyysikkokilta eli FK on vuonna 
1947 perustettu ainejärjestö, joka 
kerää saman katon alle kaikki Aal-
lon teknillisen fysiikan ja matema-

tiikan opiskelijat. Kukin fyssalainen erikoistuu 
myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan 
tai systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luon-
nonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi 
fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkik-
si teevedellä.

Prodeko on tuotantotalouden opis-
kelijoiden ”vuonna 1866” perustama 
”kilta”. Vaikka kilta onkin sisäänotol-
taan pieni, ovat sen jäsenet sitäkin 

aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoi-
sista haalareistaan, joita koristavat sateenkaa-
ret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit alusta 
asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensim-
mäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, 
jonne sinäkin olet tervetullut!
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Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 
perustettu tietotekniikan opiskeli-
joiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan 
Tietokilta on myös yksi Otaniemen 

suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltä-
vänmustista haalareistaan, joiden selässä ko-
meilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä 
muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan 
killan AS:n jäsenet eli aASit tunnis-
taa violeteista haalareista, joiden 

vasen hiha on musta. Mustassa hihassa ko-
meilee vielä valkoinen tasku merkiksi tietolii-
kenneopiskelijoiden SIK-menneisyydestä. Haa-
lareiden selässä on killan logo ja teksti “Aivan 
Sama”, jota toisinaan kuulee aASien suusta 
huudettuna.

Athene on informaatioverkostojen 
opiskelijoiden 1999 perustama aine-
järjestö. Otaniemessä ehkä hieman 
pienempi ja nuorempi kilta on sitä-

kin eläväisempi, ja iloiset Athenelaiset voikin 
tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä 
tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita 
koristaa musta vasen hiha, joka muistuttaa  
Tietokiltalaisista juurista.

Bioinformaatioteknologian kilta 
Inkubio on perustettu vuonna 
2007, ja on siten Otaniemen nuo-

rin ja paras kilta. Inkubion haalarit ovat historial-
lisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat 
ja niitä koristavat valkoiset, itseommeltavat 
lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana 
Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat yl-
peydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Kemistikilta on perustettu vuonna 
1891 ja on siten vanhin Otaniemen 
killoista. Killan haalarit ovat punai-
set (vaikka killan virallinen väri onkin 

sininen) ja selkää koristaa killan logo, neonato-
mi sekä teksti “saa juottaa”. Kemistikilta ei enää 
vastaanota omia fukseja, mutta kerää edelleen 
jäsenikseen kemian ja materiaalitekniikan opis-
kelijoita sekä muita toiminnasta kiinnostuneita.

Puunjalostajakilta eli PJK (puhekie-
lessä yleensä PuuJiiKoo) yhdistää 
Aalto-yliopiston puunjalostusalan 
opiskelijoita niin ammatillisissa 

kuin vapaa-ajan merkeissä. Kemistikillan ta-
voin PJK:n sellunkeltaisia haalareita näkee Ota-
niemen katukuvassa vähenevissä määrin PT:n 
ollessa CHEMin fuksien ensimmäinen ainejär-
jestö. Tunnetaan myös omalaatuisesta excu-
kulttuuristaan.

VK eli vuorimieskilta on materiaa-
litekniikan opiskelijoiden ainejär-
jestö, jonka edustajat sonnustau-
tuvat kaljakorinsinisiin haalareihin. 

Haalareiden selässä on killan timanttiporalogo. 
Kilta on kolmas CHEMin “vanhoista killoista” 
eikä kahden edellämainitun killan tavoin vas-
taanota fukseja. 

Prosessiteekkarit eli lyhyemmin PT 
on Otaniemen uusin tulokas, vuonna 
2012 perustettu korkeakouluyhdistys. 
PT ottaa vastaan kaikki kemian tek-

niikan korkeakouluun tulevat fuksit. PT:läiset 
pitävät yllään sinisiä haalareita, joiden lahkeita 
ja hihoja koristavat keltaiset, siniset ja punaiset 
raidat. Raidat kuvastavat korkeakoulun vanhoja 
kiltoja, jotka ottivat ennen fuksit vastaan. PT:läi-
set tunnistaa “Pumppu, Tase!” -huudosta.

Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) Sukunimi Henkilötunnus

Sähköposti Puhelin

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Yliopisto / korkeakoulu Koulutusohjelma Opintojen aloitus kk / vuosi

Paikka ja aika Allekirjoitus

Liityn TEKin opiskelijajäseneksi.

TEKin opiskelijajäseneksi voi liittyä jokainen ensimmäistä yliopistollista tutkintoa diplomi-insinööriksi, arkkitehdiksi tai vastaavaa luonnontieteellistä tutkintoa 
opiskeleva henkilö. Vaikka kuuluisit johonkin toiseen ammattiliittoon, voit liittyä myös TEKin opiskelijajäseneksi.

Voit liittyä myös netissä: www.tek.fi/liityopiskelija

liity yhteisöömme!
Hei opiskelija,

Oletko ruotsinkielinen, rakennetun ympäristön tai matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopisto-opiskelija?  
Liity maksutta kaksoisjäseneksi tai luonnontieteilijöiden yhdistykseen! Lue lisää takapuolelta.

   Liityn TFiF-TEK-opiskelijajäseneksi (Tekniska Föreningen i Finland TFiF, ruotsinkielisille) 

      Liityn RIL-TEK-opiskelijajäseneksi (Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL, koulutusohjelmat: RYM, KJR, ENY, RAK, YMP)

   Liityn myös Matemaattis-luonnontieteellisten alojen akateemiset (MAL) ry:n opiskelijajäseneksi (TEKin piirissä toimiva yhdistys)

Opiskelija- 

jäsenyys on 

maksuton!

kandivaihe
maisterivaihe

Täytä kaikki kohdat selvästi painokirjaimin. 
Henkilötunnus tarvitaan TEKin verkkosivujen 
sähköisiä palveluja sekä jäsenen tunnistamista varten. 
Henkilötunnus kerätään henkilötietolain 13 § perusteella.

Palauta tämä sivu fuksiviikolla TEKin kiltayhdyshenkilölle tai tykille.

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

Liity jo nyt:   

   www.tek.fi/liityopiskelija 
 
 

Terveisin,

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

JÄSENEDUT JA PALVELUT: 
www.tek.fi/jasenedut



Puheenjohtajan pakinat
jou vaan!
Tässä vaiheessa fuksiopasta et ole vielä ke-
rennyt tätä tarpeeksi montaa kertaa kuulla: 
Tuhannesti onnea opiskelupaikan johdos-
ta! Olet varmasti innoissasi ja ehkä hieman 
jännität tulevaa syksyä, mutta älä huoli, niin 
teemme myös me vanhemmat opiskelijat. 
Koko kilta valmistautuu toivottamaan terve-
tulleeksi juuri teidät, uudet fuksit!

Bioinformaatioteknologia on nuori ala, ja har-
va tietää mitä sen opiskelu tarkoittaa, joten 
koitetaanpa vastata tähän kysymykseen. 
Opintojen aluksi pääset rakentamaan vah-
vaa teknillistä osaamispohjaa matematiikan, 
fysiikan, kemian ja ohjelmoinnin saralla pie-
nellä biotwistillä, jota voi sivuaineen valin-
nalla ohjata mieleiseensä suuntaan. Tämän 
jälkeen voit valita useasta eri suuntautu-
misvaihtoehdosta, joita ovat muun muassa 
lääketieteellinen tekniikka, bioadaptiiviset 
materiaalit, bioelektroniikka, neurotieteet ja 
bioinformatiikka.

Jotta opiskelu ei kävisi yksitoikkoiseksi ja yk-
sinäiseksi, kerääntyvät opiskelijamme yhteen 
killan hellään huomaan. Inkubio eli bioinfor-
maatioteknologian opiskelijoiden ainejärjes-
tö on olemassa kaikkia bioIT:n opiskelijoita 
varten, ja sen tarkoitus on järjestää opiskeli-
joilleen mukavaa vapaa-ajan toimintaa (mm. 
sitsejä, saunailtoja, lajikokeiluja, excursioita), 
toimia edunvalvojana yliopiston suuntaan, 
luoda suhteita alan yrityksiin sekä kaikista 
tärkeimpänä toimia jokaisen inkubiitin per-
heenä. Killan kautta löydät varmasti monia 
elämäsi pisimpiä ystävyyssuhteita!

Vielä loppuun ammattilaisjuomaraha: Älä 
epäröi kokeilla kaikkea uutta! Inkubiolla, 
AYY:llä ja Aallolla on tarjota lähes kaikkea 
maan ja taivaan väliltä. Parhaaseen mahdol-
liseen fuksivuoteen et tarvitse muuta kuin 
uteliaisuutta, innostusta ja ripauksen teek-
karihenkeä. Otaniemen elämä ja yhdistys-
toiminta ovat ainutlaatuista, siitä kannattaa 
ottaa ilo irti ennen valmistumista. 

Nähdään varaslähdössä ja toivottavasti 
myös useaan otteeseen kiltahuoneella!

Kesäterveisin,
Joonas Palosuo
Inkubion puheenjohtaja

Yliopistoissa on paljon ainejärjestöjä, joiden 
tarkoituksena on yhdistää kunkin alan opis-
kelijoita, ajaa heidän etujaan ja järjestää heille 
kaikenlaista aktiviteettia. Teknisellä alalla näi-
tä ainejärjestöjä kutsutaan usein killoiksi, ja 
edellä mainitun lisäksi jokaisen killan tulee jär-
jestää fuksikasvatusta uusille opiskelijoilleen.  

Inkubio on bioinformaatioteknologian opis-
kelijoiden ainejärjestö, joka perustettiin syk-
syllä 2003 ajamaan vastikään perustetun 
opinto-ohjelman opiskelijoiden etuja. Inkubio 
kiltautui jouluna 2007, ja on täten Otaniemen 
nuorin kilta. Vuosien välissä Inkubio toimi 
ammattiainekerhona, ja bioIT:n opiskelijoista 
huolehti myös Sähköinsinöörikilta. Muistoksi 
tästä biolaiset ompelevat vieläkin haalarei-
hinsa valkoisia lehmänlaikkuja. 

Nykyään Inkubiolla on noin 300 jäsentä, 
joista yli 50 on toimihenkilöitä ja kymmenen 
pönöttää hallituksessa. Yhdessä biolaiset 
ovat järjestäneet satoja tapahtumia Apop-
toosi-vuosijuhlista ja Meioosi-fuksibileis-
tä aina curling-lajikokeiluihin, toimittaneet 
kymmeniä numeroita kiltalehti Synapsia, 
kirjoittaneet kymmenvuotishistorian sekä 
laulukirja VIRPI:n, hieroneet suhteita yrityk-
siin, kouluun ja muihin ainejärjestöihin sekä 
kasvattaneet lukemattomista fukseista 
kunnon hyviä teekkareita. 

Nuoren ikänsä ansiosta Inkubiolla on kui-
tenkin vielä paljon edessä, joten lähtemällä 
mukaan kiltatoimintaan pääsee varmasti 
jättämään kädenjälkensä kaikille tuleville 
inkubiittisukupolville nähtäväksi!

Kilta, siis mikä?
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Hallitus ja toimikunnat
Inkubio järjestää jäsenilleen tapahtumia, valvoo 
etuuksia ja ylläpitää yrityssuhteita. Kaikki tämä 
ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan taustal-
la häärii iso joukko aktiivisia kiltalaisia. Virkoja 
löytyy joka makuun, osa kevyempiä ja osa hie-
man aikaavievempiä. Seuraavan vuoden toimijat 
valitaan aina vaalikokouksessa loppusyksystä, 
joten toimintaan on oiva mahdollisuus lähteä 
mukaan jo heti fuksina.

Inkubio on ihan aikuisten oikea rekisteröity yhdistys, 
joka tarvitsee hallituslaisia, joiden tehtäviin kuuluu 
vahtia ja ylläpitää yhdistyksen laillisia ja hallinnolli-
sia velvoitteita. Epäviralliselta nimeltään Paperitoi-
mikunta eli puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sih-
teeri pyörittelevät papereita, jotta muut kiltalaiset 
pääsisivät keskittymään hauskanpitoon.

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu ohjata ja pysyä 
kartalla hallituksen toimista, huolehtia killasta sekä 
järjestää hallituksen kokouksia. Rahastonhoitajan 
vastuulla ovat killan raha-asiat kuten maksujen kar-
huaminen, laskujen lähettely ja maksaminen sekä 
kirjanpito. Sihteeri istuu puheenjohtajan polvella ja 
huolehtii pöytäkirjoista sekä niiden arkistoinnista  ja 
hoitaa muita killan juoksevia asioita.

Killan kymmenhenkinen hallitus on ylimmässä 
vastuussa kaikesta toiminnastamme. Lisäksi 
he hoitavat monia juoksevia asioita sekä edus-
tavat kiltaa monenmoisissa tapahtumissa. Hal-
litukseen kuuluvat toimikuntien puheenjohtajien 
lisäksi puheenjohtaja, sihteeri sekä rahastonhoi-
taja.

puheenjohtaja, sihteeri ja 
rahastonhoitaja

FuKsitoimiKunta
Fuksitoimikunta on killan pienin ja pippu-
risin  toimikunta. Toimikuntaan kuuluvat 
fuksikapteeni Petra, ISOvastaava Toni sekä 
kv-vastaava Noora.
 
Toimikunnan tärkeimpänä tehtävä on var-
mistaa, että jokaisella uudella opiskelijalla 
on mahdollisuus päästä mukaan teekkari-
kulttuuriin ja painaa teekkarilakki päähänsä 
mahdollisesti järjestettävänä Wappuna. 
Tämän lisäksi toimikunta järjestää ISOhen-
kilöiden avustuksella uusien opiskelijoiden 
vastaanoton sekä monipuolisia tapahtu-
mia läpi lukuvuoden.

sisä- ja ulKotoimiKunta
Killan suurimman toimikunnan vastuulla on 
huolehtia jokapäiväisen kiltaelämän mielekkyy-
destä ja sujuvuudesta. Toimikunnan suurimpa-
na vastuualueena on tumatoimarien johdolla 
huolehtia killan kiltahuoneesta, joka toimii kaik-
kien inkubiolaisten olohuoneena. Kiltahuoneel-
le voi milloin tahansa pysähtyä opiskelemaan, 
hengailemaan muiden kiltalaisten kanssa tai 
juomaan vaikka kupposen kahvia.

Toimikuntaan kuuluu myös iso joukko toima-
reita, jotka järjestävät erilaisia pieniä ja isoja 
tapahtumia kiltalaisten iloksi. Kirjava joukkom-
me järjestää muun muassa leffa- ja peli-iltoja, 
urheilulajikokeiluja, keskustelutilaisuuksia as-
karruttavista asioista, sekä erilaisia tapahtumia 
ulkopaikkakuntalaisten kanssa. Tänä vuonna 
järjestämme lisäksi vuoden isointa tapahtu-
maa eli RekomBIOnaatiota. Legendaarisessa 
Rekossa Otaniemeen kokoontuu bioteekkarei-
ta neljästä eri opiskelijakaupungista tutustu-

maan toisiinsa ja pitämään hauskaa. Tätä 
tapahtumaa et halua missata, joten stay 
tuned!

opintotoimiKunta
Mitä tapahtuisi, jos korkeakoulu päättäisi yhtäkkiä 
lakkauttaa bioIT-koulutusohjelman? Kuka pitäisi 
opiskelijoiden puolta ja estäisi tämän kauheuden?

Tietysti kiltamme opintotoimikunta, joka tekee tär-
keää edunvalvontatyötä yliopiston työryhmissä 
sekä järjestää hauskoja ja informatiivisia tapahtu-
mia kiltalaisille fuksista maisteriopiskelijaan. Opin-
totoimikunnan tehtävänä on toimia linkkinä opiske-
lijoiden ja korkeakoulun välillä, tarjota opiskelijoille 
vastauksia opintoihin liittyviin kysymyksiin sekä tuo-
da yhteen saman alan opiskelijoita.

Tänä vuonna opintotoimikunta on pyrkinyt tuomaan 
opintoasioita esille rennommissa merkeissä järjes-
tämällä kevyitä opintoteemaisia tapahtumia, kuten 
tenttiviikkoisin järjestettävät kiltiskahvit. Jos siis 
haluat lisää tietoa opinnoista, korjata huonosti jär-
jestetyn kurssin tai muuten vaan keskustella koulu-
tuspolitiikasta, käänny rohkeasti opintotoimikunnan 
puoleen!
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tiedotustoimiKunta
Tiedotustoimikunta huolehtii kiltalaisille tiedot-
tamisesta. Toimikuntaa johtaa tiedotusmesta-
ri, jonka tehtävänä on mm. lähettää kiltalaisille 
viikottain tiedotesähköposti eli viikkomaili, joka 
sisältää tiedotteita muun muassa opintoasiois-
ta, AYY:n tapahtumista, kesätyöpaikoista ja 
mistä kukaan ikinä haluaisikaan tiedottaa. Teil-
le fukseille viikkomailin virkaa ajaa fuksimaili, 
joka sisältää tiivistetysti ja fuksiystävällisesti 
viikkomailin asiat ja tiedottaa myös fuksien 
omista tapahtumista. 

tapahtumatoimiKunta
Tapahtumatoimikunta on yksi Inkubion suurimmista toimikunnista, ja sen tar-
koituksena on järjestää tapahtumia kaikille kiltalaisille. Toimikunta järjestää 
siis erilaisia tapahtumia kiltalaisten iloksi, jotta kaikille riittäisi mukavaa teke-
mistä niin arkisin kuin viikonloppuisinkin.

Tapahtumatoimikuntaa johtavat isäntä Juliaana ja emäntä Joni, jotka vastaa-
vat kiltalaisten ruoka- ja juomahuollosta. Isännän ja emännän eli IE:n suure-
na apuna esim. sitsien, saunailtojen ja bileiden järjestämisessä toimii ihana 
R.A.T.T.O.-seura. Toimikuntaa kuuluvat myös lukkarit, jotka ohjaavat sitseillä 
laulamista ja vastaavat killan laulukulttuurista lukkarivastaava Vilman johdol-
la. Tapahtumatoimikun-
taan kuuluu myös useita 
yksittäisiä toimihenkilöitä, 
kuten baarimikko, somme-
lier, panopojat sekä whis-
ky- ja punschiasiamies. 
Näiden lisäksi toimikun-
taan kuuluvat myös N-toi-
mari, testaaja, varanainen 
sekä -mies sekä henkilö-
henkilö ja hänen partnerin-
sa, jotka vastaavat muun 
muassa tapa- ja tanssi-
opetuksesta. 

Tiedotustoimikuntaan kuuluvat myös toimitta-
jat, taittajat ja graafikot, jotka päätoimittajien 
innostamana (tai painostuksesta) toimittavat 
Inkubion kiltalehteä S’napsia. Graafikot voivat 
kiltalehden lisäksi auttaa myös esimerkiksi 
julisteiden tekemisessä tai hauskojen fb-ta-
pahtumabannerien luomisessa. Toimikuntaan 
kuuluu myös valokuvaajia ja somettaja, jotka 
ikuistavat inkubiolaisten tapahtumia historian 
kirjoihin. Lisäksi toimikunnassa vaikuttaa tänä 
vuonna coder of the code sekä hypettäjä. Ku-
ten näistä nimistä voi päätellä, killassa pääsee 
tekemään kaikenlaista, ja jos sopivaa virkaa ei 
ole vielä tarjolla, sellaisen voi luoda ihan itse!

yrityssuhdetoimiKunta
Mihin bioteekkari voi työllistyä? Mistä saada kesätyöpaikka? Miten onnistua työhaastattelussa? Näi-
hin kysymyksiin ja moniin muihin avun tarjoaa yrityssuhdetoimikunta, eli tuttavallisemmin YTMK. 

Hallituksessa istuvan yrityssuhdemes-
tarin luotsaama YTMK maalaa tulevai-
suutta tuomalla linjamme opiskelijoita 
ja yrityksiä lähemmäs toisiaan. YTMK 
tempaa inkubiitit fuksivuodesta lähtien 
mukaan pohtimaan tulevia uramahdolli-
suuksiaan ja tutustumaan alan yrityksiin 
uratapahtumien ja yritysvierailujen avulla. 
Lisäksi toimikunta tekee ankarasti töitä 
tutustuttaakseen yhä useammat yrityk-
set mainioon linjaamme sekä timanttisiin 
opiskelijoihimme, eli juuri teihin! Samalla 
kerrytetään yhteistyösopimusten avulla 
killalle rahaa esimerkiksi Apoptoosin jär-
jestämiseen ja Synapsin julkaisemiseen.

apoptoositoimiKunta
Apoptoosi eli ohjelmoitu solukuolema on so-
lujen jakautumista säätelevien geenien mää-
räämä solujen ohjelmoitu kuoleminen, joka on 
normaali osa yksilönkehitystä ja kudosten uu-
siutumista. Apoptoosi on tietenkin myös Inku-
bion vuosijuhlan nimi, ja apoptoositoimikunta 
luonnollisesti huolehtii sen järjestämisestä.

Otaniemessä ja opiskelijamaailmassa kiltojen, 
osakuntien ja yhdistysten vuosijuhlia juhlitaan 
tyylikkäästi, isosti ja juhlavasti. Yleensä puku-
koodina on frakki tai pitkä juhlapuku ja tarjolla 
on juhlaillallisen lisäksi tansseja ja puheita. In-
kubion vuosijuhlaa Apoptoosia juhlitaan vuosit-
tain kevättalvella, ja tänä vuonna on tapahtuma 
hieman tavallista suurempi Inkubion juhliessa 
puolipyöreitään! 
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Ex-fuksin paljastukset
Ai että, onneksi olkoon! Tervehdys Vililtä, eli minulta, 
erään fuksin tarinan kirjoittajalta! Tervetuloa Otanie-
men värikkäimpään ja punarusekkaimpaan kiltaan 
eli Inkubioon. Olen siis Vili, ’17 fuksi, teekkari ja ’18 
ISO. Näin onnellisena ja haikeana (sillä en saa kokea 
Inkubion fuksivuotta enää uudestaan) kirjoitan si-
nulle kertoakseni, mitä kaikkea uskomatonta sinulla 
ja biofuksikollegoillanne on edessä. Fuksivuosi on 
unohtumaton.

Muistan hetken, jolloin postilaatikkooni kolahti fuk-
siopas. Revin kirjekuoren empimättä auki ja ahmin 
sisällön aivokuoreeni. Varaslähdön päivämäärän 
painoin kalenteriini ja jäin kuumeisesti odotta-
maan. Vuosi pamahti käyntiin, ja jo ensimmäisenä 
päivänä opin fiilaamaan Inkubioa ja teekkariutta. 

Tärkeintä on pitää avoin mieli ja hypätä rohkeasti 
mukaan ihan kaikkeen! Otaniemessä pääsee teke-
mään ja kokemaan monia todella siistejä ja ainutlaa-
tuisia juttuja uskaltaessaan vain uskaltaa. Kaiva siis 
sisäinen Rohkelikkosi esiin ja lähde ennakkoluulotto-
masti mukaan aivan kuin Harry Kiellettyyn metsään.
Opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa. Toki palau-
tettavia tehtäviä on usein viikottain kotiläksyjen ta-

voin, mutta opiskelutyyli on vapaa ja ajoittain 
kurssin voi suorittaa myös 

vain tenttimällä. Great minds think alike! Näin joku 
minua viisaampi joskus sanoi ja se pätee edelleen. 
Ilman muiden ihanien biofuksien (tai vanhempien kil-
talaisten ja Otaniemen muiden asukkien!) apua tus-
kin jaksaa painaa tehtäviä eteenpäin. Ryhmässä te-
keminen onkin paras tapa tutustua. Syksy voi usein 
tuntua haastavalta ja stressaavalta. Kaikesta kuiten-
kin selviää, ja arvosanat eivät ole kaikki kaikessa. 
Yliopisto toki kannustaa tekemään hyvin töitä, mutta 
yliopistollekkin voi silloin tällöin vilkutella terassilta 
nautiskellen auringosta ja ystävistä, allekirjoittanut 
voi allekirjoittaa.

Palataan opiskelusta takaisin olennaiseen eli Ota-
niemen upeisiin meininkeihin. Otaniemessä aivan 
parasta ovat yhteisöllisyys ja perinteet. Hauskoihin 
juttuihin pääsee nopeasti mukaan, ja aina löytyy uut-
ta, josta ei aikaisemmin tiennyt. Näin tupsufuksina 
(toisen vuoden opiskelijana) luulee tietävänsä jo 
kaiken, mutta vanhemmat tieteenharjoittajat onnis-
tuvat aina palauttamaan kunkin maan tasalle. Inku-
bio on kuitenkin Otaniemen paras kilta (lähteistä voi 
tarkistaa miksi).

Fuksivuosi huipentuu Wappuun (sikäli mikäli se jär-
jestetään), ja siihen asti ihanan viettelevän vuoden 
tapahtumat opastavat sinua teekkariuden tiellä. 
Inkubiittinä (Inkubion jäsenenä) olet etuoikeutettu 
toteuttamaan itseäsi mahtavassa joukossa,  näyttä-
mään tietä muille ja nauttimaan erinäisistä aktivitee-
teista.
 
En kestä! Oon niin kateellinen sulle! Pidä ihan su-
per siistiä, nauti kesästä ja täytä itsesi jännityksellä, 
säästellen ja päästellen voimia, jotta fuksivuosi pal-
velee sua mahdollisimman hyvin! Maailma kuuluu 
sulle.

Vili Ripatti 
Fuksi ’17, Teekkari, ISO ’18

ISOvastaavan ilosanoma
hei te uudet FuKsipalleroiset!
Lämpimät onnittelut opiskelupaikastan-
ne ja tervetuloa Otaniemen parhaimpaan 
koulutusohjelmaan! Voin luvata, että 
huomaatte ensimmäisestä päivästä läh-
tien tehneenne juuri oikean valinnan.

Minun nimeni on Toni, olen Inkubion ISO-
vastaava vuosimallia 2018. ISOvastaa-
vana vastuualueenani on ISOhenkilöt eli 
ISOt, jotka puolestaan opastavat ja oh-
jaavat teitä fuksivuotenne ajan. Heiltä voi 
kysyä mistä tahansa mieltä askarrutta-
vasta asiasta, ja he kyllä osaavat auttaa 
kaikissa pulmatilanteissa.

Orientaatioviikon ensimmäisenä päivä-
nä fuksit jaetaan kahdeksaan fuksiryh-
mään, joissa on jokaisessa 4-5 ISOa. 
ISOryhmien esittelyt löytyvät seuraavilta 
sivuilta. Orientaatioviikolla vietätte pal-
jon aikaa oman fuksiryhmänne ja fuksi-
ryhmänne ISOjen kesken. Omat ISOnne 
muun muassa esittelevät kampusaluetta 
ja auttavat esimerkiksi opiskelija- ja bus-
sikorttien hankinnassa, hauskanpitoa 
unohtamatta. Ensimmäisellä viikolla kan-
nattaakin pitää kalenteri melko tyhjänä, 
sillä ohjelmaa on aamusta iltaan.

ISOt ovat olemassa juuri teitä fukseja var-
ten, joten hyödyntäkää heidän kokemus-
taan ja tietojaan missä tahansa asiassa. 
Jokainen ISO on ollut joskus fuksi, jolle 
kaikki korkeakouluopiskeluun, opiskelija-
elämään ja teekkariuteen liittyvät asiat 
ovat olleet uusia ja ihmeellisiä.

Inkubio on varmasti Otaniemen aktiivisin, yh-
teisöllisin ja lämminhenkisin kilta, jossa kiltalai-
set ovat kuin yhtä suurta perhettä keskenään. 
Fuksivuosi tulee olemaan ainutlaatuinen koke-
mus ja suosittelen lähtemään  rohkeasti  
mukaan kaikkiin tapahtumiin ja tu-
tustutte uusiin huipputyyppeihin. 
Toivotan teille hyvää loppukesää, 
ja nähdään syksyllä!

Terveisin,
Toni, ISOvastaava 2018
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ISOryhmien 
esittely

ryhmä 1
Hei fuksi, onnea vielä opiskelupaikasta Aallossa! Tervetuloa Otaniemeen nautti-
maan opiskelijaelämän tarjoamista mahdollisuuksista ja uhkista. Tämä teho-
tiimi on täysin teitä varten, jotta opiskelujenne aloittaminen onnistuisi mah-
dollisimman rennosti, lämpöisesti ja loistavassa seurassa. 

Kuvasta vasemmalta oikealle löytyy ensimmäisenä kiven takaa Mikael, 
joka on maisteriopintonsa aloitteleva henkilö, jolla on kotiasiat kun-
nossa ja urheilu kiinnostaa. Hän ainakin itse luulee tietävänsä jotain 
Aallossa opiskelusta sekä opiskelijaelämästä. Arthur on toisen vuo-
den opiskelija, joka oli viime lukuvuoden armeijassa ja jatkaa innolla 
opiskelujaan syksyllä. Arthur viettää paljon aikaa TF:llä ja päälafkan 
pienissä luokkahuoneissa ratkomassa kiperiä tehtäviä. Ryhmän se-
niorijäsen Sallaan löydät useimmiten kiltahuoneella tai ohjelmointia 
assaroimasta. Vili on tuore hupsutupsu, joka raikkaudellaan sekä 
terävillä kommenteilla löyhyttelee teitä onnen eli teekkariuden tiellä! 
Ryhmän nuorimmainen, Kaisa, toimii tiimin vastuuISOna. Hän on juuri 
tupsunsa ansainnut sosiaalinen persoona, joka ei malta odottaa 
teihin tutustumista. 

ryhmä 2
Komeimpaan ja kauneimpaan ISOryhmään 2 kuulu-
vat Otso, Emil, Veera, Jannica sekä Juho.

Otso on ryhmän wanhin ja viisain ja iloitsee suu-
resti roolistaan ryhmän kivoimpana ISOna. Otso 
käy salilla ja pelaa mielellään shakkia hyvässä 
seurassa. Jannica tykkää Täffän spagusta, ja hä-
nellä on punainen haalari. Hon hjälper dig gärna 
att öva på din svenska och kan visa vägen i Urds-
gjallars labyrinter. Emil, ryhmän lukkari, laulaa mie-
luummin kuin hyvin – häneltä löytyy varmasti laulu 
(ja tietenkin asiaankuuluva aasinsilta) tilanteeseen 
kuin tilanteeseen. Vapaa-aikansa Emil viettää startuppien 
parissa pöhisten tai eksistentiaalisten pohdintojen äärellä. 
Veeralla juttua riittää, ja kahvittelu kiltiksellä tai Alvarin aukiolla 
kuuluukin hänen jokapäiväiseen ohjelmaansa. Jos päälafkan käytäviltä 
kuuluu iloista lauleskelua, tiedät kyllä kenet kulman takaa löydät! Juho on viettänyt edel-
lisen vuoden armeijan leivissä, joten varaudu hajoamaan jossakin määrin inttislangiin 
ainakin alkusyksyn aikana. Häneen voitte törmätä fuksikursseillakin, syystä että ajan-
käyttö priorisoitui kaikkeen muuhun paitsi opiskeluun. Vapaa-ajalla Juho käy mielellään 
kuntosalilla.

ryhmä 3
Hei tuore fuksi! Olemme fuksiryhmän 
kolme ISOt. Fuksivuonna teille tulee 
vastaan loppumaton informaatiomeri, 
jota autamme teitä navigoimaan. Tässä 
muutamia hyviä vinkkejä jo näin alkuun: 
Topi on meidän vastuuISO, vettäkin voi 
juoda, nolla kolme nolla viisi, Dipolin 
opiskelijaravintola on pitkään auki ja Nie-

meen tulee pian pitkäripainen. Kuvassa 
myötäpäivään alkaen koillisesta on Roo-

sa, Sami, Topi, Santeri ja Juhana. (Vinkki: 
kuva on otettu kello 16 paikassa 60.188099, 

24.840226) Me odotamme syksyä! Te odotatte 
syksyä! Kaikki odottavat syksyä! Tavatkaamme 

varaslähdössä!

Bonusvinkit: Metro ei kulje öisin, käteinen on kingi ja laska-
reita ei kannata tehdä yksin.

ryhmä 4
Hei ja onnea opiskelupaikasta Otaniemessä! Olem-

me Ida, Rasmus, Ilmari ja Viivi, kuvassa vasemmal-
ta oikealle. Opastamme ensi vuonna nelosryhmän 
ihanat fuksit teekkariuden saloihin.

Ryhmän vastuu-ISOna toimii rento, aulis ja va-
kavan lupsakka Rasmus, joka on ansainnut 
tupsulakkinsa Wappuna 2018. Hän auttaa tei-
tä opintoasioissa ja kaikissa muissa tärkeissä 
terveyteen, kulttuuriin ja hyvinvointiin liittyvissä 
asioissa. Erityisesti matkustelusta ja urheilusta 

pitävä Ida on myös uudenvalkeaa tupsulakkia 
kantava ISOhenkilö. N:nen vuoden kilta-aktiivi Vii-

vi tykkää hirmuisesti pörröisistä eläimistä ja suk-
laasta, ja lupaa johdattaa teidät kiltaelämän saloihin 

niin kiltiksellä kuin tapahtumissakin. Ilmari on tuore 
tupsu, jolla on hallussa niin maila- kuin pallopelitkin. Hä-

nen neuvojaan noudattaen selviätte varmasti sekä opintojen 
että vapaa-ajan tuottamista haasteista.

Edessänne on ainutlaatuinen ja huikea fuksivuosi – sellainen, joka vie  
teiltä jalat alta. Me pidämme siitä huolen! Nähdään kesän jälkeen!

Rakkaudella: Ida, Rasmus, Ilmari ja Viivi
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“Nopeemmin”,
mä pyydän syksyy kiirehtii
Vaik hauskaa on viel kesälkin
Niin kyl varaslähtöö odottaa
Joka ISO innoissaan
Ollaan vitosryhmäsi
Tää on fuksivuotesi
Kohta sä oot teekkari
Ruskee puskee!
Siispä tää,
on perhe johon fuksit kuuluu.

Me biolaiset yhdessä ollaan,
Vaikka missä säässä, oisitpa jo tässä!
Maikkikin ammuu, paljon tapahtuu
Ehkä Wappu saapuu, kannettaisiin tupsuu
Me biolaiset yhdessä ollaan
Oot fuksini mun, oon ISOsi sun!
Oot fuksini mun

Syksyä innolla odottaen,
Vilma, Akseli, Joonas & Sofia

ryhmä 6
Hei kaikki uudet fuksipalleroiset ja ter-
vetuloa Inkubiolle! Olemme ryhmän 
6 vastuulliset ISOt ja varmistamme, 
että teille tulee lentävä lähtö fuksi-
vuoteen. Ryhmästämme löytyy mo-
nenmoista teekkaria, ja meitä kaikkia 
yhdistää se, että kellään meistä ei ole 
violettia t-paitaa. Pidämme myös kaik-
ki pingviineistä ja lehmistä. 

Vastuullisin vastuullisista ISOistamme 
on Joonas, joka mutkien jälkeen löysi ko- 
tinsa Inkubiosta. Penkillä hänen kanssaan 
istuu Emma, jonka taitoihin lukeutuu lehmällä 
ratsastaminen. Penkin oikeaa puolta kannattelee 
Konsta, joka pitää numeroista mutta viihtyy silti parem-
min ihmisten kuin tietokoneiden kanssa. Toisena pidikkee-
nä patsastelee Paavo, joka nauttii erityisesti yllättävistä aamu- 
uinneista. 

Odotamme innolla syksyä! Nähdään varaslähdössä ja ihan vii-
meistään ensimmäisenä päivänä! 

ryhmä 5
Sävel: Robin - Erilaiset

ryhmä 7
Moikka ja onnittelut opiskelupaikastasi BIOIT:llä! 

ISOryhmä 7 toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 
Suomen vilkkaimpaan opiskelijayhteisöön Otanie-
meen! Tuleva vuosi on täynnä toimintaa, ikimuis-
toisia kokemuksia sekä uusia tuttavuuksia. Tutus-
tuessasi joukkoomme löydät monenmoista tekijää 
niin kuoro-, teatteri- kuin yhdistysmaailmastakin. 

Me monimuotoisen ja mahtavan ISOtiimiimme 
jäsenet eli Elias (vastuuISO), Markus, Tuuli, 

Max sekä Okko, pidämme huolta viihtyvyy-
destäsi Aallossa ja haluamme olla osa 

unohtumatonta fuksivuottasi. Yliopisto-
arjen painaessa päälle käänny meidän 
puoleemme niin ei iltaiset aivopähki-
nät vie yöunia! Tekniikan pettäessä 
tavoitat meidät sieltä missä tapah-
tuu. Odotamme innolla opintojesi 
alkamista ja juuri sinun näkemistäsi!

Toivottavasti kesäkelit hellivät ja näh-
dään syksyllä varaslähdössä!

ryhmä 8
Me ollaan Timo, Rasmus, Iida ja Emmi, ryhmän 8 
ISOt. Emme ole kovin pöhiseviä, dynaamisia tai skaa-
lautuvia, ja olemme kaikki haparoineet ja kompastel-
leet sudenkuoppiin. Olemme ihan vain tavallisia ihmi-
siä, kuten sinäkin.

Ryhmän vastuuISOlla Emmillä on kokemusta fuksina 
olemisesta jo kahden vuoden ajalta, ja nyt hän onkin 
asiantuntijuudellaan valmis elämänsä suurimpaan 
vastuutehtävään uusien fuksien tukena ja turvana. 
Rasmus on pyörinyt bioIT:llä, Inkubiolla ja Otaniemes-
sä suunnilleen yhtä kauan kuin muut 8-ryhmän ISOt 
yhteensä ja tietää tai keksii selityksen mihin tahansa 
teekkarikulttuurista nousevaan päänvaivaan. Timo on 
varusmiespalveluksessa vietetystä välivuodesta huo-
limatta pyörinyt paljon killan ja muidenkin opiskelija-
tahojen tapahtumissa, ja pyörii varmasti jatkossakin. 
Iida on ryhmän tuorein tupsulakin omistaja, ja hän tuo 
ryhmään raikkaan ja nuorekkaan tuulahduksen.

Teemme kaikkemme, että pääset mahdollisimman 
helposti ohi, yli ja ympäri Otaniemen poluilla eteesi 
osuvista töyssyistä matkalla opiskelun arkeen, teek-
kariksi, kiltalaiseksi, Aaltolaiseksi, minne tahansa 
suuntaatkaan. Meillä kaikilla on ollut omalla matkal-
lamme tajuttoman kivaa, ja niin on sinullakin, jos se 
meistä on kiinni. 

Syksyllä nähdään!

Kv-ryhmä
Moi fuksit!

Inkubiolle tulee uusien kandifuksien lisäksi syksyl-
lä uusia vaihto- sekä tutkinto-opiskelijoita monesta 
eri maasta. Me olemme Inkubion kv-isot, ja meidän 
tehtävänämme on auttaa näitä uusia kansainvälisiä 
opiskelijoita sopeutumaan Suomeen kaikin mahdol-
lisin eri tavoin.

Jos kansainvälisiin opiskelijoihin tutustuminen kiin-
nostaa, löytyy siihen mahdollisuus niin Inkubion 
kuin muiden lukemattomien tahojen järjestämistä 
tapahtumista. Aalto-yliopiston kaikista opiskeli-
joista 20% tulee Suomen ulkopuolelta, eli 
heihin on vaikea olla törmäämättä 
kampuksella, kursseilla tai opis-
kelijariennoissa. Kannattaakin 
rohkeasti siis avata keskus-
telu ja tutustua myös näi-
hin kanssaopiskelijoihin. 
Nähdään ehdottomasti 
syssymmällä! 

kv-ISOt 
Markus,  Noora, Matti, 
Tuomas, Janina, Antti,  
Laura, Nuutti
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OPINNOT

Yliopisto-opinnot

aKateeminen vapaus – ja vastuu
Akateeminen vapaus on yliopisto-opintoihin 
usein liitetty sanapari. Termin tulkinta riippuu 
siitä, millaisille ajatuksille kulloinkin haetaan 
perusteita. Yliopisto-opiskelijan eli sinun nä-
kökulmasta lähtökohta kuitenkin on, että 
sinulla on mahdollisuus tehdä itsellesi yksi-
löllinen opintosuunnitelma eli opiskella sinua 
kiinnostavia asioita omassa tahdissasi ete-
nemällä.

Vapauden kääntöpuolena on kuitenkin vas-
tuu. Opinto-oikeuden rajoitukset, eli tutkinnon 
suorittamiseen varattu aika, sekä tutkinto-
vaatimukset asettavat myös työmarkkinoi-
den edellyttämät minimivaatimukset. Näiden 
vaatimusten ei tulisi kuitenkaan täydellisesti 
määritellä sinun itsellesi asettamia oppi-
mistavoitteita. Toisaalta tämä kaikki myös 
tarkoittaa, että sinun tulee tehdä valintoja ja 
nimenomaan asettaa tavoitteita opinnoille-
si ja oppimisellesi – kukaan muu ei tee sitä 
puolestasi. Toisin sanoen vastuu opiskelu-
ajan käyttämisestä mahdollisimman hyvin 
oppimiseen ja oman asiantuntijuuden moni-
puoliseen kehittymiseen on sinulla itselläsi. 

Aalto-yliopiston opiskelijana sitoudut nou-
dattamaan yliopiston koko yhteisöä koske-
via toimintaperiaatteita opiskellessasi tai 
edustaessasi Aaltoa. Periaatteisiin kuuluu 
rehellisesti ja eettisesti toimiminen, muiden 
ihmisten kunnioittaminen heidän taustas-
taan riippumatta, avoimen keskustelun ja 
vapaan ajatustenvaihdon edistäminen sekä 
keskinäisen luottamuksen rakentaminen. 

Opinnot aloitettuasi huomaat varmasti, että 
opiskelu yliopistossa on erilaista kuin lukiossa. 
Kukaan ei useimmiten valvo käytkö luennoilla, 
teetkö laskuharjoituksesi tai minkälainen on 
koulumenestyksesi. Uutta asiaa tuntuukin tule-
van todella kovaa vauhtia, ja opiskelusta suuri 
osa jää omalle vastuulle. Älä kuitenkaan huo-
lestu, sillä uuteen ympäristöön tottuu nopeasti 
ja apua löytyy niin opiskelukavereilta kuin ISOil-
ta ja koulun henkilökunnan puolelta. Yliopistos-
sa opinnoista harvemmin joutuu suoriutumaan 
yksin.

Tämä opintoja esittelevä osio on koottu syk-
syllä 2018 aloittavaa opiskelijaa eli sinua 
varten. Osiossa esitellään opiskelun aloittami-
seen ja itse opintoihin liittyvät tärkeimmät 
asiat sekä Aalto-yliopiston ja muiden tahojen 
tarjoamat palvelut opiskelijoille. 
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Jokaisella Aalto-yhteisön jäsenellä on oikeus 
kunnioittavaan kohteluun sekä turvalliseen 
ja viihtyisään yliopistoympäristöön. Tämä 
tarkoittaa, että minkäänlaista häirintää, epä-
asiallista kohtelua tai kiusaamista ei suvaita.  

opetus- ja opisKelumuodot
Yliopistossa opiskeleminen tulee eroamaan 
siitä, mihin ehkä totuit lukiossa tai muussa 
edeltävässä koulutuksessasi. Kontaktiope-
tusta on monenlaista aina monen sadan 
opiskelijan massaluennoista parinkymme-
nen opiskelijan työpaja-tyyppiseen opetuk-
seen. Luentojen lisäksi opiskelemiseen tulee 
myös kuulumaan ainakin laskuharjoituksia ja 
labratyöskentelemiseen osallistumista. 

Toisaalta viikkokalenteri voi näyttää yllät-
tävän tyhjältä silloin, kun siihen on lisätty 
ainoastaan kontaktiopetus. Yliopisto-opis-
kelijana sinun onkin syytä huomata, että 
opinnoista noin puolet koostuu itsenäisestä 
työskentelemisestä. Tämä voi olla esimerkik-
si luennoille tai tentteihin valmistautumista, 
laskuharjoitusten laskemista tai ryhmätyön 
edistämistä. 

Kursseihin ja tentteihin täytyy aina ilmoittau-
tua etukäteen. Opintojen alkaessa tutuksi 
tulee akateeminen vartti, joka tarkoittaa kon-
taktiopetuksen alkamista viisitoista minuut-
tia yli tasatunnin. Kurssien aloitusluennoille 
kannattaa ehdottomasti osallistua, sillä sil-
loin kerrotaan kurssin kaikki käytännön asiat 
kuin myös akateemisesta vartista mahdolli-
nen poikkeaminen. 

Kurssit ja tentit arvostellaan asteikolla 0-5, 
jossa 5 on korkein arvosana. Hylätty opin-
tosuoritus saa arvosanan nolla (0). Joissain 
kursseissa arvosteluasteikkona on hyväksyt-
ty tai nolla (0). Opiskelijalla on oikeus nähdä 
oman suorituksensa arvostelu ja keskustella 
kurssin opettajan kanssa suorituksestaan ja 
sen arvioinnista. Opintosuorituksen arvoste-
luun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen 
oikaisua.

Jokaisen kurssin lopuksi kerätään kurssipa-
lautetta. Antamalla palautetta voit vaikuttaa 
järjestettävään opetukseen!

luKuvuoden aiKataulu
Aallon opetus jaksotetaan viiteen periodiin, 
joista kukin kestää seitsemän viikkoa. 
Periodin viimeinen eli seitsemäs viikko on ar-
viointiviikko, joka on varattu harjoitustöiden 
viimeistelyyn, kurssien tulosten esittelyyn ja 
opiskelijoiden oppimisen 
arviointiin esimerkiksi kokeella. Periodin 
seitsemännellä viikolla saatetaan järjestää 
myös opetusta. Tämän lisäksi luku- 
vuonna järjestetään ylimääräisiä periodien 
ulkopuolisia arviointijaksoja.

Opetusperiodit ja arviointijaksot näet 
oheisesta taulukosta. Huomaathan, että lu-
kuvuoden aikana ei ole virallisia lomajaksoja 
lukukausien välistä aikaa lukuun ottamatta.

Periodi Aika Viikot

Orientaatioviikko ma 3.9. –  pe 7.9.2018 36

I Periodi ma 10.9. – pe 26.10.2018 37–43

II Periodi ma 29.10. – pe 14.12.2018 44–50

Ylimääräinen 
arviointiviikko

ma 17.12.2018 
– pe 4.1.2019

51–1

Syyslukukausi 2018

Periodi Aika Viikot

III Periodi ma 7.1. –  pe 22.2.2019 2–8

IV Periodi ma 25.2. – pe 12.4.2019 9–15

V Periodi ma 15.4. – pe 31.5.2019 16–22

Kevätlukukausi 2019

Opinnot Sähkötekniikan korkeakoulussa 
käynnistyvät orientaatioviikolla ma 3.9. 
– pe 7.9. Viikon aikana kuulet lisää itse 
opinnoista ja opintojen suunnittelusta 
sekä opiskelijoille tarjottavista palveluis-
ta ja opiskeluympäristöstä. Tapaat myös 
tuutoriryhmäsi, uudet opiskelukaverisi, 
akateemisen ohjaajasi sekä osan opetta-
jista. Orientaatioviikko on osa Johdatus 
opiskeluun sähkötekniikan kandidaattioh-
jelmassa -kurssia, joten osallistuminen vii-
kon ohjelmaan on sen myötä kaikille myös 
pakollista.

Orientaatioviikolla opiskelijat jaetaan ISO-
ryhmiin (noin 10 opiskelijaa/ryhmä). Aka- 
teeminen ohjaajasi auttaa sinua opintojen aloit-
tamiseen liittyvissä kysymyksissä ja käytännön 
ongelmissa, ja häneen voit olla yhteydessä koko 
kanditutkintosi ajan. Lisätietoa orientaatiovii-
kon ohjelmasta löydät oppaan mukana tulleesta 
orientaatioviikon aikataulusta. Löydät sen myös 
Aallon opiskelijoiden verkkosivustolta eli Intosta  
(into.aalto.fi) kohdasta:
Etusivu > Kandidaattiohjelmat >
Sähkötekniikka > Opintojen aloittaminen

opintojen aloittaminen: orientaatioviiKKo

Aikataulut
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Opiskelu Aallossa
tutKinnon raKenne
Syksyllä aloittamasi tekniikan kandidaatin 
opinnot koostuvat kaikille korkeakoulun opis-
kelijoille yhteisistä perusopinnoista, oman 
pääaineen opinnoista, sivuaineen opinnoista 
sekä vapaasti valittavista opinnoista. 

Sivuaineeksesi voit valita
• Sähkötekniikan kandidaattiohjelman mui-

den pääaineiden sivuaineeksi tarjoaman 
kokonaisuuden

• Aallon muiden tekniikan alan korkeakoulu-
jen tai

• Aallon muiden koulutusalojen tarjoaman 
kokonaisuuden.

Voit suorittaa sivuaineen myös toisessa suo-
malaisessa yliopistossa tai ulkomailla läh-
tiessäsi vaihtoon. 

Vapaasti valittavat opinnot voivat olla mitä 
tahansa Aallon opetusohjelmassa olevia 
kursseja, kieliopintoja tai muissa yliopistois-
sa Suomessa tai ulkomailla suoritettuja opin-
toja. Vapaasti valittavien opintojen sijasta 
voit suorittaa toisen kokonaisen sivuaineen. 

Yhteisten perusopintojen ja pääaineesi 
kurssilistauksen löydät Intosta kohdas-
ta:
Etusivu > Kandidaattiohjelmat > 
Sähkötekniikka > Opetussuunnitelma 
2018-2019 & 2019-2020

Muut Aallon tarjoamat mahdollisuudet 
muun muassa sivuaineen osalta löydät 
kohdasta:
Opinnot > Opinnot Aallossa 2018-
2019

tutKinnon suorittamisaiKa
Kandidaatintutkinto on suunniteltu suori-
tettavaksi kolmessa lukuvuodessa ja diplo-
mi-insinöörin tutkinto kahdessa lukuvuodes-
sa. Opiskelut tulisi siis suorittaa yhteensä 
viiden vuoden aikana, mutta yhteis- tai erillis-
valinnan kautta opiskeluoikeuden saaneella 
opiskelijalla on kuitenkin seitsemän (7) lu-
kuvuotta aikaa molempien tutkintojen suo-
rittamiseen. Tekniikan kandidaatin tutkinnon 
suorittamisaikaa ei erikseen seurata.

Tutkinnon suorittamisaika kuluu, kun opiske-
lija on ilmoittautunut läsnäolevaksi. Jos opis-
kelija laiminlyö ilmoittautumisen läsnä- tai 
poissaolevaksi, hänen tutkintonsa suoritta-
misaika kuluu tänäkin aikana. Vuonna 2018 
valitut opiskelijat voivat olla poissaolevana 
yhteensä enintään kaksi (2) lukukautta tut-
kinnon aikana. Opintoaika ei kulu asevelvol-
lisuuden, siviilipalveluksen, vapaaehtoisen 
asepalveluksen tai äitiys-, isyys- tai vanhem-
painvapaan aikana, mikäli opiskelija on il-
moittautunut poissaolevaksi.

omien opintojen suunnittelu
Opintojen suunnittelu on tärkeä tekijä omien 
opintojen hahmottamista ja sujuvaa etene-
mistä. Lisäksi edellä mainittu rajattu opiske-
luaika tekee opintojen suunnittelusta ja ai-
katauluttamisesta tärkeää. Tätä varten tulet 
laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitel-
man eli HOPSin, jonka suunnitteleminen aloi-
tetaan ensimmäisen opintovuoden kevätlu-
kukaudella. Opintosuunnitelma auttaa sinua 
paitsi omien opintojen hahmottamisessa 
myös järkevän ja suunnitelmallisesti etene-
vän opintopolun asettamisessa. 

Opintoja ei tarvitse suunnitella yksin, vaan 
tukena toimii akateeminen ohjaajasi sekä 
korkeakoulun opintoneuvojat ja opiskelijapal-
velut. 

opintojen ajoittaminen 
Opintojen suunnittelun helpottamiseksi opis-
kelijoille on luotu mallilukujärjestyksiä, joiden 
mukaan opiskellessa opintosuorituksia ker-
tyy tasaisesti ja riittävästi opintojen aikana. 
Oman ohjelman mallilukujärjestyksesi löydät 
Intosta kohdasta:
Etusivu > Kandidaattiohjelmat > 
Sähkötekniikka > Opintojen suunnittelu > 
Mallilukujärjestykset

I periodin kurssi-ilmoittautumisista sinun ei 
tarvitse ennen orientaatioviikkoa huolehtia, 
sillä ilmoittautumiset tehdään yhdessä vii-
kon aikana. 

Jos aiot suorittaa opintoja suositusta no-
peammin tai jos haluat edetä opinnoissasi 
suositusta hitaammin, ota yhteyttä akatee-
miseen ohjaajaasi tai opiskelijapalveluihin, 
jolloin saat tukea muun muassa kurssiva-
linnoissa ja opintojen suoritusjärjestyksen 
suunnittelussa. 

muualla suoritettujen opintojen 
hyväKsiluKeminen
Sähkötekniikan korkeakoulussa hyväksiluet-
taviksi opinnoiksi lasketaan kaikki korkea-
koulutasoiset ja korkeakoulun varsinaisessa 
opetusohjelmassa järjestetyt kurssit. Poikke-
uksena ovat opinnäyte ja kypsyysnäyte sekä 
joissakin maissa yliopistotasolla kursseina 
tarjottavat liikunta- ja harrastuskurssit. Lisäk-
si ammattikorkeakoulussa suoritettuja opin-
toja voidaan lähtökohtaisesti hyväksilukea 
vain kandidaatin tutkintoon. Hyväksilukemi-
nen käynnistyy aina opiskelijan aloitteesta ja 
on siis vapaaehtoista. Lisätietoa:
Etusivu > Kandidaattiohjelmat >
Sähkötekniikka > Opintojen suunnittelu > 
Opintojen hyväksiluku 
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opisKelumahdollisuudet muualla

Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus 
Voit suorittaa opintoja myös oman korkea-
koulusi ja tieteenalasi ulkopuolella. Tekniikan 
alan (Insinööritieteiden, Kemian tekniikan, 
Perustieteiden ja Sähkötekniikan) korkea-
koulujen sisällä saat liikkua vapaasti, kun 
taas Aallon toisen tieteenalan korkeakoulun 
(Kauppakorkeakouluun ja Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakouluun) yksittäisille kursseil-
le tai sivuainekokonaisuuteen sinun tulee ha-
kea opinto-oikeutta erikseen Aallon sisäisen 
liikkuvuuden haussa. Yksittäisille kursseille 
haku järjestetään neljä kertaa vuodessa ja 
sivuainehaku kaksi kertaa vuodessa, syksyllä 
ja keväällä. 

Lisäksi Aallon korkeakoulut tarjoavat yhtei-
siä Aalto-kursseja, jotka ovat avoimia kaikille 
Aallon opiskelijoille. Aalto-kursseille ei tarvit-
se erikseen hakea opinto-oikeutta. Lisätietoa 
Aallon sisäisestä liikkuvuudesta löydät Intos-
ta kohdasta:
Opinnot > Opinnot Aallossa 2018-2019

Joustava opinto-oikeus (JOO)
Aallon opiskelijana voit myös hakea määräai-
kaista opinto-oikeutta toiseen suomalaiseen 
yliopistoon valtakunnallisen JOO-sopimuk-
sen perusteella. Opinto-oikeutta voi hakea en-
simmäisen opintovuoden jälkeen eli toisesta 
lukuvuodesta alkaen. Toisessa suomalaises-
sa yliopistossa suoritettavat opinnot voivat 
olla joko yksittäisiä kursseja tai muodostaa 
kokonaisen sivuaineen. Lisätietoa JOO-opin-
noista ja ajantasaiset ohjeet hausta löydät 
JOO-opinto-oikeuden verkkopalvelusta:
joopas.fi

Aalto on mukana myös muissa yhteistyöso-
pimuksissa ja verkostoissa, jotka antavat 
mahdollisuuden suorittaa opintoja muissa 
yliopistoissa. Lisätietoja löydät Intosta koh-
dasta:
Opinnot > JOO-opinnot ja opinnot muissa 
Aallon kouluissa

Vaihto-opiskelu
Kansainvälinen kokemus ja kielitaito ovat 
merkittävä henkilökohtainen voimavara, 
mutta myös etu tulevalla työurallasi, eli ko-
kemuksen hankkiminen on satsaus itseesi 
ja omaan tulevaisuuteesi. Yksi parhaista 
tavoista on vaihtoon lähteminen, joka paitsi 
avartaa omaa katsontakantaa myös opettaa 
mukautumaan uusiin ja oman mukavuusalu-
een ulkopuolisiin tilanteisiin. Vaihto on myös 
mahdollisuus tutustua ja rakentaa verkostoa 
ihmisiin eri puolilta maailmaa. 

Vaihdon aikana voit suorittaa esimerkiksi si-
vuainekokonaisuuden tai opiskella vapaasti 
valittaviin opintoihin meneviä kursseja. Vaih-
to-opintoihin haetaan pääsääntöisesti toise-
na opintovuonna, jolloin vaihtoon lähdetään 
varsinaisesti kolmantena vuonna. Vaihtoon 
voit lähteä kaksikin kertaa: kandidaatin ja 
maisterin tutkinnon aikana! Lisätietoja löydät 
Intosta kohdasta:
Kandidaattiohjelmat > Sähkötekniikka > 
Opintojen suunnittelu > Vaihto-opinnot

Kansainvälistyä voit myös kotimaassa esi-
merkiksi osallistumalla Aallon vieraskieliseen 
opetukseen tai toimimalla aktiivisesti moni-
kulttuurisissa ryhmissä ja projekteissa. 

Opiskelun käytännön 
asiat
verKKoympäristöt

Aalto-sähköposti (mail.aalto.fi)
Saat käyttöösi Aallon sähköpostiosoitteen, 
joka on yleensä muotoa etunimi.sukunimi@
aalto.fi. Yliopisto ja korkeakoulu ovat sinuun 
aina yhteydessä tämän sähköpostiosoitteen 
kautta. Jos käytät muuta sähköpostiosoitet-
ta, ohjaathan aaltomailin sinne.

Into (into.aalto.fi)
Into on opiskelijan tärkein tiedonlähde kaikis-
sa opintoihin ja yliopiston palveluihin liittyvis-
sä asioissa. Intosta löydät kattavammat ku-
vaukset monista tässä oppaassa esitellyistä 
asioista, kuten opiskelun käytännön asioista 
ja opiskelijapalveluista. Myös opinto-oppaat 
eli tutkinnon vaatimukset ja sisältökuvaukset 
kurssilistauksineen löytyvät Intosta. 

WebOodi (oodi.aalto.fi)
Kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen ta-
pahtuu WebOodissa. Sieltä näet myös omat 
suoritustietosi ja pystyt tilamaan opintosuo-
ritusotteen sekä muuttamaan omia yhteys-
tietojasi.

MyCourses (mycourses.aalto.fi)
MyCourses on oppimisympäristö, josta löy-
dät kurssien omat sivut, jotka sisältävät mm. 
kurssikuvaukset, opetusajat, tiedot opetus-
materiaaleista ja tenteistä, kurssiuutiset 
sekä kurssin tulokset.

Sisu (https://sis-aalto.funidata.fi/)
Sisussa laadit henkilökohtaisen opintosuun-
nitelman eli HOPSin. Ensimmäisen suunni-
telman tulet tekemään ensimmäisen opinto-
vuoden kevätlukukauden aikana.
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palvelut opisKelijoille

Opiskelijapalvelut
Opiskelijapalveluiden henkilökunnan puo-
leen voit aina kääntyä kaikissa opiskeluun 
ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Säh-
kötekniikan korkeakoulun opiskelijapalvelut 
sijaitsevat Maarintie 8:n ensimmäisessä 
kerroksessa. Opiskelijapalvelupiste sijaitsee 
huoneessa 1151 ja on säännöllisesti avoin-
na. Palvelupisteen tavoitat myös sähköpos-
titse:
studies-elec@aalto.fi

Opiskelijapalveluiden henkilökunnan ajanta-
saiset yhteystiedot sekä palvelupisteen auki-
oloajat löydät Intosta kohdasta:
Etusivu > Kandidaattiohjelmat >
Sähkötekniikka > Yhteystiedot

IT-palvelut
Jokainen uusi opiskelija saa Aalto-käyttäjä-
tunnuksen ja -sähköpostin. Tunnus kannat-
taa aktivoida heti, kun se on mahdollista, jot-
ta pääset kirjautumaan Aallon työasemille jo 
orientaatioviikon aikana. Tunnuksen aktivoi-
misesta löydät lisätietoa Intosta kohdasta:
Uudet opiskelijat > Saatuasi opiskelupai-
kan kandidaattiopintoihin

Opiskelijoiden käytössä on työasemia, skan-
nereita ja tulostimia. Kampusalueilla on pää-
sy langattomiin verkkoihin, joita ovat aalto 
open (avoin ja salaamaton) ja eduroam (sa-
lattu, vaatii kirjautumisen Aalto-tunnuksilla). 
Osoitteessa download.aalto.fi voit ladata 
veloituksetta omalle tietokoneellesi monia 
hyödyllisiä ohjelmistoja, kuten virustorjunta-
ohjelmiston. 

Oppimiskeskus (learningcentre.aalto.fi)
Aallon oppimiskeskus tarjoaa kirjastopalve-
luiden lisäksi laitteita ja tiloja opiskeluun ja 
työskentelyyn. Kirjaston tietoasiantuntijat 
auttavat tiedonhankinnassa sekä kirjaston 
tarjoamien tietojärjestelmien ja aineistojen 
käytössä. Oppimiskeskuksen sivujen kautta 
löydät myös ilmaisen MOT-sanakirjan.
Uusille opiskelijoille järjestetään vierailu oppi-
miskeskukseen, jossa esitellään peruspalve-
lut ja rekisteröidytään kirjaston asiakkaaksi. 

Yrittäjyys- ja innovaatiopalvelut 
(ace.aalto.fi)

Aalto University Center for Entrepreneurship 
(ACE) tarjoaa Aalto-yliopiston tekniikan kau-
pallistamiseen, immateriaalioikeuksien hal-
lintaan ja startup-yrittäjyyteen liittyviä palve-
luja, sekä koordinoi kasvuyrittäjyysaiheista 
tutkimusta ja opetusta. 

Aalto Entrepreneurship Society on Aalto-yli-
opiston opiskelijoiden koordinoima yrittä-
jyysyhteisö, jonka tavoitteena on edistää 
yrittäjyyttä, luoda yrittäjyyden verkostoja ja 
auttaa aloittelevia yrittäjiä käytännön asiois-
sa. aaltoes.com

Opintopsykologit
Opintopsykologit ohjaavat ja tukevat opiske-
lijoita mm. opiskelutaitoihin, motivaatioon, 
ajanhallintaan, stressinhallintaan sekä opis-
kelukykyyn liittyen. Opiskelijoille on tarjolla 
sekä yksilöohjausta että eri teemoihin liitty-
viä työpajoja. Sähkötekniikan korkeakoulun 
opintopsykologina toimii Paula Sjöblom. Li-
sätietoa ja opintopsykologien yhteystiedot 
löydät Intosta kohdasta:
Opiskelijana Aallossa > Tukea opiskeluun > 
Opinto- ja uraohjauspsykologit

Aalto-papit
Aalto-pappien puoleen voit kääntyä, kun ha-
luat keskustella luottamuksellisesti mistä 
tahansa elämään, opiskeluun, työhön tai ih-
missuhteisiin liittyvästä asiasta. Lisätietoa 
ja Aalto-pappien yhteystiedot löydät Intosta 
kohdasta:
Opiskelijana Aallossa > Tukea opiskeluun > 
Oppilaitospapit

Henkilökohtaiset opintojärjestelyt 
Henkilökohtaisia opintojärjestelyitä tehdään 
esimerkiksi aistivamman, luki-, tarkkaa-
vaisuus- ja paniikkihäiriön sekä Asperger- 
oireyhtymän perusteella. Käytännössä järjes-
telyt voivat olla esimerkiksi tenttiä tehdessä 
lisäaika tai hiljainen tila.  

Mikäli tarvitset opinnoissasi henkilökohtaisia 
opintojärjestelyitä, ota yhteys korkeakoulun 
opiskelijapalveluihin. Sovittuasi tapaamisen, 
tuo mukanasi lääkärin, psykologin tai muun 
asiantuntijan lausunnot, joiden perusteella 
tarvitsemistasi tukitoimista voidaan keskus-
tella ja niitä voidaan järjestää. Lisätietoja löy-
dät Intosta kohdasta:
Opiskelijana Aallossa > Tukea opiskeluun > 
Henkilökohtaiset opintojärjestelyt

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia 
Urhea

Urhea on Olympiakomitean tukema järjes-
tö, jonka yhteistyökumppanina Aalto on 
sitoutunut tukemaan huipulle tähtäävien 
Urhea-opiskelijoiden kaksoisuraa eli urhei-
lu- ja opiskelu-uran joustavaa yhdistämistä. 
Käytännössä tämä tarkoittaa aikatauluissa 
joustamista ja vaihtoehtoisten suoritustapo-
jen tarjoamista. Mahdollisuuksien mukaan 
myös pakollisesta läsnäolosta leiritysten ja 
kilpailumatkojen aikana voidaan joustaa.

Mikäli kuulut Urheaan, ota yhteys opiskelija-
palveluihin tarpeistasi keskustelemista var-
ten. Lisätietoja löydät Urhean sivuilta:
opiskelu > korkea-aste > Aalto-yliopiston 
tekniikan alan korkeakoulut > opinto-
asiat-mahdollisuudet

Nyyti (nyyti.fi)
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta on jäsenenä 
Nyyti ry:ssä, jonka tarkoituksena on edistää 
ja tukea opiskelijoiden henkistä hyvinvointia 
ja elämänhallintakykyä. Nyytin tarjoamiin 
palveluihin kuuluvat mm. nettiryhmät ja cha-
tit. Sivuilta löydät myös kattavan osion elä-
mäntaidosta.

YTHS (www.yths.fi)
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaneena 
yliopisto-opiskelijana sinulla on mahdollisuus 
käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, 
eli YTHS:n, tarjoamia terveyspalveluita. Pal-
veluihin kuuluvat yleis-, suun- ja mielenter-
veyden palvelut sekä rokotukset esim. ulko-
maille lähtiessä. YTHS:n sivuilta löydät myös 
laajan terveystietopankin ja monipuolisia op-
paita.

YTHS lähettää kaikille ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille sähköisen terveyskyselyn, eli 
Sätkyn, osana terveystarkastusta. Vastaat-
han kyselyyn sen saatuasi! 
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Att studera på svenska vid 
Aalto

Examens- och undervisningsspråk
Vid Aalto-universitetet är examens- och un-
dervisningsspråken finska, svenska och eng-
elska, förutom vid Handelshögskolan (BIZ), 
där examens- och undervisningsspråken är 
finska och engelska.

Rätt att använda svenska i studierna 
(gäller ej BIZ-skolan)

Alla studerande har rätt att både skriftligen 
och muntligen använda svenska i tentamina, 
seminarier, övningsarbeten, rapporter, av-
handlingar och övriga studieprestationer.

Ämbetsspråket vid universitetet är finska. Du 
har ändå rätt att använda svenska och få be-
tjäning på det språk som du själv använder. 
Information, service och handledning gällan-
de studierna kan fås på svenska.

Ifall du önskar få tentamensuppgifterna på 
svenska bör du diskutera detta med den 
ansvariga läraren minst två veckor före 
tentamen.

Undervisning på svenska
Svenskspråkig undervisning 
erbjuds främst inom det tek-
nisk-vetenskapliga områ-
det. Kurserna är främst 
grundkurser och språk-
kurser för svenskspråki-
ga. Dessutom ordnas ett 
gemensamt svenskspråkigt 
kandidatseminarium för tek-
nologie kandidatexamen.

KontaKtuppgiFter:
Studerandeservice på svenska 
Otsvängen 1
studieplanerare Pia Rydestedt
tel. 050 5608378 
e-post: pia.rydestedt@aalto.fi 
 
Svenskspråkig studierådgivning vid ELEC
e-post: studies-elec@aalto.fi

Teknologföreningen
Den svenskspråkiga nationen vid Aalto-
universitetet
www.teknologforeningen.fi

Studiechef Victor Granlund
e-post: studiechef@teknolog.fi

Phuxmästare Axel Cedercreutz
e-post: phuxmastare@teknolog.fi

FaKta om
svensKan vid aalto:

•  Aalto-universitet är enligt lag ett tvåspråkigt universitet

•  Universitetet ansvarar för att ett tillräckligt antal diplo-
mingenjörer och konstmagistrar med kunskaper i svens-
ka utbildas för landets behov

•  Undervisning ges på svenska främst på kandidatnivå

•  Du har alltid rätt att använda svenska i skriftliga och 
muntliga studieprestationer (gäller ej Handelshögsko-
lan)

•  Det finns ca 1 000 svenskspråkiga studerande vid Aalto 
varav majoriteten studerar vid de tekniska högskolorna

•  Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga na-
tionen vid Aalto för alla som är svenskspråkiga eller har 
ett intresse för svenskan

•  De Nordiska utbytesprogrammen ger dig goda möjlig-
heter att avlägga en del av dina studier i ett annat nord-
iskt land

LÄHDE KUOROKAVERIKSEMME MONIPUOLISILLE KEIKOILLE JA YLLÄTYKSELLISILLE MATKOILLE!

DOMINANTE

AVOIMET HARJOITUKSET 10.9.
DOMINANTEN KOELAULUT 

11.9.  & 18.9.

 -  LAULAMALLA MAAILMALLE

DOMINANTE.FI
#DOMINANTECHOIR

KIINNOSTUITKO?
OTA YHTEYTTÄ

050 3301284
RIINA.NIEMINEN@

AALTO.FI
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Tiedotus
Jotta elämä olisi helpompaa, on hyvä tietää 
tärkeitä asioita helposti ja monesta eri tuutista! 
Tässä osiossa esittelenkin muutaman yhtey-
denpitovälineen, joiden kautta saat tietoa esi-
merkiksi tapahtumista, opinnoista ja lakkisuo-
rituksista tai joiden kautta löydät ihmisiä, joilta 
kysyä näistä asioista.

sähKöposti
Sähköposti tulee olemaan virallisin ja suu-
rivolyymisin viestintäkanava opintojesi ai-
kana. Sen kautta kulkevat kurssitiedotteet, 
koulun uutiskirjeet ja killan fuksimaili. Kesän 
aikana onkin suotavaa aktivoida oma aalto- 
käyttäjätunnus, jonka kautta saat itsellesi 
myös aalto.fi -sähköpostiosoitteen. Mikäli 
aiot käyttää jotain toista sähköpostiosoitet-
ta, pidä huolta, että välität kaikki aalto-mailisi 
viestit sinne.

Inkubion fukseille on oma sähköpostilis-
ta, jonne kirjoittelen viikoittain fuksimailin. 
Fuksimailissa on koottuna erityisesti en-
simmäisen vuoden opiskelijoita koskevia ta-
pahtumia ja asioita, unohtamatta tietenkään 
ajankohtaisia yhteiskunnallisia havaintoja ja 
nokkelia loppukevennyksiä.

Sähköposti on myös kätevä tapa kysyä jo-
tain minulta, jos soittaminen jännittää tai 
12-sivuista liitettä on vaikea lukea läpi. Maili- 
osoite: fuksikapteeni@inkubio.fi

FacebooK
Inkubion fuksit 2018 -ryhmä on helppo ja 
kätevä ensikosketus omaan vuosikurssiin. 
Tulen jakamaan sinne esimerkiksi tulevia ta-
pahtumia ja muuta mukavaa ja ryhmässä on 
helppo myös kysyä asioita, jotka saattavat 
olla relevantteja myös muille. Facebook-ryh-
mä on käytöltään epäsäännöllisempi ja epä-
virallisempi kuin sähköposti, mutta varsinkin 
alussa se on erittäin kätevä. Inkubiolla on 
myös oma ryhmä (kannattaa liittyä!) ja sivu 
(kannattaa tykätä!).

Facebook-ryhmään liittymään pääset 
QR-koodilla, joka löytyy fuksioppaan taka-
kannesta tai etsimällä "Inkubion fuksit 2018".

telegram (telegram.org)

Selkeästi nopein, hauskin ja laajimmin Ota-
niemessä käytetty pikaviestintäsovellus on 
Whatsappin kaltainen Telegram eli TG, jonka 
kautta voi lähetellä yksityisviestejä tai kes-
kustella hyvin suurissakin ryhmissä. TG-ryh-
mät on tarkoitettu epävirallisiin keskustelu-, 
verkostoitumis- ja hupitarkoituksiin, joissa 
aihe on vapaa tai kanavasta riippuen rajattu 
tiettyyn aiheeseen (esim. kurssien vertaistu-
kiryhmät tai kaupunkiviljelychat). Lisäksi se 
on kätevä esimerkiksi tapahtumien aikaiselle 
viestinnälle.

Inkubiolla on oma kanavansa, joka on tarkoi-
tettu koko jäsenistölle. Sen lisäksi tulen teke-
mään vuosikurssinne  chatin, johon liittymi-
nen tapahtuu ensimmäisenä päivänä.

Telegram kannattaakin ladata kännykkään 
muutama päivä ennen syksyä, niin se on 
käyttövalmiina opiskelijaelämän rientoihin 
alusta alkaen.
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Jännittääkö yliopisto-opintojen alku jo? 
Uusien opiskelijoiden lukukausi alkaa 
maanantaina 3.9. Varsinaiset opinnot 
eivät ala vielä silloin, vaan koko viikko 
menee  orientaation parissa. Tässä pieni 
katsaus ensimmäisen viikon ohjelmaan.

Ensimmäisenä päivänä hoidetaan pa-
periasiat kuntoon klo 9 alkaen. Muista 
ottaa mukaan henkilöllisyystodistus, ja 
saavu osoitteeseen Maarintie 8 (entinen 
Otaniementie 17). HUOM! Jos et pääse 
paikalle, ilmoita siitä mahdollisimman 
pian fuksikapteenillesi joko mailitse  
petra.ekroos@aalto.fi tai puhelimitse 
050 490 1121.

Kun olet saanut läsnäolotodistuksesi, 
on tarjolla aamupalaa ja dekaanin vas-
taanotto. Noin puolenpäivän aikoihin  
pääsette killan hellään huomaan, ja kuu-
lette lyhyesti mm. opiskelijatoiminnasta 
ja teekkarikulttuurista. Teidät jaetaan 
fuksiryhmiin joissa pääsette ruokaile-
maan ja tutustumaan Otaniemeen. En-
simmäinen päivä on pitkä ja päivän aika-
na kuulette paljon tärkeitä asioita, joten 
työvuoro tai muu aikaavievä toiminta 
kannattaa siirtää toiselle päivälle. Ekan 
päivän iltana vietetään kiltalaisten kans-
sa hengailumuotoinen Eka Ilta, jossa on 
tarjolla ruokaa ja hauskaa ohjelmaa.

Tiistai on huomattavasti rennompi ja 
vapaampi päivä. Koulun puolesta ohjel-
massa on vain yksi luento, käytte fuk-
siryhmän kesken tutustumassa Harald 
Herlin -oppimiskeskukseen ja suoritat-
te IT-harjoitukset, joissa tulevat tutuksi 
koulun tietojärjestelmät ja ilmoittau-
dutte seuraavalla viikolla alkaville kurs-
seille. Tiistai onkin oiva päivä hoitaa 
kuntoon muita ”omia asioita”, kuten hy-
väksilukemisia, matkakortin hankkimis-
ta ja muuta pientä mutta erittäin tärkeää. 
Illalla jos sää sallii järjestävät ISOt ren-
toa grillailua.

Ensimmäinen viikko
Keskiviikko alkaa ohjelman vas-
taanotolla, jota seuraa lafkan 
tarjoama tuutorilounas 
akateemisen ohjaajanne 
kanssa. Iltapäivällä kan-
nattaa lähteä tutustu-
maan Aalto partyyn ja 
yliopiston avajaisiin 
vaikka ISOjen tai fuk-
sikavereiden kans-
sa. Aalto-partyillä on 
ulkoilmaohjelmaa 
yhdistysten stän-
deistä paljuihin ja 
autosaunoihin. Illalla 
halukkaille on vielä 
tarjolla suurta suosiota 
keränneet Aalto partyjen 
jatkobileet.

Torstai on varsinainen rastikier-
telypäivä: korkeakoulun rasteilla 
tutustutaan opintoasioihin, opiskelijan 
palveluihin ja yliopistoyhteisöön. Illal-
la luvassa on Otasuunnistus: lois-
tava mahdollisuus tutustua Teek-
karikylään ja AYY:n yhdistyksiin. 
Tänne kannattaa lähteä esimer-
kiksi oman fuksiryhmän kanssa. 
Kiertelyseuraa löytyy myös ta-
kuulla täysin tuntemattomistakin 
ihmisistä! 

Perjantaina aamupäivästä pääsette 
kuulemaan Esa Saarisen inspiroivaa 
luentoa. Iltapäivällä näpsäistään hie-
man virallisempi vuosikurssivalokuva 
ja  kuulette vielä yhden johdantoluennon 
verran opintojenne käytännön asioista ELEC:in 
puolesta. Illalla on halukkaille tarjolla legendaari-
set kaukkarit, eli kaudenavajaisbileet Smökissä. 

Ensi vuodesta on tulossa aivan huippu, joten 
muistakaa levätä ja nauttia kesästä. Niin teemme 
myös me! :)

1.9. Varaslähtö
3.9. Eka ilta
4.9. Chilling & grilling
5.9. Aalto party & 
       Aalto after party
6.9. Otasuunnistus
7.9. Kaukkarit eli
        kauden avajaiset
10.9. Laulusauna
11.9. Stadisuunnistus
14.9. Fuksisitsit
24.9. DippaFuksiX
1.10. Otatarhan ajot & 
          Lakinlaskijaiset
6.10. Otaniemen yö
10.10. ELECyykkä
13.10. KaveriPerheSitsit
15.10. Laitumellelasku
18.10. FuksiProffaBuffa
??.10. Fuksijamboree
6.11. Fuksien juhlasitsit
12.11. Kähmypätsi
13.11. Yritysbrunssi
16.-18.11. RekomBIOnaatio
21.11. Vaalikokous
28.-30.11. FuksiCruise
5.-9.12. Lähtö Ulkoexqulle
15.12. Pikkujoulusitsit

Kesän muistilista 
ja to-do

 � Selvitä asumistukesi ja jätä 
asuntohakemukset ajoissa

 � Selvitä opintotukiasiat ja jätä 
hakemukset ajoissa

 � Hae opiskelijakorttia (frank.fi)
 � Selvitä kulkuyhteydet Otanie-

men ja kodin välillä (myös 
iltaisin)

 � Liity ”Inkubion fuksit 2018” 
Facebook-ryhmään

 � Tutustu killan nettisivuihin: 
www.inkubio.fi

 � Asenna Telegram
 � Aktivoi Aalto-käyttäjätunnus 

(1.8. alkaen)
 � Ei ole tyhmiä kysymyksiä!
 � Nauti kesästä!
 � Maista ainakin yhtä uutta jääte-

lömakua.

syKsyn
alustava

Kalenteri

Listattuna on suuri osa killan tapahtumista ja muutama tärppi Otaniemen muusta 
tarjonnasta. Menoa löytvää vaikka joka päivälle, mutta kannattaa myös ottaa aikaa 
itselleen ja Otaniemen ulkopuolella asuville kavereille! 

Ruksi kun
tehty!
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ENG  Aalto-yliopiston Insinööritie-
teiden korkeakoulu

Excursio  Excu; yritysvierailu

FK  Fyysikkokilta

FTMK  Fuksitoimikunta; teekkari-
jaoston alainen toimikunta, johon 
kuuluvat kaikkien kiltojen, korkea-
kouluyhdistyksen ja osakunnan 
fuksikapteenit ja jonka puheen-
johtajana toimii fuksimajuri

Fuksi  Ensimmäisen vuoden opis-
kelija; fuksius kestää seuraavaan 
järjestettävään Wappuun saakka, 
jolloin fukseista tulee teekkareita; 
eri kirjoitusasuja: phuksi, pHuksi, 
phuxi

Fuksicruise Seilataan Itämeren 
aalloilla läntiseen naapurivaltioon 
FK:n, MK:n, AS:n ja TiK:n kanssa

Fuksiryhmä ISOhenkilöiden ve-
tämä ryhmä uusia fukseja, jonka 
kanssa tutustutaan teekkariuteen 
ja opiskeluun

Gravitaatio  Ylioppilaskunnan 
järjestämä juhla laskiaistiistaina; 
painovoima

HOAS  Helsingin opiskelija-asun-
tosäätiö, joka vuokraa useita 
asuntoja Otaniemessä ja muualla 
pääkaupunkiseudulla

HOPS Henkilökohtainen opin-
tosuunnitelma

HUB  Kanditalolla sijaitseva 24h 
vuorokaudessa aukioleva opiske-
lutila

Hymni  Teekkarihymni, joka laule-
taan aina keskiyöllä

IK   Rakennusinsinöörikilta, raksa 
(jaksaa)

Inkubio Bioinformaatioteknolo-
gian kilta

Aava  Aalto-yhteisöjaosto, jonka 
tavoitteena on tuoda yhteen Aal-
to-yliopistossa opiskelevat eri alo-
jen opiskelijat

AINO  AYY:n lehti

AK  Arkkitehtikilta

Alvari  Kanditalon (päälafkan) ta-
kana sijaitseva aukio; kanditalon 
(päälafkan) ruokala

Amfi Päälafkan porrasrakennel-
ma eli amfiteatteri

Apoptoosi Inkubion vuosijuhla; 
hallittu solukuolema

ARTS   Aalto-yliopiston taiteiden 
ja suunnittelun korkeakoulu

AS  Automaatio- ja systeemitek-
niikan kilta

Assari Assistentti, luennoitsijan 
apulainen; kuuluu kurssihenkilö-
kuntaan ja on usein vanhempi tie-
teenharjoittaja

Athene   Informaatioverkostojen 
kilta

AYY Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunta: toimii opiskelijoiden edun-
valvojana ja järjestää tapahtumia

Biokeppana   Inkubion kotimaan
keskipitkä excursiomatka

BIZ Aalto-yliopiston kauppakor-
keakoulu

CHEM Aalto-yliopiston kemian 
tekniikan korkeakoulu

DOMO AYY:n asunnonhakupalvelu

Dipoli TKY:n ylioppilaskuntatalok-
si alunperin rakennettu kongressi-
keskus

ELEC Aalto-yliopiston Sähkötek-
niikan korkeakoulu; siis me!

ISOhenkilö Vanhempi opiskelija, 
joka tutustuttaa fuksiryhmänsä 
Otaniemen opiskelijaelämään sekä 
opiskeluun Aalto-yliopistossa

JMT Jämeräntaival; Otaniemessä 
oleva katu, jonka varrella on huo-
mattava määrä opiskelija-asuntoja

Julkku Parillisina vuosina ilmesty-
vä otaniemeläinen Wappulehti

Jämeräpartainen insinööri teek-
karien toimia vahtiva myyttinen 
auktoriteetti

Jäynä  Hyvällä maulla ja pilke sil-
mäkulmassa tehty kepponen, jon-
ka tarkoitus on ilahduttaa niin jäy-
nääjiä kuin jäynän kohdettakin

Keto AYY:n keskustoimisto, Ota-
kaari 11; täällä sijaitsevat asunto-
toimisto sekä tilojen vuokraami-
sesta vastuussa olevat henkilöt

KIK Koneinsinöörikilta

Kilta Saman tutkinto-ohjelman 
opiskelijoiden yhdistys

Kiltis Kiltahuone; kiltalaisten olohuo-
ne, jossa voi vapaasti viettää aikaa

KK Kemistikilta

Kylteri Kauppatieteiden opiskelija

Lafka Korkeakoulun rakennus, 
esim. päälafka on päärakennus

Lakinlaskijaiset 30.9. tai 1.10. jär-
jestettävät suuret ylioppilaskunnan 
bileet, joissa teekkarilakit lasketaan 
talvilepoon

Laskarit Laskuharjoitukset tai 
laskuharjoitustehtävät; lasketaan 
assarin tai luennoitsijan johdolla 
kurssin tehtäviä

Lukkari Laulunjohtaja, joka ylläpi-
tää tunnelmaa ja aloittaa lauluja 
sitseillä; lukujärjestys

Otaniemi - Suomi
sanakirja

Maari Maarintalo, rakennus Ota-
niemessä, joka on täynnä tieto-
koneluokkia ja opiskelutiloja; auki 
ympäri vuorokauden vuoden lä-
hes jokaisena päivänä

Meioosi    Inkubion fuksibileet; su-
kusolujen tumanjakautuminen

MK   Maanmittarikilta

Mursu Kylterifuksi, arktinen ni- 
säkäslaji

Myko  MyCo; MyCourses -kurssi-
portaali

Nekroosi Apoptoosin sillis; pato-
loginen, hallitsematon solukuole-
ma

Noppa Opintopiste; useimmiten
kuusitahkoinen peliväline

Oltermanni Killan yhdyshenkilö
korkeakouluun; juusto

Opintopiste    Kurssien suuruutta
kuvaava mittayksikkö; opintopis-
teitä eli noppia tarvitaan kandiin 
180, minkä lisäksi vielä 120 diplo-
mi-insinööriksi valmistumiseen

Osakunta Poikkitieteellinen opis- 
kelijayhdistys, joka kerää jäsenen-
sä pääasiassa syntypaikan mu-
kaan. Otaniemen ainoa osakunta 
on ruotsinkielinen TF

Ossi Törrönen (1915-2009) legen-
daarinen teekkari h.c., Ota-Ossi, 
pitkäaikainen teekkarikylän johta-
ja (1952-1969)

Ossinlampi A Gridin vieressä ole-
va pieni, rämeinen lampi

Ossinlinna Otakaari 18, AYY:n 
asuntoja sekä saunatila

Ostari Otaniemen ostoskeskus,
sisältää peruspalvelut, jotta Nie-
mestä ei tarvitsisi poistua

PJK PuuJiiKoo, Puunjalostajakilta

Polyteekkarimuseo Teekkariudes-
ta kertova museo, JMT 3:n kivijalas-
sa mutta huhujen mukaan muutta-
massa

Prodeko Tuotantotalouden kilta

Prujaaminen Luentomuistiinpa-
nojen, laskareiden yms. kopioi-
minen (ei kovinkaan suositeltava 
opiskelumuoto)

Prujut Opetusmonisteet; kalvot 
tai tehtävien ratkaisut

PT Prosessiteekkarit

RekomBIOnaatio Reko; vuosittain 
järjestettävät bioteekkarien ko-
koontumiset, 10v tänä vuonna!

RWBK Retuperän WBK; orkesteri,
joka soittaa uudempaa ranska-
laista torvimusiikkia

SCI Aalto-yliopiston perustietei-
den korkeakoulu

SIK Aalto-yliopiston sähköin-
sinöörikilta ry

Sillis Silliaamiainen, joka järjeste-
tään suuria juhlia, kuten vuosijuh-
lia, seuraavana päivänä; kestää ni-
mestään huolimatta yleensä koko 
päivän

Sitsit Akateemiset pöytäjuhlat, 
joissa tarjoillaan yleensä kolmen 
ruokalajin illallinen juomineen ja 
joihin kuuluu oleellisena osana 
laulaminen

SMT Servin Maijan tie, se toinen
teekkarikylän tie (pl. Otaranta)

Smökki Servin mökki, joka sijait-
see JMT:n alussa; Smökissä jär-
jestetään useita sitsejä ja muita 
juhlia

Speksi Interaktiivinen ja huumori-
pohjainen musiikkinäytelmä

Synapsi Inkubion kiltalehti; kah-
den hermosolun liitospinta

Teekkari Vähintään vuoden opis-
kellut tekniikan ylioppilas, jolla on 
oikeus käyttää teekkarilakkiaan

Teekkari h.c. (honoris causa) 
kunniateekkari; arvonimi, joka 
voidaan myöntää pitkäaikaisesti 
teekkariyhteisön ja/tai -kulttuurin 
hyväksi työskennelleelle.

Teekkarijaosto TJ; AYY:n jaosto, 
joka vastaa ylimpänä teekkareihin 
liittyvistä asioista

Teekkarikylä Paikka, jossa teek-
karin on mukava asua

Teekkarilakki Teekkarien tunne-
tuin tunnus

TEK Tekniikan akateemisten liitto, 
diplomi-insinöörien ja arkkitehtien 
sekä näitä aloja opiskelevien am-
mattiliitto

Tempaus Aaltolaisten järjestämä 
tapahtuma, jolla pyritään kiinnittä-
mään suuren yleisön huomio jo-
honkin yhteiskunnalliseen seikkaan

TF Teknologföreningen, ruotsin-
kielinen osakunta

TiK   Tietokilta

TKY Teknillisen korkeakoulun yli-
oppilaskunta; teekkareiden yliop-
pilaskunta, yksi kolmesta AYY:n 
edeltäjästä; Teekkarikiviyhdistys

TUAS-talo Nykyinen Maarintie 8

Täffä TF:n rakennus Dipolin vie-
ressä, toimii osakuntatoiminta-
keskuksen lisäksi ruokalana

Tupsufuksi Ensimmäistä vuotta 
lakkinsa omistava teekkari

Ullis Ullanlinnänmäki; osa Kaivo-
puistoa, opiskelijoiden kokoontu-
mispaikka laskiaisena ja Wappuna

Vappu 1.5. vietettävä kansallinen
juhlapäivä

VIRPI Inkubion oma laulukirja

VK Vuorimieskilta

Väre ARTSin ja tulevaisuudessa 
myös BIZin tukikohta Otaniemes-
sä

Wappu Teekkareiden joulu, uusi-
vuosi ja juhannus yhtäaikaa, joka 
järjestetään, jos fuksimajuri niin 
suo

Äpy Parittomina vuosina ilmesty-
vä teekkareiden Wappujulkaisu

Tylsää 
kesällä? Laske 
kaikki oppaan 

hexagonit!
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Otaniemen kartta

Opiskelu

Ruokailu

Ajanviete
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Otaniemen ainutlaatuinen ja erittäin monipuolinen 
kampusalue tulee tutuksi jo orientaatioviikon aikana 
ISOjen opastuksella ja erilaisten tapahtumien myö-
tä. Otaantuminen eli Otaniemen onnelliseen kuplaan 
unohtuminen onkin helppoa, sillä vanhakin opiske-
lija löytää aina uutta nähtävää ja tehtävää. Onneksi 
metrolla pääsee helposti keskustaan, niin Otaniemen 
ulkopuolinenkaan elämä ei jää täysin taakse! 

1. Kandidaattikeskus (päälafka), Otakaari 1 
  Kiltahuone sijaitsee täällä!
2. T-talo, Maarintie 10
3. TUAS-talo, Maarintie 8
4. Open Innovation House, Maarintie 6
5. Micronova, Tietotie 3
6. Maarintalo, Sähkömiehentie 3
7. Väre (ARTS-lafka), Otaniementie 14
8. Kemian lafka, Kemistintie 1
9. Harald Herlin -oppimiskeskus (Pääkirjasto), 
    Otaniementie 9
10. Kvarkki, Otakaari 3
11. Valimo, Vuorimiehentie 7
12. A Bloc (Metrokeskus), Otaniementie 12
13. Teknologföreningen, Otakaari 22
14. Dipoli, Otakaari 24
15. AYY:n keskustoimisto ja asuntotoimisto,
      Otakaari 11
16. Ostari, Otakaari 11
17. Polyteekkarimuseo, JMT 3
18. Otaniemen kappeli, JMT 8
19. YTHS, Otakaari 12
20. Otahalli, Luolamiehentie 7 
21. Gorsu, JMT 5
22. Rantasauna, Vastaranta 1
23. Servin Mökki, JMT 4
24. Ossinlinna (Ossinsauna, Ossinkulma) 
25. Otakaari 20 eli OK20

Lisää karttoja löytyy täältä: http://usefulaaltomap.fi/
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Varaslähtö!
Ota varaslähtö syksyyn ja tule tapaamaan uudet 
opiskelukaverisi ennen syksyn varsinaista alkua! 
Paikalta löydät kipparisi ja ISOjesi lisäksi myös  
vanhempia kiltalaisia ja tietysti muita uusia 
opiskelijoita. Suuntaa siis Otaniemeen Alvarin 
aukiolle 1.9. klo 14:00!

Lisää infoa Facebookissa: Inkubion varaslähtö 2018

Inkubion
fuksit 2018
Facebook-ryhmä


