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Fuksikapteenien 
tervehdys

Hei sinä kestävien yhdyskuntien tai kiinteistötalous ja geoinformatiikan fuksi!

Todella suuret onnittelut pääsystäsi opiskelemaan kestävien yhdyskuntien tai kiiteistötalous 
ja geoinformatiikkan pääaineeseen! Tätä tekstiä kirjoittavat fuksikapteenisi Joona & Pinja. 
Fuksikapteeneina tutustutamme teidät fuksit syksyn alusta lähtien aina mahdolliseen wappuun 
asti Otaniemen sielunmaailmaan ja opiskeluelämään - niin opintoihin ja kiltaamme kuin teek-
karikulttuuriinkin. Tässä meillä on onneksi apuna Maanmittarikillan hallitus sekä ISOhenkilöt 
(tutorit) eli olette hyvissä käsissä!

Tämä lehtinen, jota parhaillaan pidät kädessäsi, on Maanmittarikillan fuksiopas Apustin. Se on 
tehty juuri Sinua varten, jotta pääset alkuun akateemisella opiskelutaipaleellasi ja voit aloit-
taa tutustumisen niin Maanmittarikiltaan, AYY:hyn kuin teekkarielämään. Apustimesta löydät 
paljon tärkeää tietoa mm. opiskelijoiden palveluista, ensi lukuvuodesta ja etenkin fuksisyksys-
täsi. Lukiessasi tätä suurenmoista painotuotetta, huomaat kuinka jokainen sivu sisältää tärkeää 
informaatiota siitä, mitä pitää tehdä, missä ja milloin!

Apustin onkin hyvä selata kannesta kanteen ennen koulun alkua! Jos päätät uhmata tätä suosi-
tusta, etkä lue jokaista lehden sanaa, tulisi sinun ainakin perehtyä fuksikapteeneiden esittelyyn 
ja fuksisyksy -osioon. Löydät myös takakannesta linkin Telegram-ryhmään, johon tiedotamme 
aina kaiken ajankohtaisen. Hyväksymisviestien mukana tulee myös muita tärkeitä ohjeita, jo-
ten luethan ne huolellisesti! Äläkä hätäile, vaikka tietoa tuntuisi olevan kauheasti, sillä kaikki 
selviää ajallaan, eikä kysyvä tieltä eksy.

Maanmittarikilta, jonka jäseniä teistä tulee, 
on yksi Otaniemen tiiviimmistä killoista, jota 
kuvaa parhaiten sanonta ”killoista perhein”. 
Killassa ovat puhaltaneet muutosten tuulet, 
joten älkää ihmetelkö, vaikka ISOhenkilön-
ne kertovatkin opiskelevansa Rakennettua 
ympäristöä. Vaikka täältä ei entuudestaan 
tuntisikaan ketään ja korkeakouluopiskelu-
jen aloitus täysin uudessa kaupungissa vai-
kuttaisi ylivoimaiselta, ei kannata huolehtia. 
Täällä oleva yhteisö on erittäin vastaanot-
tava ja huolehtii teidän mukaan pääsystän-
ne. Tulet löytämään killastamme opintojesi 
aikana hyviä ystäviä, joita tulet väkisinkin 
näkemään tulevaisuudessa työelämässä. 
Mukaan kannattaakin lähteä avoimin mie-
lin, ja hauskaakin saattaa välillä olla.

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

Sinun kiltasi:
maanmittarikilta.fi

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta:
ayy.fi/

Insinööritieteiden korkeakoulu:
eng.aalto.fi/

Opiskelijoille suunnattu infokanava:
into.aalto.fi/

Kansaneläkelaitos:
kela.fi/
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Virallisesti orientaatioviikko alkaa maanantaina 29.8. kello 9 Dipolissa (osoitteessa Otakaari 
24). Järjestämme teille kuitenkin jo tapahtumaa tätä ennen, johon voitte halutessanne osal-
listua. Orientaatioviikko on yksi vuoden hauskimmista viikoista, jossa pääsette tutustamaan 
muihin opiskelijoihin ja Otaniemeen. Tekemistä on todennäköisesti aamusta iltaan, eli ei siis 
kannata varata orientaatioviikon päälle muuta ohjelmaa!

Me toimimme opastajina ja apuna ensimmäisenä vuonna ja kannustammekin ottamaan meihin 
yhteyttä, mikäli jokin painaa mieltä tai mietityttää opiskeluissa. Fuksivuosi on ainutlaatuinen 
osa opiskelijaelämää ja kannattaa heittäytyä täysillä mukaan heti alusta lähtien. Ette varmasti 
tule pettymään! Muistakaa nauttia kesästä, syksy tulee nopeammin kuin uskottekaan. Näh-
dään orientaatioviikolla tai itseasiassa jo MAIK-varaslähdössä! ;)

Joona Lipponen & Pinja Salo
Maanmittarikillan Fuksikapteenit 2022

Pinja 
puh. 0445555090
Telegram: @Pinjamariia
s-posti: pinja.salo@aalto.fi

Joona 
puh. 0505552371 
Telegram: @JoonaJunnu
s-posti: joona.lipponen@aalto.fi
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Pääainevastaavien tervehdys

Tervetuloa rakennetun ympäristön alalle!

Tervehdys, tuore opiskelija, on pääaineessasi sitten K:n jälkeen kirjaimet EY tai IG, ja tervetu-
loa opiskelemaan uunituoreeseen pääaineeseen. Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaat-
tiohjelmassa aloittaa rakennetun ympäristön laitoksella tänä syksynä kaksi uutta pääainetta, 
joiden opinnot tähtäävät kohti laitoksen neljää maisteriohjelmaa (GIS, KITA, SPT, WAT). 

Yhteisenä nimittäjänä kaikilla laitoksemme kandidaattipääaineilla ja maisteriohjelmilla on se, 
että ne kaikki liittyvät jollain tavalla ympäristöömme. Jotkut ovat hiukan tiukemmin ja toiset 
hiukan löyhemmin kiinni ihmisen rakentamassa ympäristössä. Esimerkiksi kiinteistöjä on vähän-
laisesti luonnonvaraisilla alueilla, kun taas vesikierto kattaa koko maailman. Ei kuitenkaan 
kannata ruveta liikaa tuijottamaan mitä vieruskaveri opiskelee ja vertaamaan sitä omiin kiin-
nostuksen kohteisiin, koska kaikki nämä alat mahtuvat enemmän kuin hyvin sekä samaan lai-
tokseen kuin myös Maanmittarikillan sateenvarjon alle. Tulette kaikki tekemään tärkeää työtä!

Koulussamme on tehty tälle lukuvuodelle kandidaattiopintoihin laaja-alainen remontti, joten 
uudet pääaineemme ovat kumpikin ensi kertaa käytössä. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että 
pääsette paremmin kuin aiemmin heti alusta asti opiskelemaan oman alanne ammattisisältöjä, 
mutta myös sitä, että toteutuksissa voi olla vielä joitakin kauneusvirheitä jäljellä. Kun jotain 
tehdään ekaa kertaa, ei siinä välttämättä ole muistettu ihan kaikkia yksityiskohtia. 

Vastassa voi siis olla yllätyksiä itse kullekin. Tämä tarkoittaa sitä, että omien opintojen suhteen 
kannattaa olla aloitteellinen - jos jokin ei toimi tai jotain voisi tehdä paremmin, niin asiasta 
tulee kertoa eteenpäin. Me pääaineiden vastuuopettajat sekä killan opintovastaava olemme 
henkilöitä, joille kannattaa tulla asiasta ilmoittamaan. Insinööri tarvitsee dataa työskennelläk-
seen, ja samalla tavalla mekin tarvitsemme tietoa siitä, mikä ei toimi parhaalla mahdollisella 
tavalla, jotta voimme korjata opintoihin jääneitä ongelmakohtia. Olivat ne sitten isompia tai 
pienempiä.
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Ja jos kaikki toimii kuin sananlaskun junan vessa, niin totta kai siitäkin saa tulla kertomaan! 

Kestävien yhdyskuntien pääaine on kansainvälisestikin poikkeuksellinen yhdistelmä maan-
käytön ja liikenteen suunnittelua sekä vesi- ja ympäristötekniikkaa. Alan osaajia todellakin 
kaivataan, ottipa mittariksi sitten planeettamme suuriin haasteisiin, kuten kaupungistumiseen, 
ilmastonmuutokseen tai ruokaturvaan liittyvien ongelmavyyhtien ratkaisutarpeen - tai alal-
ta valmistuneiden diplomi-insinöörien vahvat työllisyysnäkymät. KEY-polun päästä löytyvät 
maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan sekä vesi- ja ympäristötekniikan maisteriohjelmat. 
Ihan hirveää kiirettä ei ole lukita tavoitemaisteriohjelmaa, sillä opintojen alkuvaiheen kursseil-
la tutustutaan laajasti molempien maisteriohjelmien teemoihin.

Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan koulutusohjelma tähtää ensisijaisesti samannimisiin mais-
teriohjelmiin, joista valmistuvien diplomi-insinöörien asiantuntemusta tarvitaan laajasti sekä 
julkisella, että yksityisellä sektorilla. Tältä alalta valmistuneita nähdään esimerkiksi kuntien 
palveluksessa miettimässä kunnan kehitystyötä sekä yrityksissä miettimässä kiinteistösijoituksia 
tai kehittämässä paikkatietosovelluksia. KIG-pääaineen kandidaattiopiskelijoiden olisi hyvä 
miettiä ensimmäisen parin opiskeluvuoden aikana kiinnostaako heitä enemmän kiinteistötalous 
vai geoinformatiikka. Jompaan kumpaan olisi nimittäin hyvä keskittyä jo kandidaattivaiheessa, 
vaikka on tietenkin mahdollista myös lukea molempia aloja. Maisterivaiheeseen siirtyessä on 
sitten valinta viimeistään tehtävä. 

Kannattaa kuitenkin tässä vaiheessa muistaa, että maisteriopinnot siintävät vasta muutaman 
vuoden päässä tulevaisuudessa. Jos ei vielä tiedä mitä haluaa tehdä, kannattaa ensin rauhas-
sa totutella hetki opiskeluun Aallossa. Ja vaikka tietäisi jo nyt mihin on tähtäämässä, niin siltikin 
voi nauttia nykyhetkestä. Vielä kerran: tervetuloa Aaltoon ja rakennetun ympäristön allalle!

Jussi & Teemu
pääainevastaavat
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Oltermannin tervehdys

Arvoisat fuksit,
Haluan toivottaa teidät mitä lämpimimmin tervetulleiksi opiskelemaan Rakennetun ympäristön 
laitokselle! Kandiohjelmistamme saatte hyvät työkalut ja välineet kiinteistötalouden, geoinfor-
matiikan, maankäytön suunnittelun ja liikennetekniikan, sekä vesi- ja ympäristötalouden mais-
teriohjelmissa opiskeluun. Tulette varmasti huomaamaan, että rakennettu ympäristö on todella 
monipuolinen ja -tieteinen ala, joka yhdistää tekniikan, taloustieteet ja yhteiskuntatieteet. Se 
antaa mahdollisuuden suuntautua opinnoissanne omiin vahvuuksiinne, mutta kehotan myös ennak-
koluulottomasti astumaan mukavuusalueenne ulkopuolelle!

Monipuolista alaamme ravistelevat muutokset yhteiskunnassa. Globaalit megatrendit kuten kau-
pungistuminen ja väestörakenteen muutos muokkaavat myös rakennettua ympäristöä. Samaan 
aikaan ilmastonmuutos ja sen vaikutuksiin varautuminen haastavat perinteisiä toimintatapoja ja 
malleja. Näihin ja moniin muihin mielenkiintoisiin kysymyksiin tarvitaan ratkaisijoita, joita te, hyvät 
fuksit, tulette olemaan. Olette valinneet alan, joka on keskiössä yhteiskunnan tulevaisuutta ratkot-
taessa ja rakennettaessa. Teitä todella tarvitaan!

Maanmittarikillalla on pitkä ja perinteikäs historia, ja te pääsette osaksi tätä hienoa jatkumoa. 
Suosittelen mahdollisuuksienne mukaan osallistumaan killan toimintaan ja luomaan verkoston mui-
den kiltalaisten kanssa – tämä verkosto on jotain sellaista, mitä me professorit emme pysty teille 
antamaan! Mitä me puolestamme pystymme antamaan? Työkaluja löytää uusia ratkaisuita, tie-
teellistä ja teoreettista selkänojaa, johon kaikki soveltaminen perustuu, sekä kokemusta ja tietoa, 
jota te puolestanne jalostatte eteenpäin. Tulette myös tapaamaan akateemisen ohjaajanne heti 
ensimmäisen vuoden aikana. Haluamme Rakennetun ympäristön laitoksella panostaa siihen, että 
teitä kuunnellaan ja teistä pidetään huolta.

Viime vuodet pandemian kourissa ovat olleet myllerrystä, ja Ukrai-
nan sota on nostanut huolen turvallisuudesta ja tulevaisuudesta. Siksi 
on erittäin tärkeää, että te, arvon fuksit, aloitatte motivoituneina 
kasvun kohti asiantuntijuutta yhteiskunnan peruselementtien, kuten 
paikkatietojen, kriittisen infrastruktuurin ja talouden kehittämisen 
pariin. Ei vaivuta synkkyyteen, vaan katsotaan mieluummin mielen-
kiinnolla tulevaisuuteen ja löydetään uusia vaikuttamisen tapoja ja 
ideoita! Killan Oltermannina (ei se juusto kuitenkaan) toivotan teidät 

Kirsikka Riekkinen
Kiinteistötekniikan 
apulaisprofessori ja 
killan Oltermanni
MK05

vielä kerran tervetulleiksi opiskelemaan 
hienoa alaa, ja odotan innolla yhteisiä 
kurssejamme ja keskusteluitamme. Toi-
von, että olette aina matalalla kynnyk-
sellä yhteydessä myös meihin opettajiin, 
kun siltä tuntuu.
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vat opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja 
aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. 
Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista teke-
mistä samanhenkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori yli-
opisto, on meitä teekkareita ollut jo puolitois-
ta vuosisataa, ja sen myötä teekkariudella on 
erittäin pitkä historia. Teekkarius täyttääkin 
juuri tänä vuonna 150 vuotta, mitä juhliste-
taan pitkin vuotta monilla huikeilla valtavan 
kokoluokan tapahtumilla! Otaniemessä teek-
karit ovat vaikuttaneet vuodesta 1966, mitä 
ennen Teknillinen korkeakoulu sijaitsi Helsingin 
puolella. Teekkariuden arvokkain tunnus, teek-
karilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 
1893. Toivon, että pidät pitkän historian mie-
lessäsi, kun tutustut teekkariuden ihmeelliseen 
maailmaan. 150 vuodessa on syntynyt paljon 
perinteitä, mutta tapahtunut myös valtaisasti 
kehitystä. Teekkarikulttuuri onkin alati kehitty-
vää – kaikkea sitä hauskaa tai hullua, mitä 
me teekkarit ikinä keksimmekään tehdä!

Fuksimajurin tervehdys

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yli-
opistossa! Olet suoriutunut hakuprosessista 
kunnialla, ja seuraavaksi onkin aika suunnata 
katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuot-
tasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi terve-
tulleeksi Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja 
teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni on 
yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden 
kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodes-
tasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin 
vapaaehtoisena Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunnassa ja johdan Fuksitoimikuntaa, tuttaval-
lisemmin FTMK:ta, joka koostuu kaikkien tek-
niikan alan fukseja vastaanottavien kiltojen ja 
yhdistysten fuksikapteeneista ja -päälliköistä.

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, ja 
sen myötä Otaniemeen on rantautunut opis-
kelemaan teekkareiden lisäksi myös taiteiden 
sekä kauppatieteiden ylioppilaita. Monialai-
nen yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollista-

Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, 
arwon fuksi, 
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Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariu-
teen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin 
he ovat, eikä ketään jätetä yksin. Tupsukansa pyrkii toiminnallaan herättämään hilpeyttä niin 
itsessään kuin kanssaeläjissään, ja Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa 
jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Teekkareille ominaista on myös reipas teke-
misen meininki, ja kulttuuriamme kuvastavatkin erityisen hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä 
tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arwon 
fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla 
kaikkea uutta ja ihmeellistä!

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

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä 
sydämellä ja pilke silmäkulmassa. Saat varmasti uusia kavereita ja ystäviä, joiden kanssa tulet 
seuraavat vuodet viettämään. Tutustu siis kurssikavereihisi, ISOhenkilöihisi, fuksikapteeneihisi 
sekä muihin Otaniemen asukkeihin, sillä yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat opintojen lisäksi 
parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhdistyk-
sesi, me Fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat 
muut tahot luomme puitteet toiminnalle ja jär-
jestämme tapahtumia parhaamme mukaan, 
mutta loppujen lopuksi sinä itse päätät, mil-
laisen haluat omasta fuksivuodestasi tehdä. 
Sinua odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen 
siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni 
seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi matkaa 
kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan 
milloin vain, toivottavasti saan tutustua myös 
sinuun.

Toivotan juuri sinulle ikimuistoista 
fuksivuotta!

Henri Brax
Fuksimajuri
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Stort GRATTIS till din studieplats på Hållbara samhällen eller Fastighetsekonomi och geoin-
formatik och välkommen till Aalto-universitetet! Du har framför dig ett härligt phuxår och 
du skulle inte ha kunnat göra ett bättre val. Jag heter Rasu och fungerar som phuxivator på 
Teknologföreningen och min främsta uppgift är att ta hand om TFs phuxar, det vill säga dig.

Teknologföreningen, också kallat TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto Universitetet 
som samlar alla som är intresserade om, vill lära sig eller talar svenska, från alla skolor och 
studieinriktningar på Aalto. Som studerande vid Aalto är du välkommen och bli medlem på 
Teknologföreningen oberoende av modersmål, studieinriktning eller bakgrund. Vi samlas ofta 
i vårt egna kända hus, Urdsgjallar, som ligger på Otsvängen 22 i Otnäs. Detta betonghus 
kommer bli en bekant plats för dig under introveckan när du kommer på besök med dina 
Storasyskon.

Genast från början kommer det ordnas en massa spän-
nande program åt er phuxar. Det kommer ordnas program 
både på TF och på ditt gille. Jag rekommenderar starkt att 
du ska hänga med på så mycket som du orkar och hinner 
i början på båda! Det härliga med TF är att kunna vara 
aktiv på gillet och på TF. Ta vara på chansen att lära känna 
både andra svenskspråkiga studeranden från olika linjer 
och studeranden från samma studieinriktning. 

Kom dock ihåg att vila och njut ordentligt av sommaren! 
Mycket av detta kommer kännas främmande i början, men 
du behöver inte oroa dig, allt kommer nog bli bra! Joona 
och Pinja kommer ta bra hand om dig, men jag finns också 
här till för dig. Läs igenom denna blaska ordentligt, den 
innehåller en massa viktig information!

Ännu en gång, stort grattis på din studieplats! Njut av som-
maren och så ses vi på hösten!

Rasmus Sjöholm
Phuxivator
+358 45 120 4912
phuxivator@tf.fi
TG: @phuxivator

Phuxivatorns hälsning
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Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläinen opiskelijoiden sähköisen 
median yhdistys. Toimintaamme on opiskelijatoiminnan ja 

opiskelijoita koskettavien tapahtumien livestriimaus ja 
taltiointi, minkä lisäksi järjestämme studiollamme 

viikottaisia hengailuiltoja. Tervetuloa mukaan!

oubs.fi
youtube.com/OUBSry

hallitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry

Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläisen opiskelijoiden sähköisen 
median yhdistys. Toimintaamme on opiskelijatoiminnan 
ja opiskelijoita koskettavien tapahtumien livestriimaus 

ja taltiointi, minkä lisäksi järjestämme studiollamme 
viikottaisia hengailuiltoja. Mitään aikaisempaa 

kokemusta tai osaamista ei tarvitse. 
Tervetuloa mukaan!oubs.fi

youtube.com/OUBSry
halllitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry
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Sinun kiltasi
-Maanmittarikilta

Yliopistoissa toimii perinteisesti monenlaisia yhdistyksiä ja kerhoja. Erityisesti ainejärjestöjen 
rooli on tärkeä, sillä ainejärjestöjen ideana on yhdistää alan opiskelijat yhteen ja tutustuttaa 
heidät toisiinsa. Lisäksi ainejärjestöt järjestävät erilaisia aktiviteetteja ja ajavat jäsentensä 
etua. Otaniemessä teknisellä alalla näitä ainejärjestöjä kutsutaan perinteisesti killoiksi.

Maanmittarikilta vastaanottaa Kestävien yhdyskuntien ja Kiinteistötalous ja geoinformatii-
kan opiskelijoita eli juuri sinä kuulut meidän kiltaamme. Tämän lisäksi kilta yhdistää vanhan 
kandipääaineen, Rakennetun ympäristön, ja maisteriohjelmien, Real Estate Economics, Spatial 
Planning and Transportation Engineering ja Urban Studies and Planning, opiskelijat yhteen yh-
den katon alle. Kiltamme siis yhdistää kaikkia ympäristöstä, urbanisaatiosta, kaupungeista tai 
rakennetusta ympäristöstä yleisesti kiinnostuneita opiskelijoita heidän opintosuuntauksestaan 
riippumatta. Tulevaisuudessa kiltaan kuuluvat myös sinun maisteriohjelmasi.

Maanmittarikilta on perustettu jo vuonna 1901 ja on tällä hetkellä Suomen vanhin kilta, joka 
edelleen vastaannottaa kandiopiskelijoita. Killan pitkän historian aikana sen nimi ja opin-
tosuuntaukset ovat ehtineet muuttua. Viimeisimpänä on vuoden 2022 kandiuudistus, joka tuo 
kiltaan uusien pääaineiden lisäksi entistä suuremman määrän uusia opiskelijoita. Kilta, jota 
myös “killoista perheimmäksi” tituleerataan, ja sen toiminta porskuttavat eteenpäin muutoksis-
ta huolimatta. Tällä hetkellä Maanmittarikillassa on noin 300 jäsentä, ja toimintaa pyörittää 
yli 70 toimihenkilöä ja 13 hallituksen jäsentä. Killan suurin tapahtuma on maaliskuussa järjes-
tettävä vuosijuhla nimeltään Kevätpäiväntasaus. Syksyllä järjestetään puolestaan puolivuotis-
juhlat ja fuksien ensimmäiset sitsit – Syyspäiväntäräys!

Juhlien lisäksi järjestetään leffailtoja, urheilutapahtumia, etkoja, kesäpäiviä, sitsejä eli aka-
teemisia pöytäjuhlia, joissa syödään ja lauletaan ja kaikkea mitä kiltalaiset itse lähtevätkään 
järjestämään! Kilta julkaisee omaa kiltalehteään Geometresta, jossa käsitellään kiltalaisia 
koskettavia ajankohtaisia asioita usein huumorin keinoin. Geometreksessä raportoidaankin 
killan tapahtumista, harrastetaan tutkivaa journalismia ja kerrotaan muista ajankohtaisista 
asioista. Kilta myös valvoo opiskelijoiden etuja edustaen niin yliopiston, kuin AYY:n erilaisissa 
työryhmissä ja kokouksissa.

Killan ydin on kiltahuone Monttu, jonka löytää Konetalo 1 kellarista eli osoitteesta Otakaari 4. 
Kiltahuoneella on tarjolla aina maksutonta kahvia, ja se onkin mainio paikka levähtää kesken 
opiskelujen tai tehdä koulutehtäviä päivän päätteeksi yhdessä opiskelukavereiden kanssa. 
Killan toimintaan ovat kaikki tervetulleita!

Lisää tietoa Maanmittarikillasta löytyy killan verkkosivuilta: Maanmittarikilta.fi
ja Instagramista: www.instagram.com/maanmittarikilta/

KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI
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Puheenjohtajan 
tervehdys

Moikkamoi mittarifuksit ‘22!

Valtavat onnittelut opiskelupaikasta myös minunkin puolesta! Olette päätyneet aivan huikeaan 
joukkoon opiskelijoita, nimittäin Maanmittarikiltaan. Minä olen Jesper, Maanmittarikillan halli-
tuksen puheenjohtaja, mutta voitte kutsua minua Jepeksi muiden mittareiden tavoin. Olen itse 
5. vuoden mittari ja opiskelen Urban Studies and Planning -maisteriohjelmassa. Olen Espoosta 
kotoisin ja minut voi bongata ympäri pääkaupunkiseutua seikkailemassa julkisilla vailla pää-
määrää!

Maanmittarikillan tarkoituksena on tuoda saman opiskelualan opiskelijat yhteen. Te, uudet 
Kestävien yhdyskuntien sekä Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan opiskelijat kuulutte tähän 
kirjavaan joukkoon! Teidän lisäksenne Maanmittarikiltaan kuuluu poistuvan Rakennetun ym-
päristön -kandiohjelman opiskelijat sekä maisterivaiheen opiskelijat Real Estate Economics, 
Spatial Planning and Tranportation, Urban Mobility ja Urban Studies and Planning -ohjelmista. 
Fuksikapteeninne Pinja ja Joona sekä ISOt auttavat teitä tutustumaan toisiinne vuosikurssin-
ne kesken, mutta samalla myöskin tutustumaan meihin muihin mittareihin yli vuosikurssirajojen. 
Maanmittarikillassa on aina ollut hienoa sen yhteisöllinen meininki ja mahdollisuus verkostoitua 
niin vanhempiin tieteenharjoittajiin kuin myös alumneihin. Odotankin siis myös itse innolla teihin 
tutustumista!

Maanmittarikilta tekee kuitenkin paljon muutakin kuin vain tuo opiskelijat yhteen. Kilta järjes-
tää niin yritysvierailuja, koti- ja ulkomaanmatkoja, sitsejä, liikunta- ja kulttuuritoimintaa sekä 
vaikka mitä muuta hauskaa jäsenilleen. Killalla on myös oma lehti Geometres, jota julkaistaan 
neljä kertaa vuodessa. Lisäksi killalla on kiltahuone Monttu, joka toimii mittareiden hengailu- 
ja kohtauspaikkana. Montussa pääsee muun muassa viettämään aikaa muiden kiltalaisten 
kanssa, pelailemaan lauta- ja konsolipelejä sekä juomaan ilmaista kahvia niin paljon kuin ikinä 
jaksaakaan.
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Killan toimintaa pyörittää killan 13 henkinen hallitus sekä suuri joukko muita killan aktiivitoi-
mijoita. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma hallitusvirka ja sen myötä omat vastuualueet 
killassa. Killan hallituspesteistä ja tämän vuoden hallituksesta voit lukea lisää sivulta 20. Me 
hallituksen jäsenet olemme kuitenkin ihan tavallisia ihmisiä eikä meitä tarvitse pelätä. Meistä 
jokainen on ollut samassa asemassa kuin te aikoinaan, jotkut meistä neljä vuotta sitten, toiset 
taas kaksi tai kolme vuotta sitten. Tiedämme, miten jännittävää on aloittaa opiskelut täysin 
vieraiden ihmisten kanssa sekä saapua täysin tuntemattomaan opiskelijayhteisöön. Jännittää 
saa, mutta älkää suotta liikaa! Olette saapumassa killoista perheimpään Maanmittarikil-
taan, jossa jokainen mittarifuksi otetaan avosylin vastaan.

Kaikkea killan toimintaa ei onneksi kuitenkaan jouduta pyörittämään vain 13 henkisen halli-
tuksen voimin. Killalla on valtava määrä eri toimihenkilöpestejä ja niissä toimivia mittareita. 
Pestejä on laaja ja runsas kirjo erilaisia ja löydät niistä varmasti ainakin jonkun sopivan 
itsellesi, mikäli killassa aktiivina toimiminen vain kiinnostaa! Toimintaan voi lähteä mukaan jo 
heti ensimmäisenä vuonna ja tätä en voi muuta kuin suositella. Maanmittarikilta on antanut 
itselleni aivan älyttömän upeita kokemuksia, eivätkä opiskeluvuoteni olisi olleet läheskään 
yhtä mahtavia ilman kiltaa ja sen ihmisiä. Tämän porukan kanssa on tullut koettua monenmoi-
sia seikkailuja niin Otaniemessä, Turussa, Oulussa, Tukholmassa, Pariisissa kuin vaikka missä 
muualla. Killasta löytyneet samanhenkiset ja samankaltaisista asioista kiinnostuneet ihmiset 
ovat luoneet opiskelijataipaleestani niin upean kuin se on ollut. En vaihtaisi näitä vuosia 
taikka ihmisiä mihinkään ja täten haluankin kannustaa teidät lähtemään rohkeasti mukaan 
toimintaan! Osallistukaa varaslähtöön, orientaatioviikkoon ja muihin syksyn menoihin, tutustu-
kaa toisiinne kuin myös vanhempiin mittareihin ja ennen kaikkea nauttikaa fuksivuodestanne! 
Tehdään siitä yhdessä teille iki-
muistoinen kokemus!

Jesper Winogradow
Puheenjohtaja
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Maanmittarikillan 
hallitus 2022

Moi vielä kerran! Olen killan puheenjohtaja Jeppe. Puheenjohtajana tehtäväni 
on johtaa kiltaa ja sen toimintaa sekä vastata siitä, että toiminta on sujuvaa ja 
sääntöjen mukaista. Puheenjohdan killan hallituksen kokouksia sekä huolehdin 
12 muun hallituslaisen hyvinvoinnista ja heidän hommien hoitumisesta. Parasta 
pestissäni on ehdottomasti tämän vuoden ihana hallitus sekä mahdollisuus ke-
hittää kiltatoimintaa kokonaisvaltaisesti.

Hellou <3 Oon Tuuli ja toimin tänä vuonna killan varapuheenjohtajana. Vas-
taan killassa sihteerin hommista, pidän huolta kiltahuoneestamme Montusta ja 
toimin puheenjohtajamme Jepen apuna ja tukena hallinnollisissa toimissa ja eri-
näisissä projekteissa. Kiltahommien ohella nautin kulttuurista, kahvista ja pitkis-
tä yökävelyistä. Toivottavasti nähdään siis syksyllä ikivihreiden karaokehittien, 
mario kartin tai yleisen hengailun parissa kiltiksellä!

Moro! Oon Joel ja toimin tänä vuonna killan rahastonhoitajana. Vastaan kil-
lassa raha-asioista, pidän huolta talouden kirjanpidosta ja vastaan siitä, että 
pysymme budjetissamme. Kiltahommien ohella nautin kulttuurista, matkailusta 
ja pitkistä viikonlopuista. Toivottavasti nähdään siis syksyllä ikiaikaisten mitta-
riperinteiden, orientaation tai yleisen hauskanpidon merkeissä.

Moi kaikki ja suuret onnittelut opiskelupaikasta 8) Olen Riina ja toimin killan 
isäntänä tänä vuonna. Virkaani kuuluu järjestää tapahtumia, kuten sitsejä yh-
dessä korvaamattoman IE parini Juulin kanssa. Meidän tehtävänämme on jär-
jestää mitä huikeimpia tapahtumia, joissa kaikilla on hauskaa! Mut voi bongata 
säntäilemässä ympäri Espoota ja kesäisin nauttimasta lämmöstä kiltahuoneen 
upealta terassilta. Nähdään syksyllä!

Terveisiä vaan sinne uusille mittaritulokkaille! Olen Juuli ja toimin killan IE:n E:nä 
eli emäntänä tänä vuonna :) Ihastuttavan IE-parini Riinan kanssa tulee duunail-
tua tapahtumiin liittyvien asioiden parissa, mutta pääosin järkkäilemme sitsejä. 
IE:n hommiin kuuluu myös huolehtia toimareistamme (esim. apu-IE, lukkarit) ja 
siitä, että tapahtumissamme on kaikilla kiva olla! Minut voi spotata esimerkiksi 
kiltikseltä kahvittelemassa tai kulttuuria kuluttamassa.

Jesper Puheenjohtaja

Tuuli Varapuheenjohtaja

Joel Rahastonhoitaja

Riina Isäntä

Juuli Emäntä
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Moikka! Olen Otto, toimin killan ulko- ja kulttuurimestarina. Vastuualueina kil-
tatoiminnassa on erilaiset ulkopaikkakuntareissut: PP, kaikenlaiset liikunta- ja 
kulttuuritapahtumat sekä MAIKin toiminnassa mukanaolo. Olenkin mukana järk-
käämässä MAIK-varaslähtöä, johon lähtemistä voin ehdottomasti suositella! 
Kun en opiskele tai ole suunnittelemassa kiltatoimintaa, olen todennäköisimmin 
kiltahuoneella, pelaamassa sählyä tai pyörimässä ympäri Otaniemeä.

Moikka te kaikki uudet tulevat mittarit! Olen Markus ja toimin kiltamme tiedotta-
jana. Vastuullani on pitää teidät informaatiosta ajan tasalla viikkotiedotteiden, 
sähköpostien, nettisivujen ja somen sekä huonojen meemien kautta. Pestissäni 
parasta on se, kun pääsee haastamaan itseään sekä sanallisen että visuaalisen 
viestinnän parissa! Kilta- ja kouluhommien ulkopuolella tykkään käydä nautis-
kelemassa kulttuuria keikkojen ja museoiden muodossa, käydä laskettelemassa 
mahdollisuuksien mukaan tai muuten vain olla ja nollata.

Heippa, olen Daniel ja toimin killassa päätoimittajana. Päätoimittaja vastaa 
yhdessä toimittajien kanssa siitä, että kiltalehti Geometres ilmestyy neljä ker-
taa vuodessa ja pitää sisällään hauskaa ja viihdyttävää sisältöä. Kiltahom-
mien ulkopuolella minut voi nähdä fiilistelemässä ympäri pääkaupunkiseutua ja 
nauttimassa elämän hyvistä asioista.

Moikka moi ja tervetuloa Maanmittarikiltaan! Olen Elli ja toimin killan hallituk-
sessa maisterikapteenina. Mun tehtäviin kuuluu maisterifuksien ja kansainvä-
listen opiskelijoiden teekkarikasvatuksesta huolehtiminen. Kampuksella minuun 
saattaa suurella todennäköisyydellä törmätä kiltiksellä. Koulun ja killan ulko-
puolella harrastuksiin kuuluu purjehdus ja crossfitti.

Heipä hei! Olen Otto, killan yrityssuhdemestari. Huolehdin kiltamme suhteista 
alan yrityksiin, joilta saamme sponsorituloja, ja samalla opiskelijat pääsevät 
tutustumaan potentiaalisiin työnantajiin. Teistä osan kanssa pääsen työskente-
lemään haalarisponssien merkeissä jo heti ensimmäisillä viikoilla. Yritystapah-
tumien lisäksi olen järjestämässä ulkkis-Oton kanssa vuoden huikeinta matkaa, 
eli PuoliPitkää syksyllä. Koulun ja kiltatoiminnan ulkopuolella harrastan erittäin 
epäsäännöllisesti esimerkiksi pianon pimputtelua sekä salilla käymistä.

Hei uudet mittarinalut! Olen Aatu, killan opintomestari. Opiksen hommissa val-
von opiskelijoiden etua korkeakoulun päätöksenteossa. Käytännössä se tarkoit-
taa kokoustamista ja keskusteluyhteyden ylläpitämistä korkeakoulun kanssa. 
Jos siis jokin opintoihin liittyvä asia tuntuu olevan vinossa, nykäise hihasta tai 
laita viestiä, niin hoidetaan asia kuntoon! Lisäksi tehtäviini kuuluu killan abi-
toiminnan, kuten lukiovierailujen, pyörittäminen yhdessä abivastaavan kanssa. 
Suuri osa vapaa-ajastani kuluu kiltahommissa ja Otaniemen tapahtumiin osallis-
tuessa, mutta käyn joskus myös pelaamassa frisbeegolfia Talissa.

Otto S Yrityssuhdemestari

Elli Maisterikapteeni

Markus Tiedottaja

Otto N
Ulko- ja kulttuurimestari

Daniel Päätoimittaja

Aatu Opintomestari
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Kipparit esittäytyvät

Nimi? Joona Lipponen

Vuosikurssi? III

TG-nick? @JoonaJunnu

Toteemieläin? Galagot

Lempiruoka? Sushi

Vapaa-ajan puuha? Vapaaehtoishommat

Salainen unelma? Jos et kerro kellekkää, 
niin haluisin olla opettaja

Parasta yliopistossa? Yhteisöllisyys ja 
aktiviteetit

Terkut: Pitäkää rento kesä ja loppukesästä 
nähdään!

Nimi? Pinja Salo

Vuosikurssi? IV

TG-nick? @Pinjamariia

Toteemieläin? Posankka

Lempiruoka? Aamiainen

Vapaa-ajan puuha? Kahvittelu ja pitkät 
iltakävelyt

Salainen unelma? Hankkia suloinen kissa ja 
ulkoiluttaa sitä

Parasta yliopistossa? Kaverit ja loputtomat 
mahdollisuudet

Terkut: Lähde rohkeasti mukaan kaikkeen ja 
nauti täysillä fuksivuodestasi!
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Tulette huomaamaan, että jo heti opintojen alusta lähtien tapahtumia alkaa tulla ovista 
ja ikkunoista. Ensimmäisenä tulee varaslähtö, jossa itse tutustuin ensimmäistä kertaa 
nykyisiin kavereihini. Suosittelen vahvasti tähän osallistumista! Kaikkiin tapahtumiin ei 
kuitenkaan tarvitse osallistua ja ISOilta voi kysyä vinkkejä. Suosittelen kuitenkin eten-
kin killan tapahtumia, sillä niissä pääsee hyvin tutustumaan kaikkiin kiltatovereihin.

Meidän killasta löytyy hallituspestien lisäksi paljon matalamman kynnyksen 
toimihenkilö hommia, joita voin suositella omalla kokemuksella ehdotto-
masti myös fukseille! Niiden kautta pääsee tutustumaan paremmin killan 
toimintaan sekä myös vanhempien vuosikurssien opiskelijoihin. Killan vaalit 
pidetään loppu syksystä, joten syksyn mittaan ehtii tutustua killan toimin-
taan sekä pohtimaan mitkä hommat itseään saattaisi kiinnostaa. Kiltatyöt 
on parasta, sillä taatusti hyvää seuraa sekä hauskaa puuhaa!

’21 fuksien vinkkinurkka
Tervetuloa maanmittarikillan hellään huomaan, eli killoista perheimpään! 
Mielessänne on varmasti pitkä lista kysymyksiä opintoihin ja Aaltoon 
liittyen (kuten itselläni viime syksynä). Kokemuksesta voin luvata, että 
lähes kaikkiin niistä löytyy vastaus, loppuihin vähintäänkin hyvä arvaus! Hei fuksi!

Fuksivuoteen mahtuu PALJON hauskoja hetkiä ja tapahtumia. Se ei kuitenkaan tarkota, että omista opin-
noista pitäis tinkiä hauskanpidon takia. Monilla on hyvinkin erilaiset taustat ja tavoitteet opintojen suhteen, 
jonka takia oma opintotahti ja -polku on varmasti just hyvä sulle! Ekan vuoden opinnot ei oo mikään läpihuu-
tohomma, mutta itseäni auttoi kavereiden kanssa opiskelu sekä riittävä vapaa-aikaan ja lepoon priorisointi.

Opiskelun ja tapahtumien lisäksi Aallosta löytyy myös paljon harrastusmahdollisuuksia 
vapaa-ajan täytteeksi ja opiskelun tasapainottamiseksi. Harrastekerhot ovat hyvä tapa 
löytää uusia tuttavuuksia ja päästä mukaan yliopiston toimintaan. Mahdollisuuksia on 
runsaasti juomien maistelusta tankotanssiin ja lautapeleistä matkustamiseen. Otanie-
messä sijaitsevat Unisport ja Liikku kuntokeskus tarjoavat monipuolisia urheilumah-
dollisuuksia. Meillä on myös killan oma ja tietenkin Otaniemen paras tanssiryhmä, 
Maakansallisbaletti! Kannattaa lähteä rohkeasti kokeilemaan kaikkea itseä kiinnos-
tavaa. Itse hyödynsin esimerkiksi kuntosalien ilmaisia kokeilukertoja ja tutustuin eri 
harrastekerhoihin tapahtumien kautta ;)

Kaikki toiminta killassa sekä sen ympärillä on tosi jees. Mutta muista että kaik-
keen ei tarvitse osallistua. Oman jaksamisen kuunteleminen on tärkeää ja hyvin-
vointi pitää olla jokaisen prioriteetti nro 1. Muutaman opiskeluvuoden aikana 
ehtii käydä tapahtumissa jos ja kun kaikkiin tapahtumiin ei fuksivuonna ehdi. 
Opintojen, harrastusten ja levon tasapainottamisella pääsee jo pitkälle!

Nähdään
syksyllä!
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Morjens kaikki mittarinalut! 

Meikäläinen on Jouni, ensi syksystä alkaen kolmannen vuoden opiskelija (jessus sentään kuin-
ka mones vuosi jo). Olen 21-vuotias, syntyisin Kuopiosta ja sittemmin jo vähän espoolaistunut 
opiskelujeni alettua. Toimin tämän vuoden Maanmittarikillan ISOvastaavana ja tehtäväni on 
huolehtia siitä, että ISOt (tuutorit) ja minä itse autamme teidät koulutien alkuun mahdollisimman 
onnistuneesti. Lisäksi toimin killan fuksikapteenien oikeana kätenä ja huolehdin ISOjen toimin-
takyvyn ylläpidosta.

Fuksivuoden alussa jokainen teistä jaetaan fuksiryhmiin ja jokaiselle ryhmälle kuuluvat omat 
ISOnsa. ISOt ovat pääasiassa toisen ja kolmannen vuoden mittareita ja järjestävät ryhmille ta-
paamisia. He käyvät aktiivisesti tapahtumissa teidän seurananne ja kokemuksen rintaäänellä 
avustavat teitä yliopisto-opintojen aloittamisessa. Ongelmia, joiden äärellä ISOt voivat aut-
taa, ovat esimerkiksi kurssi-ilmoittautumiset, sopivien kurssien löytäminen ja opiskelukavereihin 
tutustuminen. ISOilta voi myös tiedustella, ’Mistä keskiviikkona saakaan spagua?’, ’Missä sijait-
seekaan JMT1 aula?’ tai ’Miksi pelaamme Lännen Nopeinta neljättä kertaa tällä viikolla?’. 
ISOilta voi matalalla kynnyksellä kysellä mitä ikinä mieleen tuleekaan!

Ensimmäistä kertaa tapaatte ISOt MAIK-varaslähdössä, jota allekirjoittanut odottaa jo nyt 
suurella innolla. Varaslähtö kuuluu omiin ja monen muunkin lempitapahtumiin koko vuoden ajal-
ta. Pääsette siellä tutustumaan paitsi omiin kiltalaisiin myös muihin korkeakoulumme opiskelijoi-
hin. Pian sen jälkeen alkaakin jo orientaatioviikko, ja mikäli saavuitte varaslähtöön, olettekin 
jo hieman ehtineet tutustua uusiin opiskelijatovereihinne. Teidän mukananne koko viikon ajan 
pyörivät ISOt ja monet muut killan vanhemmat opiskelijat. Silloin kun itse aloitin opinnot 2020, 
olimme lähes kaikki fuksit karanteenissa jo viikon puolesta välistä alkaen, joten olenkin hieman 
jopa kateellinen teille fukseille siitä, miten veikeä viikko teitä oikein odotteleekaan!

ISOvastaavan 
tervehdys
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Orientaatioviikon jälkeen olette toki saa-
neet vasta pintaraapaisun ensimmäisestä 
opiskeluvuodestanne. Sen myötä tulette pe-
rehtymään teekkariuuden saloihin ja toi-
vottavasti tuntemaan paitsi Otaniemen niin 
myös kiltamme mahdollisimman perusteelli-
sesti. Kaikkea ei opi hetkessä, ja siksi ISOt 
ovatkin mahdollisimman kattavasti mukana 
koko vuoden läpi. Koko ISOilu prosessissa 
tavoitteena on saada teidät ryhmäytymään 
ja näyttää mitä opiskelijakulttuuri on par-
haimmillaan.

Mikäli selvisit näin pitkälle tahtoisinkin toi-
vottaa jokaikisen teistä tervetulleeksi Maan-
mittarikiltaan! Jokaista varmasti jännittää 
ainakin seitinohuesti, kun ensimmäistä kertaa 
näkee satapäisen joukon entuudestaan vie-
raita ihmisiä. Ei kuitenkaan syytä huoleen, 
sillä joukko on taatusti täynnä mitä muka-
vimpia veijareita!

Intoa puhkuvin terveisin 

Jouni Husso 
Maanmittarikillan ISOvastaava
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ISOryhmät

Alvar ja Pikkuoravat Kissanpojat

Meno Murmelit Maceet Maknustit

Pehmeät Pesukarhut Pussirotat Putkessa
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Pehmeät Pandat Marsupilamit

Kurittomat Koalat Sinnikkäät Sammakot

Rapeat Kalapalat Pinkit Pantterit
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Vaihda aivosumu 
otsahikeen

www.unisport.fi

Monipuolista treeniä 
edulliseen 
opiskelijahintaan 

UniSportin kausikortilla 
käytössäsi on:

• 5 laadukasta kuntosalia
• yli 200 viikoittaista 
 ryhmäliikuntatuntia
• rennot palloiluvuorot
• Online-tunnit ja videot

Ensimmäinen 
treeni on 
ilmainen, 
tervetuloa!

Kluuvi  Kumpula Otaniemi Meilahti Töölö
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Liikuntavastaavan
tervehdys

Suurenmoiset tervehdykset minunkin puolestani! Täällä Aukusti, killan liikuntavastaava 2022. 
Mukavaa, että olet valinnut tämän alan! Itsekin päädyin omien mutkien kautta geoinformatii-
kan maisteriohjelmaan. Olen varannut Apustimesta itselleni tämän palstan, jotta voisin kertoa 
teille hieman liikuntamahdollisuuksista. Olisiko teillä hetki aikaa lukea?

Tykkäsit sitten liikkua satunnaisesti, säännöllisesti, mukavasti, rajusti, kilpailullisesti, itsenäisesti 
tai porukallisesti, niin löytyy sinulle vaihtoehtoja! Maanmittarikilta järjestää ympäri vuoden 
erilaisia liikuntatapahtumia, joihin on helppo hypätä mukaan tasosta riippumatta. Oma suo-
sikkini on erilaiset lajikokeilut, joissa testataan uusia harrastemahdollisuuksia hyvässä seu-
rassa ja toisinaan tavallista kuohkeammalla hinnalla! Viime vuosina on lisäksi ollut tapana 
järjestää yhteisiä kävely- ja pyöräretkiä, leikkimielisiä liikuntakilpailuja sekä pallopelejä.

Kampusalueelta löytyy itsessään paljon liikuntamahdollisuuksia mistä valita: mm. kuntosali 
(UniSport Otahalli), ulkokuntosali, urheilukenttä, tenniskentät, lentopallokenttiä sekä rantavii-
vaa hivelevä lenkkipolku! Suosittelen tutustumaan esimerkiksi UniSportin tarjontaan, hallilta 
löytyy perinteisen kuntosalin lisäksi erilaisia pallopelejä sekä ryhmäliikuntatunteja (joogaa, 
tanssia, sisäpyöräilyä, voima- ja kestävyysharjoitteluja). Opiskelijat saavat noin 150 €:n hin-
taan vuodeksi jäsenyyden UniSportille, joka kattaa suurimman osan mainituista palveluista. 
Syksyllä alkaa lisäksi erilliset pallopelisarjat, joissa kuka tahansa killan jäsen voi pelata 
killan tai Insinööritieteiden korkeakoulun (ENG) riveissä lentopalloa, sählyä, koripalloa ja 
futsalia! Peleihin ei tarvitse aikaisempaa menestystä lajeista, tärkeintä on pitää hauskaa!

Suosittelen myös tutustumaan AYY:n liikunta- ja harrasteyhdistyksiin. Yhdistykset ovat hyviä 
alustoja uusien ihmisten tapaamiseen joko sinulle uusien tai entuudestaan tuttujen lajien jou-
kosta! Jos mietityttää jokin liikuntaan liittyvä, niin digitaalista hihaani voi nykiä Telegrammis-
sa @kustiau tai sähköpostin kautta aukusti.jaaskelainen@aalto.fi.

Oikein miellyttävää syksyä! Kannattaa tsekata vielä alla olevat linkit, niistä löytää tarkem-
paa tietoa tulevista liikuntamahdollisuuksista!

Aukusti Jääskeläinen
Maanmittarikillan liikuntavastaava

AYY:n liikunta- ja harrastusyhdistyksiä:
https://www.ayy.fi/fi/yhdistyslistaus/liikunta-ja-retkeily
https://www.ayy.fi/fi/yhdistyslistaus/harrastukset-ja-pelit

Maanmittarikillan liikuntachatti (infoa liikuntatapahtumista ja peleistä):
https://t.me/+_Faqs_vbgVA4YTFk

Insinööritieteiden korkeakoulun (ENG) liikuntachatti 
(infoa liikuntatapahtumista ja peleistä): https://t.me/+H7jzC2HUlTBiNjY0
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Yhteisö ja kulttuuri
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Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa teemme 
töitä sen eteen, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että 
jokaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opiskeli-
jayhteisössämme, ja että jokainen 
meistä saa tarvitsemansa tuen koko 
opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kan-
nustamme sinua tutkimaan, kokeile-
maan, oivaltamaan, oppimaan ja 
nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä 
pelkää, vaikka virheitä sattuu ja 
oman paikkansa ja intohimonsa 
löytäminen voi joskus olla haas-
tavaa. Me olemme täällä tukemas-
sa sinua ja auttamassa vaikeissa 
paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Erik Halttunen

Hallituksen jäsen (Uuden opiskelijat, 
Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta
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Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa teemme 
töitä sen eteen, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että 
jokaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opiskeli-
jayhteisössämme, ja että jokainen 
meistä saa tarvitsemansa tuen koko 
opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kan-
nustamme sinua tutkimaan, kokeile-
maan, oivaltamaan, oppimaan ja 
nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä 
pelkää, vaikka virheitä sattuu ja 
oman paikkansa ja intohimonsa 
löytäminen voi joskus olla haas-
tavaa. Me olemme täällä tukemas-
sa sinua ja auttamassa vaikeissa 
paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Erik Halttunen

Hallituksen jäsen (Uuden opiskelijat, 
Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!

Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun yliop-
pilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 15 000 taiteen, muotoilun, kauppa-
tieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvin-
voinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon opetusta ja maailman 
parasta opiskelijan elämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja 
opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tarjoaa jäse-
nilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia 
juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdol-
lisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestä-
mässä yli 200 AYY:n piirissä toimivaa yhdistystä.

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

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

@ayy_fi
@ayyhousing

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY
AYY Housing

AYY_FI

Student Union AYY

Aalto University Student Union AYY

AYY Info 
Ayy Events
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Palvelut
Opiskelija-asuminen  

AYY omistaa noin 2600 kohtuuhin-
taista opiskelija-asuntoa Helsingissä 
sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n 
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asun-
toja. Voit hakea omaa asuntoa heti, 
kun saat vahvistuksen opiskelupai-
kan vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etusi-
jalla asuntoja jaettaessa. Ylimää-
räisen hakijapisteen saa, kun hakee 
ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän 
pisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitus-
ajasta riippuen. 

Voit selailla ja hakea AYY:n asunto-
ja Domo-järjestelmän kautta: domo.
ayy.fi. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiöltä (HOAS). 

Edunvalvonta ja 
vaikuttaminen 
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja 
edustaa opiskelijoita sekä yliopiston 
päätöksentekoelimissä että valta-
kunnallisella tasolla. Voit hyödyntää 
AYY:n edunvalvontaa esimerkiksi, jos 
tenttituloksesi ovat myöhässä tai 
ottaa yhteyttä häirintäyhdyshen-
kilöön, jos kohtaat häirintää. AYY:n 
jäsenenä voit hakea hallinnon opis-

kelijaedustajaksi ja päästä vaikut-
tamaan yliopistossa tehtyihin pää-
töksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on 
edustajisto, joka valitaan vaaleilla. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat 
äänioikeutettuja ja voivat asettua 
ehdolle. Edustajiston jäsenet pää-
sevät päättämään ylioppilaskunnan 
tavoitteista ja linjauksista. Seuraa-
van kerran edustajistovaalit pide-
tään tänä syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 

Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoi-
minta ja monenkirjavat tapahtu-
mat ovat oleellinen osa aaltolaista 
opiskelijakulttuuria ja Aalto-yhtei-
söä. Vuoden kohokohtina toimivat 
Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, 
laskiaisrieha ja monet muut tapah-
tumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. 

Tapahtumien taustalla ovat yliop-
pilaskunnan lisäksi vapaaehtoiset, 
jotka toimivat jaostoissa ja toimi-
kunnissa. AYY:ssa toimii kuusi jaos-
toa: Yhteisöjaosto Aava, Kampus-
jaosto, Teekkarijaosto, Museojaosto, 
UO-jaosto ja edunvalvonnan johto-
ryhmä eli tuttavallisemmin EduJory. 
Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyk-
systä, ja siitä tiedotetaan AYY:n vies-
tintäkanavissa. 

Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
yhdistystä, jotka järjestävät toi-
mintaa aina urheilusta musiikkiin ja 
peleistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita 
mukaan yhdistystoimintaan, ja AYY 
antaa apua, tukea ja neuvoja yhdis-
tyksen perustamiseen ja toimintaan. 
Kannattaa pysyä avoimena eri mah-
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Palvelut
Opiskelija-asuminen  

AYY omistaa noin 2600 kohtuuhin-
taista opiskelija-asuntoa Helsingissä 
sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n 
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asun-
toja. Voit hakea omaa asuntoa heti, 
kun saat vahvistuksen opiskelupai-
kan vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etusi-
jalla asuntoja jaettaessa. Ylimää-
räisen hakijapisteen saa, kun hakee 
ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän 
pisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitus-
ajasta riippuen. 

Voit selailla ja hakea AYY:n asunto-
ja Domo-järjestelmän kautta: domo.
ayy.fi. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiöltä (HOAS). 
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Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyk-
systä, ja siitä tiedotetaan AYY:n vies-
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Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
yhdistystä, jotka järjestävät toi-
mintaa aina urheilusta musiikkiin ja 
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tyksen perustamiseen ja toimintaan. 
Kannattaa pysyä avoimena eri mah-

HSL:n palvelupisteellä. Listan kai-
kista opiskelijakortilla saatavista 
eduista ja alennuksista löydät Fran-
kin nettisivuilta frank.fi.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatunnis-
te, jonka voit ladata ja aktivoida 
käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet ilmoit-
tautunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 
Muiden korttivaihtoehtojen hinnat 
voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit 
myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digi-
taaliseen että muoviseen opiskeli-
jakorttiin. Lisätietoja eri opiskeli-
jakorteista löytyy Frankin sivuilta 
osoitteesta frank.fi.

Kun olet saanut muovisen opiskelija-
kortin, muista hakea siihen myös luku-
vuosivuositarra AYY:n palvelupisteeltä! 
Saat samalla myös muuta neuvontaa 
ja maksuttoman Design Notebookin.

dollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa! 

Remontin ja brändiuudistuksen 
kokenut AYY:n uudistunut Opiske-
lijakulttuurimuseo toivottaa kaikki 
tervetulleeksi perehtymään opiske-
lijakulttuurien historiaan.

Vuokratilat 

Asuntojen lisäksi AYY:lla on lukuisia 
sauna-, juhla- ja harrastustiloja, joita 
jäsenet voivat vuokrata. Osa tiloista 
on maksuttomia. Vuokrattavana on 
myös pakettiauto ja peräkärry. 

Stipendit ja 
projektiavustukset 
Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahastol-
ta projektiavustusta kaveriporukal-
la tai yhdistyksen voimin järjestet-
tävälle projektille. Voit myös hakea 
AYY:n myöntämiä stipendejä.

Opiskelijaedut 

Saat käyttöösi digitaalisen tai muo-
visen opiskelijakortin, jolla todistat 
opiskelijastatuksesi (kortin toimit-
taa Frank). Näyttämällä opiske-
lijakorttiasi sinulla on 1.8. alkaen 
oikeus satoihin etuuksiin, kuten 
Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuk-
siin ja alennettuun opiskelijalounaa-
seen opiskelijaravintoloissa. Myös 
pääkaupunkiseudun julkisen liiken-
teen opiskelija-alennus on käytet-
tävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen 
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Hello fuksi and welcome 
to Aalto community!

We are KY, a community of more than 3000 
business students, “kylteris”. Our purpose in 
the Aalto community is to cherish our over 
110-year-old traditions, uphold KY culture 
and advocate for our members. At the campus 
you can spot us in our dollar green overalls!

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

Probba is the student association of Aalto 
University School of Business, Mikkeli 
Campus. All students studying at the Mikkeli 
Campus major in International Business and 
are members of Probba, bringing their size to 
around 240 members.

Website: probba.org 
Instagram: probbary

Website: ky.fi 
Instagram: ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

PROBBA
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Hei fuksi!
 
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa 
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, 
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien 
webinaareihin.
 
TEK on 77 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen 
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria 
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin  
työelämän haasteisiin.
 
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
 
 
Terveisin,

Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: sarasiivola
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Otaniemen killat
Teknologföreningen, TF, on Aallon 150-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. 
Kaikki ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut 
vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma 
lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin 
vieressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista.

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edel-
leen vastaanottava kilta. Maanmittarikilta ottaa vastaan kestävien yhdyskun-
tien, sekä kiinteistötalous ja geoinformatiikan linjojen kandiopiskelijoita. Killassa 
opiskelee rakennetun ympäristön opiskelijoita, joiden haalarit ovat mattamustat, 
joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy 
killan logo, “kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu aine-
järjestö, joka ottaa vastaan rakennustekniikan sekä englanninkielisen compu-
tational engineering -ohjelman kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään 
Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja 
vastaanottava kilta. Ennen tulevaa syksyä killan opiskelijoiden pääaineena oli 
energia- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareis-
ta ympäristön vihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta 
“RAKSA JAKSAA” -huudosta.

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurim-
mista killoista. Tämä energia- ja konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa 
Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaalean-
punaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä 
kauas raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.

Osakunnat

Insinööritieteiden korkeakoulu
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Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen toiseksi vanhin fukseja 
vastaanottava kilta. Se on koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustus-
arkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä on sekä tekniikan että taiteiden aloilta. 
Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaan-
tuvaa puuvillaa. Maisema-arkkitehdit tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta 
puusta, sisustusarkkitehdit taas koristelevat haalarinsa itse suunnittelemallaan 
kankaalla. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnitte-
lee oman logonsa haalareiden selkään.

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu kilta. Reippaat ja ahkerat 
sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa 
killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää vanhan 
lamppulogon. Oikeaa reisitaskua koristaa myös sähkösanoma. Näitä haalareita 
alkaa näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit 
saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jap-
padaida, Hei, hyvä SIK!”

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS on vuonna 1998 perustettu ainejärjes-
tö, joka yhdistää automaatio ja robotiikan, informaatioteknologian sekä Digital 
Systems and Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat 
violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistut-
taa TiK- ja SIK-menneisyydestä.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten 
Otaniemen toiseksi nuorin ja kaikista paras kilta. Inkubion haalarit ovat histo-
riallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä koristavat valkoiset, 
itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikil-
taa. Selässään he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.

Sähkötekniikan korkeakoulu
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Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman 
katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum Te-
chnology -linjan opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhem-
min joko fysiikkaan tai matematiikkaan ja systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat 
luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat 
haalarinsa esimerkiksi teevedellä. QT-linjan opiskelijoiden haalareisen vasen 
hiha on beigen värinen.

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

Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejär-
jestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. Tietokillan siipien 
alta on useampi nuori kilta aloittanut taipaleensa, kuten AS, Athene sekä uusim-
pana Data Guild. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan, 
joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava 
tupsulogo. Heidät saattaa myös kuulla jo kaukaa raikuvista “tieto- KILTA!” -huu-
doistaan.

Perustieteiden korkeakoulu

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 perustama ai-
nejärjestö, jossa nyt ensimmäistä vuotta myös teknisen psykologian opiskelijat! 
Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja 
iloiset athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuk-
sestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset, takataskut sekä 
vasen hiha, jotka kaikki muistuttavat Athenen juurista Tietokillassa.
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Data Guild eli DG on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 
2019 perustettu Data Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan vanhat opiskelijat 
voi tunnistaa kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varustetuis-
ta haalareista. Nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänhopeista haalareista 
joissa on musta hiha, joka jäi muistoksi ajasta, kun Data Science-koulutuslinjan 
opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 perustettu kemiantekniikan fukseja vas-
taanottava yhdistys. Vuodesta 2019 PT on vastaanottanut myös englanninkie-
lisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat. Prosessiteekkareiden edustajat tunnistaa 
kirkkaasinisistä haalareistaan, joiden lahkeita ja hihoja koristaa punainen, kel-
tainen ja sininen raita muistona kemiantekniikan korkeakoulun kolmesta vanhasta 
killasta, joista PT juontaa juurensa. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdis-
tyksen logo, prosessin painetta mittaava Bourdonputkimanometri.

Kemiantekniikan korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulun kolme vanhaa kiltaa, eli Kemistikilta, Puunjalos-
tajakilta ja Vuorimieskilta ovat edelleen toimivia kiltoja, mutta ne eivät vastaan-
ota fukseja. Killat yhdistävät kemian, biotuotetekniikan ja materiaalitekniikan 
opiskelijoita. Vanhojen kiltojen haalareita, punaisia, keltaisia ja kaljakorin sinisiä 
näkee enää harvoin Otaniemessä, mutta näiden hihoja voi löytää jälkikäteen 
liitettyinä Prosessiteekkareiden haalareista.

Vanhat killat
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RIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!

Moi!
Edustan RILiä, rakennetun ympäristön alan korkeakoulutettujen yhteisöä. 
Toimin siellä teekkariyhdyshenkilönä, joten tulemme varmasti tapaamaan heti  
ensimmäisellä viikolla teidän orientaatioviikkonne yhteydessä. Edustamme koko  
Suomen rakennetun ympäristön alan teekkareita ja RILiin kuuluukin yli 6000 
jäsentä.

Valvomme jäsentemme etuja monella tavalla. Ydinosaamistamme on jäsenten 
ammattitaidon edistäminen mm. koulutusten muodossa ja verkostoituminen 
monipuolisissa tapahtumissa. Täydennyskoulutusten lisäksi julkaisemme vuo-
sittain lukuisia ohjeita ja käsikirjoja. Lisäksi viemme alaa eteenpäin lausunnoin, 
kannanotoin, projektein ja kilpailuin. Tuomme Suomeen myös säännöllisesti 

rakennetun ympäristön sektorin merkittävimpiä kansainvälisiä tapahtumia.

Teekkareille RILin jäsenyys on ilmainen! 
Jäsenetuihin kuuluu myös viikoittain 
postiluukusta kolahtava Rakennuslehti, 
teekkareille sähköinen Tekniikka & Talous sekä 
aikakausilehti Rakennustekniikka. Järjestämme 
myös vuosittain kyselyitä, joilla kerätään 
hyödyllistä tietoa opiskelusta, kesätöistä 
ja teekkareiden palkasta. RIL-Säätiöltä voit 
hakea apurahaa ulkomaan vaihtoa varten tai 
erinomaisesta opinnoista suoriutumisesta. 
Parasta RILissä on kuitenkin monipuoliset 
tapahtumat, joita järjestetään satoja vuoden 
aikana ympäri Suomen. RILillä on oma nuorille 
suunnattu vapaaehtoisista toimijoista koostuva 
jaos RIL-Nuoret, jotka järjestävät monenlaista 
tapahtumaa näkökulmanaan opiskelijat tai 
vastavalmistuneet.

Onneksi olkoon vielä opiskelupaikastasi!  
Nähdään syksyllä!

Emma Kuula 
Teekkariyhdyshenkilö 
RIL 
www.ril.fi Kuva: Lotta Kuisma 
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ENGijENGi
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opiskelijaa
Perustettu: 1915
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opiskelijaa
Perustettu: 1913
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joissa vihreä hiha ja 

takatasku

RIL kokoaa rakennetun 
ympäristön akateemiset!
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Ammattiaineyhdistykset

Fundi ry on kiinteistötaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille suunnattu ammattiainekerho, joka tuo 
yhteen kiinteistöalan tulevaisuuden lupaukset ja kokeneemmat tekijät. Fundi järjestää jäsenistölleen 
pitkin vuotta erilaisia tapahtumia, kuten excursioita alan yrityksiin, ulkomaanmatkan ja paljon 
muita vapaamuotoisempia tapahtumia. Tavoitteenamme on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta 
kiinteistöalasta ja sen toimijoista sekä mahdollistaa opiskelijoille hyvät verkostot tulevaisuutta 
ajatellen. Fundin hallitus onnittelee sinua loistavasta opiskelupaikasta! Nähdään syksyllä!

Fundin jäseneksi kannattaa liittyä heti, sillä ensimmäinen vuosi on fukseille 
ilmainen! Lue lisää toiminnastamme ja liity jäseneksi osoitteessa 
https://fundi.fi/fi/

Hei fuksi! Ensinnäkin, onnittelut opiskelupaikasta! Ammattiainekerho Linkki ry (kavereiden kesken 
vain Linkki) on ammattiainekerho liikennetekniikasta kuin myös siihen läheisesti liittyvistä aloista, 
kuten maankäytön suunnittelusta, tietekniikasta ja rautateistä kiinnostuneille. Kerhomme järjestää 
monipuolisesti tapahtumia, kuten yritysexcursioita, saunailtoja ja muuta mukavaa vapaa-ajan 
toimintaa. Mukaan kannattaa lähteä myös, vaikka tietämys alasta olisi vähäisempi, sillä tapahtumissa 
tutustuu ihmisiin ja näkee mielenkiintoisia osia alasta.

Ja ennen kaikkea tärkein: jäsenyys on 
fuksille täysin ilmainen koko vuoden! 
Tervetuloa mukaan, nähdään syksyllä!
 
Odottavin terveisin Linkin hallitus,  
http://linkki.ayy.fi

Rakentamistalouden kerho Ropo ry on rakentamisen talousasioista ja 
rakennustuotannosta kiinnostuneiden opiskelijoiden ammattiainekerho. 
Ropolla on pitkä ja perinteikäs historia sekä paljon jäseniä - myös 
työmaailmassa. Kerho järjestää aktiivisesti tapahtumia yritysten kanssa, 
mikä tarjoaa mahdollisuuden tutustua alan toimijoihin sekä samanhenkisiin 
opiskelijoihin. Käy tutustumassa toimintaamme: (https://ropo.ayy.fi) ja 
liity jäseneksi. Jäsenyys maksaa 5€  vuodessa ja se sisältää saunailtoja, 
excursioita sekä paljon muuta. Ropon hallitus onnittelee hyvästä 
opiskelupaikan valinnasta. Nähdään syksyllä, toivottavasti jo syksyn 
saunaillassa! Väylä ensimmäisiin alan kesätöihin voi löytyä jo syyskuussa.
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Hei mittarifuksi! Mahtavaa, että olet kiinnostunut geoinformatiikasta! Poligoni on Aalto-yliopiston 
geoinformatiikan opiskelijat yhteen kokoava ammattiaineyhdistys. Suurin osa poligonilaisista 
opiskelee geoinformatiikkaa, mutta jäsenistöön kuuluu lisäksi valmistuneita ja muita alasta 
kiinnostuneita. Toiminnallaan yhdistys pyrkii tuomaan alaa tunnetuksi sekä tutustuttamaan opiskelijat 
alan työmahdollisuuksiin jo opiskeluaikana. Tapahtumiin kuuluu esimerkiksi yritysvierailuja, 
saunailtoja sekä muuta pienen kynnyksen ohjelmaa, kuten vuosittainen minigolfturnaus!  

Ensimmäinen syksy on fukseille ilmainen ja liittymisohjeet löytyvät 
nettisivuiltamme (https://poligoni.fi). 
Nähdään syksyllä!

Akva on vesi- ja ympäristötekniikan ammattiainekerho, joka toivottaa 
tervetulleeksi kaikki alasta kiinnostuneet. Akvan tavoitteena on lähentää 
jäseniään niin toisiinsa – sekä opiskeleviin että jo valmistuneisiin – kuin 
vesi- ja ympäristöalan yrityksiin. Akva järjestää jäsenilleen erilaisia 
tapahtumia, kuten ekskursioita kiinnostaviin kohteisiin Suomessa 
ja ulkomailla. Muita tapahtumiamme ovat esimerkiksi saunaillat 
ja muut tapaamiset, joissa vierailee usein yritysten, järjestöjen ja 
tutkimusmaailman edustajia. 

Syksyllä nähdään! Lisätietoa meistä: akva.ayy.fi

MAIK on Maanmittari-, Arkkitehti- ja Rakennusinsinöörikillan yhteinen ammattiainejärjestö. Koska 
tarve yhteistyölle kaikkien kolmen killan edustamien alojen välillä on ilmeinen, tavoitteenamme 
on luoda mahdollisuuksia verkostoitumiselle rennossa ilmapiirissä jo ennen työelämään siirtymistä. 
MAIK:in toiminta koostuu pitkälti vuosittain järjestettävistä perinteisistä tapahtumista, joista seuraava 
on jo aivan kohta. MAIK:in jäseneksi sinun kannattaakin liittyä heti, ei vain siksi että se on ilmaista, 
vaan koska jäsenenä saat huimia etuja, kuten ensimmäisenä alennusta MAIK-varaslähdöstä! Lue 
lisää ja liity jäseneksi: maik.ayy.fi

Ota seurantaan: ig: @maik-yhdistys
fb: @maikjarjesto
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www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 5.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 6.9. & ke 7.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten fuksivastaavilta

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

Emma Ilonen
040 451 1632
emma.ilonen@aalto.fi

Vilma Eskelinen
050 353 8804
vilma.eskelinen@aalto.fi
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RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin

retuperanwbk Retuperän WBK

rwbk.� Retuperän WBK

Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023
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Sitsit
Pohjoismainen akateeminen pöytäjuhla, jossa 
pidetään hauskaa kolmen ruokalajin illallisen, 
juomien ja laulujen merkeissä. Pukukoodi voi 
olla mitä vain tummasta puvusta haalareihin 
tai naamiaisasuun. Sitsit voivat olla huiman 
riehakkaat tai hillityn arvokkaat, mutta aina 
rennolla mielellä ja pieni pilke silmäkulmassa. 
Teekkarisitseillä laulua johtavat lukkarit, joiden 
tehtävä on huolehtia siitä, että kaikki viihtyvät.

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. Suu-
rimmat ja hienoimmat bileistä ovat Teekkari-
jaoston järjestämät Lakinlaskijaiset, Gravi-
taatio ja Teekkariwappu. Aallon yhteisöjaosto 
Aava järjestää myös lukukauden lukuisia poik-
kitieteellisiä tapahtumia, kuten Aalto After-
partyn.

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 nauttimaan 
lämpimistä löylyistä rennossa ilmapiirissä mitä 
mahtavimmassa seurassa!

Vuosijuhlat
Arvokas akateeminen juhla. Jokainen kilta 
ja osakunta pitää vuosittain nämä juhlista 
hienoimmat, joissa pukukoodina ovat naisilla 
pitkä iltapuku ja miehillä frakki tai tumma puku. 
Ilta noudattaa etikettiä, sisältää puheita sekä 
vanhoja tansseja. Juhlien jälkeen siirrytään 
jatkoille ja jajatkoille, joista voikin suoraan 
jatkaa seuraavan aamun silliaamiaiselle.

Silliaamiainen 
Eli tuttavallisemmin sillis. Suurempien juhlien 
jälkeen pidettävät juhlien “aamujatkot”, joiden 
tarkoituksena on jatkaa rentoa hengailua 
suolaisen ruuan ja oloa helpottavan juoman 
merkeissä ja kollektiivisesti lieventää joskus 
ehkä joillakin ilmenevää huonoa oloa. Sillis 
kuuluu olennaisena osana kiltojen vuosijuhliin.

Kulttuuritapahtumat 
Speksi, Polyteknikkojen kuoro, hupiexcursiot… 
Mitä vain keksitkään! Teekkarikulttuuria 
löytyy laulusta näytelmiin, eikä kukaan ole 
suljettu ulkopuolelle.

Teekkaritapahtumat
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Excursiot
Yritysvierailut. Mainio tapa tutustua oman 
alansa yrityksiin jo ensimmäisestä vuodesta 
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. 
Vuoden aikana riittää myös hupiexcursioita, 
joiden aikana pääsee tutustumaan hieman 
erilaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi 
alpakkafarmiin. Näitä on erityisesti syksyllä 
PuoliPitkällä.

Tempaus
Teekkarit ovat temmanneet 1900-luvun alusta 
asti, tärkeäksi koetun yleishyödyllisen asian 
puolesta. Tempauksella halutaan herättää 
huomiota ja kohottaa esille tärkeitä asioita; 
tempauksilla on haluttu esimerkiksi edistää 
suomalaista vientiä ja vastustaa nykyajan 
kiireistä elämäntyyliä. Vuoden 1949 
”Otaniemi on – Teekkarikylä tehdään” on yksi 
huomattavimmista tempauksista: tempauksen 
tuloksena rakennettiin Espoon ensimmäiset 
kerrostalot Otaniemeen. Tempaukset 
järjestetään teekkareille ominaisella hyvällä 
mielellä ja vekkulilla asenteella, viimeisimpinä 
esimerkkeinä vuonna 2009 ”Mahtavaa! 
Ihanaa! Räjähtää!”, jolla haluttiin yhdistää 
tulevan Aalto-yliopiston silloiset kolme 
korkeakoulua ja vuoden 2016 ”Peruskoulutus, 
arvokkain aarre!”, jossa pidettiin innostavia 
oppitunteja lähes 1500 eri peruskoulussa. 
Tempauskäskyn antaa Jämeräpartainen 
insinööri, eikä muita tapahtumia kuin virallisen 
tempauskäskyn seurauksena syntyneitä 
kuuluisi kutsua tempauksiksi.

5050MITTARI TANSSII PYYKIN MITTARI TANSSII PYYKIN 5151PÄÄLLÄ AIVAN KESKIYÖLLÄ PÄÄLLÄ AIVAN KESKIYÖLLÄ PRISMARUMPU KAINALOSSA PRISMARUMPU KAINALOSSA JA MITTANAUHA VYÖLLÄJA MITTANAUHA VYÖLLÄ

Yhteisö ja kulttuuri



Haalareita ei kuitenkaan saa ihan noin vain 
– kuten lakkikin, ne tulee ansaita. Heti luku-
vuoden alussa fuksit ottavatkin yhteyttä eri 
alojen yrityksiin ja kartoittavat halukkaita 
haalarisponsoreja. Tämä onkin loistava tapa 
tutustua oman alan yrityksiin ja muihin fuksei-
hin. Lisäksi fuksit saavat itse päättää useista 
haalareihin liittyvistä yksityiskohdista ja tehdä 
siten haalareista oman vuosikurssinsa näköiset. 
Viime vuosina fuksit ovat saanet pukea haala-
rit päälleen loppusyksystä.

Otaniemessä fuksit saavat lakkinsa vappuna, 
mikäli fuksivuoteen liittyvät koitokset on tullut 
hoidettua asianmukaisesti. Useimmissa killoissa 
on vakiintunut käytäntö, jossa lakin saadakseen 
fuksin tulee suorittaa riittävä määrä fuksi- tai 
lakkipisteitä. Pisteitä saa tyypillisesti erilaisis-
sa tapahtumissa vierailusta, killan tapahtumis-
sa työskentelystä ja muusta aktiivisesta toimin-
nasta. Riittävän pistemäärän saaminen ei ole 
vaikeaa, mutta pisteiden metsästyksestä jää 
taatusti mieleen opiskeluvuosien parhaimpia 
hetkiä ja hyviä muistoja.

Teekkarin näkyvimmät tunnukset - eli lakki ja 
haalarit - tulee siis ansaita ja fukseista sano-
taankin tulevan teekkareita vasta, kun he saa-
vat vappupäivänä ensimmäistä kertaa painaa 
lakin päähänsä. Kehotankin viettämään upean 
fuksivuoden, niin pääset vappuna painamaan 
valkoisen tupsulakin päähäsi teekkarina. Kan-
na siis kiltamme ja koko teekkariyhteisön tun-
nuksia ylpeydellä.

Eppu Pesonen
Fuksi 2011

Fuksikapteeni 2013
Diplomi-insinööri 2017

Teekkarit tunnetaan erikoisen huumorinsa ja 
tempaustensa lisäksi etenkin tupsulakistaan ja 
haalareistaan. Haalareiden väri vaihtelee kil-
loittain ja kertoo siten teekkarin opintotaustas-
ta, mutta tupsulakki yhdistää koko Otaniemen 
teekkariyhteisöä. Lakki päässä kulkeva teek-
kari edustaa siis ulospäin koko yhteisöä. Tämä 
tuleekin pitää mielessä aina lakkia käyttäes-
sä.

Nykymuodossaan teekkarilakki on ollut 
käytössä vuodesta 1893, eli lakki viettää 
129-vuotisjuhliaan. Kuusikulmainen, mustaval-
koinen tupsulakki onkin tunnuksena varjeltu 
ja mallisuojan vuoksi lakin valmistaminen tai 
ostaminen on tarkkaan valvottua toimintaa. 
Lakin muita tuntomerkkejä ovat tekniikan pu-
nainen vuori ja lakin kokardina toimii Aaltoa 
edeltäneen Teknillisen korkeakoulun ylioppi-
laskunnan (TKY) tunnus. Jokaisella teekkari-
kaupungilla onkin hieman oman näköisensä 
mustavalkoinen tupsulakki. Teekkarilakki on 
käytöltään kesälakki; tämän johdosta sitä saa 
käyttää vapaasti vain 1.5.-30.9. Talvikaudel-
la lakin käyttöön tulee anoa erillinen lupa Aal-
to-yliopiston ylioppilaskunnan Teekkarijaostol-
ta.

Haalareita opiskelijat alkoivat käyttää 
1980-luvulla. Otaniemen teekkarit olivat täl-
löinkin muodin huipulla ensimmäisten joukossa 
hankkimassa haalareita. Maanmittarikillan 
haalarit ovat nykymuodossaan mattamustat ja 
haalareiden vasen hiha ja reisitasku ovat fuk-
sian punaisia. Vanhemmilla tieteenharjoittajil-
la saattaa vielä nähdä tumman punaista tai 
vihreää hihaa, joka oli käytössä ennen vuotta 
2013.

Teekkarin tunnusmerkit
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Vuosikurssitunnus: Jokainen 
vuosikurssi suunnittelee haala-
reihinsa tunnuksen, joka kuvaa 

vuosikurssiaan tavalla tai toisella. 
Tämä vuosikurssitunnus sijaitsee 

vasemmassa pohkeessa, ja sisäl-
tää useimmiten kaikkien vuosikurs-

silaisten nimet.

Nyörit: AYY:n alainen Teekkarijaosto (TJ) jakaa 
nyörejä osoitukseksi toimimisesta jossain TJ:n 

alaisista toimikunnista. Mitä enemmän nyörejä, 
sitä useammin Kela muistuttaa nyörien haltijaa 

opintopisteiden tärkeydestä.

Lasit, mukit: Usein 
teekkarit kantavat 

vähintään yhtä 
kuplivalle juomalle 
varattua juomalasia 
mukana, sillä eihän 
sitä koskaan tiedä 

milloin skumppapullo 
sattuu eteen.

Haalarimerkit: 
Saatavilla aina ja 

kaikkialta. Haalari-
merkkejä voi hank-

kia useimmilta yhdis-
tyksiltä sekä isoista 
tapahtumista, esim. 
Aalto Afterparty, 

Lakinlaskijaiset, Gra-
vitaatio ja Wappu. 
Näiden lisäksi muita 
“hupimerkkejä” on 

monenlaisia.

Härpäkkeet: Ovat 
joko merkityksellisiä 
tai merkityksettömiä. 
Hyödyllisiä jossain 

määrin, mutta tietyn 
pisteen saavutettua 
näillä on taipumus 

hankaloittaa haala-
rin käyttöä. Mainokset: Ilman 

näitä sponsoreita 
haalarimme mak-
saisivat maltaita. 
Haalareihin sijoi-
tettu huomattava 
omaisuus saattaa 
jossain vaiheessa 
vallata alaa mai-

noksilta.

Erivärinen hiha/selkä/puoli haalaria: Osalla killoista on muun 
haalarinvärityksestä poikkeava hiha, historiallisena muistona 
emokillasta tai kertomassa opintosuunnasta, kuten maanmitta-
reilla. Yleisesti hihoja, taskuja tai lahkeita vaihdetaan kaverien 
kanssa. Puoliksi erivärinen haalari voi kertoa haalarin kantajan 

aiemmista opinnoista toisessa koulussa tai esimerkiksi Tekno-
logföreningeniin kuulumisesta.

Lahkeiden vaihto: Lahkeiden 
vaihtaminen ilmoittaa yleensä 
pariutumisesta toisen haalari-

pukuisen henkilön kanssa.

Maanmittarikillan 
logo: “Kolme kovaa”. 

Pyhä killan tunnus, 
johon ei saa kajota!
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Yhteisö ja kulttuuri



Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella

teekkarispeksi.fi

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!

näytteleminen, tanssi, musiikki, tekniikka, lavastus, puvustus,
grafiikka, valokuvaus, markkinointi, yrityssuhteet...

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty

opiskelĳamusikaali
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Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella

teekkarispeksi.fi

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!

näytteleminen, tanssi, musiikki, tekniikka, lavastus, puvustus,
grafiikka, valokuvaus, markkinointi, yrityssuhteet...

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty

opiskelĳamusikaali

Opinnot

Tässä vaiheessa on hyvä selittää, mikä on opintopiste. 

Opintopiste (op) tai noppa kuvaa opintojen 

suorittamiseen kuvaavaa aikaa. Lukuvuoden opintojen 

suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 1600 tuntia 

opiskelua (60 opintopistettä) eli yksi op vaatii noin 27 

tuntia opiskelua. Oikea työmäärä kuitenkin vaihtelee.
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Diplomi-insinöörin tutkinto on kaksivaiheinen. Ensin opiskellaan tekniikan kandidaatin tutkinto, laajuudeltaan 180 opintopistet-
tä. Kandidaatin tutkintoon sisältyy perusopinnot 66-68 op, vapaasti valittavia opintoja noin 25 op, niin että tutkinnon minimi-
laajuus 180 op täyttyy, oman kandipääaineen opinnot 55-60+10 op ja sivuaine 20-25 op. Pääaineopintoihin sisältyy pakol-
lisena 10 op kandidaatintyö, joka on tutkielma jostain alaan liittyvästä aiheesta, joka ei ole kuitenkaan diplomityön laajuinen. 
Vuodessa on laskettu suoritettavaksi 60 op edestä kursseja. Lisää tietoa löytyy korkeakoulun opinto-oppaasta. 

KEY: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=58432884
KIG: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=58432886 

Kandivaiheenne opinnot jakaantuvat kahteen pääaineeseen riippuen koulutusohjelmastanne. Pääaineet ovat Kiinteistötalous 
ja geoinformatiikka (KIG) ja Kestävät yhdyskunnat (KEY). Riippumatta siitä, kumpaa pääainetta opiskelet, kuulut silti Maan-
mittarikiltaan. Kanditutkinnon rakenne on pääosin samanlainen kummassakin ohjelmassa. Kestävien yhdyskuntien pääaineessa 
perus- ja pääaineopintojen rakenne on yksinkertainen; molemmat sisältävät pakollisia kursseja sekä valikoiman kursseja, 
joista saa valita vapaasti kursseja niin, että määritetty opintopistemäärä täyttyy. Kiinteistötalouden ja geoinformatiikan pää-
aineessa kurssivalikoimaan vaikuttaa se, valitseeko opiskelija kiinteistötalous-, geoinformatiikka- vai hybridiorientaation. Eri 
orientaatiot antavat mahdollisuuden räätälöidä opintoja kohti maisteriohjelmia jo kandivaiheessa. Myös hybridiorientaatio 
antaa erinomaiset valmiudet kummallekin alalle. Voit valita kanditutkintoosi itseäsi kiinnostavan sivuaineen ja voit täydentää 
ja suunnata tutkintoasi haluamillasi vapaasti valittavilla opinnoilla. Vaihtoehtoja on runsaasti tarjolla ja jokaiselle löytyy jotain.

Kanditutkinnon kurssien jälkeen siirrytään kohti erikoistumista aineopinnoissa eli maisterivaiheeseen. Yleisin vaihtoehto on siirtyä 
johonkin oman korkeakoulun tarjoamaan maisteriohjelmaan. Käytännössä moni teistä tulee todennäköisesti siirtymään neljään 
erityisesti teille suunnattuun vaihtoehtoon, jotka ovat Real Estate Economics (kiinteistötalous), Spatial Planning and Transportati-
on Engineering (maankäytön suunnittelu ja liikennetekniikka), Geoinformatics (geoinformatiikka) sekä Water and Environmental 
Engineering (vesi- ja ympäristötekniikka). Maisterivaiheen ohjelmat kandiohjelmista:

KEY tutkintorakenne KIG tutkintorakenne

Diplomi-insinöörin tutkinto

GIS

GIS(sis. vähintään yhden 
matematiikan kurssin)
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SPATIAL PLANNING AND TRANSPORTATION 
ENGINEERING (SPT)

Urban realities are becoming increasingly dynamic, complex 
and fragmented while demands for their liveability, sustain-
ability, competitiveness, and attractiveness increase. This 
requires new skills in systemic understanding, problem-solv-
ing, and integrative planning and policy-making beyond 
sectorial boundaries. This programme focuses on important 
future challenges of sustainable built environment, tackling 
topical global megatrends, such as urbanization and need 
for greener cities. The uniqueness of the program is its fo-
cus on a wide range of approaches from people’s daily life 
and mobility to large scale strategic and systemic thinking 
necessary for shaping the built environment. Student can 
specialize in spatial and land use planning or transport en-
gineering, or obtain a broader expertise integrating both 
fields. As a graduate of this programme, you will become 
an enabler of a sustainable future in cities. In addition, you 
will be able to improve the quality of life for people – in 
a variety of scales, now and in the long term. Our gradu-
ates can specialise in different professional roles of choice, 
including urban, regional and/or transportation planner, 
developer, analyst, policy-maker, traffic engineer, transpor-
tation modeller, Intelligent Transport Systems engineering, 
manager, or researcher.

WATER AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (WAT)
Water and environmental engineering is essentially about 
making the world work. With limited natural resources and 
an increasing demand for water, food, energy, we look at 
practical ways to develop our society in a sustainable man-
ner. Programme is multidisciplinary, bringing together the 
best of water & environmental engineering and providing 
a broad view of the field. Education combines theory with 
practice, including hands-on laboratory work, case studies 
and project work. The emphasis in the programme is on 
water-related aspects, including their relation to the envi-
ronment.

Programme focuses on what engineers do: applying theory 
to practice to solve critical challenges of our society. Pro-
gramme provides you with competences in three comple-
mentary fields: Knowledge, Skills and Professional Identity. 
Our Knowledge competences include e.g. sustainability, hy-
drological cycle, water and environmental services as well 
as resource use and management systems. Skills competenc-
es relate e.g. to technical methods, data analysis and meas-
urement, analysis and impact assessment as well as project 
work skills. Professional Identity competences particularly 
relevant in our programme include desire for problem-solv-
ing, comprehensive and critical thinking, multidisciplinary 
and -sectoral view, interaction and team work skills as well 
as promotion of sustainable and functioning society.

GEOINFORMATICS (GIS)
Urbanization, environmental crises, use of natural resourc-
es, security, and migration are examples of complex prob-
lems where location plays an essential role. Geoinformatics 
represents the real world by digital models. The models en-
able analysis, planning, simulation, and communication for 
decision makers on dynamic processes from local to global 
levels. 

The Master’s Programme in Geoinformatics has its special 
focus on acquisition, analysis and visualization of geo-
spatial data. It integrates engineering applications within 
environmental sciences. The programme offers students the 
possibility to use state-of-the-art geoinformation technolo-
gies in developing new computational methods and appli-
cations. In addition to wider perspective, students may focus 
their studies on geodesy, photogrammetry, laser scanning, 
remote sensing, geographic information technologies or 
cartography.

This master’s programme educates experts for key-posi-
tions in the academia, industry, and government. Through 
efficient integration of knowledge and information tech-
nologies, geoinformatics enables new ways of creating sci-
ence and business within socioeconomical life management. 
Applications range from, for example, personal location 
based and mobile services to public applications in environ-
mental, hydrological, geological, and archeological map-
ping, as well as to regional and urban planning, security 
and safety monitoring tasks. 

REAL ESTATE ECONOMICS (REC)
The Master’s Programme in Real Estate Economics offers 
students a thorough education in the field with a focus on 
technology, economy, law and management of real estate.
Courses within the programme cover the skills and knowl-
edge required to manage real estate in all its different 
phases. All students in real estate economics will be intro-
duced to the principles of real estate economics and the dy-
namics of real estate market, as well as valuation methods 
and investment analysis. All students will also improve their 
knowledge on real estate and environmental legislation and 
the planning system, and their role in real estate markets. 

Students of the programme can specialise in either Real 
Estate Economics and Management or in Land Manage-
ment. Real Estate Economics and Management focuses on 
real estate investment and business, real estate develop-
ment and the management of real estate assets throughout 
their lifecycle. Land management focuses on the process of 
managing the use and development of land resources. In 
this specialisation the students enhance their knowledge on 
managing land-related rights and land policy.
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Lukujärjestys
Oppimispalvelujen koordinaattorit laativat mal-
lilukujärjestykset, johon on merkitty lukukausittain 
käydyiksi suunnitellut kurssit. Osa kursseista sisältää 
esitietovaatimuksia, jolloin kurssit on käytävä tietys-
sä järjestyksessä. Lukujärjestys on suunniteltu siten, 
että keskiverto-opiskelija selviytyy kursseista inhi-
millisellä työmäärällä. Mallilukujärjestykseen mer-
kittyjen kurssien lisäksi voit vapaasti valita esimer-
kiksi kielten, viestinnän tai vaikka seuraavan vuoden 
kursseja. Päätös on täysin henkilökohtainen, monille 
suunnitellut kurssit riittävät mainiosti. Jos kaipaat li-
sätietoa kursseista, voit kääntyä pääaineen koordi-
naattorin ja/tai opintoneuvojan puoleen. 
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opiskelijan+-
palvelut
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystie-
dot

Kursseille ilmoittautuminen
Kursseille sekä tentteihin pitää ilmoittautua Sisussa 
(sisu.aalto.fi). Ilman ilmoittautumista ei opintosuori-
tuksia kirjata. Ensimmäiset kurssi-ilmoittautumiset 
tehdään ISOjen kanssa opintojen alussa, joten sii-
tä ei tarvitse stressata. Ilmoittautua kannattaa hy-
vissä ajoin, sillä monet kurssit ovat hyvin suosittuja. 
Kurssien sisällöistä ja käytännöistä kerrotaan niiden 
ensimmäisillä luennoilla. Voit myös tutustua kurssien 
tietoihin MyCoursesissa 
https://mycourses.aalto.fi/

Tentit
Moni kursseista päättyy tenttiin. Tentteihin valmis-
tautuminen kannattaa aloittaa ajoissa, ettei ai-
heen laajuus pääse yllättämään. Kurssiin sisältyvä 
ensimmäinen tentti on nimeltään kurssitentti. Kun 
ilmoittaudut kurssille, olet samalla ilmoittautunut 
kurssitenttiin. Kurssitenttiin ei siis ole erillistä ilmoit-
tautumista kuten muihin tentteihin, joihin täytyy il-
moittautua normaalisti. Saat sähköpostivahvistuksen 
kurssille, kurssitenttiin ja tenttiin ilmoittautumisesta. 

Opinto-oppaat:
KEY: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?-
pageId=58432884
KIG: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?-
pageId=58432886
Tenttiohje: 
https://into.aalto.fi/display/fisaannot/Aalto-yli-
opiston+yhteinen+tenttiohje

Kirjat
Yleensä kursseilla on opetusmateriaalina ainakin 
kurssikirja ja luentomateriaalit. Kurssikirjoja löytyy 
Aalto-yliopiston kirjastosta, laitosten kirjastoista 
sekä joskus myös kaupungin kirjastoista. Usein kurs-
sikirjat jaetaan kurssilla materiaalin yhteydessä tai 
ne ovat saatavilla sähköisesti opiskelijoille ilmaisek-
si. Lisäksi kirjoja voi ostaa kirjakaupoista. Halutes-
saan kirjan itselle kannattaa kysellä omilta ISOhen-
kilöiltä ja muilta vanhemmilta tieteenharjoittajilta 
käytettyjä kirjoja. Ensin kannattaa tarkistaa, mikä 
painos kirjasta on käytössä ja kelpaavatko vanhat.
Aalto-yliopiston kirjasto: 
https://www.aalto.fi/fi/oppimiskeskus
Kirjojen etsintä ja lainaus: 
https://primo.aalto.fi/

Luennot ja laskarit/harkat
Kurssien opetus tapahtuu yliopistossa pääasiassa 
luennoilla, jotka yhdessä mahdollisten laskuharjoi-
tusten, laboratorio- ja/tai harjoitustöiden kanssa 
muodostavat kurssien rungon. Luennoilla kannattaa 
ehdottomasti käydä vaikka läsnäolo ei olisikaan 
pakollista. Ensimmäisellä luennolla kerrotaan mah-
dollisista laskuharjoituksista, laboratorio- ja harjoi-
tustöistä – yleensäkin kaikesta, mikä on tarpeellista 
kurssin suorittamisen kannalta. Vaikka akateeminen 
vapaus antaa mahdollisuuden jättää osan kurssien 
opetustapahtumista välistä, ei se tarkoita, etteivät-
kö ne olisi äärimmäisen hyödyllisiä. Luennoille osal-
listuvat opiskelijat menestyvät tutkimuksen mukaan 
parhaiten opinnoissaan.

Opiskelu korkeakoulussa
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Teknistieteet perustuvat matemaattisiin aineisiin ja 
niihin sisältyy siksi rutkasti laskemista. Laskurutiinia 
harjoitellaan lähes kaikilla peruskursseilla järjes-
tettävissä laskuharjoituksissa. Laskuharjoituksia eli 
laskareita vetävät yleensä assistentit eli assarit, 
jotka ovat usein vanhempia korkeakoulun opiske-
lijoita. Laskuharjoituksissa kerrataan ja käytetään 
luennolla käsiteltyjä asioita. Kurssiassistentti opas-
taa ja neuvoo tehtävien kanssa. Joillain kursseilla 
laskuharjoituksista saa pisteitä tenttiin ratkaisemal-
la tehtäviä kotona, ja riittävä pistemäärä laska-
reista voi olla erikseen osasuorituksena edellytys 
kurssin suorittamiseen. Joillakin kursseilla ratkaisut 
palautetaan suoraan assistenttien tarkistettavaksi. 
Laskaritehtävät jaetaan usein etukäteen esimerkiksi 
kurssin MyCourses -sivuilla.  Viime aikoina hyväksi 
todettuna menetelmänä tehtävien ratkaisuun ovat 
laskutuvat, joissa assarit auttavat tehtävissä. Siellä 
ei siis jaeta pisteitä, vaan lasketaan avun ollessa 
lähellä. Parhaiten laskareista selviytyy, kun laskee 
yhdessä kavereiden kanssa.

Tietoa
Korkeakoulumaailmassa on itse opittava löytämään 
tietoa. Paras tietolähde monissa asioissa ovat usein 
vanhemmat opiskelijat. Vaikka pääaineet ovat-
kin nyt uudet on teemat kursseilla silti samoja kuin 
aikaisemmilla opiskelijoilla. Myös opintoneuvojien 
puoleen voit kääntyä opintoihin liittyvissä asioissa. 
Opintoneuvojat tekevät työtään omien opintojensa 
ohessa, joten he osaavat katsoa asioita opiskelijan 
näkökulmasta. Yhteystiedot: 
advisors-eng@aalto.fi tai 050 4064409
Opintoihin saat tukea myös opinto-ohjausta anta-
valta opinto-ohjaajalta sekä pääaineiden koordi-
naattoreilta, yhteystiedot Intossa: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Yhteystie-
dot

Akateeminen vapaus ja -vastuu 
Opiskelu yliopistossa eroaa lukio-opiskelusta huo-
mattavasti. Akateemisen vapauden myötä sinulle 
tulee myös akateeminen vastuu kannettavaksesi. 
Opiskellessasi yliopistossa, olet itse vastuussa omis-
ta opinnoistasi ja niiden etenemisestä.
Omien opintojen suunnittelu: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Opinto-
jen+suunnittelu 

Opintopsykologien sivusto: 
https://into.aalto.fi/display/fiopisk/Opin-
to-+ja+uraohjauspsykologit

Opiskelijapalaute osana oppimista ja 
opetuksen kehittämistä 
Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun 
opiskelijoille lähetetään kaksi fuksikyselyä  1. lu-
kuvuonna. Lisäksi kandidaattiopiskelijoille lähetään 
opiskelijakyselyt 2. ja 3. lukuvuonna. Kyselyt ovat 
osa opiskelijan proaktiivista turvaverkkoa ja op-
pimispalveluiden kohdennettua palvelutuotantoa. 
Kyselyiden tuloksia käytetään korkeakoulun ope-
tuksen sekä opintojen ohjauksen kehittämiseen. Aal-
to-ylipiston AllWell? Opiskeluhyvinvointikysely on 
suunnattu 2. ja 4. vuoden opiskelijoille. Opiskelijat 
saavat siitä myös vastapalautteen. 

Jokaisella käymälläsi kurssilla kerätään kurssi-
palautetta. Kun kysely on sulkeutunut ja siihen on 
vastannut vähintään 5 opiskelijaa, kurssin vastuuo-
pettaja saa automaattisesti palauteraportin säh-
köpostiinsa. Kurssipalautteesta toimitetaan lisäksi 
yhteenvetotiedot yliopiston ja korkeakoulujen joh-
dolle kaksi kertaa vuodessa. Opiskelijana sinulla 
on oikeus pyytää opettajilta palautetta, joka aut-
taa sinua parempiin opiskelusuorituksiin. On myös 
tärkeää, että annat omalta osaltasi palautetta 
opettajille sekä vastaamalla kyselyihin, että myös 
kertomalla kokemuksistasi. Opiskelijoiden äänen 
kuuleminen on tärkeä osa Aalto-yliopiston opetuk-
sen, oppimisympäristön ja koulutuksen kehittämis-
työtä sekä opiskeluun liittyvien palveluiden kehittä-
mistä ja laadunvarmistusta. 

Valtakunnallinen kandipalaute selvittää kandidaa-
tintutkinnon valmistumisvaiheessa tyytyväisyyttäsi 
Aalto-yliopistoon ja kokemuksiasi opintojen sujumi-
sesta.  Valmistuessasi maisteriksi pyydämme vasta-
valmistuneiden kyselyllä (TEK) mielipidettäsi opin-
tojen sujuvuudesta ja suoritetusta tutkinnosta sekä 
työelämäkokemuksistasi suhteessa opintojen aikana 
kehittyneeseen osaamiseen. 
Lisätietoa: 
https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Palaute+-
ja+kyselyt
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Opintoneuvojan tervehdys

Hei, ja suuret onnittelut uudesta opiskelupaikastasi! Insinööritieteiden korkeakoulun ala on mitä moni-
muotoisin ja jännittävin kokonaisuus, joka tarjoaa sinulle varmasti hyvin monenlaisia sekä tärkeitä op-
pimiskokemuksia ja haasteita nyt ja myös tulevaisuudessa, joten osaamisellesi tulee olemaan paljon 
kysyntää. Kandivaiheessa tärkeintä on saada avoimin mielin oppia insinöörin perusajattelua sekä 
tutustua alaasi siinä määrin, että löydät omat suurimmat kiinnostuksen kohteesi. Jokaisella meistä 
ne ovat hieman erilaisia, ja usein muuttuvat kerran, jos toisenkin kandi- ja maisterivaiheen matkan 
aikana.

Apuna tällä matkalla ja oman suunnan löytämisen tukena olemme Fuksikapteenin, ISOjen ja muiden 
kiltalaisten lisäksi myös me opintoneuvojat opintoneuvolassa.  Yliopisto-opintojen itsenäisyys,  tutkin-
non  rakentuminen  ja  oman alasi laajuus saattaa aluksi tuntua hieman haastavalta kokonaisuudelta. 
Aallon, Insinööritieteiden korkeakoulun ja killan sisällä on kuitenkin monia teitä varten rakennettuja 
tukiverkkoja ja ohjausta on aina saatavilla. Me toimimme tänä vuonna Insinööritieteiden korkea-
koulun opintoneuvojina ja työmme on auttaa  kaikissa mahdollisissa opintoihin liittyvissä asioissa, 
kysymyksissä, ongelmissa ja haasteissa. Myös muissa asioissa, jos et tiedä kehen tai mihin kannattaisi 
ottaa yhteyttä, ohjaamme sinut asiassa eteenpäin. Luoksemme saakin koska vain tulla juttelemaan 
tai laitella viestiä pienissäkin kysymyksissä. ISOjen ja muiden kiltalaisten tietoa ja kokemusta suosit-
telemme ehdottomasti myös hyödyntämään. 

Muistathan myös, että yliopistossa vallitseva akateeminen vapaus tuo samalla ison vastuun. Niin opin-
noista, kuin muustakin elämästä. Tekniikan opintoihin kuuluu varsin paljon pakollisia tai vapaaehtoisia 
laskuharjoituksia, sekä kurssin suorittamiseen  vaadittavien  töiden  palautuksia. Pelkillä  luennoilla  
tai  tenttimällä  suoritettavia  kursseja  ei  fuksivuotena  ole  montaa.  Myös teekkarilakin saamiseksi 
on opintopisteitä kerryttävä ja Kelan lisäksi korkeakoulun oppimispalveluista lähestytään  sinua,  jos  
opintosuorite  näyttää  ensimmäisen  lukuvuoden  puolivälissä  turhan niukalta. Kannattaakin yrittää 
heti syksyllä saada hyvä ote myös opinnoista, ettei keväälle kasaannu liikaa opintoja.

Olet aina tervetullut opintoneuvolaan juttelemaan vastaanottoaikana, kun tarvitset neuvoja tai tukea 
opintoihisi.  Päivystämme Zoomissa sekä toimistolla. Jos sinulla on jo opintoja toisessa yliopistossa/
korkeakoulussa takana, tai muita isommin opintoihin vaikuttavia osa-alueita, suosittelemme tulemaan 
heti syyskuussa käymään, niin katsotaan lukujärjestykset kuntoon. Käythän Facebookissa tykkäämäs-
sä ”Aalto ENG Opintoneuvola” -sivusta ja liitythän Telegram-kanavaan t.me/opintoneuvola. 
Opintoneuvolan Facebook-sivuilta sekä Intosta löydät päivystysajat, ajanvarausohjeet sekä paljon 
muuta hyödyllistä informaatiota. Voit myös ottaa yhteyttä Facebook-chatin kautta ja lähettää viestiä 
osoitteeseen advisors-eng@aalto.fi. 

Yhteystiedot Intossa: Yhteystiedot - Insinööritieteiden kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi)
Studierådgivning erbjuds även på svenska. 
Toimistomme sijaitsee Konetalon 2. kerroksessa, Oppimispalvelut, Otakaari 4.
Hyvää kesää! Syksyllä nähdään! 
Julia ja Sari
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Kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää harjoittelua viisi opintopistettä. Har-
joittelun keskeinen tavoite on tukea opintoja ja avata näköaloja urakehitykselle. Työharjoittelussa opiske-
luun liittyvä käytännön osaaminen kehittyy monella tavoin.

Harjoittelun ideaan kuuluu, että opiskelija oman työnsä lisäksi havainnoi työympäristön toimintaa ja pro-
sesseja, johtamista, esimies-alaissuhteita ja mahdollisia diplomi-insinöörin (DI) työtehtäviä kyseisessä or-
ganisaatiossa. Insinööritieteissä on perinteisesti arvostettu tieteellisen tiedon tuottamisen ja akateemisten 
taitojen lisäksi konkreettisia työtaitoja ja työympäristön tuntemusta. Hyvin suoritettu harjoittelu ja oppimis-
ta edistävä raportointi harjoittelujaksoista auttavat opiskelijaa kehittymään oman alansa ammattilaiseksi.

Tarkemmat ohjeet harjoittelun suorittamiseen löydät ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaa-
tin tutkinto) -kurssin MyCourses-sivulta. Kurssin voit suorittaa 1 -5 opintopisteen laajuisena. Kurssiin kuuluva 
työharjoittelu yrityksessä tai muussa työyhteisössä suoritetaan yleensä ensimmäisen tai toisen opiskeluvuo-
den jälkeisenä kesänä ja siitä laaditaan reflektoiva harjoitteluraportti. 

Lisätietoa harjoittelusta löydät Intosta https://into.aalto.fi/display/fikandeng/Harjoittelu ja harjoittelu-
kurssin MyCourses –sivuilta, josta löydät myös kurssin yhteyshenkilöt. Harjoittelupaikan hankkimiseen saat 
tukea kurssin sivuilta löytyvistä tehtävistä sekä Aallon ura- ja rekrytointipalveluilta https://into.aalto.fi/
display/fiopisk/Ura-+ja+rekrytointipalvelut

Harjoittelu

YTHS - ai mikä??

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka 
ovat käytettävissä terveydenhoitomaksun maksaneille. Saat YTHS:ltä apua yleisterveyden, suunterveyden 
ja mielenterveyden alueilla. YTHS:n yleis- ja mielenterveyden palveluiden Otaniemen toimipiste sijaitsee 
osoitteessa Otakaari 12. Suunterveyden palvelut sijaitsevat Helsingin Töölössä.

Kaikkien läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden on omatoimisesti maksettava Kelalle ylioppilaiden 
terveydenhoitomaksu. Se maksetaan kaksi kertaa vuodessa: syyslukukauden maksu syyskuun loppuun 
mennessä ja kevätlukukauden maksu tammikuun loppuun mennessä. Voit tarkistaa maksun tilanteen: 
OmaKela > Omat etuudet > Korkeakoulu opiskelijan terveydenhoito maksu. Muista maksaa maksu!

Kannattaa tutustua palveluihin jo etukäteen. Lisätietoja löytyy osoitteesta yths.fi.
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Opintoneuvonta- ja opintojen ohjaus
Opinto-ohjausta ja neuvontaa tarjoavat monet eri tahot, kuten opintotuutorit/ISOhenkilöt, killan 
opintovastaava, oppimispalveluiden henkilökunta: opintoneuvojat, opintosihteerit, koordinaatto-
rit, suunnittelijat, opinto-ohjaaja sekä akateemiset ohjaajat. Oppimispalveluiden henkilökuntaan 
voit aina ottaa yhteyttä kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Kurssikohtaista neuvontaa 
antavat kurssien opettajat.

Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalvelut
Opintoneuvojat ovat tavattavissa vastaanottoaikoina opiskelijapalvelupisteellä tai Zoomissa. 
Tarkistathan vastaanottoajat Intosta: Yhteystiedot - Insinööritieteiden kandidaattiohjelma - Into 
(aalto.fi) 
Sähköposti: advisors-eng@aalto.fi Puh: 050 406 4409, WhatsApp ja Telegram 
Facebook: https://www.facebook.com/opintoneuvola - käy tykkäämässä! 
Opiskelijapalvelupisteeltä saat yleistä opintoneuvontaa ja voit hakea esim. virallisia opiskeli-
jatodistuksia. Huone K102, Otakaari 4. Sähköposti: studies-eng@aalto.fi puh. 050 3478 230. 
Tarkistathan vastaanottoajat Intosta: Yhteystiedot - Insinööritieteiden kandidaattiohjelma - Into 
(aalto.fi)
Voit varata opinto-ohjausajan pääaineesi koordinaattoreille- tai kandidaattiohjelman suunnitte-
lijalle, yhteystiedot Intossa: Yhteystiedot - Insinööritieteiden kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi) 
Ethän jää yksin asiasi kanssa, sillä autamme mielellämme! 

Akateeminen ohjaus
Jokaiselle korkeakoulumme opiskelijalle osoitetaan opintojensa alussa akateeminen ohjaaja. 
Ohjaaja on opiskelijalle tutuksi tuleva henkilö (korkeakoulun professori, lehtori tai muu asian-
tuntija), jonka kanssa opiskelija voi keskustella opinnoista, kesätöistä, harjoittelusta ja alaan 
liittyvistä asioista; toisin sanoen, ohjaaja on opiskelijalle henkilö, joka tietää, auttaa ja opastaa.
Lisätietoa: advisors-eng@aalto.fi ja mari.martinmaa@aalto.fi Akateeminen ohjaus - Insinööri-
tieteiden kandidaattiohjelma - Into (aalto.fi)

Starting Point
Opiskelijoiden yleispalvelupiste Starting Point on avoinna ma–pe klo 12–15. Ajanvarausta ei 
tarvita. Sieltä saat esimerkiksi ilmoittautumiseen liittyvää neuvontaa ja tarvitessasi läsnäoloto-
distuksen tai opintosuoritusotteen. Käyntiosoite: Kandidaattikeskus, Otakaari 1, huone Y199a.
Opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280. Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite: opiskelija-
palvelut@aalto.fi

Starting Point of Wellbeing 
Starting Point of Wellbeing tarjoaa opiskelijoille matalan kynnyksen neuvontaa ja palveluoh-
jausta hyvinvointiin liittyen. Lisätiedot ja päivystysajat: Yhteystiedot - Yhteystiedot - Into (aalto.
fi). Osoite: Y199c, Otakaari 1

Apua opiskeluun Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

For us, entrepreneurship isn’t just about founding cool technology startups and 
rolling in money in Silicon Valley, but something much more. Entrepreneurship is 
a mindset and a tool that helps daring individuals make an impact and solve real, 
meaningful problems either as an entrepreneur or from inside an existing 
organization. We don’t want you to become a startup millionaire. We want you to 
save the world — and maybe become a millionaire while doing it. If that sounds 
like something you’d like to do, we can help.

Aalto Ventures Program is the 
entrepreneurship education program at 
Aalto University.

Entrepreneurial courses open for all Aalto students

AVP Startup minor for diving deep into the startup world

Open events on all things entrepreneurship and sustainability
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Otaniemen kartta

 Monttu eli kiltahuone

2. Kandidaattikeskus eli päälafka
3. Konetalo 
4. A Bloc (metro)
5. Smökki
6. Dipoli
7. TF eli Täffä
8. Rantasauna eli Rantsu 

9. Otakaari 20 eli ok20
10. Ossinsauna
11. Ossinkulma
12. YTHS
13. Maarintalo
14. A Blanc
15. TUAS-talo
16. T-talo
17. Otahalli
18. Otaniemen urheilukenttä

2.
3.

5.

6.
7.

8.

9.

9.

11.

12.
13.

4.

14.

15.

16.

17.

Otaniemen kartta

     Maanmittarikillan kiltahuone 
     (kiltis) eli Monttu
2. Amfi & 
    Kandidaattikeskus eli Päälafka
3. A Bloc
4. Harald Herlin -oppimiskeskus (kirjasto)
5. Konetalo eli Konelafka
6. Smökki (Servin mökki)
7. Rantasauna eli Rantsu
8. Otaniemen urheilukenttä
9. Dipoli

7.

10.

19.

18.

20.

10. Otaniemen urheiluhalli
11. TF eli Täffä
12. T-talo
13. TUAS-talo
14. Maarintalo
15. YTHS:n toimipiste
16. Opiskelijakulttuurimuseo
17. Ossinlampi
18. Kylän Olohuone
19. Otarannan kerhotila
20. Otaranta
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Fuksisyksy
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Jännittääkö yliopisto-opiskelujen aloittaminen? Varsinaiset opinnot eivät ala vielä ensimmäisellä 
viikolla, vaan koko viikko menee orientaation parissa. Orietaatioviikon tarkoitus on tutustuttaa 
sinut Otaniemeen ja siihen, missä kaikki on ja miten asiat toimivat. Viikkoon kuuluu korkeakoulun 
puolelta ohjelmaa päivisin, sekä iltaisin Killan järjestämää ohjelmaa. Kannustamme osallistumaan 
kaikkeen mahdolliseen myös iltaisin järjestettävään. Tarkkaile Telegram-ryhmiä saadaksesi lisä-
tietoa.

Orientaatioviikko, eli opiskelutaipaleesi ensimmäinen viikko on suotavaa varata vapaaksi, sillä 
koko viikon ajan tapahtumia on varhaisesta aamusta myöhäiseen iltaan. Tämä kannattaa huo-
mioida esim. työvuoroja sopiessa! Lisäksi on hyvä pysyä kärryillä siitä mitä tapahtuu ja milloin! 
Liitteenä olevasta lukujärjestyksestä näet missä pitää olla ja mihin aikaan. Huomaathan, että 
orientaatioviikon ensimmäisen päivä alkaa jo klo 9:00 Insinööritieteiden korkeakoulun dekaanin 
tervetulotilaisuudella Dipolissa. Mikäli tiedät, ettet pääse paikalle 29.8. tai et voi osallistua ol-
lenkaan orientaatioviikolle, niin ilmoitathan siitä meille ennakkoon sähköpostitse tai viestillä!

Molemmat tavoitat telegramissa: @MittariKaput 
Joona: 0505552371, TG: @JoonaJunnu, joona.lipponen@aalto.fi

Pinja: 0445555090, TG: @Pinjamariia, pinja.salo@aalto.fi

Me fuksikapteenit ja ISOt autamme ensimmäisellä viikolla teitä fukseja löytämään oikeisiin paik-
koihin oikeaan aikaan. Ensimmäisellä viikolla on paljon nähtävää ja luentojen ulkopuolista tapah-
tumaa, joihin kannattaa varata käteistä! Käteistä on hyvä nostaa jo ennen Otaniemeen saapumis-
ta esimerkiksi pääsylippujen ostoa varten, sillä Otaniemen Ottomaatista on perinteisesti loppunut 
käteinen jossain vaiheessa viikkoa.

Otaniemi, eli kavereiden kesken Niemi tai Otaonnela, sijaitsee Etelä-Espossa Kehä 1:sen ja Länsi-
väylän kupeessa. Otaniemeen pääset siis näppärästi, tulitpa sitten mistä päin pääkaupunkiseutua 
tahansa. Vaikka Otaniemi sijaitseekin Kehä 1:n sisäpuolella, se kuuluu Espooseen. Mikäli käytät 
julkisia kulkuyhteyksiä huomaathan tarvitsevasi b-vyöhykkeen lipun Otaniemeen tultaessa. Liput 
ostetaan vähintään kaksi vyöhykettä kerralla. HSL-sovellus kertoo sinulle halvimman tarvitsemasi 
lipun. Yksittäisistä matkoista ei saa opiskelija-alennusta.

Otaantumista pääsee pakoon Otaniemestä ja Teekkarikylästä Espooseen ja itäiseen Satamakau-
punkiin päin Länsimetrolla ja bussilinjoilla 111, 108N, 510, 550, 551, 52 ja 555. Tarkkoja aika-
tauluja sekä reittitietoja voi mennä katsomaan osoitteesta reittiopas.hsl.fi tai HSL-sovelluksesta. 
Kaupunkipyörillä pääsee liikkumaan kesäaikoina, mikäli omaa pyörää Otaniemessä ei vielä ole.

Ensimmäinen viikko
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A
Aalto-sali (A) - Suuri 
luentosali Kandikeskuksen 2. 
kerroksessa, Amfin alla
Aava - AYY:n yhteisöjaosto, 
jonka tavoitteena on tuoda 
kaikki Aallon opiskelijat 
yhteen alasta riippumatta. 
Järjestää kivoja tapahtumia 
liikunnasta suuriin bileisiin.
A Bloc - Kauppakeskus 
Väre-talossa, metron sisään-
käynnin luona. Paljon palve-
luja ja opiskelijaravintola.
AK - Arkkitehtikilta
Akateeminen ohjaaja 
- Sinulle opintojen alussa 
osoitettu ohjaaja (esim. kor-
keakoulun professori, lehtori 
tai muu asiantuntija), joka 
ohjaa ja avustaa
Alumni - Valmistunut tie-
teenharjoittaja
Alvari - Ruokala kandidaat-
tikeskuksessa
Alvarin aukio - Ruohoalue 
koulun edustalla, hyvä mm. 
urheiluun tai piknikille
Amfi - Kandikeskuksen sil-
miinpistävä arkkitehtuurinen 
näyttämö
ARTS - Aalto-yliopiston 
taiteiden ja suunnittelun 
korkeakoulu
Assari - Assistentti, avustaa 
kurssin pitäjää käytännön 
järjestelyissä, tulet tapaa-
maan laskareissa.
AYY - Aalto-yliopiston yli-
oppilaskunta
B
BIZ - Aalto-yliopiston kaup-
pakorkeakoulu
BP - Beer Pong, hauska 
pallopeli
C
CHEM - Kemian tekniikan 
korkeakoulu
D
DI - Diplomi-insinööri, teek-
karin tulevaisuuden haave
Dipoli - Mutkikkaan näköi-
nen rakennus, joka on ennen 
toiminut Teknillisen korkea-
koulun ylioppilastalona.

E
ELEC - Sähkötekniikan 
korkeakoulu
ENG - Sinun korkeakoulusi, 
eli insinööritieteiden korkea-
koulu (School of Enginee-
ring)
Etkot - Kuin jatkot, mutta 
juhlia ennen
Excu - Excursio 
= yritysvierailu
F
FTMK - Fuksitoimikunta, 
eli kaikkien kiltojen fuksi-
kapteenit yhteen kokoava 
toimikunta
Fuksi (joskus myös Phuksi 
tai maanmittarifuksista pu-
huttaessa citarus) - Sinä, eli 
ensimmäisen 
vuoden opiskelija
Fuksikapteeni, kippari, 
kapu - Joona ja Pinja ovat 
fuksikapteeneja, joiden 
tehtävänä on pitää teistä 
huolta ja johdattaa teidät 
teekkariuden saloihin.
Fuksimajuri - Fuksikaptee-
nien pomo, joka päättää 
Wapun järjestämisestä
Fuksipiste - Teekkarilakin 
ansaitsemiseen vaadittuja 
pisteitä, joita kannattaa 
keräillä vuoden mittaan 
käymällä tapahtumissa 
ja osallistumalla 
kaikenlaiseen toimintaan!
G
Gentti - Yksi killan vanhoista 
kiltahuoneista ennen 
Monttuun muuttoa keväällä 
2017.
Geometres - Killan 
virallinen lehti, josta voit 
hyvällä tuurilla löytää myös 
itsesi. Ilmestyy säännöllisen 
epäsäännöllisesti
Gorsu - Saunatila JMT 5 
kivijalassa
Gravitaatio - Laskiaisrieha, 
joka aloitetaan päivällä 
Ulliksella Akateemisella 
mäenlaskukilpailulla ja 
illalla jatketaan parin 
tuhannen ihmisen bileillä

H
Havis Amanda aka 
Manta - Keimaileva patsas 
Esplanadin puiston ja 
Kauppatorin välimaastossa. 
Jokin pääkaupunkiseudun 
ylioppilaskunnista lakittaa 
patsaan joka Wappu
HOAS - Helsingin seudun 
opiskelija-asuntosäätiö, 
hoitaa asuntoasioita
HOPS - Henkilökohtainen 
opintosuunnitelma
Hymni - Teekkarilaulu, joka 
lauletaan keskiyöllä
HYY - Helsingin yliopiston 
ylioppilaskunta
I
IK - Rakennusinsinöörikilta 
eli Raksa
ISOhenkilö - Ystävällinen, 
miltei kaikkitietävä usein 
kakkosvuoden opiskelija, 
johon voi aina turvautua
ISOvastaava - Johtaa 
ISOhenkilöitä, tänä vuonna 
Jouni
J
JMT - Jämeräntaival vähän 
kuin Teekkarikylän Route 66
Jodel - Anonyymi viestin-
täpalsta, joka on melkein 
pahempi kuin Ylilauta. Älä 
luota minkään täällä luke-
van olevan totta.
Julkku - Parillisina vuosina 
ilmestyvä Wappulehti
Jäynä - Nasevaa, 
harmitonta ja hauskaa 
teekkarihenkistä pilantekoa
Jäärä/mouho - Vanhempi 
tieteen harjoittaja, joka 
ihannoi menneitäaikoja ja 
haikailee niiden perään
K
Kandi - Tekniikan 
kandidaatti eli alempi 
korkeakouluaste. Usein 
myös kandityö tai 
kanditutkinto.
Keto - Aalto-yliopiston 
keskustoimisto, sisältää 
mm. palvelupisteen, 
löytötavarat ja yläkerrassa 
asuntotoimiston

Kevätpäiväntasaus - 
Maanmittarikillan upea 
vuosijuhla maaliskuussa
Kiltis - Kiltahuone, kuin 
toinen koti. Kiltis sijaitsee 
Konelafkalla, Otakaari 
4:ssa. Kiltikseltä voit usein 
löytää vanhempia tieteen-
harjoittajia nurkista norkoi-
lemasta.
KIK - Koneinsinöörikilta
Kroketti, Kroke - Suosittu 
(kesä)peli Otaniemessä
Kvarkki - Ruokala Fyssan 
lafkalla (Otakaari 3)
KY - Helsingin kauppatietei-
den ylioppilaat ry. Kaup-
patieteilijöitä yhdistävä 
ainejärjestö, kuten tekniikan 
alalla killat
Kylteri - Kauppakorkea-
koulun opiskelija
Kyykkä - Vanha karjalainen 
perinnepeli, jonka teekkarit 
ovat ottaneet omakseen.
L
Lafka - Yleisesti käytetty 
nimitys laitoksesta tai osas-
tosta. Päälafka tarkoittaa 
päärakennusta, eli nykyistä 
kanditaloa.
Lakinlaskijaiset, LL 
- Syys- ja lokakuun 
vaihteessa järjestettävät 
isot bileet. Yleinen lakin-
käyttöoikeus päättyy 
Lakinlaskijaisiin.
Laulukirja - Kirja, joka 
on täynnä teekkarilauluja. 
Tarpeellinen mm. sitseillä. 
Maanmittarikillalla laulukir-
ja on nimeltään Maakansan 
lauluja.
Laskarit - Laskuharjoitukset, 
jotka kulkevat luentojen 
kanssa käsi kädessä
Lukkari - Laulunjohtaja ja 
tunnelmanluoja sitseillä
M
Maari - Maarintalo, auki 
24/7 täynnä vapaasti 
käytettäviä tietokoneita. 
Sijaitsee Sähkömiehentiellä. 
Tulet todennäköisesti 
tutustumaan harjoituksissa.

Otaniemi-Suomi sanakirja
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MAIK - Mittareiden, arkka-
reiden ja raksalaisten iloksi 
toimiva yhdistys. Lue lisää 
sivulta 47!
Maisteri - Ylempi korkea-
koulututkinto, suoritetaan 
kanditutkinnon jälkeen.
MIL - Maanmittausinsinööri-
en liitto
MK - Maanmittarikilta
Monttu - Maanmittarikillan 
kiltahuone Konelafkalla
Mursu - Kauppakorkea-
koulun fuksi
N
N - Olet vuosikurssia N, eli 
ännäläinen, kun opiskelet 
viidettä tai sitä ylempää 
vuosikurssia
Niemi - Otaniemi
Noppa - Opintopiste
Nordisk möte - 80-vuotinen 
perinne, jossa pohjoismai-
set maanmittariopiskelijat 
Norjasta, Ruotsista, Tans-
kasta ja Suomesta tapaavat 
vuorovuosin, jossain maassa 
ja käyvät ”ammatillista 
tiedonvaihtoa” toisten-
sa kanssa. Viikon reissu 
huipentuu ”olympialaisiin, 
jossa katsotaan ken maista 
parhain on!
Notski, niemenkärki - 
Otaniemen kärjessä oleva 
avotulentekopaikka
NuDe - Nuoret Designerit
O
OK20 - Saunatila osoittees-
sa Otakaari 20
Oltermanni - 1.Juusto-
laatu 2.Killan etuja ajava 
professori
Opintoneuvola - Opin-
toihin liittyvien kysymysten 
aarreaitta
Opintopiste - op, noppa, 
pinna, eli kurssien suuruutta 
kuvaava mittayksikkö
Opiskelijakulttuurimuseo 
ent. Polyteekkarimuseo - 
Esittelee tekniikan, kauppa-
tieteiden ja taiteen opis-
kelijakulttuureja ja niiden 
historiaa. Sijaitsee JMT 3A:n 
kivijalassa

Orientaatiokurssi - 
Ensimmäisen periodin kestä-
vä kurssi, jonka aikana 
tutustutaan yliopisto-opis-
keluun
Ossi - Ossi Törrönen, 
legendaarinen kunniateek-
kari, joka johti Teekkariky-
lää vuosina 1952–1969
Ossinlampi - Teekkariky-
län päätepysäkkiä lähinnä 
sijaitseva pieni lampi
Otaantuminen - Otanie-
meen muuton mahdollinen 
lopputulos, jossa elämä 
pyörii Otaniemessä
P
(P)erhekylä - Teekkarikylän 
osa (SMT:n ympäristö), johon 
muutto tapahtuu yleensä 
kahdestaan
Phuxivator - TF:n fuksikap-
teeni
Poli - Historiasta periytyvä 
nimi TKK:lle 
PP - Kotimaan PuoliPitkä 
excursio, eli yleensä 
Suomea ympäri kulkeva 
muutaman päivän 
kestävä excursioreissu
Prujaaminen - Tehtyjen 
tehtävien tai muistiinpanojen 
kopiointia
Prujut - Opetusmonisteet, 
elintärkeät tiedonlähteet
Poikamieskylä - Teekkari-
kylän osa (JMT:n ympäristö)
R
Radiodiodi - Otaniemen 
oma wappuradio, joka 
lähettää solusointuja noin 
kahden viikon ajan ennen 
mahdollista Wappua
Rantsu - Teekkareiden 
rakentama rantasauna Laa-
jalahden rannalla (JMT 7)
RIL - Rakennetun ympäristön 
akateemisten liitto
RYM - Rakennettu ympä-
ristö, vanha kandipääaine 
vuosilta 2013-2021
RWBK - Retuperän WBK, 
vuonna 1933 perustettu 
uudempaa ranskalaista 
torvimusiikkia soittava 
melukööri

S
SCI - Perustieteiden korkea-
koulu
Sillis - Silliaamiainen, joka 
järjestetään suurien juhlien 
seuraavana aamuna
Sitsit - akateeminen pöy-
täjuhla = ruokaa, juomaa, 
laulua sekä hauskaa seuraa
SK - Servinkuja
SMT - Servin Maijan tie, tie 
joka johtaa perhekylään
Smökki - Servin mökki, jossa 
paljon erilaisia juhlia
Soluyhteisöt - Yhteisölli-
sempää asumista 
Otaniemessä, osalla pi-
demmät ja osalla lyhemmät 
perinteet
Speksi - Interaktiivinen 
musiikilla höystetty 
0piskelijateatterinäytelmä
SYL - Suomen ylioppilas-
kuntien liitto, poliittisempi 
kattojärjestö kaikille 
ylioppilaskunnille
T
Teekkari - Fuksivuoden ja 
Wapun kunnialla selvittänyt 
tekniikan ylioppilas
Teekkarihymni - Lauletaan 
aina puoliltaöin, pöydällä 
tai tuolilla seisten.
Teekkarijaosto - Kave-
reiden kesken TJ, toimii 
Aavan rinnalla. TJ järjestää 
teekkariperinteille ominaisia 
tapahtumia.
Teekkarikylä - Paikka 
koulun vieressä, missä monet 
teekkarit asuvat
Teekkarilakki - Kaunis 
kuusikulmainen viehättävällä 
tupsulla ja ylioppilaskun-
nan kokardilla varustettu 
kesälakki
Teekkarius 150 - Teekkari-
kulttuuri täyttää tänä vuon-
na huikeat 150 vuotta!
Tempaus - Ks. fuksioppaan 
”Teekkaritapahtumat”
TEK - Tekniikan Akateemiset
Tekniikan yo - Tekniikkaa 
opiskeleva ylioppilas
TKK - Yksi kolmesta 
korkeakoulusta, jotka 

yhdistyivät muodostaen 
Aalto-yliopiston. 
Toimi Otaniemessä.
TKY - Teknillisen korkea-
koulun ylioppilaskunta (tätä-
kään ei ole enää olemassa, 
tämän voi kuulla vanhojen 
jäärien suusta)
TOKYO - Aalto-yliopiston 
taideteollisen korkeakoulun 
opiskelijajärjestö
Tupsufuksi - Ensimmäistä 
vuotta lakkinsa omistava 
teekkari
Täffä - Ruotsinkielinen 
osakuntatalo (TF), josta saa 
myös ruokaa. Tunnettu keski-
viikon spagetista
U
Ullis - Ullanlinnanmäki, 
hyvä paikka Laskiaisena ja 
Wappuna 
V
Valmistuminen - Katkaisee 
usein lupaavasti alkaneet 
opinnot
Vappu - 1.5. vietettävän 
kansallinen juhlapäivä
Varaslähtö - Ennakkota-
paaminen ennen koulun 
alkua. Käy katsomassa 
MAIK-varaslähtö sivulta 70!
Vujut - Vuosijuhlat, arwokas 
akateeminen juhla
Väre - Rakennus, jossa 
sijaitsee taiteen ja 
suunnittelun korkea-
koulu
W
Wappu - Teekkareiden 
juhla, jos Fuksimajuri 
sellaisen päättää 
järjestää...
Y
YTHS - Ylioppilaiden ter-
veydenhuoltosäätiö, josta 
löytyy apua vaivaan kuin 
vaivaan. Otaniemessä 
sijaitsee osoitteessa 
Otakaari 12.
Ä
Äiti - Älä unohda soittaa 
välillä!
Äpy - Parittomina vuosina 
ilmestyvä Wappujulkaisu. 
Psst. nyt on Äpyvuosi!
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Fuksisyksy



Fuksi, ota hyvä alku opintoihin –Tule MAIK-varaslähtöön!
 

MAIK-varaslähtö järjestetään Kavalahden leirikeskuksessa 20.–21.8. Varaslähdössä 
pääset tutustumaan uusiin opiskelijatovereihisi, fuksikapteeneihin, ISOihin sekä vanhempiin 
tieteenharjoittajiin ja kokemaan MAIK-henkeä jo ennen orientaatioviikon ja varsinaisten 
opintojen alkua. Tule siis kokemaan opiskelijaelämän hauskimpia puolia rennossa 
ilmapiirissä ruoan, juoman ja hyvän seuran kanssa!

Voin vakuuttaa, että ensimmäinen koulupäivä on helpompi, kun on jo muutama tuttu kasvo 
vastassa. Lähde ennakkoluulottomasti mukaan, et tule katumaan.
Nähdään MAIK-varaslähdössä!

Poikkitieteellisesti ja kiltarajattomasti

Kasper Luoma
Puheenjohtaja
MAIK ry

MAIK-varaslähtö

Paikan päälle järjestetään bussi-
kyyti Otaniemestä lauantaina ja 
paluukyyti sunnuntaina.
 

Mitä: MAIK-varaslähtö 2022

Missä: Kavalahden leirikeskus, 
Inkoo

Milloin: 20.-21.8.2022

Mitä maksaa: 16 € MAIK:in jäse-
nille, muille 20 € (jäseneksi liittymi-
nen ilmaista), sisältää kuljetuksen, 
majoituksen ja ruokailun

Ilmoittautuminen: MAIK ry:n net-
tisivuilla, linkki julkaistaan myös 
telegramissa, instagramissa ja 
facebookissa (eli kannattaa ottaa 
MAIK heti seurantaan)
ig: @maik-yhdistys
fb: @maikjarjesto
maik.ayy.fi
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To Do-lista ja syksyn päivämääriä
Olen ottanut opiskelupaikan vastaan opintopolku.fi 
-järjestelmässä tulevalle syyslukukaudelle (ja 
kevätlukukaudelle)

Olen tarkistanut, että Aalto-sähköpostini toimii 
(mail.aalto.fi). Aalto-tunnukset saat kesän aikana. 
(salasana.aalto.fi)

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

Olen hakenut asuntoa esim. AYY:ltä (domo.ayy.fi) 
tai/ja HOAS:lta. 

Olen hakenut Kelan sivuilla opintotukea, yleistä 
asumistukea sekä tarvittaessa opintolainaa

Olen hakenut opiskelijakorttia saatuani 
opiskelijanumeron. Opiskelijakorttia voit hakea 
aikaisintaan 1.7. alkaen (frank.fi/opiskelijakortti)

Olen ilmoittautunut ja varannut kalenteristani 
20.8.-21.8. MAIK-varaslähtöä varten

Olen ladannut älypuhelimeeni telegram-sovelluksen ja 
liittynyt MK Fuksitiedotus -kanavalle sekä Mittarifuksit 
2022 -ryhmään (QR-koodit takakannessa)

Olen ladannut älypuhelimeeni 
Aalto Space -sovelluksen 

Olen tulostanut AYY:n jäsenmaksukuitin ja ottanut sen 
mukaan koululle. Kuitilla todistat olevasi opiskelija! 

Olen tutustunut huolella kaikkiin hyväksymisviestien 
mukana saamiini materiaaleihin

Olen lukenut tämän listan vielä kerran läpi!

Ai mikä “Telegram”?

Telegram on Whatsappia vastaava mutta kattavampi 
pikaviestintäsovellus. Telegram on Otaniemessä suuressa suosiossa, 
sillä sitä on helppo käyttää suurilla ryhmillä. Suosittelemme vahvasti 

sen käyttöönottamista, se helpottaa viestintää!

Syksyn tapahtumia!

MAIK-varaslähtö
Orientaatioviikko
Aalto Party 
& Aalto Afterparty
Stadisuunnistus
LettuCup
Syyspäiväntäräys
Otatarhanajot 
& Lakinlaskijaiset
Fuksien juhlasitsit
Otacruise

20.8-21.8. 
29.8.-2.9. 
6.9.

8.9. 
20.9.
23.9.
30.9.

9.11.    
27.11.-29.11.   
.
.
.

Nämä ja paljon muita tapah-
tumia tulossa! Ole hereillä 

tiedotuskanavissa, jonne tulee 
päivitykset syksyn tapahtumien 

tilanteesta!
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Kaikkissa kysymyksissä 
voit olla yhteydessä 
meihin!

Molemmat tavoitat 
telegramissa: 
@MittariKaput

Joona:
puh. 0505552371 
Telegram: 
@JoonaJunnu
joona.lipponen@aalto.fi

Pinja:
puh. 0445555090
Telegram: 
@Pinjamariia
pinja.salo@aalto.fi

Liity Mittarifuksit ’22
telegram-ryhmään!

Liity MK fuksitiedotus
telegram-kanavalle!


