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Tämä vihkonen, jota parhaillaan pitelet 
käsissäsi, on Apustin. Se on tehty juuri si-
nua varten ja sen tarkoitus on auttaa sinut 
alkuun akateemisella opiskelutaipaleellasi. 
Apustimesta löydät paljon tärkeää tietoa 
mm. opiskelijoiden palveluista, ensi luku-
vuodesta, ja etenkin ensi syksystä. Selates-
sasi tämän suurenmoisen painotuotteen 
läpi huomaat, että jokainen sivu sisältää 
tärkeää informaatiota mitä pitää tehdä, 
missä ja milloin! 

Näiden tietojen lisäksi lehtykäinen sisäl-
tää mielenkiintoisia juttuja kuvituksineen 
niin AYY:stä, Maanmittarikillasta kuin 
teekkarielämästä. Se olisi siis hyvä sela-
ta aivan kannesta kanteen ennen koulun 
alkua! Jos päätät uhmata suositustani, etkä 
lue jokaista lehden sanaa, tulisi ainakin 
Fuksikapteenin tervehdys, ensimmäisen 
viikon lukujärjestys sekä muistilista koulun 
alkuun liittyvistä asioista (takakansi) lukea 
läpi. Tutki myös muita hyväksymiskirjeen 
mukana tulleita ohjeita.

Opas on pääosin kirjoitettu kandifukseja 
ajatellen, mutta maisterifukseillekin opas 
sisältää paljon hyvinkin tarpeellista tietoa. 
Orientaatioviikon päiväohjelma on maiste-
rifukseille hieman erilainen.

Jos kaipaat lisää informaatiota tai haluat 
muuten vain fiilistellä tulevia opiskeluitasi, 
seuraavilla linkeillä pääset ainakin hyvään 
alkuun:

http://maanmittarikilta.fi (Sinun kiltasi)

http://ayy.fi/ (Aalto-yliopiston ylioppilaskunta)

http://eng.aalto.fi/fi/  
(Insinööritieteiden korkeakoulu)

https://into.aalto.fi/ 
(Opiskelijoille suunnattu infokanava)

http://kela.fi/ (Kansaneläkelaitos)

Pidä Apustin visusti mukanasi, etenkin en-
simmäisellä viikolla se saattaa osoittautua 
korvaamattomaksi! Äläkä hätäile, vaikka 
tietoa tuntuisi olevan kauheasti, sillä kaikki 
selviää ajallaan, eikä kysyvä tieltä eksy.

Mukavia lukuhetkiä!
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Apustimen seuraavilla sivuilla on paljon 
tervehdyksiä ja niiden alussa onnitteluja uu-
desta opiskelupaikasta, joten eiköhän aloi-
teta: todella suuret ja lämpimät onnittelut 
pääsystäsi opiskelemaan Rakennetun ym-
päristön pääaineeseen, tai yhteen meidän 
maisteriohjelmistamme, sekä ennen kaikkea 
tervetuloa Maanmittarikiltaan! Voin omasta 
puolestani luvata, että teillä tulee olemaan 
edessänne paljon uusia asioita ja tuttavuuk-
sia mahtavine kokemuksineen, joista raken-
tuu ajan kuluessa unohtumattomia muis-
toja. Näiden muutaman opiskeluvuoden 
aikana näin on käynyt myös itselleni.

Suosittelen lukemaan tämän oppaan huolel-
lisesti läpi, sillä sen sisältämiä asioita ei ole 
sisällytetty tänne turhaan. Ylipäätään 

suurinta jännitystä voit lieventää lukemalla 
mitä syksy tuo tullessaa. Esimerkiksi en-
simmäisen päivän ja viikon aikataulu tai 
MAIK-varaslähdön päivämäärä kannat-
taa merkitä omaan kalenteriin. Otaniemen 
karttaankin on hyvä tutustua viimeistään 
ensimmäisen koulupäivän aamuna, jotta 
löydät oikeaan paikkaan. 

Korkeakouluopintojen aloittaminen uu-
dessa koulussa ja joillekin teistä jopa uudel-
la paikkakunnalla tarkoittaa uusia asioita, 
paikkoja ja ihmisiä.

Fuksikapteeninne
Laura Strömberg
+358 405469666
laura.stromberg@aalto.fi

Moni teistä ei välttämättä tunne ketään 
täältä entuudestaan. Kuitenkin useamman 
vuoden uusia opiskelijoiden vuosikursseja 
katselleena voin todeta, ettei se ole estänyt 
ketään tutustumasta uusiin ihmisiin ja 
luomasta loppuelämän kestäviä ystävyys-
suhteita vuosikurssista tai pääaineesta riip-
pumatta. Jotta te ette olisi niin hämillänne 
kuin voisitte olla opinnoista ja opiskeli-
jakulttuurista, niin teidän tueksenne eri 
alojen opiskelijajärjestöillä on onneksi ih-
misiä, jotka vastaavat uusien opiskelijoiden 
orientoimisesta toimintaan ja ottamisesta 
mukaan yhteisöön. Otaniemessä he ovat 
fuksikapteeneita ja meillä se olen minä.

Heippa, minun nimeni on Laura, jotkut 
kutsuvat Strömpäksi ja olen sinun ihan 
oma fuksikapteenisi Maanmittarikilta – ni-
misessä yhdistyksessä. Maanmittarikilta on 
1901 perustettu yhdistys, ja vaikka emme 
enää opinnoissa paljoa mittaile, on nimi 
jäänyt elämään. Te, uudet opiskelijat, olette 
yliopistotermistössämme fukseja tai osa 
teistä maisterifukseja.

Tehtävänäni on auttaa teitä perehtymään 
opiskelukäytäntöihin sekä Otaniemen 
ainutlaatuiseen teekkarikulttuuriin. Mo-
nia käytännön asioita en pysty ja ehdi itse 
tekemään, mutta onneksi en ole yksin. 
Minulla on apureita kuten ISOvastaava, 
ISOhenkilöt, Master’s Student Captain, 
maisteri-ISOt ja KV-ISOt, jotka esitellään 
jäljempänä oppaassa.

Kouluhan alkaa orientaatioviikolla maa-
nantaina 5.9. Ensimmäiselle viikolle ei 
kannata varata juurikaan omaa ohjelmaa, 
sillä erilaiset tapahtumat, johdantoluennot 
ja muu meininki pitävät huolen, että teke-
mistä riittää ja pääset tutustumaan muihin 
kanssaopiskelijoihin sekä Otaniemeen. 
Haluan korostaa teille verkostoitumisen 

merkitystä niin opintojen aikana kuin sen 
jälkeisessäkin pärjäämisessä. Voin myön-
tää, etten olisi itse pärjännyt kouluhom-
mien tuomissa haasteissa ilman neuvok-
kaita kavereitani. Kiperän ongelman kanssa 
pähkäileminen voi ratketa kilauttamalla 
kaverille, jonka erikoisosaamisalaa ongel-
ma on. Alan firmoihin pääsee tutustumaan 
lähtemällä ainejärjestöjen järjestämille ex-
cursioille, joiden kautta saa lisää tietoa yri-
tyksestä, tutustuu alan työntekijöihin ja saa 
mahdollisesti jopa kesätyöpaikan. Tulkaa, 
nähkää ja olkaa avoimin mielin kaikkea 
uutta ja uusia tuttavuuksia kohtaan, sillä 
tällöin saatte mahdollisimman paljon irti 
ensimmäisestä vuodestanne! 

Olen erittäin iloinen, että saan toimia op-
paananne fuksivuotenanne ja haluan, että 
teille kaikille tulee yhtä mieleenpainuva ja 
lämpimiä muistoja täynnä oleva vuosi kuin 
oli omani. Ja tiedän, että sitä tämä tuleva-
kin vuosi on. Vaikken mikään meteorologi 
olekaan, näyttävät merkit siltä, että kesästä 
on tulossa upea. Nauttikaa plehat ögoneil-
la ja ladatkaa akkunne syksyä varten. En 
malta odottaa, että näemme ja se tuleekin 
nopeammin kuin uskottekaan! 
Nähkäämme syksyllä tai jo Varaslähdössä!
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Fuksikapteenin tervehdys

KUKA, MITÄ JA MIKÄ?!
Laura Linnea Strömberg

22 vuotta vanha
Opiskelee Rakennettua ympäristöä 

(RYMiä)

Opintovuosia takana 3
Toteemieläin pingviini

Pelailee vapaa-ajallaan golfia



Opetus kandipääaineessa muodostuu mm. luento-opetuksesta, projektimuotoisista 
harjoitustöistä suunnittelun ja analyysin ryhmätöinä, esitys- ja palautetilaisuuksista, 
mittaustyön kenttäopetuksesta, laskuharjoituksista ja tietoteknisiin ohjelmiin perehty-
misestä.

Pääaine haastaa kriittiseen ja luovaan ajatteluun ja johtaa tarkastelemaan rakennetun 
ympäristömme problematiikkaa kokonaisvaltaisemmin ja eri näkökulmia ongelman-
ratkaisussa integroiden. Pääaineopinnoissa tarvitaan sekä kiinnostusta yhteiskunnalli-
siin ja taloudellisiin kysymyksiin että matemaattisia taitoja.

Terveisin,

Professori Raine Mäntysalo
Rakennetun ympäristön pääainevastaava

Rakennetun ympäristön yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä ei voi ylikorostaa. 
Se vastaa 70 prosenttia kansallisvarallisuudestamme, 50 prosenttia ilmastonmuutoksen 
hillintä- ja sopeutumismahdollisuuksistamme, 30 prosenttia bruttokansantuotteestamme 
ja 20 prosenttia työpaikoistamme. Rakennetun ympäristön kandipääaine rakentaa ko-
konaisvaltaista ymmärrystä monimutkaisen kaupunkitodellisuuden ja sen järjestelmien 
muutoksen hallitsemiseksi.

Rakennetun ympäristön kanditutkinnosta voit jatkaa diplomi-insinööriksi kiinteistö-
talouden sekä maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan aloilla. Niiden kautta saat 
valmiudet seuraavantyyppisiin toimenkuviin suuntautumisvalinnoistasi riippuen: kiin-
teistöjohtaja, kehityspäällikkö, kiinteistöarvioija, kiinteistöinsinööri, kaavoitusinsinööri, 
suunnittelujohtaja, maankäytön suunnittelija, liikennesuunnittelija ja -analyytikko.
 
Erilaisten sivuaine- ja vapaavalintaisten 
opintojen valintojen kautta saat kan-
diopinnoissasi monipuoliset mahdolli-
suudet profiloitua erilaisiin asiantunti-
jatehtäviin rakennettuun ympäristöön 
liittyen. Voit valita kanditutkintoosi 
itseäsi kiinnostavan sivuaineen ja voit 
täydentää ja suunnata tutkintoasi halua-
millasi vapaasti valittavilla opinnoilla. 
Kiinteistötalouden alaan liittyvää johta-
misosaamistasi voit kasvattaa esimerkiksi 
tuotantotalouden ja kauppakorkeakoulun 
kurssitarjonnalla. Vahvistaaksesi maan-
käytön suunnitteluosaamistasi voit 
valita yhdyskuntasuunnittelun kursseja 
arkkitehtuurin laitokselta sekä kursseja 
Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston 
yhteisestä Kaupunkiakatemia-kandi-
sivuaineesta. Yhdyskunta- ja ympäris-
töteknistä osaamistasi voit vastaavasti 
vahvistaa energia- ja ympäristötekniikan 
sivuaineella. Sivuaineopinnot rakennus-
tekniikasta voivat olla hyvä valinta rakennusten suunnitteluun osaamistaan laajentaville.

Korkeakoulun tervehdys
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Opiskelujen vastapainoksi Otaniemestä löytyykin jokaiselle varmasti juuri se oma juttu, jota 
tehdä vapaa-ajallaan.

Teekkarit ovat kautta pitkän historiansa näkyneet ja kuuluneet niin Otaniemessä kuin aikanaan 
Helsingissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan parhaiten äänekkäistä tempauksistaan, 
jäynistään, wappulehdistään sekä teekkarilauluistaan. Teekkarilakki, tuo tekniikan ylioppilaiden 
ylin ja arvokkain tunnus, on ollut käytössämme jo yli 120 vuotta. Teekkarit ovat tunnettuja pit-
kien perinteiden vaalimisesta jäämättä koskaan niihin jumiin. Teekkarikulttuuri onkin kaikkea 
sitä hassua tai hullua, mitä kulloisetkin teekkarit sattuvat keksimään.

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea oman fuk-
sikapteenisi tehtävänä on auttaa sinua opiskelijaelämän aloittamisessa sekä opastaa sinut fuk-
sivuotesi läpi kohti mahdollista Wappua, mikäli sellaisen teille päätän järjestää. Fuksivuotesi 
aikana pääset keräämään fuksipisteitä, joiden avulla voit osoittaa ansainneesi tupsulakin mah-
dollisena Wappuna. Fuksipisteet ovat mitä mainioin tekosyy tutustua teekkarikulttuuriin ja sen 
perinteisiin, hauskanpitoa unohtamatta! 

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

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

Turkka Helin
Fuksimajuri

Tervehdys arwoisa tekniikan ylioppilas, fuksi. 
Ensimmäisenä haluaisin onnitella sinua uudes-
ta opiskelupaikastasi ja toivottaa sinut tervetul-
leeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme. Olet 
tehnyt loistavan valinnan tulla opiskelemaan 
Aalto-yliopistoon!

Minä olen fuksimajuri Turkka Helin ja tehtä-
vänäni yhdessä fuksikapteeneiden ja ISOhen-
kilöiden kanssa on tehdä sinun fuksivuodestasi 
unohtumaton. Toimin ylioppilaskunnassamme 
AYY:ssä ja johdan kaikkien yhdistysten fuk-
sikapteeneista koostuvaa fuksitoimikuntaa eli 
tuttavallisemmin FTMK:ta.

Olet aloittamassa uutta vaihetta elämässäsi. 
Yliopisto on ympäristönä hyvin erilainen kuin 
vaikkapa lukio ja se mahdollistaakin aivan 
uudenlaisia kokemuksia. Akateeminen vapaus 
tuo mukanaan valtavasti mahdollisuuksia 
opintojen saralla, mutta vastapainona se tuo 
akateemisen vastuun. Voit suunnitella opintosi 
ja opiskelutahtisi hyvin vapaasti, mutta sinul-
la on myös vastuu opintojesi etenemisestä. 
Monialainen yliopisto mahdollistaa opintojen 
lisäksi ennennäkemättömän laajan opiskelija-
toiminnan. Otaniemessä opiskelee teekkarei-
den lisäksi myös kauppatieteen ylioppilaita, 
mikä luo niin opiskelun kuin opiskelijatoimin-
nan saralla täysin uusia mahdollisuuksia.

Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa 
sisään, on monella tapaa ainutlaatuinen ympä-
ristö tehdä ja kokea. Teekkaritoiminta tunne-
taan erityisesti ennakkoluulottomasta teke-
misen meiningistä. Tämä näkyykin valtavana 
määränä erilaisia tempauksia ja projekteja. 
Otaniemi on mitä mainioin paikka harrastaa ja 
kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä. 

Fuksimajurin tervehdys
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Grattis till din studieplats och välkom-
men till Aalto universitetet! Du skulle 
inte ha kunnat välja bättre, framför dig 
har du nämligen det fantastiska phuxå-
ret. 

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

Det kommer att ordnas en massa pro-
gram för er. Jag rekommenderar att mo-
digt 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 till-
räckligt med phuxpoäng kan nämligen 
få teknologmössan till Wappen (om den 
ordnas)!

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

Trevlig fortsättning på sommaren! Vi ses 
snart!

Kram!

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

Phuxivators hälsning
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Muita vaihtoehtoja asumisesta 
pääkaupunkiseudulla

Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS 
Pääkaupunkiseudun suurin 

opiskelija-asumisen järjestäjä. 
www.hoas.fi

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

Yksityiset palveluntarjoajat 
http://vuokrahuone.com

Opintotuki
Opintotuki koostu kolmesta osasta: opinto-
rahasta, asumislisästä ja opintolainasta.

*ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitet-
tu aikaisintaan 1.8.2014
**kuitenkin enintään kandidaatin ja mais-
terin tutkintoon yhteensä 50

Opintotuki on vastikkeellinen etuus. Yhtä 
nostettua tukikuukautta kohden on suori-
tettava vähintään 5 opintopistettä. Opinto-
tuki on tarveharkintainen etuus. Jokaista 
tuetonta kuukautta kohden saa tienata 
enintään 1970 € ja tuettua kuukautta koh-
den 660€. Katso lisää opintotuesta: 
http://www.kela.fi/opintotuki

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

Älä käytä opintotukikuukausia 
sairastaessa tai lomalla!
Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan” 
kannattaa välttää, sillä käytettyjä tukikuu-
kausia et saa takaisin, vaikka opintoja oli-
sikin vielä jäljellä. Sairasloman pitkittyessä 
voit hakea sairauspäivärahaa. 

Varmista ja kysy!
Opintotuessa on tapahtunut viime vuosina 
useita muutoksia. Älä siis kysy kaverilta 
– hän saattaa neuvoa sinua tahattomasti 
väärin. Parasta tukea ja ohjausta saat yli-
opiston opintotukipalveluista: 
opintotuki@aalto.fi

Terveys ja hyvinvointi
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huo-
lehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä 
yleisterveyden, suunterveyden ja mielen-
terveyden alueilla. Voit aina varata ajan 
YTHS:ltä, kun koet siihen olevan tarvetta. 
AYY:n jäsenmaksu sisältää YTHS:n vakuu-
tusluonteisen perusmaksun.

AYY lukuina
15 000 jäsentä
200 Yhdistystä

100M€ omaisuus
14M€ vuotuinen budjetti

n. 50 työntekijää
10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä

Satoja vapaaehtoisia

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on 
Aalto-yliopiston opiskelijana sinun yliop-
pilaskuntasi.  AYY tuo yhteen noin 15 000 
taiteen, suunnittelun, talouden ja teknii-
kan opiskelijaa.  Kaikki opiskelijat, jotka 
suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai 
ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n 
jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat 
voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. 
AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen palvelui-
ta ja mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista 
ja opiskelija-asumisesta huikeisiin vapaa-
ehtoispesteihin. Teemme työtä hyvinvoin-
tisi edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston 
opetuksen kehittämiseksi.

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

AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löy-
dät sivuilta: ayy.fi/jasenille/

Valtakunnallisia opiskelijakorttietuja 
löydät sivuilta: myfrank.fi

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun 
muassa opiskelijakorttiasiasi.

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

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelta muutta-
vat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja 
jaettaessa. Asuntoa voi hakea heti, kun 
vahvistus opiskelupaikasta on saapunut. 
AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa 
ns. fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen on 
asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta 
riippuen.

Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon 

ja lue ainakin tarkasti hakuinfo: 
ayy.fi/asuminen

Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän 
kautta: domo.ayy.fi/

Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimis-
to  (ostoskeskuksen ylätasolla)

Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 C, 5. kerros OOP-palvelu-
pisteen tilassa (sisäänkäynti ARTS-raken-

nuksen pääsisäänkäynnistä), Helsinki
arabia@ayy.fi, puh. 050 520 9489

Otaniemen  palvelupiste 
ja AYY:n asuntotoimisto

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

asuntotoimisto@ayy.fi, puh. 050 520 9410

Mikä ihmeen AYY?

Tervehdys Aalto-yliopiston ylioppilaskunnasta, 
sinun AYY:stasi!

Opintoraha*  335,32 €/kk
Asumislisä  enintään 201,60€/kk 
Opintolaina  400 €/kk

Tukikuukausia 
kandidaatin tutkintoon** 32
Tukikuukausia 
maisterin tutkintoon** 23

    12      13



Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit 
käyttää omaa kunnallista terveysasemaasi 
tai terveyskeskuspäivystystä.
Lisätietoja: pääkaupunkiseudun 
terveysneuvontanumero p. (09) 100 23

Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi 
pyynnön osallistua YTHS:n sähköiseen 
terveyskyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoi-
tettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 
terveydentilan kartoitukseen ja on erityisen 
tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jälkeen 
saat tarvittaessa kutsun terveydenhoitajalle 
ja/tai hammashoitoon. 

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä 
tahansa YTHS:n toimipisteen palveluja, 
myös muilla paikkakunnilla.
Lisätietoja: yths.fi

Huolissa, elämänhallinnassa ja uupumises-
sa auttaa esimerkiksi opiskelijoiden tuki-
keskus Nyyti. 
Lisätietoja: www.nyyti.fi

Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapal-
veluja tuottaa UniSport. Liikkujia palve-
levat liikuntakeskukset Helsingin yliopis-
ton keskustakampuksella, Kumpulassa, 
Meilahdessa, Otaniemessä sekä Töölössä. 
UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryh-
mäliikuntaa, palloilua, kuntosalit, erilaisia 
kursseja sekä kiipeilyä. 
Lisätietoa:  www.unisport.fi.

Liikkuminen 
pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne 
alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kir-
joilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kau-
niainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja 
joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. 
Opiskelijan alennuslippu myönnetään 
myös seutulippualueella tilapäisesti asuville 
ulkomaisille vaihto-opiskelijoille, jos lipun 
myöntämisperusteet muuten täyttyvät.

Lisätietoja hinnoista, matkakortin hank-
kimisesta ja alennuslippuhakemus löytyy 
sivulta www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusli-
put/opiskelijat

Yhteydet Aallon kampuksille ja 
kampuksien välillä
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhai-
ten liikennelaitosten aikataulukirjoista tai 
reittioppaasta osoitteessa www.reittiopas.fi, 
josta löydät helposti ajankohtaiset joukko-
liikenneaikataulut ja -reitit.

Opiskelijana kaukoliikenteessä
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamat-
koista. Lisätietoa: www.vr.fi.

Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % 
vähintään 80 kilometrin pituisesta linja-au-
tomatkasta. 
Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.

Sekä junissa että busseissa opiskelija-alen-
nuksen saamiseksi tarvitaan voimassa 
oleva opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppi-
laskunnan jäsenmaksusta ei oikeuta alen-
nukseen!  

YTHS:n toimipisteet 
pääkaupunkiseudulla

Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki 

TOKYO on koko Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulun eli ARTS:n opiskelijajärjestö ja sen tärkeänä teh-
tävänä on opiskelijoiden edunvalvontatyö  korkeakoulussamme. 
TOKYO ylläpitää suhteita niin koulun sisällä opiskelijoiden ja 
koulun johdon sekä henkilökunnan välillä, kuin koulun ulko-
puolella muiden korkeakoulujen ja yritysyhteistyökumppanien 
kanssa. TOKYO näyttäytyy myös ARTSn ulkopuolisena yhteis-
kunnallisena vaikuttajana sekä taidealojen opiskelijoiden oi-
keuksien puolustajana.

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

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

Hallituksen jäsenten vastuualueita ovat esimerkiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 
sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, kansainvälisyys, viestintä, yrityssuhteet, alumnisuh-
teet ja työelämä, ainejärjestöyhteistyö, uudet opiskelijat ja tutorointi, Poppoo, tapahtumat 
eli Sheryl, taide- ja kulttuurialojen oppilaitosten välinen yhteistyö ja liikunta.

Hallitus kokoustaa kerran viikossa. Uusi hallitus valitaan aina syksyllä TOKYOn syys-
kokouksessa. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa TOKYOn jäsenistä vuosikurssiin tai 
kokemukseen katsomatta, sillä vuosi hallituksessa on aina uudenlainen oppimiskokemus.
Hallituksen toiminnan perustana on tietenkin pohjaton rakkaus kouluamme ja muita 
opiskelijoita kohtaan. Mikäli siis sydäntäsi painaa jokin tai kaipaat hyvää huumoria - ota 
empimättä yhteyttä! Tai tule muuten vain höpöttelemään, vaikkei niin asiaa olisikaan.

TOKYO

   14      15



Morjensta pöytään ja tervetuloa Maanmittarikiltaan!

Maanmittarikilta on yhdistys, joka yhdistää rakennetun ympäristön (ja aiempien koulu-
tusohjelmien) opiskelijat yhteen opintojen ja vapaa-ajan parissa. Tulet varsin pian huo-
maamaan oman kiltamme ja myös muiden Aalto-yliopiston kiltojen tärkeimmän idean; 
kasvattaa teistä uusista opiskelijoista teekkareita ja järjestää toinen toistaan hauskempaa 
aktiviteettia jäsenille! Killan tehtävänä on myös valvoa etujamme korkeakoulussa ja yli-
oppilaskunnassa, ei siis pelkkää sirkushuvia! 

Maanmittarikilta on kooltaan koko Otaniemen pienimpiä, mutta se seikka tekeekin 
killastamme mitä perheimmän. Killan touhuissa saa olla oma itsensä samanhenkisten 
ihmisten parissa. Kilta auttaa, tukee ja ohjaa sinua ja muita ensimmäisen vuoden opiske-
lijoita ja perehdyttää teidät teekkarikulttuuriin ja kiltatoimintaan. Kilta järjestää vuoden 
aikana lukuisia perinteisiä tapahtumia ja välillä myös uusia perinteitä luodaan! Keväisin 
ratkotaan aina killan Beer Pong -mestarit ja syksyisin kierretään Suomea bussilla ja vie-
raillaan alan yrityksissä, mainitaan nyt vaikka nämä tähän alkuun! Sitsien ja muiden ke-
mujen ohella järjestämme erilaisia tapahtumia yritysten, muiden kiltojen ja yhdistysten, 
kuten Rakennusinsinöörien liiton (RIL) kanssa. Tapahtumissa oppii helposti tuntemaan 
meitä vanhojakin opiskelijoita eli ”jääriä”. Saatat jopa aloittaa uusien kavereidesi kanssa 
oman yrityksen, onhan niitäkin täällä nähty!

Maanmittarikiltaa pyörittää 11-henkinen hallitus, joista jokaisella on oma virkansa. On-
neksi meillä on apunamme myös ripakopallinen toimihenkilöitä yrityssuhdesihteeristä 
pyyhkeenpesijään asti! Paras puoli killassamme on se, että toimintaan voi tulla mukaan 
aina. Oman fuksivuoteni jälkeen tein hetken muita juttuja 
ja kappas kummaa, neljäntenä vuotenani olenkin killan 
puheenjohtaja. Kaikenlaista! 

Tulet kuulemaan tätä sanontaa paljon: nauti fuksivuodes-
tasi! Ota kaikki ilmainen ilo irti mitä tarjotaan. Toisaalta 
on ne muutkin opintovuodet aika namuja! Ennen pitkää 
tulet huomaamaan oman kehityskaaresi opinnoissa ja 
kantamassasi vastuussa opintovuosiesi karttuessa ja jonain 
päivänä huomaat olevasi alan rautainen ammattilainen: 
diplomi-insinööri. 

Great, mennään näillä eteenpäin syksyyn asti! Nähdään 
silloin!

Olli Peltomäki
Maanmittarikillan puheenjohtaja

Killan puheenjohtajan tervehdys
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Isäntä & Emäntä
Suurimman osan killan tapahtumista järjestää 
kiltamme isäntä Emilia Taskinen sekä emäntä 

Ida-Maria Korhonen. Tämän dynaamisen duon an-
siosta voit nauttia niin sitseistä kuin saunailloistakin. 
Idan ja Emilian ei kuitenkaan tarvitse selvitä kaikesta 
kahdestaan, sillä heillä on joukko apureita eli apuIE. 

Heidät tulet varmasti tapaamaan heti syksyllä!

Ulko- ja kulttuurimestari
Suhteista muihin opiskelijajärjestöihin, kulttuuriekskursioista ja -tapahtumis-
ta sekä ulkomaalaisista (-paikkakuntalaisista) riennoista huolehtii hallituksen 
herttainen Tiiamari “Tintti” Tolonen. Lippuja kärkytään moniin approihin 

sekä etenkin syksyllä järjestettävään kotimaan PuoliPitkälle eli PP:lle.

Master’s Student Captain
Aallon uudistusten myötä Otaniemeen saapuu entistä enemmän uusia 

maisterivaiheen opiskelijoita muista korkeakouluista ja jopa ulko-
mailta (siksi englanninkielinen titteli). Joukossa on myös lyhytaikai-
sia vaihto-opiskelijoita. Tämän varttuneemman väen integroiminen 
teekkariyhteisöön on haaste, johon “maisterikapteeni” Heikki Salko 

tarttuu tiiviissä yhteistyössä ISOhenkilöiden, muiden yhdistysten sekä 
opetushenkilökunnan kanssa. Kuten fuksikapteenilla virka kestää 1,5 

vuotta mahdolliseen Wappuun asti.

Opintomestari
Koulutuspolitiikan mestari, edunvalvonnan keihäänkärki ja uusien opis-
kelijoiden lähin turva kouluun liittyvissä kysymyksissä on opintomesta-

rimme Pinja Raitanen. Hän pitää opiskelijoiden äänen kuuluvilla jatkuvi-
en uudistusten ja muutosten keskellä sekä hoitaa suhteita niin yliopiston, 

korkeakoulun kuin Rakennetun ympäristön laitoksenkin suuntaan.

Geometreksen päätoimittaja
Killan omasta neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä lehdestä ja osittain myös 
sen sisällöstä vastaa hallituksen inDesign-jumalatar Anni Kolehmainen. 

Kiltalehtien eliittiin kuuluva Geometres on ajan ja ihmisten hermoilla 
elävä painotuote, joka enemmän tai vähemmän kuvaa killan toimintaa, 

yleensä vähemmän. Painoversion lisäksi Geometres putkahtaa myös killan 
nettisivuille mittareiden ihmeteltäväksi ja tällä hetkellä Anni onkin myös 

killan www-vastaava. 

  Maanmittarikillan hallitus
  Killoista perhein               

Puheenjohtaja
Killan puheenjohtajan nuijaa vuonna 2016 paukuttelee hallituksen 
kurinpitäjä Olli Peltomäki. Puheenjohtajan tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluu vastata killan toiminnan laillisuudesta ja sääntöjenmu-
kaisuudesta, ylläpitää ulkosuhteita mm. Aalto-yliopiston ylioppi-
laskunnan, MIL ry:n, Maanmittarikillan Tuki ry:n, RIL ry:n sekä 
muiden kiltojen suuntaan. Puheenjohtaja kutsuu koolle ja johtaa 
puhetta killan hallituksen kokouksissa. Hän myös vastaa viime 

kädessä killan hallituksen naisten ja Heikin sekä jäsenistön hyvin-
voinnista.

Sihteeri
Sihteerinä toimii Julianna “Nanna” Porkka, joka kirjoittaa pöytäkirjat 
killan ja hallituksen kokouksissa. Hän myös lähettää jäsenistölle viikko-
tiedotteita ja huolehtii, että kiltahuoneella on kahvia ja maitoa. Sihteeril-

lä on lisäksi sihteerin pikkuapulaisia, jotka auttavat häntä tarvittaessa.

Rahaston hoitaja
Killan varoista vastaa Rahastonhoitajamme Kia Koskela, joka pitää hal-

lituksen kukkaron nyörit kireällä, ettei investoinnit lähde aivan lapasesta. 
Tuttavallisemmin rahis huolehtii ettei menot ylitä tuloja. Kiltaan liittyvis-

sä raha-asioissa kannattaa siis olla yhteydessä Kiaan.

Fuksikapteeni
Syksyllä tulevat fuksit eivät tule jäämään heitteille, sillä heistä huolehtii 
killan Fuksikapteeni Laura ”Strömppä” Strömberg yhdessä ISOhenki-
löiden korvaamattomalla avustuksella. Fuksikapteenin tehtävänä on ajaa 

fuksien etua, saada jokainen uusi tulokas tuntemaan itsensä tervetulleeksi 
ja tutustuttaa heidät niin kiltaan kuin teekkariperinteisiin. Fuksikapteenin 
virka poikkeaa muista hallitusviroista, koska se on 1,5 vuotta kestävä vir-
ka, joka loppuu mahdollisena Wappuna kun fukseista kasvaa teekkareita.

Yrityssuhdemestari
Killan sponsorituotoista ja MK Networkista vastaa kiltamme myynti-
tykki ysvi Aino Ruohola. Hänen toimenkuvaansa kuuluu siis sopivien 

yhteistyökumppaneiden väsymätön kyttäys niin kiinteistö-, maanmitta-
us- kuin rakennusalalta. Ilman alan yritysten tukea ei kiltamme pitkälle 

pötkisi.
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Terppa! Suuren suuret onnittelut uudesta opiskelupaikasta, loistavasta valinnasta liittyä Maan-
mittarikiltaan ja tervetuloa Otaniemeen! Monille teistä tulevaisuus, yliopisto-opiskelu ja Teekka-
rien toiminta ovat vielä hämärän peitossa, mutta voin kuitenkin taata, että jokainen löytää oman 
paikkansa Otaniemessä. Minä olen Netta, MK:n ISOvastaava, ja aloitan syksyllä toisen opiske-
luvuoteni. Toimenkuvani on ISOhenkilöiden ohjaaminen sekä Fuksikapteenin (eli Strömpän) 
avustaminen.

Keitä ovat ISOhenkilöt?
ISOt ovat useimmiten toisen vuoden opiskelijoita, jotka ovat fuksien, eli juuri sinun, lähin tuki 
ja turva ensimmäisen vuoden. Tapaatte ISOnne jo MAIK-varaslähdössä tai sitten ensimmäise-
nä päivänä, kun saavutte Otaniemeen, ja he opastavat teitä aina koko lukuvuoden loppuun asti. 
Heidän lisäksensä ohjelmaa tarjoavat myös killan liikuntatutorit, joiden kanssa pääsee erinäisiin 
lajikokeiluihin mukaan. (ISOhenkilöt ovat verrattavissa mm. lukion tutoreihin, teekkaripiireissä 
heitä kuitenkin kutsutaan ISOhenkilöiksi ja heidän toimenkuvansa on laajempi.) 

Yliopistomaailmaan siirtyminen on monille ISO harppaus, mutta ei huolen häivää, sillä ISOt ovat 
aina valmiina auttamaan teitä. Kannattaa lähteä jo heti ensimmäisestä päivästä alkaen ennakko-
luulottomasti ja rohkeasti tutustumaan uuteen ympäristöön, opiskelijaelämään ja teekkariuden 
saloihin. ISOt opastavat ja vastaavat joka ikiseen kysymykseen, joka teitä askarruttaa ja opettavat 
teitä tekemään asiat teekkarimaisella tyylillä fuksivuotenne aikana! Muistakaa, että ISOtkin ovat 
joskus olleet fukseja ja kokeneet samat tilanteet, joten kysykää aina mitä ikinä mieleen juolahtaa, 
sillä tyhmiä kysymyksiä ei ole. 

Ensimmäisenä päivänä teidät jaetaan fuksiryhmiin ja saatte 
omat ISOt, jotka lähtevät tutustuttamaan teitä ryhmänne kanssa 
Otaniemeen. Kierrellessänne ISOt kertovat ja esittelevät kaiken 
olennaisen ja epäolennaisen kampusalueesta; kirjasto, ATK-luo-
kat, luentosalit, mikä on matkakortti ja miten sitä käytetään, 
ja parhaat ruokapaikat. Ensimmäisten viikkojen aikana ISOt 
opastavat tietä teille kädestä pitäen ja pitävät seuraa myös va-
paa-ajalla. He huolehtivat, että olette oikeassa paikassa oikeaan 
aikaan, opettavat teille ikivanhoja teekkariperinteitä sekä juhli-
vat kanssanne aina aamusta iltamyöhään. ISOjen lisäksi tulette 
saamaan paljon ystäviä niin omasta killasta kuin sen ulkopuolel-
takin. Kavereiden kanssa on paljon hauskempaa tehdä laskarei-
ta, yrittää ymmärtää luennoitsijaa ja hajota porukalla Pythonilla 
koodaamiseen! Kun tentit ja välikokeet on suoritettu, lähdetään 
tietenkin porukalla juhlimaan ja pitämään hauskaa!
Toivottavasti nähdään jo varaslähdössä, mutta viimeistään ekana 
päivänä!

Syksyä ja koulun alkua odotellen,
Netta Maijala
ISOvastaava ’16

Vasikat

International 
Tutors

Vesinokkaeläimet

Maantiekiitäjät
Sopulit

Maisteri-ISOt

ISO-henkilöt - oppaasi 
Otaniemeen
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Vuoden fuksi

Fuksivuoteni Aalto-yliopistossa ja Maanmittarikillassa on hujahtanut ohi todella nopeas-
ti. Vuoden aikana on ehtinyt sattua ja tapahtua vaikka mitä ikimuistoisia asioita, joita en 
olisi osannut odottaa. Erilaisia tapahtumia ja uusia tuttavuuksia, joiden kanssa on yhdes-
sä koettu paljon hienoja ja unohtumattomia hetkiä.

Vuosi sitten saatuani tämän samanlaisen lehtisen, 
kiinnitin huomiota MAIK-varaslähtöön. Aluksi 
emmin varaslähtöön lähtemistä, mutta puhuttua-
ni vanhan mittarituttavani kanssa, päätin lähteä 
mukaan. Päätöstäni en ole katunut päivääkään, 
sillä MAIK-varaslähdössä tuli tavattua jo monen 
monta uutta tulevaa opiskelukaveria ja kiltamme 
huikeat ISOhenkilöt. Suosittelen siten kaikkia 
lähtemään mukaan MAIK-varaslähtöön, sillä siel-
lä saat jo hieman esimakua tulevasta fuksivuodes-
ta, ja pääset viettämään hauskaa viikonloppua uu-
sien tuttavuuksien kanssa! Koulun alkaminenkin 
on paljon hauskempaa kun muistaa muita fukseja 
ja ISOja varaslähdöstä, ja on siten jo muutama 
tuttu kasvo heti ensimmäisenä päivänä vastassa.

Teekkarikulttuurista tulette samaan irti eniten 
siten, että lähdette aktiivisesti, ennakkoluulotto-
masti ja positiivisella asenteella mukaan kaikkeen 
mahdolliseen heti MAIK-varaslähdöstä tai sitten 
viimeistään orientaatioviikosta alkaen! Fuksi-
vuotenne aikana tulette oppimaan ja kokemaan 
paljon teekkariudesta, mikä kaikki kruunataan 
mahdollisena Wappuna hohtavan valkoisella 
teekkarilakilla ja unohtumattomalla fuksiwapulla, 
jonka voitte kokea vain kerran.

Ensimmäisellä viikolla tulette näkemään ja kokemaan paljon uusia asioita, joiden askar-
ruttaessa kannattaa rohkeasti kysyä teidän tukenanne olevilta ISOhenkilöiltä apua – he 
ovat täällä teitä varten ja auttavat mielellään!
Toivon, että teidän fuksivuotenne tulee olemaan vähintään yhtä huikea ja unohtumaton 
kuin mitä oma fuksivuoteni oli!

Syksyä innolla odottaen,
Netta Maijala
Vuoden fuksi 2015

ENGijENGi
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IK eli
Rakennusinsinöörikilta

Pääaine: Energia- ja ympä-
ristötekniikka (ENY)

Kippari: Lauri
Sisäänotto: 95 Opiskelijaa

Perustettu: 1913
Haalarit: Rakentajansiniset, 
joissa vihreä hiha ja taka-

tasku

MK eli
Maanmittarikilta

Pääaine: Rakennettu 
ympäristö (RYM)

Kippari: Laura
Sisäänotto: 45 Opiskelijaa

Perustettu: 1901
Haalarit: Mattamustat, 

joissa fuksian värinen hiha 
ja reisitasku

KIK eli
Koneinsinöörikilta

Pääaine: Kone- ja raken-
nustekniikka (KJR)
Kipparit: Tuukka

& Paavo
Sisäänotto: 150 Opiskelijaa

Perustettu: 1915
Haalarit: Vaaleanpunaiset

Rakennetun ympäristön koulutusohjelma kuuluu Aalto-yliopiston Insinööritieteiden kor-
keakoulun piiriin, jossa opiskellaan myös Kone- ja Rakennustekniikkaa sekä  Energia- ja 

Ympäristötekniikkaa. Näiden kahden killan, Rakennusinsinöörikillan ja Koneinsinöörikillan 
sielunmaailma sopii täysin Maanmittarikillan kanssa yhteen. Yhdessä muodostamme Aal-

to-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun – Aalto ENGin!  Nämä haalarit kannattaa painaa 
mieleen, sillä tällä porukalla tulemme vuoden aikana parantamaan maailmaa ja levittämään 

ENGin ilosanomaa koko Otaniemen kansalle! Tässä vielä pieni tietopaketti jokaisesta killasta!



                   

Tervetuloa MAIK-varaslähtöön

MITÄ?  Ohjelmassa hauskanpitoa, tutustumista ja rentoa kesämeininkiä!
MILLOIN?  20.-21.8.2016 Keravanjärven leirikeskuksessa, Mäntsälässä
MITÄ MAKSAA? 5 euroa sisältäen kuljetukset, majoituksen ja ruokailun 
ILMOITTAUTUMINEN ja lisätietoa: www.maik.ayy.fi ja Facebook-eventissä

MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikillan yhteinen 
ammattiainejärjestö, johon sinun on mahdollista liittyä aloittaessasi opin-
not jollain kyseisistä aloista. Yhdistyksen tavoitteena on luoda mahdolli-
suuksia verkostoitumiselle alojen välillä jo opiskeluaikana, ennen työelä-
mään siirtymistä, erilaisten tapahtumien merkeissä rennossa ilmapiirissä.

MAIK:in vuosittaisiin perinteiksi muodostuneisiin tapahtumiin kuuluvat 
muun muassa teemasitsit syksyllä ja risteily Tukholmaan keväällä. MAIK:in 
jäseneksi kannattaa liittyä jo siksi, että pääset tutustumaan mahdollisiin 
tulevaisuuden työkavereihisi, ja tapahtumissa on vuosien kokemuksen pe-
rusteella hurjan hauskaa! MAIK:in jäseneksi liittyminen on täysin ilmaista.

MAIK:in meininkeihin on mahdollista päästä mukaan jo ennen opintojen 
alkua: tänä vuonna MAIK-varaslähtö järjestetään Mäntsälässä Keravan-
järven leirikeskuksessa. Varaslähdössä pääset tutustumaan uusiin opiske-
lijatovereihisi ja kokemaan MAIK-henkeä jo ennen orientaatioviikon ja 
varsinaisten opintojen alkua. Tule siis pitämään hauska viikonloppu ISOjen 
pitämien rastien sekä rennon ilmapiirin merkeissä!

Nähdään varaslähdössä!
MAIK-hallituksen puolesta,
Emma Savela
MAIK-yhdistyksen puheenjohtaja

                 -Varaslähtö 20.-21.8
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Opiskelu korkeakoulussa eroaa melkoisesti siitä, mihin olet tähän mennessä tottunut. Tässä 
seuraakin pieni opas Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa opiskeluun. Kannattaa 
silti aina muistaa, että jokainen oppii omalla tavallaan.

Ilmoittautuminen
Yliopistossa jokaiselle kurssille sekä tentteihin täytyy ilmoittautua erikseen, tämä koskee myös 
lukuvuosi-ilmoittautumista. Kursseihin saattaa sisältyä laskareita tai harjoitustöitä, joihin tulee 

ilmoittautua ja se tehdään WebOodin kautta. Ilman ilmoittautumista ei opintosuorituksia kirjata 
minnekään. Ensimmäiset kurssi-ilmot tehdään ISOjen kanssa eli siitä ei tarvitse stressata!

Lukujärjestys
Yliopistossa vallitsee akateeminen vapaus eli kukaan ei pakota sinua opiskelemaan, vaan vastuu 
on sinulla itselläsi. Saat itse valita milloin ja mitkä kurssit käyt. Osa kursseista sisältää kuitenkin 
esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietyssä järjestyksessä. Opiskelijoiden onneksi on 
laadittu mallilukujärjestys, johon on merkitty kursseja, jotka on hyvä käydä kunakin vuonna. 

Mallilukkariin voi myös ottaa ylimääräisiä kursseja, jos kokee sen tarpeelliseksi. Liikaa ei kanna-
ta ottaa, jotta jaksaa opiskella asiat kunnolla! Apua lukujärjestyksen kanssa saa mm. opintoneu-

vojalta. Mallilukujärjestykset löytyvät into.aalto.fi ja sieltä Insinööritieteiden korkeakoulu.

Opintomateriaali
Yleensä jokaisella kurssilla on materiaalina kurssikirja, luentomateriaalit tai -kalvot. Kurssikirjo-
ja löytyy Aalto-yliopiston kirjastosta, laitosten kirjastoista sekä joskus myös kaupunginkirjastois-
ta. Kirjoja voi ostaa Yliopiston kirjakaupasta ja muista kirjakaupoista. Kirjoja kannattaa kysellä 

myös vanhemmilta tieteen harjoittajilta. Kurssikirjat ovat yleensä kalliita ja ne kannattaakin 
ostaa käytettyinä. Kirjojen lisäksi kursseilla käytetään usein luentomonisteita. 

Luennot ja laskarit/harkat
Kurssien opetus tapahtuu pääosin luennoilla, joilla käydään aihetta läpi tarkemmin kuin luen-
tokalvoissa ja opitaan kuulemalla. Luennot ovat keskeinen osa opetusta, vaikka läsnäolopakko 
vaihtelee kursseittain. Tenteissä saatetaan kysyä myös luennoilla puhuttuja aiheita. Kannattaa 
siis harkita kahdesti jättääkö luentoa välistä. Laskuharjoituksissa nimenmukaisesti lasketaan. 

Paikalla on kurssiassistentti opastamassa ja neuvomassa tehtävien kanssa. Laskareissa voi selvi-
tellä luennoilla epäselviksi jääneitä asioita assistentin avustuksella. Harjoitusten luonne riippuu 
kurssista ja ne saattavat sisältää laskemisen lisäksi esim. laboratoriotöitä tai ohjelmointia. Usein 
laskareihin kuuluu myös ennakkotehtäviä, joita voidaan tuttavallisemmin kutsua ”kotitehtävik-

si” ja ne voivat vaikuttaa kurssiarvosanaan. Joihinkin "kotitehtäviin" saat apua Laskutuvasta.

Tentit ja välikokeet
Moni kursseista päättyy tenttiin. Tentissä testataan koko kurssin aiheiden osaamista ja sisäistä-
mistä. Välikokeet käsittävät hieman pienemmän asiakokonaisuuden kurssista. Molempiin luke-

minen kannattaa aloittaa ajoissa, ettei aiheen laajuus (lukioon verrattuna) pääse yllättämään! 

Opinnot ja sinäOpinnot ja sinä Opiskelun ABC

Hei ja onnittelut uudesta opiskelupaikasta! 
RYMiläisenä pääset katsomaan ympäristöämme täysin uusista näkökulmista ja tältä tu-
levaisuuden alalta löytyykin mielenkiintoisia haasteita varmasti jokaiselle. Olen itse ensi 
syksynä toisen vuoden rakennetun ympäristön opiskelija sekä Aalto-yliopiston Insinöö-
ritieteiden korkeakoulun opintoneuvoja ja ISO-henkilö. 

Uusissa opinnoissa (ja vähän vanhemmissakin) tulee varmasti jos jonkinlaisia kysymyk-
siä ja tilanteita eteen, silloin onkin onni, että meillä Aallossa on ympärillämme monta 
verkostoa erilaisia auttajia. Opintoneuvojana työni on opastaa ja auttaa sinua erilaisissa 
opintoihin ja laajemminkin opiskeluun liittyvissä asioissa. Jos et ole varma keneen tai 
minne ottaa yhteyttä, neuvomme myös siinä! Tyhmiä kysymyksiähän ei olekaan ja apua 
kannatta ehdottomasti pyytää mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Myös opis-
kelukavereilta saa usein helposti ja nopeasti apua ja tukea, sekä vanhemmatkin opiskelijat 
varmasti auttavat mielellään mieltä painavissa asioissa. Orientaatioviikolla tutustutte laa-
jemmin kiltamme ISO-henkilöihin, jotka toimivat myös opintotutoreina ja auttavat siten 
myös opintoihin liittyvissä asioissa.  

Yliopisto-opiskeluun kuuluva akateeminen vapaus todella tuo vapautta valita miten itse 
opiskelee. Kursseilla saattaa olla pakollisia harjoitusryhmiä tai muita omia vaatimuksia ja 
rajoitteita, mutta varsinkaan luennoilla on harvoin läsnäolopakkoa. Käytännössä voit siis 
hyvin pitkälle itse valita mitä, milloin ja miten opiskelet. Tämän mukana tuleekin suuri 
vastuu omista opinnoista ja niiden suunnittelusta. Kukaan ei tule kyselemään perääsi 
puuttuvia osasuorituksia kursseilta tai valvomaan suoritatko oikeat kurssit. Tasapainon 
löytämiseen tämän vapauden ja vastuun välille kannattaakin käyttää monipuolisesti eri 
verkostoja avun saamiseksi!

Kannattaa käydä tykkäämässä Facebookissa “Aalto ENG Opintoneuvola” ja ”Aalto First 
Year Experience” –sivuista. Opintoneuvolan sivuilla on mahdollista saada paljon lisää 
apua, vaikka myös chatin kautta! Voit myös käydä katsomassa intosta opintoneuvojien 
päivystysajat ja tulla käymään Konetalon pisteellä Otakaari 4:ssa tai laittaa sähköpostia 
osoitteeseen ”advisors-eng@aalto.fi”. Aalto First Year Experience toimii hyvänä tieto-
lähteenä ensimmäiseen vuoteen liittyvissä käytännön asioissa, 
mahdollisuuksissa ja tapahtumissa.

Tule tervehtimään ja vetämään hihasta minua tai toista opin-
toneuvojaamme Winnietä, kun törmätään, mielellämme vas-
taamme helppoihin tai haastaviin kysymyksiin, mitä vain sattuu 
löytymään. Nähdään syksyllä!

Anu Castren
Mittari 
Opintoneuvoja Aalto ENG ja ISO-henkilö 2016 
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Tie tutkinnosta toiseen ei ole kaikille ihan päivänselvä asia, joten tämä artikkelin tarkoituksena on 
avata hieman nykyistä tutkintorakennetta, jota pitkin jokainen teistä uusista opiskelijoista valmis-
tuu jonain päivänä diplomi-insinööriksi.

Diplomi-insinöörin tutkinto on kaksivaiheinen. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin opiskellaan kan-
divaiheessa tekniikan kandidaatin tutkinto joka on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Kandidaatin 
tutkintoon sisältyy perusopinnot 70op, vapaasti valittavia opintoja 25op, oman kandipääaineen 
opinnot 50+10op ja sivuaine 25op. Kandipääaineopintojen 10op tarkoittaa kandidaatintyötä, joka 
on tutkielma jostain aiheesta, joka ei ole kuitenkaan diplomityön laajuinen. Yhdessä vuodessa on 
laskettu suoritettavaksi 60op edestä kursseja.

Kandivaiheen pääaineenne, Rakennettu ympäristö, määrittää opintojanne ensimmäisen kolmen 
vuoden ajan. Kanditutkinnon kurssien jälkeen siirrytään kohti erikoistumista aineopinnoissa eli 
maisterivaiheeseen. Yleisin vaihtoehto on siirtyä johonkin oman korkeakoulun, meidän tapauk-
sessamme Insinööritieteiden korkeakoulun, tarjoamaan maisteriohjelmaan. Käytännössä moni 
teistä tulee todennäköisesti siirtymään kahteen erityisesti teille rakennetun ympäristön opiske-
lijoille suunnattuun vaihtoehtoon, jotka ovat Real Estate Economics (kiinteistötalous) sekä Spa-
tial Planning and Transportation Engineering (maankäytön ja liikennetekniikan suunnittelu). 
Menestys opinnoissa helpottaa toisaalta muihinkin maisteriohjelmiin suuntautumista, etenkin jos 
oma sivuaineenne sitä tukee.

Kun tekniikan kandidaatin paperit ovat taskussa, haetaan johonkin maisteriohjelmaan. Maiste-
riohjelman rakenne on myös jaettu pääaineopintoihin, vapaavalintaisiin ja diplomityöhön. Toden-
näköisin ja helpoin suuntautuminen tapahtuu kiinteistötalouden, tai maankäytön ja liikennetek-
niikan suunnittelun maisteriohjelmiin.

RAKENNETUN YMPÄRISTÖN KANDITUTKINNON RAKENNE

Perusopinnot
70 op

Rakennetun ympäristön 
pääaineopinnot

50 op

Kandidaatintyö
10 op

Sivuaine
25 op

Vapaasti 
valittavat

25 op

TEKNIIKAN KANDIDAATIN 
TUTKINTO Liikennetekniikka ja 

maankäytön suunnittelu

Kiinteistötalous

Muut insinööritieteiden 
maisteriohjelmat

Muiden korkeakoulujen 
maisteriohjelmat

Opintojen ohjaus ja neuvonta
Opinto-ohjausta ja neuvontaa antavat monet eri tahot kuten akateemiset ohjaajat, opintotuutorit/
ISOhenkilöt, opintoneuvojat ja oppimispalvelujen henkilökunta. Kurssikohtaista neuvontaa anta-
vat kyseisen kurssin opettajat. Ohjauspalveluita tarjotaan myös Aallon tasolla. Lisäksi järjestetään 
erilaisia opintoihin liittyviä informaatiotilaisuuksia.

Pääaineen opintoasioita hoitavat koordinaattorit ja opintosihteerit. Kansainvälisten
asioiden suunnittelijoihin voi olla yhteydessä vaihto-opintoihin liittyen. 
Yhteystiedot: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Yhteystiedot

Opintoneuvojat 
Opintoneuvojat auttavat kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Kysymykset voivat liittyä 
esim. opiskeluprosessiin, yksittäisiin kursseihin, kurssikorvaavuuksiin tai pää- ja sivuainevalin-
toihin. Opintoneuvojien yhteystiedot; email: advisors-eng@aalto.fi, puh. 050 406 4409
Opintoneuvojat ovat tavattavissa vastaanottoaikoina, jotka päivitetään 
Into-sivulle: https://into.aalto.fi/display/fimastereng/Opintoneuvojat

Starting Point
Virallisia läsnäolotodistuksia ja opintosuoritusotteita saat myös ma - pe klo 10 - 12 Aalto-yliopis-
ton yhteisestä Starting Pointista osoitteesta Otakaari 1, huone Y199. 
Avoinnna ma-pe klo 10-12, puh. 029 442 9280.
Opiskelijapalvelupisteessä voit hoitaa mm. seuraavia asioita:
1) Opiskelu- ja läsnäolotodistukset
2) Viralliset opintorekisteriotteet
3) Lukukausi-ilmoittautumiset
4) Nimen- ja osoitteenmuutokset
Lisätietoa ja tarkemmat palveluajat: https://into.aalto.fi/display/fi/Yhteystiedot

Akateeminen ohjaus
Uudet opiskelijat jaetaan ryhmiin, joille nimetään ISOhenkilö (opintotuutori) ja korkeakoulun 
henkilökuntaan kuuluva akateeminen ohjaaja. ISO on opiskelijan tukena ensimmäisen opiskelu-
vuoden ja akateeminen ohjaaja kandidaatin tutkintoon asti, minkä jälkeen akateemisena ohjaaja-
na toimii oman pääaineen professori. Akateemisen ohjauksen ja opintotuutoroinnin tavoitteena 
on tukea opiskelijaa opinnoissa ja edesauttaa opiskelijaa suorittamaan tutkintonsa tavoiteajassa. 
Lisätietoa: advisors-eng@aalto.fi

Opiskelijakyselyt
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijoille lähetetään kaksi fuksikyselyä 
1. lukuvuonna. Lisäksi kandidaattiopiskelijoille lähetään opiskelijakyselyt 2. ja 3. lukuvuonna. 
Kyselyt ovat osa opiskelijan proaktiivista turvaverkkoa ja oppimispalveluiden kohdennettua pal-
velutuotantoa. Kyselyiden tuloksia käytetään korkeakoulun opetuksen sekä opintojen ohjauksen 
kehittämiseen. Valtakunnallinen Kandipalaute-kysely lähetetään valmistuneille kandidaateille.

Minustako
Diplomi-insinööri?

Apua opiskeluihin

Insinööritieteiden korkeakoulun opintoneuvojien palvelupiste
sijaitsee huoneessa K103 Otakaari 4:ssä. Toimipisteestä saat opintoneuvontaa, 

virallisia opiskelutodistuksia (epävirallisia voit tulostaa WebOodista) sekä noutaa 
valmiin tutkintotodistuksesi.
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Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Morjensta pöytään!
Edustan Suomen Rakennusinsinöörien liittoa 
RIL:iä. Toimin teekkariyhdyshenkilönä ja tu-
lemme tapaamaan heti ensimmäisellä viikolla 
kaiken alkuohjelman ohessa. Nimestä huoli-
matta edustamme koko Suomen rakennetun 
ympäristön alan teekkareita ja diplomi-in-
sinöörejä ja liittoomme kuuluu hieman yli 
6000 jäsentä. 

Valvomme jäsentemme etuja ja edistämme 
heidän ammattitaitojaan ja verkostoitumista. 
Ydintoimintaamme on täydennyskouluttaa 
alan ammattilaisia ja julkaisemme vuosittain 
lukuisia ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme 
alaa eteenpäin lausunnoin, kannanotoin, pro-
jektein ja kilpailuin. Tuomme Suomeen myös 
säännöllisesti sektorin merkittävimpiä kan-
sainvälisiä tapahtumia. 

Teekkareille RIL:n jäsenyys on ilmainen. Vah-
vistamme osaamistasi viikottaisella Raken-
nuslehdellä sekä aikakausilehti Rakennustek-

niikalla. Järjestämme myös kyselyitä, joilla 
kerätään hyödyllistä tietoa opiskelusta ja teek-
kareiden palkasta. RIL-Säätiöltä voit hakea 
apurahaa esimerkiksi ulkomaan harjoittelua 
varten tai jos suoriudut opinnoistasi erin-
omaisesti. Jos haluat mennä kotilukioosi ker-
tomaan alasta, maksamme sinulle siitä! Olet 
tervetullut tapahtumiimme, joita järjestetään 
satoja vuoden aikana ympäri Suomen. 

Onneksi olkoon vielä erinomaisen alan valin-
nasta. Rakennetun ympäristön alan insinöö-
reillä menee tänä vaikeahkona aikana hyvin; 
tutkimuksemme mukaan työtehtäviin ollaan 
erittäin tyytyväisiä ja diplomi-insinöörin me-
diaanipalkka oli viime vuonna 5128 euroa. 
Tekniikka & Talous –lehtikin otsikoi, että ra-
kennetun ympäristön DI:t elävät ”pumpulis-
sa”. 

Loppusyksystä kutsun sinut ja vuosikurssilai-
sesi saunomaan kattosaunalle toimistollemme 
Helsingin keskustaan. Näh-
dään siis siellä viimeistään!

Olli Peltomäki
Teekkariyhdyshenkilö
RIL
www.ril.fi

Suomen Maanmittausinsinöörien Liitto ry

Onnittelut uudelle maanmittausalan opiske-
lijalle!

Olet valinnut mielenkiintoisen ja monipuo-
lisen alan, jossa voit tutustua laajan kiinteis-
tö- ja maastotietojen kentän moniin sektorei-
hin ja opiskelujen myöhemmässä vaiheessa 
keskittyä muutamiin niistä tarkemmin. Tulet 
työskentelemään yhteiskunnan, talouden ja 
ympäristön sekä niiden rakentamisen peru-
selementtien kanssa.

Suomen Maanmittausinsinöörien liitto MIL 
ry on maanmittausalan diplomi-insinööri-
en yhteinen järjestö, joka toimii aktiivisesti 
lähes 1000 jäsenensä yhteisenä foorumina ja 

muodostaa laajan maanmittareiden verkos-
ton. Liitto seuraa maanmittausalan asemaa 
yhteiskunnassa, ottaa kantaa jäseniään kos-
keviin asioihin ja järjestää jäsenilleen erilai-
sia tapahtumia kuten syksyisin järjestettävän 
Syyspäivän täräyksen.

Toivon, että näen Sinut pian liittomme jä-
senenä. Uskon, että saat itsellesi hyödyllistä 
alan tietoa jäsenetuihin kuuluvista alan yh-
distysten korkeatasoisesta ja monipuolisesta 
Maankäyttö- lehdestä sekä liiton tiedotuslehti 
MILA:sta. Liiton www-sivuilla (www.milry.
fi) tiedotetaan kaikista tapahtumista ja muista 
ajankohtaisista asioista.

Jäsenyys on opiskelijoille maksuton.
http://milry.fi/

Harjoittelu

Opiskelija voi sisällyttää kandidaatin 
tutkintoonsa vallinnaisiin opintoihin 1–5 
opintopistettä harjoittelukurssisuorituksia. 

Harjoittelun tavoitteena on kehittää 
ammattitaitoa ja perehdyttää harjoitte-
lija työyhteisön sosiaaliseen ja fyysiseen 
ympäristöön. Harjoittelun myötä opiske-
lija pääsee havainnoimaan työympäristöä, 
esimies-alaissuhteita ja diplomi-insinöö-
rin (DI) työtehtäviä ko. organisaatiossa. 
Harjoittelun keskiössä on opiskelija itse. 
Parhaimmillaan harjoittelu on opiskelijan 
omien uratoiveiden, opiskelumahdolli-
suuksien, tavoitteiden ja elämän arvojen 
välinen vuoropuhelu.

Lisätietoa ja tarkempia yksityiskohtia har-
joittelukursseista on opiskelijoille suunna-
tussa Into-portaalissa (www.into.aalto.fi, 
Kandidaatti- ja maisteriopiskelijalle >In-
sinööritieteiden korkeakoulussa > Omien 
opintojen suunnittelu > Harjoittelu). 

Maanmittari harjoittelee 
takymetrin käyttöä

Lisätietoa harjoittelusta ja harjoittelu-
kursseista voi kysyä Insinööritieteiden 
korkeakoulun harjoitteluneuvojalta ja 
muilta harjoittelukurssien kurssitiimiin 
kuuluvilta: Into-portaalissa (www.into.
aalto.fi, Kandidaatti- ja maisteriopiskeli-
jalle >Insinööritieteiden korkeakoulussa > 
Yhteystiedot > Opintoneuvojat). 

Syksyllä 2016 järjestetään ensimmäisen 
kerran diplomi-insinöörivaiheen har-
joittelukurssi (ENG-E1010 Harjoittelu). 
Harjoittelun tarkoituksena on syventää 
ammattitaitoa työskentelemällä oman alan 
työtehtävissä. Työtehtävien tulee vastata 
DI:n mahdollisia tulevia työnkuvia. Har-
joittelua voi sisällyttää 1-5 op maisterivai-
heen vapaasti valittaviin opintoihin.  
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Ammattiainekerhot

Liikenneakatemia eli tuttavallisemmin Linkki on ammattiainekerho liikenne- ja tietek-
niikasta kiinnostuneille opiskelijoille. Kerhon tavoitteena on tarjota jäsenilleen monipuo-
lista ja kiinnostavaa ohjelmaa sekä tuoda alan opiskelijat ja yritykset tutuiksi toisilleen. 
Käytännössä järjestämme erilaisia liikenneaiheisia tapahtumia sekä excursioita alan 
yrityksiin ympäri vuoden. Vuoden aikana Linkissä pääset nauttimaan mm. Liikenneaka-
temiapäivästä, Members Only -bileistä sekä saunailloista.

Kiinnostuitko Linkin toiminnasta ja hyvästä seurasta? Liity jäseneksi osoitteessa 
http://linkki.ayy.fi/ huokeaan 3 € opiskelijahintaan. Rahoille saat vastinetta, jos osallistut 
yhteenkin tapahtumaan, joten älä suotta epäröi. Tykkää meistä myös Facebookissa!

Linkin hallitus onnittelee sinua lämpimästi hyvästä opiskelupaikan valinnasta. Nähdään 
syksyllä!

Fundi ry on ammattiaineyhdistys kiinteistötaloudesta kiinnos-
tuneille opiskelijoille. Toimintamme tarkoitus on tuoda alan 
yritykset ja opiskelijat lähemmäksi toisiaan. Käytännössä tämä 
tarkoittaa erilaisia tapahtumia läpi vuoden sekä excursioita alan 
yrityksiin. Excuilla pääset tutustumaan yritysten toimintaan ja 
työtehtäviin sekä luomaan uusia kontakteja alan toimijoihin ja 
muihin opiskelijoihin. 

Jäsenistömme koostuu kiinteistöalasta kiinnostuneista Aalto-yliopiston opiskelijoista. Liitty-
mällä Fundin jäseneksi pääset mukaan sähköpostilistalle, jonka kautta ilmoitamme jäsenil-
lemme avoimista työpaikoista sekä tulevista tapahtumista ja excursioista. 

Käy tutustumassa tarkemmin osoitteessa www.fundi.fi ja liity facebook-ryhmäämme!

Fundin hallitus onnittelee loistavasta opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!

TERVETULOA TEK-
YHTEISÖÖN
 

Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on 
todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki irti  
opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 

Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai 120 vuotta sitten alkunsa myös 
TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi-insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on 
noin 72 000. 

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

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity TEKin opiskelija-
jäseneksi:  

   www.tek.fi/opiskelijat
 

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

Otto Pesola
Kiltayhdyshenkilö
otto.pesola@aalto.fi

Opiskelijajäsenyys  
on maksuton!
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Ensimmäinen viikko

Ensimmäinen viikko on täynnä ohjelmaa. Sen vuoksi on hyvä pysyä kärryillä missä ta-
pahtuu mitäkin ja milloin! Alla löytyvästä lukujärjestyksestä näette aina missä pitää olla 
ja mihin aikaan. Huomaa, että ensimmäisellä viikolla koulu alkaa aamuisin klo 9:00! 

OTANIEMEN KARTTA
1. Kanditalo
2. T-talo
3. TUAS-talo
4. Maarintalo
5. Pääkirjasto
6. Otaniemen ostari ja Alepa
7. AYY:n palvelupiste
8. Dipoli
9. TF eli Täffä
10. YTHS
11. Urheilukenttä
12. Kampuspalvelut
13. Design Factory
14. Otahalli Unisport
MK. Mittareiden kiltahuone 
Kvarkisssa

Otaniemi, tuttavallisemmin vain Niemi tai Otaonnela sijaitsee loistavien liikenneyhte-
yksien päässä, tulitpa sitten mistä päin pääkaupunkiseutua tahansa. Ensinnäkin muis-
tathan, että Otaniemi sijaitsee Espoossa eli muualta kuin Espoosta tultaessa sinun pitää 
ostaa seutulippu.

Elokuun 15. päivä uudet bussilinjat aloittavat liikennöintinsä länsimetron valmistumisen 
myötä. Tapiolasta ja Leppävaarasta Otaniemeen pääset Jokeribussilla 550. Matinkylästä 
ja Westendistä bussi numero 11 ajaa myös Tapiolan läpi Teekkarikylään asti. Pasilasta 
Niemeen ajaa bussi 551. 
Otaniemestä ja Teekkarikylästä pääset Otaantumista pakoon bussilla 552 Munkkinie-
meen tai Malmille. Mikäli kaipaat parempia kaupallisia palveluita, keskustaan liikut 
kätevimmin Länsimetrolla kunhan se joskus valmistuu. Parempia sekä ajankohtaisempia 
reittitietoja ja aikatauluja löydät osoitteesta reittiopas.fi.

Tärkeitä päivämääriä syksylle
• 13.9. Stadisuunnistus keskustassa
• 15.9. RIL-nuorten gaalailta
• 16.9. Perinnesitsit (teille!)
• 20.9. Tempausgaala
• 30.9. Otatarhan ajot ja Lakinlaskijaiset
• 4.10 Fuksigaala (teille!)

• 12.10-14.10 Puolipitkä (reissu)
• 18.10. ENGtapahtuma
• 31.10-3.11.2016 Tempaus
• 8.11. Fuksien juhlasitsit
• 9.11. Polin appro
• 23.-25.11. Fuksicruise
• 1.12. MK pikkujoulut

Tapahtumat pääosin koulun jälkeen

 

 

Insinööritieteiden korkeakoulu, orientaatioviikko kandidaattiopiskelijat                           
   
      

 Aika ma 5.9. ti 6.9. ke 7.9. to 8.9. pe 9.9. 

  
        

  
klo 9 Korkeakoulun tervetulotilaisuus, 

Aalto-sali, Otakaari 1 
Johdatus opiskeluun, sali S4,  
Otakaari 5 (Sähkölafka) 

 
Palveluluento, TUAS-talo, 
TU-2, Maarintie 8 

 

  

klo 10 

Johdatus opiskeluun, Aalto-sali, 
Otakaari 1 
 
 

Johdatus opiskeluun, sali S4,  
Otakaari 5 (Sähkölafka) 

Johdatus opiskeluun, 
pääaineiden tilaisuudet, M1 Ständit, TUAS-talo, Maarintie 8 

Johdatus opiskeluun, 
Esa Saarinen, Aalto-sali, 
Otakaari 1 

  

klo 11 

klo 11:30–12:30 pääaineiden 
tervetulotilaisuudet ja kiltojen 
esittäytyminen, RYM F239a 
 

Lounas ja kiertelyä 
Oteniemessä 

Johdatus opiskeluun, pää-
aineiden tilaisuudet, M1 
 

Opintotuutorointilounas 
Johdatus opiskeluun, 
Esa Saarinen, Aalto-sali, 
Otakaari 1 

  
klo 12 Lounas  

 Aalto-yliopiston avajaiset Lounas Kirjastovierailu 12:30–13:00 
ISOryhmissä Lounas 

  
klo 13 Ylioppilaskunnan 

tervetulotilaisuus, Aalto-sali ei opetusta klo 12 jälkeen *Matematiikan tasokoe  Unisport vierailu 

  
klo 14 Ylioppilaskunnan 

tervetulotilaisuus, Aalto-sali  ISOjen kanssa toimintaa *Johdatus tietojärjestelmiin 
harjoitukset   

  
klo 15  Valokuvaus Amfi, (15:10 

Maisterit, 15:40 Kandit)  *Johdatus tietojärjestelmiin 
harjoitukset  

MK-IK – köydenveto, 
Alvarilla 

  
klo 16 Nuotioilta Niemen kärjessä, 

jonka jälkeen Gorsuun (sauna) -> Aalto-party    

  
klo 17 

 

 Myöhemmin illalla Aalto 
Afterparty (noin 20 alkaen) Peli-ilta, Otakaari 18A 

Otasuunnistus, Amfi ja jatkot 
Smökki 

 Illalla Kaukkarit 
Smökissä (noin klo 20 
alkaen) 

 
 

 

Teidän ei tarvitse olla huolissanne löydättekö oikeaan paikkaan ensimmäisen korkea-
koulun luennon jälkeen, sillä salin ulkopuolella teitä odottavat muutamat ISOhenkilön-
ne, jotka tulevat ohjaamaan teidät pääaineenne tervetulotilaisuuteen. ISOhenkilönne 
ovat mukananne koko orientaatioviikon ajan ja he auttavat teitä mielellään myös orien-
taatioviikon jälkeen. Ensimmäisellä viikolla on paljon nähtävää ja luentojen ulkopuolista 
häppeninkiä, joihin kannattaa varata käteistä (esim. lippujen ostoon) sekä oman maun 
mukaan saunomistarvikkeet. ISOjen kanssa käytte hankkimassa mm. kirjastokortin sekä 
päivittämässä matkakorttinne. Mikäli tiedät, ettet pääse osallistumaan orientaatioviikolle 
ilmoitathan siitä Lauralle ennakkoon, kiitos! (laura.stromberg@aalto.fi)
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Matkakortin hankinta
Mikäli muutat pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolelta ja sinulla ei ole 
vielä HSL:n matkakorttia, kannat-
taa sinun hankkia sellainen, sillä 
matkakortti on kätevin ja edullisin 
tapa maksaa julkisessa liikenteessä. 
Jotta saat opiskelija-alennuksen 
on sinun käytävä palvelupisteessä 
muuttamassa kortin asiakasryhmä. 
Jos et vielä omista matkakorttia, 
hoidetaan asia kuntoon heti 
ensimmäisellä viikolla!



Aalto-Sali - Kandikeskuksen toisessa kerroksessa, Amfin 
alla sijaitseva suuri luentosali.
Alvari - Ruokala päärakennuksessa
Alvarin aukio - Ruohoalue koulun edustalla, jossa on 
hyvä mm. urheilla tai käydä piknikillä
ARTS - Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun kor-
keakoulu.
Assari – Assistentti, avustaa kurssin pitäjää käytännön 
järjestelyissä. Näitä tulet tapaamaan laskareissa
AYY – Aalto-yliopiston ylioppilaskunta 

BIZ - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

DI - Diplomi-insinööri, teekkarin tulevaisuuden haave
Dipoli – Mutkikkaan näköinen rakennus ja kongressi-
keskus, joka tällä hetkellä remontissa

ENG - Sinun korkeakoulusi, eli insinööritieteiden kor-
keakoulu (School of Engineering)
Etkot - Kuin jatkot, mutta juhlia ennen
Excu – Excursio = yritysvierailu 

Fuksi (joskus myös Phuksi tai maanmittarifuksista pu-
huttaessa citarus) - Sinä, eli ensimmäisen vuoden opis-
kelija
Fuksikapteeni - Tämä olen minä ja tehtävänäni on pitää 
teistä huolta
Fuksipiste – Teekkarilakin ansaitsemiseen vaadittuja 
pisteitä, joita kannattaa keräillä vuoden mittaan käymäl-
lä tapahtumissa ja osallistumalla kaikenlaiseen toimin-
taan mitä on tarjolla!
Fundi - Kiinteistötalouden ammattiainekerho

Geometres - Killan virallinen lehti, josta voit hyvällä tuu-
rilla löytää myös itsesi
Gorsu - Saunatila JMT 5 kivijalassa
Gravitaatio - Laskiaisrieha, joka aloitetaan päivällä *Ul-
liksella Akateemisella mäenlaskukilpailulla ja illalla jat-
ketaan parin tuhannen ihmisen bileillä

Harjoitteluneuvoja - Antaa vinkkejä työharjoitteluun 
ja harjoittelukurssien suorittamiseen liittyvissä asioissa
Havis Amanda aka Manta - Keimaileva patsas Esplana-
din puiston ja Kauppatorin välimaastossa. Jokin pääkau-
punkiseudun ylioppilaskunnista lakittaa patsaan joka 
Wappu
HOAS - Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, hoi-
taa asuntoasioita
HOPS - Henkilökohtainen opintosuunnitelma
HYY - Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

ISOhenkilö - Ystävällinen, miltei kaikkitietävä usein kak-
kosvuoden rakennetun ympäristön opiskelija, johon voi 
aina turvautua

N - Olet vuosikurssia N, eli ännäläinen, kun opiskelet
viidettä tai sitä ylempää vuosikurssia

JMT - Jämeräntaival vähän kuin Teekkarikylän Route 66. 
Campuksemme sykkivä aortta, poikamieskylän valtavä-
ylä
JMT3A - Rappukäytävä JMT:llä, josta löytyy mm. moni-
toimitila, takkakabinetti sekä sitsikeittiö
Julkku – Parillisina vuosina ilmestyvä Wappulehti
Jäynä – Nasevaa, harmitonta ja hauskaa teekkarihenkis-
tä pilantekoa
Jäärä - Vanhempi tieteen harjoittaja, joka ihannoi men-
neitä aikoja ja haikailee niiden perään

Kandi - Tekniikan kandidaatti eli alempi korkeakouluas-
te. Usein myös kandityö tai kanditutkinto.
Keto - Aalto-yliopiston keskustoimisto, sisältää mm.  pal-
velupisteen, löytötavarat ja yläkerrassa asuntotoimiston
Kevätpäiväntasaus - Maanmittarikillan upea vuosijuh-
la maaliskuussa
Kiltis - Kiltahuone, kuin toinen koti, nykyinen kiltis si-
jaitsee Kvarkissa. Kiltikseltä voit usein löytää vanhempia 
tieteenharjoittajia nurkista norkoilemasta.
Kvarkki -  Ruokala Fyssan lafkalla (Otakaari 3)
KY - Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry. Kauppa-
tieteilijöitä yhdistävä ainejärjestö, kuten tekniikan alalla 
killat
Kylteri - Kauppakorkeakoulun opiskelija

Lafka - Yleisesti käytetty nimitys laitoksesta tai osastos-
ta. Päälafka tarkoittaa päärakennusta, eli nykyistä kan-
ditaloa.
Lakinlaskijaiset - Syys- ja lokakuun vaihteessa järjestet-
tävät isot AYY:n bileet. Yleinen lakinkäyttöoikeus päät-
tyy Lakinlaskijaisiin.
Laskarit - Laskuharjoitukset, jotka kulkevat luentojen 
kanssa käsi kädessä
Linkki - Liikennetekniikan ammattiainekerho
Lukkari - Laulunjohtaja ja tunnelmanluoja sitseillä
Länsimetro - Joskus (todennäköisesti) liikennöintinsä 
aloittava metro, joka pysähtyy (luojan kiitos) myös Ota-
niemessä

M - Maanmittaustieteiden laitoksen lyhenne
Maari - Maarintalo, auki 24/7 täynnä vapaasti käytettä-
viä tietokoneita. Sijaitsee Sähkömiehentiellä. Tulet to-
dennäköisesti tutustumaan harjoituksissa.

MAIK - Mittareiden, arkkareiden ja raksalaisten iloksi toi-
miva yhdistys
Maisteri - Ylempi korkeakoulututkinto, eli tutkinto joka 
suoritetaan kanditutkinnon jälkeen. 
MK - Maanmittarikillan lyhenne

Niemi - Otaniemi
Noppa - Opintopiste
Notski, niemenkärki - Otaniemen kärjessä oleva avo-
tulentekopaikka, jossa hengaillaan ensimmäisenä iltana

OK20 - Saunatila osoitteessa Otakaari 20
Oltermanni -  1. Juustolaatu 2. Killan etuja ajava profes-
sori
Orientaatiokurssi - Ensimmäisellä viikolla käytävä kurs-
si, jonka aikana tutustutaan yliopisto-opiskeluun
Ossi - Ossi Törrönen, legendaarinen kunniateekkari, 
joka johti Teekkarikylää vuosina 1952–1969
Ossinlampi - Teekkarikylän päätepysäkkiä lähinnä sijait-
seva pieni lampi

Perhekylä - Teekkarikylän osa (SMT:n ympäristö), johon 
muutto tapahtuu yleensä kahdestaan
Phuxivator - TF:n fuksikapteeni
Prujaaminen - Tehtyjen tehtävien tai muistiinpanojen 
kopiointia
Prujut - Opetusmonisteet, elintärkeät tiedonlähteet
Poikamieskylä - Teekkarikylän osa (JMT:n ympäristö)
Puuhastelu - Tuo tyhjäntoimittamisen jalo taito. Puu-
hastelun pioneerit tunnistat yleensä punaisesta piposta

Rantsu - Rantasauna Laajalahden rannalla (JMT 7)
RWBK - Retuperän WBK, vuonna 1933 perustettu uu-
dempaa ranskalaista torvimusiikkia soittava melukööri

Sillis - Silliaamiainen, joka järjestetään suurien juhlien 
seuraavana aamuna
Sitsit – akateeminen pöytäjuhla = ruokaa, juomaa, lau-
lua sekä hauskaa seuraa
SMT - Servin Maijan tie, tie joka johtaa perhekylään
Smökki - Servin mökki, jossa paljon erilaisia juhlia häistä 
bileisiin
Speksi - Interaktiivinen musiikilla höystetty opiskelijate-
atterinäytelmä
SYL - Suomen ylioppilaskuntien liitto, poliittisempi kat-
tojärjestö kaikille ylioppilaskunnille
Teekkari - Fuksivuoden ja Wapun kunnialla selvittänyt 

tekniikan ylioppilas
Teekkarihymni - Lauletaan aina puoliltaöin, pöydällä 
tai tuolilla seisten. 
Teekkarikylä - Paikka koulun vieressä, missä monet 
teekkarit asuvat
Teekkarilakki -  Kaunis kuusikulmainen viehättävällä 
tupsulla ja ylioppilaskunnan kokardilla varustettu kesä-
lakki
Teekkarimuseo - Teekkareiden 142-vuotisesta histo-
riasta kerätty pysyväisnäyttely JMT 3A:n kivijalassa
Tempaus - Ks. fuksioppaan ”Teekkaritapahtumat”
TEK - Tekniikan Akateemiset
TKK - Teknillinen korkeakoulu (ei ole enää olemassa, 
termiä käytetään yleisesti puhuttaessa Otaniemen kou-
lusta)
TKY – Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (tätä-
kään ei ole enää olemassa, tämän voi kuulla vanhojen 
jäärien suusta)
TOKYO - Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun 
opiskelijajärjestö
Täffä - Ruotsinkielinen osakuntatalo (TF), josta saa myös 
ruokaa. Keskiviikkoisin aina spagettia.

Valmistuminen - Katkaisee usein lupaavasti alkaneet 
opinnot
Varaslähtö - Ennakkotapaaminen ennen koulun alkua. 
Kannattaa ehdottomasti lähteä tutustumaan uusiin ja 
vanhempiinkin opiskelijoihin. Käy katsomassa MAIK-va-
raslähtö facebookissa.
Vujut - Eli vuosijuhlat, arwokas akateeminen juhla mis-
sä miehet pukeutuvat frakkeihin tai tummaan pukuun 
ja naiset pitkiin iltapukuihin

Wappu - Jos Fuksimajuri sellaisen päättää järjestää... Si-
joittuu yleensä huhti-toukokuun vaihteeseen

YTHS - Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, josta löy-
tyy apua vaivaan kuin vaivaan. Otaniemessä sijaitsee 
osoitteessa Otakaari 12.

Äiti - Älä unohda soittaa välillä!
Äpy - Parittomina vuosina ilmestyvä Wappuhuumorijul-
kaisu

Suomi-Otaniemi-Suomi 
Sanakirja

Otaniemen selviytymisopas pienoiskoossa
  - Lähde mukaan avoimin mielin
  - Älä pelkää vaikka et heti löydäkään oikeaan paikkaan! 
    ISOt, fuksikapteenisi ja muut kiltalaiset auttavat aina!!
  - Varaa aikaa ensimmäisen viikon iltamenoihin :)
  - KYSY rohkeasti! Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa
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INSINÖÖRITIETEIDEN 
KORKEAKOULU - ENG

SÄHKÖTEKNIIKAN 
KORKEAKOULU - ELEC

TAITEIDEN JA SUUNNITTELUN 
KORKEAKOULU - ARTS RUOTSALAINEN OSAKUNTA

Maanmittarikilta eli MK on Otanie-
men vanhin fukseja vastaanottava 
kilta. Kilta on perustettu 1901. 
Muodostunut sanonnaksi “Maan-
mittarikilta on killoista perhein.” 
Killan haalarit ovat mattamustat ja 

vasen hiha kertoo koulutusohjelman: kiinteistöta-
lous = viininpunainen, geomatiikka = metsänvih-
reä ja rakennettu ympäristö = fuksia. Haalareiden 
selkää koristaa killan logo “Kolme kovaa”.

Rakennusinsinöörikilta eli IK on 
erityisen tunnettu huudahduk-
sestaan: ”RAKSA JAKSAA”. Kilta 
pitää hauskaa rehdillä ja reippaal-
la raksahengellä. Raksan haalarit 
ovat perusväriltään raksansiniset. 

Tämän lisäksi eri alojen opiskelijat tunnistaa va-
semman hihan värin perusteella: Sininen = raken-
netekniikka, vihreä = ympäristötekniikka ja vihreä 
hiha+takatasku = energia- ja ympäristötekniikka.

Koneinsinöörikilta eli KIK on tänä 
vuonna sata vuotta täyttänyt kone- 
ja rakennustekniikan opiskelijoi-
den kilta. Tämän suuren killan 
jäsenet tunnistat kaukaa vaalean-
punaisista haalareista. Koska killan 

fuksit saavat haalarinsa jo ensimmäisellä viikolla, on 
kikkiläisiä helppo bongata lähes joka tapahtumassa.

Vuonna 1908 perustettu 
Arkkitehtikilta eli AK on 
Aalto-yliopiston arkkitehti- ja 
maisema-arkkitehtiopiskelijoiden 
opiskelijajärjestö.  Vaikka AK on 

yksi Otaniemen vanhimmista killoista, on se tun-
nettu pikemminkin luovasta mielenlaadustaan kuin 
pitkistä perinteistään. Arkkarin tunnistaa heidän 
maalarinvalkoisista haalareistaan, joiden selässä on 
jokaisen vuosikurssin itse suunnittelema logo. 

Teknologföreningen eli TF on 
Aalto-yliopiston ruotsinkielinen 
osakunta. Kaikki ruotsinkieliset 
tai ruotsin kielestä kiinnostuneet 
saavat liittyä mukaan. TF:llä voi 
olla mukana vaikka olisi killassakin 

aktiivinen. TF:n talossa toimii myös lounasravin-
tola Täffä, joka tarjoaa keskiviikkoisin kuuluisaa 
spagettia teekkariystävälliseen hintaan. TF:n haalarit 
ovat punaiset ja selkää koristaa osakunnan keltainen 
logo.

Aalto-yliopiston Sähköinsinööri-
kilta eli SIK lukeutuu Otaniemen 
suurimpiin kiltoihin ja on perus-
tettu vuonna 1921. Kilta vastaan-
ottaa Elektroniikan ja sähkötek-
niikan ohjelmaan tulevia fukseja. 

SIK:n haalarit ovat puhtaanvalkoiset ja niitä koristaa 
selässä killan epävirallinen lamppulogo sekä oi-
keassa reidessä sähkösanoma. SIKkiläiset tunnistat 
huudosta“Jappadaida, jappadaida! Hei! Hyvä SIK!

Aalto-yliopiston automaa-
tio- ja systeemitekniikan kilta 
eli AS on perustettu vuon-
na 1998. AS:n haalarit ovat 
violetit ja haalareiden vasen 
hiha on musta joka muistut-

taa TiK-historiasta, ja vuodesta 2015 lähtien hihaan 
lisättiin valkoinen tasku, kun informaatioteknologian 
(ent. tietoliikennetekniikka) pääaine siirtyi AS:lle. 
Tunnistat aASit kuitenkin “Aivan Sama!”huudosta. 

Bioinformaatioteknologian 
kilta eli Inkubio Bioinformaa-
tioteknologian kilta Inkubio 
perustettiin vuonna 2007, ja on 
täten Otaniemen nuorin kilta. 

Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen 
seurauksena punarusekat, joissa valkoiset lehmän-
laikut (ommeltava itse!) muistona ajasta, jolloin he 
kuuluivat Sähköinsinöörikiltaan. Selässä he kantavat 
ylpeydellä piirilevylehmälogoaan, Maikkia.

AA
LTO

-YLIOPISTO

PERUSTIETEIDEN 
KORKEAKOULU - SCI

KEMIANTEKNIIKAN 
KORKEAKOULU - CHEM

Informaatioverkostojen kilta 
Athene on yksi Otaniemen nuo-
rimmista killoista. Athenelaiset 
käyttävät maastonvihreitä haala-
reita, joten he sulautuvat hyvin 
ympäristöön kuin ympäristöön. 

Lisäksi haalareiden vasen hiha sekä takatasku ovat 
mustat ja selkää koristaa Athenen kauniit kasvot.

Fyysikkokilta eli FK on vuon-
na 1947 perustettu teknilli-
sen fysiikan, matematiikan ja 
systeemianalyysin kilta. Killan 
haalarit ovat luonnonvalkoiset ja 
on jo muutaman vuoden värjätty 

itse teellä oikean sävyn saavuttamiseksi. Haalarien 
selkämystä koristaa killan fii-logo, jonka värit vaih-
tuvat vuorovuosin.

Prodeko ry on Aalto-yliopiston 
tuotantotalouden opiskelijoiden 
vuonna 1966 perustettu kilta. Us-
kottavuuden lisäämiseksi logossa 
komeilee kuitenkin vuosi 1866. 
Prodekofuksit suunnittelevat ja 

tilaavat haalarinsa itse (aivan kuin Maanmittarikil-
lan fuksit) ja saavat ne Sikajuhliin. Haalari on aina 
valkoinen ja sitä koristavat sateenkaariraidat.

Tietokilta eli TiK on 1986 perus-
tettu tietotekniikan opiskelijoiden 
ainejärjestö. Tietokilta on muo-
toutunut sisäänotoltaan yhdeksi 
Otaniemen suurimmista killoista. 

Nämä opiskelijat tunnistat riennoissa rempseästä 
huumorintajusta sekä tietenkin killan kiiltävän 
mustista haalareista, joiden selkämystä koristaa 
killan epävirallinen valkoinen @-merkkiä muistut-
tava tupsulogo.

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 
2012 perustettu korkeakouluyhdis-
tys, joka ottaa vastaan Kemian-, bio- 
ja materiaalitekniikan koulutusoh-
jelman fuksit. PT:n haalarit ovat 
siniset ja jokaista raajaa koristaa 

keltainen, punainen ja sininen raita, jotka kuvasta-
vat korkeakoulun vanhoja kiltoja. Haalarien selkää 
kaunistaa Prosessiteekkarien logo - bourdonputki-
manometri.

Sanotaan, että Kemistikilta eli KK 
on Otaniemen vanhin ja kaunein 
kilta. Ensimmäinen väite on fakta, 
ja toisen todenperäisyyden voit 
päättää itse. Kemistin tunnistat 
kirkkaanpunaisista haalareista, 

joiden selässä on teksti ”saa juottaa” ja killan logo, 
neonatomi. 
Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

Vuorimieskilta eli VK on ma-
teriaalitekniikan opiskelijoiden 
ainejärjestö, jonka tunnistaa 
kaljakorinsinisistä haalareista ja 
kovaäänisestä laulusta. Haalarei-

den selkää koristaa killan logo: timanttiporanterä. 
Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

Puunjalostajakilta (lyhyemmin 
PuuJiiKoo = PJK) yhdistää biomas-
san jalostusta opiskelevia teekka-
reita. Puulaiset tunnistaa keltaisista 
haalareista sekä iloisesta meiningis-

tä. Kilta on tunnettu omalaatuisesta excursiokult-
tuuriaan. Haalareiden selkää koristaa killan logo.
Kilta ei enää vastaanota uusia fukseja.

TF MK AK IK KIK SIK FK Pro-
deko

TiK AS Athe-
ne

Inkubio 
PT

Otaniemen killat
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Dominante Laulamalla maailmalle

Lähde kuorokaveriksemme monipuolisille keikoille 

ja yllätyksellisille matkoille!
Varaa koelauluaikasi Riinalta

050 3301284
riina.nieminen@aalto.fi

Dominanten koelaulut 13.9. ja 20.9.
Avoimet harjoitukset 12.9.

dominante.fi
#dominantechoir

KY vaalii kylteriperinteitä myös Otaniemessä!
 
Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat eli KY toimii kauppatieteiden 
opiskelijoiden eli kyltereiden yhdyssiteenä ja perinteiden vaalijana sekä 
sillanrakentajana Aalto-yhteisössä.
 
Yli satavuotisen historian myötä KY:lle on muodostunut värikäs kulttuuri, 
josta tämänkin päivän kylterit saavat nauttia. Lauluilloista kuntanauhaan, 
haalareista wappupiknikiin – KY:llä perinteitä arvostetaan ja niitä vaali-
taan rikkaan opiskelijaelämän pohjana. Juhlivan kylterin tunnistaa dolla-
rinvihreistä haalareista!
 
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat erilaiset vapaaehtoistoimijat, joita 
löytyy muutaman henkilön kerhoista aina suurempiin monikymmenhen-
kisiin jaostoihin asti. Myös toimintaa löytyy laidasta laitaan – esimerkkei-
nä seikkailu-urheilutapahtuma Aalto Adventure Race, säihkyvä illallisjuh-
la Boston Night ja KY:n kuntikset, joissa esiintyy tämän hetken isoimpia 
suomalaisia artisteja. Vaikka KY:n jäseneksi eivät voi liittyä muut kuin 
kylterit, suurin osa KY:n tapahtumista on avoimia kaikille aaltolaisille!
 
Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsutaan mursuiksi. Mursuvuoden 
ajan jokainen suorittaa yhteisiä opintoja ja pääsee ennen pääainevalintaa 
kokeilemaan kaikkea aina yritysviestinnästä rahoitukseen. Kauppiksen 
kandit majailevat Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit 
suorittavat opintojaan Töölössä Arkadiankadulla.

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

Aalto-yliopiston kauppatieteiden 
ylioppilaat - KY
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5
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Nyörit: AYY:n alainen Teekkarijaosto = TJ jakaa nyö-
rejä osoitukseksi toimimisesta jossain TJ:n alaisista 
toimikunnista. Mitä enemmän nyörejä, sitä useam-
min Kela muistuttaa nyörien haltijaa opintopistei-
den tärkeydestä.

Egoläystäkkeet: Kertovat kantajan nimen sekä vi-
ran/toimen, jossa hän on ollut. Kertovat siitä, että 
kantaja on ollut tärkeä. Mitä enemmän läystäkkei-
tä, sitä useammin kyseinen henkilö on ollut tärkeä. 
Läystäkenipun paksuus = uskottavuus.

Lasit, mukit: Usein teekkarit kantavat vähintään 
yhtä kuplivalle juomalle varattua juomalasia muka-
na, sillä eihän koskaan tiedä milloin skumppapullo 
sattuu eteen. Korvalliset mukit sekä kuksat myös 
suosittuja.

Lahkeiden vaihto: Osoitetaan yleensä pariutumis-
ta toisen haalaripukuisen henkilön kanssa. Suuri 
pariutumisprosentti kiltamme sisällä on johtanut 
vaihtolahkeiden puuttumiseen killassamme.

Mainokset: Ilman näitä sponsoreita haalarimme 
maksaisivat maltaita. Jokainen muodostakoon 
oman mielipiteensä kyseisten painatusten kauneu-
desta/rumuudesta, luonnollisesti haalarimerkkei-
hin sijoitettu huomattava omaisuus saattaa jossain 
vaiheessa vallata mainoksilta alaa.

Härpäkkeet: Ovat joko merkityksellisiä tai merki-
tyksettömiä. Hyödyllisiä tietyssä määrin, tietyn pis-
teen saavutettua näillä on taipumus hankaloittaa 
kantajan haalarin käyttöä. 

7 Erivärinen hiha/selkä/puoli haalaria: Osalla kil-
loista on muun haalarin värityksestä poikkeava 
hiha, historiallisena muistona emokillasta tai ku-
ten maanmittareilla kertomassa opintosuunnasta. 
Yleisesti hihoja, taskuja tai lahkeita vaihdetaan ka-
vereiden kanssa tai jopa puoli haalaria, kertomaan 
haalarin kantajan aikaisemmista opinnoista toisella 
osastolla tai toisessa koulussa.

1

Haalarit ja tupsulakki, niistä teekkari tunnetaan. Otaniemen teekkareilla haalareiden vä-
rejä on yhtä monta kuin kiltojakin, mutta lakki on kaikilla sama kuusikulmainen tupsulli-
nen lakki. Teekkarilakki ei siis suinkaan ole vain ylioppilaslakki tupsulla, vaan täysin oma 
juttunsa.

Nykyinen teekkarilakki on ollut käytössä vuodesta 1893, ja Otaniemen lakki onkin kaikis-
ta teekkarilakeista vanhin. Otaniemessä näkee kahdenlaisia, hiukan toisistaan poikkeavia 
lakkeja. Lakin perusmalli on sama, mutta ruotsinkielisen osakunnan, Teknologföreninge-
nin, lakissa on hiukan suurempi kokardi ja erivärinen vuori. Fuksit saavat oman teekkari-
lakkinsa vappuna, mikäli ovat selviytyneet fuksivuodestaan kunnialla. Ei kuitenkaan hä-
tää, lakittomana ei juurikaan vuoden aikana erotu porukasta, sillä teekkarilakin käyttöaika 
on vapusta syyskuun loppuun. Vanhemmatkin tieteenharjoittajat siis laskevat lakkinsa tal-
vilevolle syyskuun viimeisenä päivänä pidettävissä Lakinlaskijaisissa. Talviaikana lakkia 
saa käyttää ainoastaan erityisluvalla, jota pitää anoa erikseen Teekkarijaostolta.

Haalarit ovat suomalaisissa opiskelijapiireissä yleistyneet 1980-luvulla , Otaniemen teek-
karit olivat haalaririntamalla kärkijoukoissa yhdessä Vaasan kauppatieteilijöiden kanssa. 
Maanmittarikiltakin hankki ensimmäiset haalarinsa vuonna 1983. Silloin haalareiden 
väri oli vihreä, mutta vaihtui heti seuraavana vuonna mustaan. Nykyisin mittariteekkarit 
pukeutuvat mattamustiin haalareihin, joissa vasen hiha on värillinen. Kiinteistötalouden 
opiskelijoilla hihan väri on viininpunainen, geomatiikan opiskelijoilla se on metsänvih-
reä. Rakennetun ympäristön opiskelijalla hihan väri on fuksia. Kuten monissa muissakin 
pienissä killoissa, myös maanmittarikillassa fuksit hankkivat itse omat haalarinsa. Haala-
riprojekti on loistava keino tutustua alan yrityksiin heti fuksivuonna sekä hioa haalarin 
pienet yksityiskohdat juuri sellaisiksi, kuin haluaa. Yleensä fuksit saavat pukea haalarit 
ylleen haalarigaalassa, jolloin työllä ansaitut haalarit jaetaan fukseille.

Vietä siis mahtava fuksivuosi, niin seuraavana vappuna saat painaa päähäsi puhtaanval-
kean tupsulakin, ja olla haalareista hattuun saakka ihka oikea mittariteekkari – ja toivot-
tavasti ylpeä siitä!

Hanna Santasalo
Killan puheenjohtaja 2009

8

9 Maanmittarikillan logo: ”Kolme kovaa”. Pyhä kol-
mio, johon ei kajota!

Haalarimerkit: Saatavilla aina ja kaikkialta. Kahden 
ensimmäisen merkin ompelun jälkeen yleensä ky-
seenalaistaa merkkien ompelun hyödyllisyyden.

10 Teekkarilakki: Tupsukansan ehdottomasti kaik-
kein pyhin symboli. Teekkarilakin merkitys tulee 
selviämään sinulle fuksivuoden aikana.

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

- Ossi Törrönen



Teekkarit tuppaavat harrastamaan kaikenlaista toimintaa aina rennosta saunahengailusta 
vuosijuhlien loisteeseen. Tähän olen koonnut yleisimpiä tapahtumatyyppejä ja niiden 
kuvaukset. Menoa on moneen makuun ja kaikille on aina jotakin!

Sitsit
Pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, 
jossa pidetään hauskaa kolmen ruokalajin 
illallisen, juomien ja laulujen merkeissä. Pu-
kukoodi voi olla mitä vain tummasta puvus-
ta haalareihin tai naamiaisasuun. Sitsit voivat 
olla huiman riehakkaat tai hillityn arvokkaat, 
mutta aina rennolla mielellä ja pieni pilke 
silmäkulmassa. TeekkarisWitseillä laulua 
johtavat lukkarit, joiden tehtävä on huolehtia 
siitä, että kaikki viihtyvät. 
Varaathan 16.9. perjantain kalenteristasi 
fuksien Perinnesitsejä varten!

Vuosijuhlat
Arvokas akateeminen juhla. Jokainen kilta ja 
osakunta pitää vuosittain nämä juhlista hie-
noimmat, joissa pukukoodina ovat naisilla 
pitkä iltapuku ja miehillä frakki tai tumma 
puku. Ilta noudattaa etikettiä, sisältää puhei-
ta sekä vanhoja tansseja. Juhlien jälkeen siir-
rytään jatkoille ja jajatkoille, joista suoraan 
voi jatkaa seuraavan aamun silliaamiaiselle.

Sillis eli silliaamiainen
Suurempien juhlien jälkeen pidettävät 
juhlien “aamujatkot”, joiden tarkoituksena 
on jatkaa rentoa hengailua suolaisen ruuan 
ja oloa helpottavan juoman merkeissä. Sillis 
kuuluu olennaisena osana kiltojen vuosijuh-
liin. Erään suuren filosofin sanoin: ”Sillis on 
ihmisen parasta aikaa.”

Bileet
Teekkarit ovat kuuluisia bileistään, ja niitä 
Otaniemessa riittää jokaiseen makuun. Bilei-
tä myös järjestetään paljon, ja jos bilejalkaa 
vipattaa, aina löytyy juhlat joihin mennä. 
Suurimmat ja hienoimmat bileistä ovat 
Teekkarijaoston järjestämät Lakinlaskijaiset, 
Gravitaatio ja Teekkariwappu.

Kulttuuritapahtumat 
Speksi, Polyteknikkojen kuoro, hupiexcursi-
ot… Mitä vain keksitkään! Teekkarikulttuu-
ria löytyy laulusta näytelmiin, eikä kukaan 
ole suljettu ulkopuolelle.

Tempaus
Teekkarit ovat temmanneet 1900-luvun 
alusta asti, tärkeäksi koetun yleishyödylli-
sen asian puolesta. Tempauksella halutaan 
herättää huomiota ja kohottaa esille tärkeitä 
asioita; tempauksilla on haluttu esimerkik-
si edistää suomalaista vientiä ja vastustaa 
nykyajan kiireistä elämäntyyliä. Vuoden 
1949 ”Otaniemi on – Teekkarikylä tehdään” 
on yksi huomattavimmista tempauksista: 
tempauksen tuloksena rakennettiin Espoon 
ensimmäiset kerrostalot, minnekäs muualle 
kuin Otaniemeen. Tempaukset järjestetään 
teekkareille ominaisella hyvällä mielellä ja 
vekkulilla asenteella, viimeisimpinä esimerk-
keinä vuonna 2006 länsimetroa vaatinut 
”Metro Poliin” ja vuonna 2009 ”Mahtavaa! 
Ihanaa! Räjähtää!”, jolla haluttiin yhdistää 
tulevan Aalto-yliopiston silloiset kolme 
korkeakoulua. Tempauskäskyn antaa Jäme-
räpartainen insinööri, eikä muita tapahtumia 
kuin virallisen tempauskäskyn seurauksena 
syntyneitä kuuluisi kutsua tempauksiksi.
Vuosi 2016 on siitä erikoinen, koska se on 
Tempaus vuosi! Lisää Tempaus 2016 voit 
lukea osoitteesta tempaus.fi.

Excursiot
Yritysvierailut. Mainio tapa tutustua oman 
alansa yrityksiin jo ensimmäisestä vuodes-
ta lähtien; tarjolla tietoa yrityksestä, sekä 
usein sauna ja ruokatarjoiluja. Erinomainen 
mahdollisuus solmia suhteita työelämään ja 
vaikkapa löytää työpaikka.  Vuoden suurin 
excursio on kotimaan puolipitkä, jolloin 
bussilastillinen mittareita lähtee kiertämään 
Suomen yrityksiä ja opiskelijakaupunkeja.

Saunaillat
Eri näköisiä sauna- ja illanviettotiloja löytyy 
Otaniemen joka nurkasta, ja näitä käytetään 
ahkeraan: yritysillat, urheilutapahtumien 
ja bileiden jatkot, peli-illat… Poikkeuksetta 
aina sauna on lämpimänä, joten kannattaa 
varata oma pyyhe mukaan, näin pääset naut-
timaan lämpimistä löylyistä rennossa ilma-
piirissä mitä mahtavimmassa seurassa!

VUOSIJUHLAT

Teekkaritapahtumat

SILLIS

SITSIT

KILLAN 

PIKKUJOULUT
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To do -lista kesälle
Olen ottanut opiskelupaikan 
vastaan opintopolku.fi -järjestelmäs-
sä tulevalle syyslukukaudelle

Olen tarkistanut, että Aalto-sähkö-
postini toimii (mail.aalto.fi). 
Aalto-tunnukset voit saada 3.8. 
jälkeen (salasana.aalto.fi)

Olen ilmoittautunut läsnäolevaksi 
WebOodissa, maksanut AYY:n ja 
Maanmittarikillan jäsenmaksun

Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä 
(domo.ayy.fi) tai HOAS:lta, hätäma-
joitusta järjestetään ensimmäisillä 
viikoilla sitä tarvitseville

Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla 
opintotuki- ja asumislisähakemuk-
sen

Olen hakenut opiskelijakorttia 
(https://frank.fi/opiskelijakortti) 
saatuani opiskelijanumeron

Olen varannut 20. - 21.8. kalenteris-
ta MAIK-varaslähtöä varten s.24.

Olen liittynyt Facebookissa 
”Mittarifuksit 2016” -ryhmään

Olen tulostanut AYY:n jäsenmaksu-
kuitin ja ottanut sen mukaan koulul-
le. Kuitilla todistat olevasi opiskelija

Olen pyytänyt fuksikapteenini
Facebook-kaverikseni!

Maanmittarikilta

”Mittari tanssii pyykin päällä 
aivan keskiyöllä. Prismarumpu 

kainalossa ja mittanauha vyöllä.”
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