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ALFA & OMEGA Fuksikapteenien tervehdys

ISOO HAIPPII!

Mielettömät onnittelut opiskelupaikasta Aalto-yli-
opiston teknillisen fysiikan ja matematiikan linjalla, 
eli tuttavallisemmin tefyllä! Siistiä saada juuri sut 
mukaan meidän fyssalaisten joukkoon. 

Me ollaan Pinja ja Eki, sun ja tulevien fyssafuksien 
fuksikapteenit. Meidän vastuulla on yhdessä 
ISOjen ja huikean ISOvastaavamme Henrin kanssa 
pitää huoli, että teidän fuksivuodesta tulee iki-
muistoinen, ja että pääsette heti kiinni opintoihin 
ja opiskelijameinikeihin!

Syksy starttaa elokuussa varaslähdön ja orientaa-
tion merkeissä. Pääset heti tutustumaan muihin 
kanssafukseihin, meihin fuksikapteeneihin ja 
ISOihin, sekä tietysti pitämään hauskaa juuri 
teille fukseille järkätyissä tapahtumissa orientaa-
tioviikolla ja pitkin syksyä. Me ollaan suunniteltu 
teille timanttinen kavalkadi erilaista ohjelmaa, eikä 
malteta odottaa mitä tuleman pitää! Ensimmäinen 
yliopistovuosi on ainutlaatuinen -- kannattaa siis 
lähteä avoimin mielin mukaan ja ottaa kaikki irti 
opiskelijaelämästä!

Yliopistomaailmaan ja täysin uuteen ympäristöön 
siirtyminen voi olla hyvin jännittävää aikaa. 
Opinnot starttaavat heti orientaatioviikon jälkeen 
täydellä tohinalla fysiikan, matematiikan ja ohjel-
moinnin merkeissä, ja elämä voi tuntua kiireiseltä. 
Muista kuitenkin, että kaikki muutkin ovat samassa 
tilanteessa kanssasi, ei kannata ottaa paineita. 

Kursseilla kannattaa heti alkuun opetella tekemään 
töitä yhdessä. Hommat sujuu helpommin, ja lisäksi 
aikaa kuluu usein vähemmän! Fuksivuoden opin-
noissa ehkä parasta on, että pääset kokeilemaan 
yhtä sun toista ennen pääaineen valitsemista, 
oli se sitten teknillinen fysiikka, matematiikka tai 
systeemitieteet. 

Vaikka et tuntisi vielä ketään, ei haittaa! Fyysikko-
kiltaa avoimempaa ja vastaanottavampaa paikkaa 
saa etsiä lyhdyn kanssa, ja me yhdessä ISOjen 
avustuksella huolehdimme, ettet varmasti jää 
yksin. Me fyysikot olemme kirjavaa sakkia, joten 
jokainen löytää varmasti samanhenkistä seuraa 
itselleen.  

Lue tämä osio erityisen huolellisesti 
ennen yliopistoelämän alkua. Seuraavilta sivuilta löydät tietoa 

ensimmäisen viikon ohjelmasta ja asioista, jotka 
kannattaa chekata kuntoon hyvissä ajoin ennen koulun alkamista!
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Alun checklist Orientaatioviikko

Maanantaina 31.8.  

☐ Saavuin T-talolle 8:30 mennessä, mukanani 

☐...henkilöllisyystodistus.  

☐ ...tulostettu kuitti tai screenshot AYY:n 
jäsenmaksusta. 

☐...rahaa lounasta varten. 

☐...lämmintä vaatetta illan Kiljavaa varten. 

☐...avoin ja reipas mieli!

Jossain välissä  

☐ Hankin HSL:n matkakortin... 

☐ ...ja päivitin siihen opiskelijastatuksen.

31.8. Kiljava

Ensimmäinen päivä huipentuu jopa pakollisena 
pidettävään vihkiytymiseen Fyysikkokillan 
toimintaan, kun lähdemme suoraan virallisen 
ohjelman jälkeen kohti Kiljavaa, missä vietämme 
loppuillan. Nappaa siis rohkeaa mieltä, lämmintä 
vaatetta ja saunavarusteet mukaasi!

1.9. Aalto Par ty ja Aalto Afterpar ty

Tiistai-iltapäivänä Alvarinaukiolla järjestettävä 
Aalto Party kokoaa yhteen kaikki Otaniemen killat 
ja yhdistykset esittelemään toimintaansa omilla 
pisteillään. Illalla meininki nousee kattoon Aalto 
Afterpartyn merkeissä.

2.9. Höntsäpelailua ja rentoutussauna

Killan oma Hyvän Olon Toimikunta Hottis järjestää 
keskiviikkona rentoa ja mukavaa ohjelmaa sekä 
tietysti mahdollisuuden saunomiseen. Tämä 
tapahtuma tarjoaa oikein hyvää rentoutumista 
menevään viikkoon!

3.9. Otasuunnistus

Otasuunnistus on Otaniemeen sijoittuva 
rastimuotoinen seikkailu, jossa pääset yhdessä 
fuksiryhmäsi kanssa suorittamaan erilaisia 
tehtäviä rasteilla, joita järjestämässä ovat lähes 
kaikki Otaniemen kerhot ja yhdistykset.

4.9. SCIvaa ja Kaukkarit

Päivällä luvassa on perustieteiden korkeakoulun 
(School of Science) eli SCIn kiltojen yhteistä 
hengailua ja kisailua. Tämä on loistava mahdolli-
suus nähdä, keitä muita SCillä oikein opiskelee. 

Orientaatioviikon päättää Sähkö- ja Koneinsinöö-
rikillan järjestämät Smökkibileet. Kaukkareita 
edeltää meidän omat etkot, joilta pääsee kätevästi 
jatkamaan illan bileisiin!

Orientaatioviikon päiväohjelman lisäksi viikon 
jokaisena iltana on ohjelmaa. Tutustu näihin alta!
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Ennen ekaa viikkoa

☐ Ilmoittauduin läsnäolevaksi yliopistoon.

☐  Liityin AYY:n ja Fyysikkokillan jäseneksi 
maksamalla molempien jäsenmaksut.
☐ Tutustuin tähän oppaaseen huolellisesti.
☐ Aktivoin Aallon IT-tunnukseni...
☐...ja seurasin Aalto-sähköpostiani.
☐ Hain asuntoa esim. AYY:ltä tai HOASilta.
☐ Hain opintorahaa ja asumistukea.
☐ Hain opiskelijakorttia tai latasin sähköisen                                                                                                                     
opiskelijakortin.
☐ Liityin FK-fuksit 20-ryhmään Facebookissa.
☐ Latasin Telegram-sovelluksen ja liityin 
FK-fuksit 20 -ryhmään osoitteesta 
t.me/FKfuksit20.
☐ Ilmoittauduin Varaslähtöön, ks. QR-koodi 
alla.

Fyysikkokilta on meidän kaikkien fyssalaisten koti. 
Se on  tuo yhteen jos jonkinlaista porukkaa, niin 
TFM kuin Quantum Technology -opiskelulinjoilta. 
Kilta huolehtii opiskelijajärjestönä siitä, että sen 
jäsenten olisi mahdollisimman mukava opiskella 
Aallossa, ja että emme vapaa-ajalla joutuisi ole-
maan toimettomia. Fyssa järkkää paljon matalan 
kynnyksen tapahtumia aina liikuntakokeiluista 
uraexcursioihin, sitseihin tai vaikka leffailtoihin 
kiltahuoneella. 

Meidän fuksikapteenien tehtävä on opastaa teitä 
fukseja läpi vuoden matkalla teekkariuteen, jotta 
pääsette keväällä mahdollisen Wapun koittaessa 
painamaan teekkarilakit päähänne. Mutta ennen 
kaikkea haluamme, että viihdyt ja nautit ensimmäi-
sestä vuodestasi yliopistomaailmassa. 

Jos joku mietityttää tai painaa mieltä, voit aina laittaa viestiä 
fuksikapteeneillesi. Jo ennen opiskelujen alkua!

Me ollaan täällä sua varten! Joten jos joku mieti-
tyttää tai mieltä painaa jokin, niin vedä jompaa 
kumpaa hihasta tai laita viestiä -- me autetaan 
kyllä parhaamme mukaan! 

Tiedossa on varmasti paljon uutta ja jännittävää 
sekä joukko uusia ihmisiä, ehkä jopa elinikäisiä 
ystäviä. Nyt sinulla on kuitenkin vielä hetki aikaa 
hengähtää, ottaa iisisti ja nauttia kesästä. 

Nähdään varaslähdössä!

Eki ja Pinja
Fuksikapteenit

fuksikapteeni@fyysikkokilta.f i
Telegram: @ekippari @phelasuo

Telegram on Whatsappin tyylinen sovellus, joka
on Otaniemessä pääasiallinen viestintäkanava. 
Lataa siis sovellus hyvissä ajoin ja liity FK-fuksit 
20-ryhmään osoitteessa t .me/FKfuksit20

Skannaa ja imoittaudu 
varaslähtöön!

HUOM! ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ LIITYT FACE-
BOOK/TELEGRAM-RYHMÄÄN JO KESÄLLÄ! Päivitämme 
sinne viimeisimmät tiedot varaslähdön ja orientaatiovii-
kon toteutumisesta koronatilanteen puitteissa.



Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja 
sen ylioppilaskuntaan, jonka tun-
nistat myös kirjaimista AYY! Me 
täällä ylioppilaskunnassa pyrim-
me takaamaan, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiske-
lijan elämää. Haluamme, että jo-
kaisella opiskelijalla on hyvä ja 
turvallinen olo yhteisessä opis-
kelijayhteisössämme, ja että jo-
kainen meistä saa tarvitseman-
sa tuen koko opiskelun ajan. 
 
Olet astumassa loputtomien mah-
dollisuuksien maailmaan. Kannus-
tamme sinua tutkimaan, olemaan 
utelias, oivaltamaan, oppimaan 
ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Älä pelkää, vaikka oman paikkan-
sa ja intohimonsa löytäminen voi 
joskus olla haastavaa. Me olem-
me täällä tukemassa sinua ja aut-
tamassa vaikeissa paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Imran Shamsul

uusista opiskelijoista ja kansain-
välisyydestä vastaava hallituk-
sen jäsen

Aalto-yliopiston  
ylioppilaskunta  
– AYY

Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun 
ylioppilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, muotoilun, 
kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsen-
temme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon ope-
tusta ja opiskelijaelämää.

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin 
ja opiskelijaetuihin niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opis-
kelijana sinulla on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapah-
tumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toi-
mivaa yhdistystä.

AYY numeroina
  •  14 000 jäsentä
  •  200 järjestöä ja yhdistystä
  •  40 työntekijää
  •  10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
  •  satoja vapaaehtoisia

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuk-
sista osoitteessa AYY.FI.

Facebook: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
Instagram: AYY_FI 
Twitter: AYY_FI



Rakas fuksi,  
Tervetuloa Aalto-yliopistoon, Aal-
to-yhteisöön ja Fyysikkokiltaan. Si-
nulla on edessäsi valtava mah-
dollisuus oppia, niin koulupenkiltä 
tietoa ja taitoja, kun myös sosiaa-
lisia ja yleishyödyllisiä taitoja elä-
mästä. Ole utelias, kokeile uutta ja 
ota opiksi kaikesta mitä teet. Yli-
opisto tarjoaa laajan valikoiman 
huippukursseja ja yhteisö laajan 
valikoiman huippuihmisiä ja yh-
distyksiä. Tartu tilaisuuteen ja tu-
tustu itseesi, yliopistoon sekä yh-
teisöömme ja kokeile uusia ja 
rohkeita asioita. Uskon ettet tule 
katumaan tätä päätöstä. Nauti 
nyt kesästä ja toivottavasti näh-
dään syksyllä! 
 
Kesäisin terveisin, 

Christian Segercrantz

Hallituksen jäsen (Yhteisö, Va-
paaehtoiset, Viestintä ja Digita-
lisaatio), Fyysikkokillan hallitus-
kummi

Palvelut

Opiskelijaedut

Opiskelijana sinulla on oikeus 
satoihin etuuksiin, kuten Kelan,  
Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja  
alennettuun opiskelijalounaaseen 
opiskelijaravintoloissa. Myös pää-
kaupunkiseudun julkisen liikenteen 
opiskelija-alennus on käytettä-
vissäsi, kunhan asuinpaikkasi on 
HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen 
HSL:n palvelupisteellä. Samalla 
matkakortilla pääsee myös joihin-
kin yliopiston tiloihin!

Opiskelijapalvelu Frankin kaut-
ta saat opiskelijakortin, jolla var-
mistat opiskelija-alennukset koko 
Suomessa. Frankilla on sekä digi-
taalinen että perinteinen muovi-
nen opiskelijakortti.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank 
App on virallinen opiskelijatun-
niste, jonka voit ladata ja aktivoi-
da käyttöösi, kun olet ilmoittau-
tunut läsnäolevaksi yliopistoon 
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun. 
Muiden korttivaihtoehtojen hin-
nat voit tarkistaa Frankin sivuil-
ta. Voit myös lisätä ISIC-lisenssin 
sekä digitaaliseen että muovi-
seen opiskelijakorttiin. Lisätietoja 
eri opiskelijakorteista löytyy Fran-
kin sivuilta osoitteesta FRANK.FI.

HUOM! Kun olet saanut (muovi-
sen) kortin, muista hakea siihen 
myös lukuvuosivuositarra AYY:n 
palvelupisteeltä!

Opiskelija-asuminen

AYY omistaa noin 2 600 opis-
kelija-asuntoa Helsingissä ja Es-
poossa. Tarjoamme kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkin-
to- ja vaihto-opiskelijoilla, jot-
ka ovat AYY:n jäseniä, on oikeus 
hakea AYY:n asuntoja. Voit ha-
kea omaa asuntoa heti, kun saat 
vahvistuksen opiskelupaikan vas-
taanottamisesta yliopistolta. En-
simmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 
muuttavat opiskelijat ovat etu-
sijalla asuntoja jaettaessa. Yli-
määräisen hakijapisteen saa, kun 
hakee ensimmäisen vuoden opis-
kelijana AYY:n soluasuntojonoi-
hin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään 
heinäkuun tai joulukuun aikana, 
opintojen aloitusajasta riippuen. 
Voit selailla ja hakea AYY:n asun-
toja Domo-järjestelmän kautta:  
DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit 
myös hakea asuntoa Helsingin 
seudun opiskelija-asuntosäätiöl-
tä (HOAS).

Terveydenhuolto

Yliopisto-opiskelijoiden tervey-
destä huolehtii Ylioppilaiden ter-
veydenhoitosäätiö (YTHS). AYY:n 
jäsenenä saat tarvitessasi apua 



Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskele-
maan Perustieteiden korkeakouluun!

Mitä teen, kun en tiedä mille kursseille piti ilmoit-
tautua? Missä se luentosali on? Haittaako, jos en 
pystykään opiskelemaan ihan mallilukkarin mu-
kaan? Miten suunnittelen opintoni? Huoli pois, 
fuksi. Me kaikki opiskelijapalveluissa autamme 
sinua matalalla kynnyksellä. Tapaat meidät heti 
ensimmäisenä päivänäsi kampuksella.

Kussakin pääaineessa on opintosihteeri ja suun-
nittelija, jotka auttavat sinua opintoihin liittyvis-
sä asioissa aina ekasta päivästä valmistumiseen 
saakka. Älä siis liian kauan mieti asioita yksin, vaan 
tule käymään, laita viestiä tai soittele. Palvelemme 
sinua kampuksella ja verkossa.

Tutustu palveluihimme ja opetussuunnitelmaan 
Into-portaalissa:
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistie-
teellinen+kandidaattiohjelma

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

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

Opiskelijapalveluiden tervehdys

Opiskelijapalvelut auttavat sinua opintoihin 
liittyvissä asioissa aina ekasta päivästä 
valmistumiseen saakka!
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YTHS:ltä yleisterveyden, suunter-
veyden ja mielenterveyden alu-
eilla. Suurin osa YTHS:n palveluis-
ta on maksuttomia yhteydenotot 
ja yleisterveyden käynnit mukaan 
lukien, ja maksullisetkin palve-
lut on pidetty kohtuuhintaisina.  
 
Syyslukukaudelle läsnäolevaksi il-
moittautumisen yhteydessä mak-
setaan terveydenhoitomaksu osa-
na ylioppilaskunnan jäsenmaksua, 
mutta korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuollon järjes-
tämisvastuu ja terveydenhoito-
maksun kerääminen siirtyvät Kelalle  
1.1.2021, joten keväällä 2021 yli-
oppilaskunta ei enää peri  
jäsenmaksun yhteydessä YTHS- 
maksua. YTHS tuottaa vastai-
suudessakin opiskelijoiden opis-
keluterveydenhuollon palvelut 
ja ne ovat käytettävissä terve-
ydenhoitomaksun maksaneille. 
 
1.1.2021 alkaen kansainväliset vaih-
to-opiskelijat, jatko-opiskelijat, 
täydennyskouluttautuvat ja ti-
lauskoulutusopiskelijat eivät kuulu 
YTHS:n opiskelijaterveydenhuol-
lon piiriin. Lisätietoja osoitteesta 
YTHS.FI.

Yhdistykset ja  
opiskelijakulttuuri

Yhdistystoiminta ja tapahtumat 
ovat oleellinen osa aaltolaista 
opiskelijakulttuuria. Vuoden ko-
hokohtina toimivat Wapun ta-
pahtumat, vuosijuhlat, laskiais-
rieha ja monet muut tapahtumat 
heti orientaatioviikosta lähtien. 

AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdis-
tystä, jotka järjestävät toimintaa 
aina urheilusta musiikkiin ja pe-
leistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita 
mukaan yhdistystoimintaan. Kan-
nattaa pysyä avoimena eri mah-
dollisuuksille ja tutustua yhdistyk-
siin tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja  
vaikuttaminen

AYY edustaa opiskelijoita yliopis-
ton päätöksentekoelimissä ja 
ajaa opiskelijoiden etua yhteis-
kunnassa. AYY:n valitsemien opis-
kelijaedustajien kautta opiskelijat 
pääsevät vaikuttamaan yliopis-
tossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n 
ylin päätöksentekoelin on edusta-
jisto, joka valitaan äänestämällä. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet voi-
vat äänestää ja asettua ehdolle. 

Muut palvelut

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa 
jäsenilleen muitakin palveluita ja 
mahdollisuuksia design-kalente-
rista ja stipendeistä monenlai-
siin vapaaehtoismahdollisuuksiin. 
AYY:lla on myös lukuisia sauna-, 
juhla- ja harrastustiloja, joita jä-
senet voivat vuokrata. Osa tilois-
ta on maksuttomia.



Fuksimajurin tervehdys

Sinua odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen siis 
ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraa-
maan sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teek-
kariutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain, 
toivottavasti saan tutustua myös sinuun. Toivotan 
sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Rudolf Nikander
Fuksimajuri

Tervehdys  sinä   tuore    tekniikan    ylioppilas,   
arvoisa    fuksi,  

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

Olen fuksimajuri Rudolf Nikander ja tehtäväni on 
yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa 
tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainut-
laatuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnassa ja johdan tekniikan alan fukse-
ja vastaanottavien yhdistysten fuksikapteeneista 
koostuvaa Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin 
FTMK:ta.

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

Otaniemessä opiskelee nykyään teekkareiden 
lisäksi nyt myös taiteiden sekä kauppatieteiden 
ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen yliopisto 
sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen ohella 
äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja 
harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti 
omanlaista tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovat-
kin vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko 
Suomessa, erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. 
Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuo-
desta 1966. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tun-
netaan muun muassa jäynistään, tempauksistaan 
ja teekkarilauluistaan. Tupsukansa pyrkii tekemi-
sellään herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin 
kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, 
teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 
1893. Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perintei-
den vaalimisesta, kuitenkaan niihin jumittumatta. 
Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea, mitä 
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hauskaa tai hullua me teekkarit satummekaan kek-
simään!

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa sisään, on 
monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu 
yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit hyväk-
syvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään 
jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas 
tekemisen meininki ja kulttuuriamme kuvastavat 
hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä tekeminen, 
hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. 
Tahdon rohkaista sinua, arwon fuksi, tekemään teek-
karitoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on 
loistava paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otanie-
messä. Minun ja ennen kaikkea fuksikapteenisi teh-
tävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä 
opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. 
Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä 
erilaisista tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi 
oman teekkarilakin. Fuksipisteet tutustuttavat sinut 
teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä muihin 
Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa unohta-
matta! Fuksivuosi huipentuu teekkareiden juhlista 
arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli 
päätän sellaisen teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on 
kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä 
sydämellä. Tutustu kurssikavereihisi, fuksikap-
teeniisi, ISOhenkilöihisi sekä muihin Otaniemen 
asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja kokeminen, uudet 
ystävät sekä kokemukset ovat opintojen lisäksi 
parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi 
sinulle tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi, me 
fuksitoimikunnassa, sekä lukemattomat muut tahot 
luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä itse päätät, 
millaisen haluat omasta opiskeluajastasi tehdä. 
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Hej på dig!

Varma gratulationer till din studieplats! Du 
har gjort ett ypperligt arbete, och det kommer 
säkerligen att belönas! Studietiden är en unik 
tid i ditt liv, och jag önskar att du tar all nytta av 
den. Jag heter Sara Salminen och är Teknologfö-
reningens Phuxivator. Min huvuduppgift är att 
ta hand om Teknologföreningens, TF:s phuxar.

Teknologföreningen är Aalto Universitetets svens-
kspråkiga nation. För att bli medlem i Teknologfö-
reningen behöver du inte annat än ett intresse för 
att tala svenska, oavsett utbildningsprogram. TF 
är för alla, “ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”! 
Ta gärna tillfället i akt under de första dagarna 
vid Aalto då dina storasyskon tar er på besök till 
TF:s nationshus Urdsgjallar. Ifall du är nyfiken på 
vad allt vi gör på Teknologföreningen är det bara 
att kontakta mig eller komma på besök till Urds! 

Du har ett alldeles otroligt år framför dig, phuxåret 
är ett av det mest minnesvärda året under studieti-
den. Kom ihåg att vila och njuta under sommaren. 
Genast från början händer det mycket, och jag 
rekommenderar att du går med på allt. På det 
sättet lär du känna phuxar och äldre studerande, 
dessutom ska du samla phuxpoäng, eftersom 
de som får tillräckligt med phuxpoäng kan få 
teknologmössan till Wappen (om den ordnas)!

Jag vet att Eki och Pinja kommer att ta bra hand 
om dig, men jag är också alltid här för dig. Kom 
ihåg att läsa igenom hela denna blaska ordent-
ligt, och ta checklistan i denna blaska till hjälp.

Vi ses på hösten!

Kram,

Sara Salminen
Phuxivator

Phuxvatorns hälsning
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FTMK eli Fuksitoimikunta kokoaa yhteen kaikki tekniikan alan fukseja vastaanottavat 
fuksikapteenit. Fuksitoimikuntaa johtaa Fuksimajuri Rudi.

Perustieteiden korkeakouluun 
(SCI) kuuluu neljä kiltaa; 
Prodeko, Athene, Fyysikkokilta 
ja Tietokilta. 

Kuvassa SCIn kipparit Severi, 
Jaakko, Eki, Heta ja Pinja
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DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 7.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 8.9. & ke 9.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä
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Aada Toivettula
040 017 1872
aada.toivettula@aalto.fi

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



Opintovastaavan viisi vinkkiä

Moikka!

Onpa huikeaa, että pitelet käsissäsi juuri Fyysikko-
killan fuksiaapista – olet selvästi tehnyt erinomaisia 
valintoja. Isosti onnea ja tervetuloa TFM:lle siis 
minunkin puolestani!

Yliopisto-opinnot eivät ole helppoja millään linjalla, 
eivätkä ne sitä ole myöskään tefyllä. Tätä ei tie-
tenkään kannata pelästyä, mutta se on hyvä pitää 
mielessä, jotta omiin opintoihin asennoituu oikein 
heti fuksisyksystä lähtien. Seuraavaksi haluaisinkin 
jakaa (ja jaankin) omat top 5 vinkkini tulevissa 
opinnoissasi menestymiseen. Vinkit eivät ole mis-
sään erityisessä järjestyksessä, ja jokaiselle on 
varmasti apua hieman eri asioista. Tärkeintä on, että 
löydät juuri oman ja itselle sopivan tavan opiskella!

1. Näe “ lukujärjestystä”  syvemmälle. Yliopistossa 
ei oikeastaan kovin usein puhuta lukujärjestyksistä. 
On luentoja, laskuharjoituksia ja labroja, mutta 
näistä puuttuu se kaikkein tärkein ja monilla myös 
aikaavievin osuus: oma, itsenäinen opiskelu. Älä 
siis ahmi liikaa kursseja kerralla kuvitellen, että 
opiskeluun käyttämäsi aika on vain se, mitä näet 
MyCoursesin kalenterissa. Lukkarisi voi näyttää 
ulospäin huomattavasti kevyemmältä kuin lukiossa, 
mutta kurssit ovat haastavampia, syvällisempiä ja 
nopeampitempoisia. 

2. Itsenäinen on eri asia kuin yksinäinen.  Edellä 
tarkoitin itsenäisellä opiskelulla luentojen, laskarei-
den ja muiden “kalenterissa näkyvien” opintotapah-
tumien ulkopuolista opiskelua. Tämä ei suinkaan 
tarkoita, että opintojen parissa pitäisi puurtaa 
yksin. Kaverit ovat pelastaneet allekirjoittaneenkin 
monien kinkkisten tehtävien kourista, ja toisaalta 
on hieno tunne päästä auttamaan muita. Yhdessä 
opiskelevien fyysikoiden muodostama kokonaisuus 
on suurempi kuin osafyysikoidensa summa! 

3. Älä jätä koulutöitä viimeiseen iltaan.   Oli sitten 
kyse laskareista, rapsasta tai tenttiin lukemisesta, 
on huono idea lykätä opiskelua viime tinkaan. Itse 
opin tämän kantapään kautta viime syksynä, kun 
opintojeni ohella oli paljon kaikenlaista hauskaa 
tekemistä sitseistä speksin tekoon ja kuorolauluun. 
Opiskelumotivaationi kärsi huonosta aikataulutta-
misesta, ja toisaalta hauskanpitoakin latisti stressi 
laiminlyödyistä koulutöistä. Hyvällä suunnittelulla 
voi menestyä opinnoissa ja nauttia samalla täysin 
rinnoin opiskelija- ja teekkarikulttuurin tarjoamista 
huikeista mahdollisuuksista.

4. Mahdollisuuksista puheen ollen, hyödynnä ne! 
Jokainen tarvitsee vastapainoa opiskelulle, ja Ota-
niemestä jos mistä sitä löytyy vaikka millä mitalla. 
Kaikkea ei tarvitse (eikä edes fyysisesti ehdi) kokeilla, 
mutta kannustan kuitenkin lähtemään kiinnostavilta 
tuntuviin juttuihin rohkeasti mukaan. Esimerkiksi 
oma kilta on helppo ja turvallinen paikka aloittaa 
opiskelijaelämään tutustuminen.

5. Muista myös ottaa iisisti.  Mainitsin alussa, ettei-
vät vinkkini ole missään erityisessä järjestyksessä, 
mutta taisin silti jättää tärkeimmän viimeiseksi. Me 
fyysikot ja matemaatikot tapaamme olla kunnian-
himoista porukkaa, etenkin opiskelun suhteen. 
Kannustan toki ottamaan opinnot vakavasti, mutta 
kaiken ei tarvitse aina mennä nappiin. On ihan okei 
ottaa vähemmän kursseja kuin kaverit, jättää parit 
laskarit tekemättä tai vaikka vaihtaa pääainetta, jos 
edellinen ei tuntunutkaan oikealta. Oma hyvinvointi 
on aina tärkein.

Kaikki mitä edellä kirjoitin pohjautuu omiin 
kokemuksiini, eikä ole olemassa mitään ennalta 
määrättyä, oikeaa tapaa opiskella. Kuten jo aiemmin 
mainitsin, tärkeintä on löytää tapa joka toimii itselle. 
Toivotan sinulle kuitenkin näiden vinkkien saat-
telemana rutkasti onnea opintoihisi ja mahtavaa 
fuksivuotta! 

Mar tti Ranta
Opintovastaava

opintovastaava@fyysikkokilta.f i
Telegram @opintovastaava

P.S. Jos matkan varrella tulee kysyttävää opinto-
asioista, käänny rohkeasti esimerkiksi minun, opis-
kelijatuutoriesi tai Aallon oppimispalvelujen puoleen. 
Olemme täällä teitä varten.

FUKSISYKSYN 
LÄPILEIKKAUS
Seuraavaksi käydään läpi, mitä 
kaikkea fuksivuosi oikein pitää 

sisällään. Tulevilta sivuilta voit lukea 
muun muassa fuksisyksyn kurssi- ja 

tapahtumatarjonnasta. 
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Fuksisyksyn tapahtumatarjontaa

 
Termodynamiikka 

[II]

Hieman perinteisempää linjaa 
edustaa tämä fysiikan kurssi, jolla 

pureudutaan termodynamiikan perusteisiin. 
Tarjolla on termodynamiikan pääsääntöjä, 
termodynaamisia potentiaaleja ja prosesseja 
sekä statistista mekaniikkaa. Kurssilla pääsee 

myös toteuttamaan projektityön, jonka 
parissa oppii mm. tieteellisen tekstin 
tuottamista sekä tietysti itse ryhmä-

työskentelyä.

 
Ohjelmointi 1 [I-II]

Ohjelmointitaito kuuluu 
jokaisen tieteenharjoittajan akatee-

miseen yleissivistykseen. Kurssi kestää 
koko syksyn, jonka aikana ehditään sekä 
syventyä perusteisiin että harjoittaa 
luovaa ongelmanratkontaa. Kurssi 
on perinteisesti työläs, mutta 

palkitseva.

Toinen kotimainen kieli 
[I]

Toinen kotimainen kuuluu 
yliopiston pakollisiin suorituksiin. 
Viisainta se on hoitaa alta pois heti 
aluksi, sillä ruotsin taidot tuskin 

ainakaan kehittyvät opin-
tojen edetessä.

 
Differentiaali- ja 

integraalilaskenta 1 [I]

Fuksivuoden matematiikan opinnot 
ovat pitkälti yleishyödyllisen matemaatti-
sen työkalupakin kartuttamista. Diffistrilo-
gian ensimmäinen osa lyö pöytään jonoja, 
sarjakehitelmiä, derivointia, integrointia ja 
differentiaaliyhtälöitä, joita tarvitaankin 

jo pian seuraavilla fysiikan ja 
matematiikan kursseilla.

 
Matriisilaskenta [II]

Sen lisäksi, että matriisilaskenta 
on tärkeä työkalu jokaiselle tieteen-

harjoittajalle, on se myös keskimääräiselle 
fyysikkofuksille täysin uusi tuttavuus. 

Uutta sisäistettävää on tarjolla runsain mitoin, 
mutta vaivaa kannattaa nähdä, sillä mat-
riisien kanssa tulee jokainen olemaan 
tekemisissä pääainevalinnastaan 

riippumatta.

Fuksisyksyn                   
kurssitarjontaa

 
Yliopistofysiikan 
perusteet [I]

Kurssilla ei pureuduta mihinkään 
kapeasti rajattuun aiheeseen, vaan luodaan 
korkean tason katsaus siihen, miten fysiikkaa 
opiskellaan yliopistossa. Kurssi on hyvää 
fysiikan perusasioiden kertausta ja 
laskurutiinin palautusta kesälaitumil-

ta palaamisen jälkeen.

Tältä sivulta löydät mallilukujärjestyksen 
mukaiset kurssit fuksisyksylle. Syksy jakautuu 
kahteen periodiin ja kurssien perään on 
merkitty suoritusperiodi I tai II.
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21.8.

31.8.

1.9.

2.9.

3.9.

4.9.

8.9.

26.9.

27.9.

2.11.

11.11.

18.11.

25.-27.11.

Varaslähtö

Kiljava

Aalto Party ja Aalto Afterparty

Hottiksen höntsäpelit ja Rentoutussauna

Otasuunnistus

Kaukkarit

Stadisuunnistus

Teekkarikulttuurisitsit

Fissio

Fuksien juhlasitsit

Fyysikkokillan pikkujoulut

SCI-sitsit fukseille

Fuksicruise

Fukseilla on Otaniemessä ihan erityinen 
asema; on paljon tapahtumia, jotka järjeste-
tään erityisesti teitä var ten. Kannattaa siis 
pistää nämä päivämäärät jo kalenteriin!



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

Meneillään olevalla koronakriisillä on merkittäviä 
vaikutuksia yliopistojen toimintaan. Kevätluku-
kausi toteutettiin maaliskuun puolivälistä alkaen 
kokonaan etäopetuksena ja erilaisia opetusmuo-
toja joudutaan sovittamaan epidemiatilanteeseen 
vielä pitkään. Teidän kannalta suuri muutos oli, 
että normaaleja pääsykokeita ei voitu järjestää, ja 
tämä on varmasti tuottanut paljon epävarmuutta 
ja stressiä hakutilanteessa. Pääsykokeiden järjes-
tämisessä yliopiston ehdottomana tavoitteena 
oli mitata samaa osaamista ja potentiaalia kuin 
aiemminkin, ja uskomme että tässä on onnistuttu. 
Hienoa saada teidät osaksi yliopistoyhteisöämme.

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

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tule-
vaisuuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen opetus. 
Parannamme maailmaa kansainvälistä tunnustus-
ta saaneen korkeatasoisen tutkimustyön avulla. 
Perustieteiden korkeakoulussa tutkimustyön 
ytimessä ovat kehittyneet energiaratkaisut, tiivis 
aine ja materiaalifysiikka, teknologiapohjaisen lii-
ketoiminnan luominen ja muutos, datatiede, teko-
äly ja ohjelmistotekniikka, sekä terveysteknologia 
ja neurotiede. Perustutkimuksen lisäksi yrittäjyys 
ja start-up-kulttuuri ovat koululle tärkeitä

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppimisen 
kehittäminen. Aalto-yliopistossa tiede ja taide 
kohtaavat tekniikan ja talouden. Haluamme luoda 
edellytykset ja tarjota ympäristön monipuolisiin, 
perinteiset rajat ylittäviin opintoihin. Uutta voidaan 
kuitenkin rakentaa vain, jos opinnot ja tulevan 
insinöörin työ perustuvat vankalle osaamiselle.
Siksi kiinnitämme erityistä huomiota kandidaat

tiopintojen sisältöön ja sujuvuuteen. Tekniikan 
kandidaatin tutkinto on lyhyt, mutta huomaat 
voivasi itse pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mukaan 
kansainväliseen yliopistoyhteisöön, jossa erilaiset 
kulttuurit kohtaavat laboratorioissa, luentosa-
leissa, ryhmätöissä ja kampuksen arjessa. Aal-
to-yliopisto tukee ja kannustaa vaihto-opiskelua 
ulkomailla mm. erilaisten yhteistyöverkostojen ja 
stipendien avulla. Tämä mahdollisuus kansainväli-
sen kokemuksen hankkimiseen kannattaa käyttää 
hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muutos. 
Yliopisto-opinnot ovat haaste, koska opiskelija on 
itsenäinen ja vastuullinen toimija: mitä opiskelet, 
koska, ja miksi? Korkeakoulu haluaa yhdessä kil-
tojen kanssa auttaa tässä sinua – ”kysy rohkeasti”.  
Opintojen tavoite on vauhdikkaasti suoritettu 
tekniikan kandidaatin tutkinto, ja valmistuminen 
osaavaksi, kansainvälisen tason diplomi-in-
sinööriksi. Me Aalto-yliopistossa haluamme, että 
tutkintosi johtaa haasteellisiin tehtäviin erilaisilla 
urapoluilla. Yhteys Aaltoon säilyy myös täältä 
lähtemisen jälkeen, sillä yliopiston ja kiltojen 
alumnitoiminta on vahvaa. Aalto-yliopisto ja sen 
perustieteiden korkeakoulu suosivat avointa, 
kriittistä keskustelua ja opiskelijan laaja-alaista 
osallistumista oppimisen ja tutkimustyön yhteisön 
toimintaan. Koulutamme vastuullisia, itsenäisiä ja 
yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky ym-
märtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää suuntaa 
kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!

Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI
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Tervetuloa TEK-yhteisöön
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!  
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. 
Ota kaikki irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta 
sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa kesätyönhakuohjeita, 
koulutustapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa,  
ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia

Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity 
TEKin opiskelijajäseneksi:  

   www.tek.fi/opiskelijat
 

Eero Järvinen
Teekkariyhdysmies
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Teija Teekkari
Kiltayhdyshenkilö
sähkö@posti
+358 xx xxx xxxx

Ps. Opiskelijajäsenyys 
on maksuton!

Terveisin,



FYYSIKKOKILTA
Puheenjohtajan tervehdys
Hei, arvoisa tuleva teknillisen fysiikan ja matema-
tiikan tai Quantum Technologies-linjan opiskelija ja 
onnittelut loistavasta valinnasta, joka on tuonut si-
nut tekniikan alan ja erityisesti Fyysikkokillan piiriin.

Olen Patrik Lahti ja toimin tänä vuonna Fyysikko-
killan puheenjohtajana. Vaikka sana kilta saattaa 
tuoda mieleesi ennemmin keskiaikaiset turnajaiset, 
kuin opiskelijatoiminnan, niin killat ovat itseasiassa 
teekkareiden opiskelijayhdistyksiä. Fyysikkokilta on 
teknillisen fysiikan ja matematiikan, sekä Quantum 
Technologies-linjan opiskelijayhdistys, jonka juuret 
ulottuvat vuoteen 1947. Nykyisellään Fyysikkokillas-
sa on noin 500 jäsentä, joista pääosa on TFM-linjan 
opiskelijoita. Haluan toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi Fyysikkokiltaan! Fyysikkokilta on 
mahtava yhteisö, joka tarjoaa sinulle vaikka ja mitä 
läpi opiskeluaikojesi. Toivonkin, että lähdet rohkeas-
ti toimintaan mukaan heti ensimmäisestä päivästä 
alkaen.

Fyysikkokilta on toimija, joka vastaa käytännössä 
kaikesta alan opiskelijoiden yhteistoiminnasta, 
erityisesti opintojen ulkopuolella, vaikka myös 
edunvalvonta ja opiskelijoiden asioihin vaikut-
taminen on yksi killan tärkeimpiä tehtäviä. Kilta 
tarjoaa jäsenilleen erilaisia palveluita, kuten vaik-
kapa kahvia kiltahuoneella tai tiedotteita erilaisista 
työ- ja harjoittelumahdollisuuksista. Lisäksi kilta 
tarjoaa monenlaisia vapaa-ajan mahdollisuuksia 
aina liikunta- kulttuuri- ja yritystapahtumista niihin 
ehkä yleisesti tunnetuimpiin, eli erilaisiin, alkoho-
lillisiin ja alkoholittomiin, saunailtoihin ja sitseihin. 
Killan tapahtumatarjonta on viriiliä ja tyypillisesti 
vuodessa on järjestetty noin 100 tapahtumaa. Jo-
kaiselle löytyy varmasti jotain mielekästä. Erityisesti 
kuitenkin kilta tarjoaa yhteisön samanhenkistä, 
älykästä ja aikaansaavaa porukkaa. Tämä yhteisö 
on osoittautunut vuosien saatossa monelle suureksi 
voimavaraksi. Kilta tarjoaa myös mahdollisuuden 
toimia vapaaehtoistehtävissä, joissa pääset kokeile-
maan siipiäsi, ottamaan vastuuta ja ennen kaikkea 
pitämään hauska ja kokeilemaan monenlaista, mihin 
ei muuten tulisi lähdettyä.

Fyysikkokilta on myös osa Aalto-yhteisöä, sillä se 
on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alainen 
yhdistys. Myös AYY järjestää paljon tapahtumia, 
palveluita ja edunvalvontaa, joten kannattaa pitää

silmät auki myös siihen suuntaan. Kilta on myös 
osa teekkarikulttuuria, joka näkyy varsinkin fuksi-
kasvatuksessa, jota fuksikapteenimme Pinja ja Eki 
johtavat. Teekkarikulttuurissa on paljon koettavaa 
ja se tarjoaa hienoja elämyksiä.

Pääsyy siihen miksi luet tätä ovat kuitenkin opiskelut. 
Vaikka olet todennäköisesti sen jo kuullutkin, opis-
kelu yliopistossa on hyvin erilaista, kuin mihin olet 
aikaisemmin tottunut. Suuri vapaus tuo mukanaan 
vastuun omista opinnoista. Opintojen kanssa ei 
kuitenkaan tarvitse jäädä yksin ja apua saa kyllä aina 
pyytämällä. Kiltalaiset tapaavat mielellään auttaa 
toisiaan erilaisten pulmien ilmaantuessa. Älä siis jää 
yksin ongelmiesi kanssa, kysy apua. Neuvojia löytyy 
aina, ja saman ongelman kanssa painii varmasti moni 
ja aina joku osaa ohjata ainakin ratkaisun jäljille.

Opiskeluaikoja kuvaillaan usein raflaavasti elämän 
hienoimmaksi ajaksi. Vuotesi Otaniemessä tulevat 
varmasti tarjoamaan mahdollisuuksia kaikenlaiseen 
mahtavaan. Muistutan kuitenkin, että pidä huolta 
omasta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi. Sen 
arvokkaampaa asiaa ei ole. Kesällä kannattaa levätä 
ja syksyllä nähdään. Vielä kerran onnea ja tervetuloa 
Fyssalle!

Patrik Lahti
Puheenjohtaja

puheenjohtaja@fyysikkokilta.f i
Telegram @Lahtipa

Kiltamme historia sai alkunsa jo yli 70 
vuotta sitten. Seuraavilla sivuilla 
pääset tutustumaan killan toimin-
taan, raatiin sekä kiltahuoneeseen. 

Lisäksi voit lukea kolmen 
opiskelijamme uratarinan.
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Fyysikkokillan raati

Seuraavaksi pääset tutustumaan Fyysikkokillan  raatiin, johon kuuluu kaikenkaikkiaan 
12 henkilöä. Raati huolehtii killan asioista puheenjohtajan johdolla, jonka tervehdyk-
set saatoitkin lukea edelliseltä sivulta. Jokaisella raatilaisella on oma vastuualueensa 
ja virasta riippuen jaoksellinen toimihenkilöitä johdettavanaan. Raati kokoustaa pää-
sääntöisesti kerran viikossa, järjestää yhdessä tapahtumia ja edustaa kiltaa. Tältä au-
keamalta saat hieman osviittaa siitä, mitä kaikkea raatilaiset tekevät. Mikäli tarkemmat ku-
vaukset viroista kiinnostavat, kannattaa tsekata killan nettisivut tai nykäistä raatilaisia hihasta!

Hupimestari
Mimi Mokka

Hupimestari vastaa johtamansa Hottiksen (Hyvän 
olon toimikunta) kanssa kiltalaisten hyvinvointiin 
tähtäävästä ohjelmasta, johon lukeutuvat muun 
muassa erilaiset sauna-, peli- ja leffaillat. Hottik-
seen kuuluu hupikisällejä sekä liikunta- ja kulttuuri-
vastaavat. Lisäksi hupimestari vastaa killan olohuo-
neesta, kiltiksestä, yhdessä kiltisvastaavien kanssa.

Opintovastaava
Martti Ranta

Opintovastaava edustaa killan opiskelijoita yliopis-
ton hallinnollisissa elimissä sekä koordinoi opiske-
lijatutoreiden ja opintojaoksen toimintaa. Opinto-
jaokseen kuuluu opintovastaavan tukena toimiva 
opintoadjutantti, edellisen vuoden opintovastaava 
sekä abitoimikunta, joka markkinoi TFM-opintolin-
jaa lukiolaisille. 

Puheenjohtaja
Patrik Lahti

Puheenjohtaja on vastuussa killan toiminnan pyö-
rimisestä. Puheenjohtaja on raatilaisten tukipilari. 
Hän koordinoi raatilaisia ja varmistaa, että sovitut 
asiat hoituvat ajallaan. Muihin tehtäviin lukeutuu 
esimerkiksi kokousten esityslistojen laatimista, hal-
lintoasioiden hoitamista ja yhteydenpitoa dekaa-
niin ja korkeakouluun sekä muihin tahoihin.

Varapuheenjohtaja
Jonna Mikkonen

Varapuheenjohtaja hoitaa killan hallinnollista puol-
ta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Näkyvin vara-
puheenjohtajan hallinnollisista tehtävistä on kirjata 
raadin ja killan kokousten päätökset pöytäkirjoihin. 
Lisäksi varapuheenjohtaja vastaa killan toimihenki-
löiden, eli tuttavallisemmin toimareiden, virkistäy-
tymisestä ja koulutuksista vuoden mittaan.

Rahastonhoitaja
Annamaria Ráduly-Baka

Rahastonhoitajan vastuulla ovat killan rahat ja ra-
haliikenne. Rahastonhoitaja lähettää viikoittain 
laskuja kiltalaisille ja yhteistyötahoille sekä vastaa-
vasti maksaa killan toiminnasta aiheutuvia laskuja. 
Rahastonhoitaja laatii vuoden alussa talousarvion 
yhdessä muun raadin kanssa, ylläpitää killan kir-
janpitoa ja laatii vuoden lopussa tilinpäätöksen.

Viestintävastaava
Niko Savola

Viestintävastaava kokoaa ja lähettää killan jokaviik-
koisen tiedotteen ja vastaa killan sähköisten pal-
veluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi hän 
johtaa suurta ja monimuotoista infojaosta, johon 
kuuluu graafikoita, valokuvaajia, bränditoimihenki-
löitä, kiltalehden toimittajia ja killan Tech Support 
-tiimissä toimivia devaajia.

IE
Erkko Ihalainen ja Sini Virtanen

Isäntä ja emäntä, tuttavallisemmin IE, ovat päävas-
tuussa Fyysikkokillan tapahtumien järjestämisestä. 
IE:n homma ei todellakaan ole pelkkää ruuanlait-
toa, vaan myös tapahtumien suunnittelua aika-
tauluja ja budjettia myöten, koristelua, roudausta, 
kommunikointia moneen eri suuntaan, varaston 
hoitoa sekä toimikunnan vetämistä.

Yrityssuhdevastaava
Sara Tuomaala

Yrityssuhdevastaavan vastuulla on killan yritys-
suhteet ja niiden vaaliminen. Käytännössä tämä 
tarkoittaa yritysvierailuiden järjestämistä sekä va-
rainhankintaa sponsorirahojen muodossa. Yritys-
suhdevastaava järjestää myös uratapahtumia ja 
lähettää uratiedotteita kiltalaisille. Yrityssuhdevas-
taava toimii killan yrityssuhdejaoksen johtajana.

Fuksikapteenit
Pinja Helasuo ja Eero Virmavirta

Fuksikapteenit vastaavat nimensä mukaisesti kai-
kesta fukseihin liittyvästä killassa. Fuksikapteenit 
järjestävät fukseille tapahtumia ja varmistavat, että 
fukseilla on tervetullut olo. Fuksikapteenien tehtä-
vänä on tutustuttaa fuksit teekkarikulttuuriin, Aal-
to-yhteisöön ja kiltaan. Fuksikapteenien apuna toi-
mii tiiviisti ISOvastaava, ISOt sekä Fuksitoimikunta.

Kv-vastaava
Tuomas Lebedeff

Kv-vastaava huolehtii uusista vaihto- ja maiste-
riopiskelijoista ja järjestää killalle kansainvälisyys-
tapahtumia. Hän varmistaa, että ulkomaalaiset 
opiskelijat tuntevat olonsa tervetulleiksi killan 
toimintaan, sekä auttaa heitä käytännön asioissa 
yhdessä kv-ISOjen kanssa. Kv-vastaava johtaa ul-
kojaosta, joka vastaa killan suhteista muihin alan 
järjestöihin.



FYYSIKKOSPEKSI

MANMAN
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Fyysikkospeksi on killan iki-
oma speksi - jotain, mitä 
yhdelläkään muulla killalla 
Otaniemessä ei ole! Fyysik-
kospeksi on myös tiettävästi 
maailman ainut myös eng-
lanniksi esitettävä speksi. 
Edellinen speksi, “Suo an-
teeksi”, esitettiin syksyllä 
2019. Seuraava speksi esi-
tetään syksyllä 2021, joten 
sinullakin on mahdollisuus 
lähteä mukaan tekemään 
speksiä. Speksin rekryt ovat 
keväällä, speksiä tehdään ja 
harjoitellaan ahkerasti koko 
kesä ja kaikki huipentuu syk-
syn näytöksiin ja perintei-
seen Ruotsin kiertueeseen.

Speksi on koko illan opiskelijamusi-
kaaliteatteri, jossa myös yleisö pääsee 
vaikuttamaan mitä lavalla tapahtuu.!

ManMan on Suomen seksikkäin, 
viihdyttävin, paras sekä ainoa 
fyysikkotanssiryhmä. Tämän iloisen 
porukan menosta pääset varmasti 
nauttimaan tulevaisuudessa. 
Tanssiryhmää vetää ManManMan 
ja mukaan voi lähteä kuka tahansa! 
Suurella osalla jäsenistä ei ole 
lainkaan aiempaa tanssikokemusta - 
tärkeintä ManManissa onkin yhteinen 
hauskanpito ja omien rajojen 
rikkominen.

FK Kohellus on Fyysikkokillan 
urheilujoukkue, jonka riveissä 
jokaisen kiltalaisen on mahdollista 
päästä nauttimaan joukkueurheilun 
huumasta rennossa porukassa, jossa 
voittoja jahdataan intohimoisesti, 
mutta pilke silmäkulmassa. 
Kohellus osallistuu vuosittain 
erilaisiin Unisportin järjestämiin 
palloilusarjoihin, joissa pääsee 
ottamaan mittaa muiden kiltojen 
ja yhdistyksien joukkueista hyvässä 
hengessä. Lajit määräytyvät 
kiltalaisten kiinnostuneisuuden 
mukaan ja viime vuosina onkin 
pelattu mm. futsalia, jalkapalloa ja 
salibandyä. Aiemmalla taitotasolla ei 
tässä porukassa ole väliä, vaan kaikki 
halukkaat otetaan innolla mukaan.

KVANTTI
Kvantti on Fyysikkokillan neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä kiltalehti, joka ottaa kantaa 
ajankohtaisiin ja fyysikkoja puhutteleviin 
aiheisiin. Vuonna 1976 alkaneella taipaleellaan 
lehti on ehtinyt niittää mainetta laadukkaalla 
sisällöllään ja vaikeidenkin aiheiden käsittelyllä. 
Vakavamielisestä ja kuivasta asiajulkaisusta 
ei kuitenkaan ole kyse, sillä toimitus muistaa 
pitääterveen pilkkeen silmäkulmassa. 
Kvantin toimitus koostuu opiskelijoista, ja 
toimintaan voi lähteä mukaan jo fuksina, 
mikäli kirjoittaminen, graafinen suunnittelu tai 
vaikkapa valokuvaaminen ovat lähellä sydäntä. 
Vuosien saatossa julkaistuja lehtiä pääsee 
lukemaan Kvantin nettisivuilta kvantti.ayy.fi

FK KOHELLUS



Kiltahuone eli kiltis
Fyysikkokillan kiltahuone, tuttavallisemmin kil-
tis, on kaikkien fyssalaisten yhteinen paikka. Kil-
tikselle voit tulla juomaan kahvia, opiskelemaan, 
hengailemaan tai vaikka pelaamaan Mario Kartia. 
Kiltiksemme sijaitsee Kandidaattikeskuksessa opis-
kelijahubin lähellä. Pääset fuksiryhmäsi kanssa tu-
tustumaan kiltikseen jo heti orientaatioviikolla.

Uratarinoita kiltalaisilta

Aloitin   tefyllä  vuonna 2015. Tällä hetkellä 
olen tekniikan kandi ja luen fysiikkaa 

maisterivaiheessa. Hain tefylle, sillä olin jo 
lukiossa päättänyt opiskella jotain missä mats-
ku, fyssa ja ohjelmointi olisivat vahvasti läsnä. 

Muutama vuosi opiskeltuani pääsin tekemään 
kandityötäni Quantum Transport -nimiseen 
tutkimusryhmään Aallossa, kvanttiteknologiaan 
liittyen. Enpä muuten tiennyt ennen tuota, että 
kvanttialgoritmeja voisi ajaa oikeilla kvanttitie-
tokoneilla etänä. Se oli siistiä puuhaa! Pääsin  
jopa  Aallon uutisiin (https://bit.ly/35bSY2l).

Olen fuksivuodesta asti ollut innostunut myös koo-
daamisesta, ja tykkään tehdä omia pikku sivupro-
jekteja (kuten iOS-sovelluksia). Viime keväänä (2019) 
hoksasin, että kirjoitan koodia jo sen verran hyvin, 
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työelämässä. Aallossa ja fyssalla on mielestäni 
tärkeintä se, että saa jatkuvasti olla samanhenkisten 
tyyppien ympäröimänä; duunien ja opiskelujen ohel-
la pyöritämme yhdellä opiskelijaporukalla pientä 
IT-konsulttifirmaa, ja toisella porukalla kehitämme 
some-sovellusta.

Vaikken tällä hetkellä laske fysiikkaa varsinaisesti 
muualla kun koulussa, niin on fyssataustastani silti 
huomattava kilpailuetu joka paikassa: fyssalaiset 
tunnetaan aina raskaan työn raatajina, fiksuina, 
sekä periksiantamattomina. Näistä jos jostain on 
aina hyötyä missä tahansa. 

ARTTURI JALLI

Teknillisen fysiikan ja matematiikan opintolinja tarjoaa todella monipuoliset 
työllistymismahdollisuudet niin tulevaisuudessa kuin jo opintojen ohessa.  Pääsetkin seuraavaksi 
lukemaan kolmen opiskelijamme työkokemuksista. Uratarinat ovat vain pieni siivu kaikesta 
siitä,  mihin fyssalta voi työllistyä!

Aloitin opintoni syksyllä 2016 ja valitsin pääai-
neekseni systeemitieteet. Halusin tutkintooni 

myös kaupallisia opintoja, minkä vuoksi suoritin 
rahoituksen sivuaineen kauppakorkeakoulusta 
ja myöhemmin financial engineering -kursseja 
Hongkongissa. Teknillisen fysiikan ja matematiikan 
pääopinnoissa upeaa on se, että toisiaan tukevia 
pääaine-sivuaine -kombinaatioita  löytyy  valtavasti.

“Aallossa ja fyssalla on mielestäni tärkeintä 
se, että saa jatkuvasti olla samanhenkisten 
tyyppien ympäröimänä”

Kiinnotukseni matematiikkaa ja finanssialaa koh-
taan vei minut Aktia-pankkiin, jossa toimin eri 
riskifunktioissa kolme kesää kokoaikaisena ja 
opintojen ohella osa-aikaisena analyytikkona. 

Aktialla pääsin mallintamaan lainakannan ris-
kejä eri näkökulmista, luomaan sekä tehosta-
maan sisäistä raportointia ja tekemään dataan 

että saattaisin saada siltä alalta hommia. Muutama 
kuukausi myöhemmin pääsin Smartly.io:lle töihin 
kehittämään digitaalista mainontaa automatisoi-
vaa työkalua. Olen työskennellyt Smartlylla nyt 
osa-aikaisena kohta vuoden päivät. Opiskelujen 
ohella on ollut  siistiä päästä tekemään ihan “oi-
keitakin” hommia, joissa kasvaa työkokemus, 
sekä pääsee soveltamaan omaa osaamistaan 
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perustuvia ad hoc -tarkastuksia pankin eri proses-
seista. 

jotta saa mahdollisimman laajan kuvan mitä te-
fyläiset tekevät työkseen.  Erilaisia työllistymis-
mahdollisuuksia on suhteessa muihin linjoihin val-
tavasti, ja jokainen varmasti löytää oman juttunsa. 

OTTO SAIKKONEN

Moi! Olen Unna, viidennen vuoden fyysikko ja 
olen töissä VTT:llä ydinreaktoreiden parissa.

Kiinnostukseni ydinenergia-alaa 
kohtaan lähti kasvuun saatuani 
kesätyöpaikan Aallon fuusio- ja 
plasmafysiikan tutkimusryhmäs-
sä toisen opiskeluvuoden jälkei-
senä kesänä. Kesän aikana tein kandityöni
tutkimusryhmälle, ja sain syvempää käsitystä sekä 
plasmafysiikasta että maailman energiatarpeista.
Aiheesta innostuneena päätin hakea seuraavana-
kin kesänä ydinenergia-alalle töihin, tosin tällä ker-
taa perinteisemmän ydinvoiman pariin.

Sainkin paikan eksternaalina Aallon kautta VTT:n 
reaktorianalyysin tutkimusryhmästä.  Kesän jäl-
keen minulle tarjottiin työpaikkaa osa-aikaisena 
VTT:llä, ja siellä olen työskennellyt siitä asti. Opis-
kelujen ja osa-aikaisen työn yhteensovittaminen 
vaati jonkin verran harjoittelua, mutta tasapaino 
löytyi kyllä ajan myötä.

Työssäni olen päässyt tutustumaan perusteelli-
sesti reaktorifysiikan saloihin. Viime aikoina olen 
päässyt mallintamaan reaktorisydäntä ja kehittä-
mään työkaluja mallintamisen helpottamiseksi. 
Koodaustaidoista on ollut paljon hyötyä. 

Työssäni pääsee myös osallistumaan mielenkiin-
toisiin tieteellisiin kokouksiin ja itsekin esittämään 

töiden tuloksia konferens-
seissa. On ollut palkitsevaa 
huomata, kuinka kursseilla 
oppimani taidot ovat työs-
sä hyödyksi. Silti työssä 

oppii koko ajan uutta. Mutta nyt, nauti kesästä ja 
ennen kaikkea tulevista opiskeluista, töistä ehtii 
nauttia myöhemminkin! :)

UNNA LAURANTO

“Kannattaa kysellä vanhemmilta opiskelijoil-
ta heidän työpaikoistaan, jotta saa mahdolli-
simman laajan kuvan mitä tefyläiset tekevät 
työkseen ”

“On ollut palkitsevaa huomata, 
kuinka kursseilla oppimani taidot 
ovat työssä hyödyksi.”

Myöhemmässä vaiheessa opintoja osallistuin Bos-
ton Consulting Groupin (BCG) data science-kil-
pailuun, jonka myötä kiinnostuin liikkeenjohdon 
konsultoinnista. Syksyn 2019 vietin BCG Gam-
malla (BCG:n data science-osasto) harjoittelussa.  
BCG:llä olin mukana projektissa Tukholmassa, mis-
sä rakensimme asiakkaalle suosittelujärjestelmää
(recommender system) myynnin kasvun tueksi. 
Urapolkunsa alussa oleville fukseille haluaisin 
antaa seuraavan neuvon: kannattaa kysellä van-
hemmilta opiskelijoilta heidän työpaikoistaan,  

KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI



AALTO
Aalto-yliopistossa opiskelee 
sekä tekniikan, taiteen että 
kaupallisen alan opiskelijoita. 
Tähän kirjavaan joukkoon voit 
tutustua seuraavilla sivuilla. 
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Killat
Aalto-yliopistossa opiskelee fyysikoiden, systeemitieteilijöiden ja matemaatikoiden lisäksi 
paljon muitakin teekkareita. Tällä aukeamalla voit tutustua fukseja vastaanottaviin 
teekkarikiltoihin.

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vas-
taanottava kilta. Ensi vuosi onkin killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ottaa vastaan 
rakennetun ympäristön linjan kandiopiskelijoita. Killan haalarit ovat mattamustat, joissa 
vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä löytyy killan logo, 
”kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.

Teknologföreningen, TF, on Aallon 148-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki 
ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on 
kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola 
sijaitsevat Urdsgallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. Täffäläiset 
tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista

Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. 
Se on koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskeli-
joille, eli jäseniä ovat sekä tekniikan alan että taiteiden alan opiskelijat. Arkkarihaalarit 
ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa. Mai-
sema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse maalatusta 
puusta, johon aina Wappuna lisätään yksi lehti. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä 
jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään. Killan vuosijuh-
laa, Wähäjoulua, vietetään 5.12.

Rakennusinsinöörikilta tai tuttavallisemmin Raksa on vuonna 1913 perustettu aine-
järjestö, joka ottaa vastaan energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. 
Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi 
vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden pääaineena 
oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista  
ympäristönvihreällä hihalla ja takataskulla sekä legendaarisesta RAKSA JAKSAA -huu-
dosta.

Koneinsinöörikilta perustettiin vuonna 1915 ja se on yksi Otaniemen suurimmista 
killoista. Tämä aiemmin kone- ja energiatekniikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennus-
tekniikkaa opiskelevien tekniikan ylioppilaiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden 
korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, 
samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, kaa, KONE!” 
-huudoistaan.

Sähköinsinöörikilta on vuonna 1921 perustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja 
ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan, joiden selkää koristaa 
lamppulogo ja oikean reiden reisitaskua sähkösanoma. Näitä haalareita alkaakin näkyä 
sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa 
ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”
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Fyysikkokilta on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaik-
ki Aallon Teknillisen fysiikan ja matematiikan (TFM) ja nyt myös Quantum Technology 
-ohjelman (QT) opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko 
fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, 
ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teeve-
dellä

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

Tietokilta on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisään-
otoltaan Tietokilta on myös yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa 
kiiltävänmustista haalareistaan, joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen 
@-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS yhdistää automaatio- ja informaatiotek-
nologian sekä Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijoita.
Aikaansaavat jäsenet tunnistat violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha 
valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja SIK-menneisyydestä.

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

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

Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 perustettu kemiantekniikan fukseja vastaan-
ottava yhdistys. Vuodesta 2019 PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng 
-kandilinjan opiskelijat. Tämän Otaniemen kuopuksen edustajia voi usein nähdä suurina 
joukkoina pukeutuneena sinisiin haalareihin, joiden lahkeissa ja hihoissa on punainen, 
keltainen ja sininen raita muistona korkeakoulun kolmesta vanhasta killasta, jotka eivät 
enää vastaanota fukseja. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen logo, pro-
sessin painetta mittaava Bourdonputkinanometri.
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Congratulations on getting accepted to study and choosing Aalto 
University - you can be proud of your achievement! We at KY are pleased 

to welcome you to our great Aalto community and next we want to tell you 
a little bit about what KY is all about. 

 

What is KY? 
                         

For over a hundred years, and for years to come, Aalto University Business 
Students, or commonly known as KY, has and will be the home and 

community for all Aalto University Business students. Founded in 1911, KY 
has ever since provided its members services and benefits, student 

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

 
KY exists solely for – and because of – its members. Many students 

choose to volunteer their time and are active in, for example, KY's 
associations, committees and project teams. Every degree student at Aalto 

University School of Business may join KY and the membership is free of 
charge. 

 
KY Foundation, for its part, was founded to support the students at Aalto 

University School of Business. The foundation distributes grants and 
subsidies, for example, to KY's associations and individual projects. 
Together, KY ry and KY foundation form one united KY with endless 

possibilities.  
 

KY in numbers 
 

Over 3000 members  
109 years 

3 locations 
11 employees & 8 board members 

Over 50 associations 
Hundreds of volunteers 

 



Aalto ARTS student organization
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat 

TOKYO ry is a student organization which brings 
together students of Aalto University School 
of Arts, Design and Architecture. There are 
multiple subject organizations within Aalto 

ARTS, but TOKYO is the umbrella 
association open to all ARTS students. 

As a school level association 
TOKYO takes an active part 

in student advocacy and 
organizes events to 
gather together all 

the ARTS minded 
students and 

alumni.
HARJOITUS TEKEE 

MAISTERIN!
Monipuol ista treeniä opiskel i jahinnoin lähel lä s inua.

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI

UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta 
kuntosalia, lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia 
ja palloiluvuoroja.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI



ISOT JA FUKSIRYHMÄT
Seuraavilla sivuilla voit tutustua ISOvastaavaan,  
KV-vastaavaan sekä kasaan ISOja. He huolehtivat, että 
vuodestasi tulee mahtava eikä kukaan jää yksin.



Moro!

Olen Henri, Fyysikkokillan ISOvastaava. Johdan siis 
killan ISOhenkilöiden huikeaa joukkoa, josta näit-
kin jo vilauksen edellisellä aukeamalla. Pyrimme 
ISOjen kanssa varmistamaan, että ensi askeleesi 
matkalla teekkariksi ovat parhaat mahdolliset.

ISOhenkilöt ovat vanhempia, yleensä toisen 
vuoden opiskelijoita, jotka toimivat tukenasi ja op-
paanasi heti orientaatioviikosta aina mahdolliseen 
Wappuun saakka. ISOt auttavat fukseja parhaansa 
mukaan kaikissa opiskelun aloitukseen liittyvissä 
kysymyksissä, ja heidän johdollaan pääset myös 
tutustumaan Otaniemen railakkaaseen opiskelija-
elämään sekä teekkarikulttuuriin. ISOt ovat valta-
van tärkeitä toimijoita killassa; he ovat täällä juuri 
Sinua varten, joten älä epäröi kysyä heiltä neuvoa 
missä tahansa mieltäsi painavassa seikassa.

Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä fuksit 
jaetaan kymmeneen fuksiryhmään, joista jokaista 
luotsaa niin ikään yksi kymmenestä ISOryhmästä. 
Tähän porukkaan pääset tutustumaan tiiviisti 
orientaatioviikon riennoissa, ja oman ryhmäsi ISOt 
ovatkin ensimmäinen ja lähin kontaktisi kilta- ja 
opiskelijayhteisöön. Varsinkin orientaatioviikolla 
kannattaa ehdottomasti kulkea ISOjesi mukana 
kaikkialle, sillä näin Otaniemen ja Fyysikkokillan 
tarjoamaan suunnattomaan tekemisen määrään 
on helppoa ja kivaa™ tutustua! Myös orientaatio-
viikon jälkeen pääset hengaamaan ryhmäsi kanssa 
kaikenlaisen ISOjesi teille keksimän ohjelman 
parissa, ja ideoita kaikenlaisesta yhteisestä kivasta 
voit itsekin ehdottaa ISOille.

Lopulta kannattaa kuitenkin muistaa, että vaikka 
varsinkin alussa ISOt ja muut vanhemmat kiltalai-
set voivat vaikuttaa olleen täällä aina ja tietävän 
kaikesta kaiken, niin todellisuudessa olemme 
aivan samalla tavalla opiskelijoita kuin Sinäkin. 
Olemme kaikki täällä samassa veneessä, joten voit 
olla varma saavasi ISOiltasi parasta mahdollista 
vertaistukea kohtaamiisi haasteisiin. Parhaim-
millaan ISOista voit saada jopa uusia kavereita, 
joiden seurassa pääset viettämään koko tulevan 
opintourasi.

Haluan vielä omasta puolestanikin toivottaa Sinut 
tervetulleeksi Aalto-yliopistoon ja Fyysikkokiltaan. 
Onnittelut loistavasta valinnastasi, olet löytänyt 
tiesi uskomattoman upeaan opiskelijayhteisöön, ja 
edessäsi on takuuvarmasti unohtumaton fuksivuo-
si! Jos tähän väliin voin lyhyen neuvon antaa, niin 
älä unohda opintojesi ohella levätä ja nauttia va-
paa-ajasta. Lähde ennakkoluulottomasti mukaan 
mieleiseesi toimintaan, ja löydät varmasti paikkasi 
opiskelijayhteisöstä muiden yhtä mahtavien tyyp-
pien seurasta.

Odotamme ISOjesi kanssa innolla tapaamistasi! 
Minua voit aina tulla nykäisemään hihasta ISOtoi-
mintaan tai mihin tahansa muuhunkin liittyvissä 
kysymyksissä.

Nähdään syksyllä!

Henri Brax
ISOvastaava

henri.brax@fyysikkokilta.f i
Telegram @ISOvastaava

ISOvastaavan tervehdys
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EKSPONENTIAALIKÄYRÄTORVI

    Töttöröö! Tämä on kunniafanfaari, joka juhlistaa edessäsi olevaa 
huikeaa matkaa.

Eksponentiaalikäyrätorven sulosoinnut ja uljaat ISOt tar-
joavat jokaiselle mahdollisuuden nauttia fuksivuodesta 

omalla resonanssitaajuudellaan. Ota 
siitä kaikki ilo irti heittäytymällä uu-

sien ihmisten seuraan. Vaikka alamme 
opiskelijan ajatukset liikkuvat välillä 

muuallakin kuin reaaliakselilla, 
eivät täältä saadut ystävät ole 
imaginäärisiä. Kokeile uutta ja 
syvenny siihen, mistä nautit, 

mutta muista hengittää 
välissä: niin torvensoitta-

jatkin tekevät.

FUKSIRYHMÄT

Vaikka emme ehkä söpöydessä vedä-
kään vertoja kissoille, olemme 50% 100% 
voimissamme ja valmiina toivottamaan 
teidät lämpimästi tervetulleiksi Aalto-yh-
teisöön ja Fyysikkokiltaan! Fuksivuosi on 
täynnä kaikkea jännittävää: uusi opiske-
lupaikka, uusia kavereita ja mahtavia 
opiskelurientoja. Me olemme kuitenkin 
täällä auttamassa teidät näiden seik-
kailujen läpi ja johdattamassa teidät 
kohti teekkariuden saloja. Syksyllä 
nähdään!

”Näitä nilkkejä ei saa hengiltä 
millään.”-Schrödinger 

”Ilmaa hengittäviä matelijoita. Eivät tee 
mitään pahaa ihmisille.” -Wikipedia

                                                                                                     

           Joel           
     

          Aapo     

         Laura   

   

      Ve
n la

  
    
    
      

       Robin

Jerry, Isak, 
Joonas, 
Leo, Antti, 
Elias

SCHRÖDINGERIN KILPIKONNAT



Fuksivuonna opiskellaan hurja määrä erilaisia integraaleja, mutta vain harvat valitut ymmärtävät 
pyrstöintegraalien salaisuuksia. Otaniemi voi vaikuttaa isolta ja pelottavalta, mutta sitä se ei ole ( joskin 

Kandikeskus välillä tuntuukin siltä). Me ryhmänä haluamme nopeuttaa Niemeen tutustumistanne 
ja autamme teitä esimerkiksi löytämään TUAS-talolta Smökille alle kolmessakymmenessä mi-

nuutissa. Lisäksi osaamme ohjastaa teidät Kandikeskuksen parhaaseen (naisten)vessaan. 
Voimme toki auttaa myös muissa hätätilanteissa.

  

Siis tervetuloa Otaniemeen. 
Muumitaloa ei ehkä lukita yöksi, 
mutta Kandikeskus sen sijaan 
lukitaan. Meidän seurassam-
me kukaan ei jää sisäpihal-

le yöksi jumiin!

”Paa pa pa paa pa pa pa 
pa paa pa” – Tove Jans-
son ja Aino Weckman
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    Algot                           Leevi                        

    
   

 V en l a

Muinaisen Foinikian paahtavan auringon alta 
suomalaiseen räntäsateeseen pala palalta,
tarina ja matka tuhansia vuosia jatkunut,
ei Otaniemeen saavuttuaan suinkaan katkennut.
Nyt hellässä huomassa opiskelijain,
kukoistaa Instituutin perinne yhä vain.

Syksy tulee ja tuo mukanaan uusia haasteita ja etenkin hauskuuksia. Toivotamme teidät 
tervetulleeksi fuksivuoden kuumimpaan poikabändiin! Meillä Riemannin Enkeleissä ymmär-
retään elämän prioriteetit. Hupi tulee aina ennen työtä luottakaa sanaamme. Jos olette ha-
lunneet porista paljussa keskellä Servin Maijan kukkulaa, enkelimme voivat auttaa teitä. Jos 
olette koskaan halunneet kiivetä valotolppaan, enkelimme voivat opastaa teitä. Jos olette 
koskaan halunneet voittaa ruletissa, enkelimme eivät voi auttaa teitä (ellette laita kaikkea 
punaiselle). Velvollisuudet on tietysti hoidettava, tällöinkin voitte huoletta kääntyä enkelei-
den puoleen. Oikein hyvää kesää teille kaikille ja onnittelut ensiluokkaisesta valinnasta tulla 
opiskelemaan Aaltoon.

RIEMANNIN ENKELIT

MUUMIPEIKKO JA PYRSTÖINTEGRAALI

Nosta siis kanssamme malja hunajainen,
ja istu kuulemaan tarina muinainen.
Pian koittaakin jo syksyn aika,
ja aueta saattaa Instituutin taika.

Siis teille fuksit uudet,
Toivotamme matemaattiset ja fysikaaliset vuodet!

The Boys Are Back In Town!
Prätkähiiret ja erinäiset easyriderit varokoot, 
kun Otaniemen buleille bulevardeille kaahaa 
Roottoripyörrejengi!  Syksyllä sinulle koittaa 
aika nostaa kytkintä Roottoripyörrejengin 

rehellisten raggarien Aleksin, Ramin, 
Jaakon, Juuson sekä Onnin (2x) 
kanssa. Meidän kanssamme ajat 
fuksivuotesi auvoisesta syysaa-
musta talven lävitse aina sen 
wappuisaan auringonlaskuun.

Tulevan vuoden varrelle mahtuu 
paljon uutta ja ihmeellistä - me 

pidämme huolen siitä, että menosi 
ei hyydy. Edessäsi on suuria muu-

toksia ja mielenkiintoisia käänteitä. 
Yliopistoelämään saapuminen oli 
Roottoripyörrejengin paatuneim-
mallekin kovanaamalle erikoista. 

Lähde siis taipaleelle luottavin mielin; me autamme! 
Tervetuloa orientaatioviikolla meidän matkaamme! 

ROOTTORIPYÖRREJENGI

MATILDA THOMASSON-INSTITUUTTI

Tuomas, Riki, Jere, Lauri, Topi

Aino, Anna, Jaakko, Ella, Milla, 
Into

Onni, Juuso, Rami, Aleksi, Jaakko, Onni 
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Brazilialaisessa kylässä kypsyvät mehukkaat 
appelsiinit. Otaniemessä kypsyvät uudet fuksit. 
Tuoreen ja rai(la)kkaan mehun nimi on Aadan 

appelsiinimehu, joka on samalla fuksi-
vuotenne C-vitamiinipitoisin fuksiryhmä. 

Lupaamme kasvattaa jokaisen fuksin 
lämmöllä, rakkaudella ja aurinkoisella mie-
lellä. Tämä ryhmä on täynnä piilosokeria, 
objektiivisesti huonoja juttuja sekä Aadan 

haleja. Yksikään fuksi ei jää yksin, vaan 
te kypsytte teekkareiksi yhdessä 

kuten hedelmät appelsiinipuussa. 
Loistavaa! Tässä ryhmässä tuore-

puristettu ilo ja onni pärskäh-
telee teistä ulos koko fuksi-
vuoden ajan.  Jok’ikinen 

on tervetullut Aadan 
appelsiinimehuun. Tule 

selvittämään, oletko 
päärynä vai peruna!

”Mumskis, onpas hyviä appel-
siineja!” 

– Richard Feynman, entinen parsakaali

AADAN APPELSIINIMEHU

Oletko aina halunnut osaksi jotakin suurta ja 
perinteikästä? Jo ainakin muutaman vuoden 
ajan erilaiset dekadentit ovat koonneet yhteen 
ryhmän teemaan sopivia fukseja, ja hienostu-
nutta epäjärjestystä on tarjolla myös ensi luku-
vuonna. Kuka selviää kaaoksen keskellä ja on-
nistuu painamaan päähänsä tupsulakin? Mallia 
näyttämässä ovat jo sekasortoon turtuneet ISOt 
Mikael, Valtteri, Paavo, Sonja, Olivia ja Jarkko.

KLL DEKADENSSI

QUANTUM TECHNOLOGY

Our mission is to channel all your freshman energy for the betterment of you and our communi-
ty. We will achieve this with our dearest friends, coffee, and partying.  In the 

summer we will let loose and catch some sun. Even though 
the winter may shrink our vigour, we will always 

stay strong together.

We hope you will release your energy into 
studying or maybe Nut at all. But make 

sure to wake up every morning with 
your head held high.

So to Aalto’s freshmen, we can-
not wait to meet you all. 

Brace yourself for the upco-
ming year and welcome 

to the family.

Like traditional superheroes, 
the BIGs of Los Quantasticos 
protect their freshmen from 
all the common freshmen 
blunders including getting 
lost in the undergraduate 
center, having too many 
courses and missing out on 
fun events. The BIGs of this 
group, consisting of four 
secon-year and one third-
year student, will guide you 
through your freshman year, 
on the road towards beco-
ming a Teekkari. Get ready 
for a quantastic year!

LOS QUANTASTICOS

FAMILY JOULES

Rohit, Amy, 
Aleksanda, Leo, 
Joona, Baotran

Jonas, Antti, Perttu, Reko, Aada, Sofia

Annamaria, Helen, Vivian, Aku, Rui, Qinxing
Mikael, Valtteri, Paavo, Sonja, Olivia, 
Jarkko



Suurtervehdykseni teille tuleva fyssafuksi, ja 
onnittelut opiskelupaikasta! Valintanne on erin-
omainen, sillä olet saapumassa subjektiivisesti 
parhaaseen opinahjoon ja opiskelijayhteisöön jota 
maa päällään kantaa. Toivotan Teidät lämpimästi 
tervetulleeksi!

Itselleni opiskelun aloitus toi valtavan muutoksen. 
Olin edellisenä kesänä muuttanut ensikertaa 
omilleni ja työskennellyt kesän ennen opintoja. Ke-
säaika oli suhteellisen yksinäistä, mutta saapues-
sani orientaatioviikon alkuun huomasin silmieni 
alkavan jo kimmeltää. Avoimin mielin löysin heti 
uusia tuttavuuksia, joista vuoden aikana on tullut 
hyviä kavereita ja ystäviä.

Opintojen alku saattaa tuntua aluksi tiputukselta 
syvään veteen. Työmäärä on selvästi suurempi kuin 
lukiossa, mutta kavereiden kanssa siitäkin selviää. 

Vaikeimmatkin differentiaaliyhtälöt ratkeavat 
paljon paremmin yhdessä tehden kuin yksin päätä 
seinään hakaten. Oman kalenterin ja aikataulujen 
suunnittelu kuitenkin korostuvat erityisesti tent-
tiviikon koittaessa. Rentoutumiselle ja kaverien
kanssa oleskelulle on varattava aikansa, jotta 
jaksaa.

Vapaa-ajan tekemistä löytyy paljon. Opiskelun 
ohessa pyörii vaikka mitä yhdistyksiä, kerhoja ja 
muita hommia. Itse löysin oman paikkani kiltiksen 
sohvan, startup-pöhisijöiden ja sitseillä juhlimisen  
keskeltä. Sinunkin oma paikkasi varmasti löytyy 
jostain ja siksi suosittelen sinuakin osallistumaan 
innolla fuksivuoden tapahtumiin ja tutustumaan 
siihen mitä ympärillä on tarjolla.

Hienoin asia mielestäni on yhteishenki ja kaverit. 
Samanhenkisiä ihmisiä on niin paljon ja jotenkin 
koen, että kaikkien kanssa on helppo tuttavustua 
ja puhua melkein kaikesta pelkäämättä siitä, että 
toinen tuomitsisi jotenkin. Sitä jos jotakin voi kut-
sua teekkarihengeksi.

Omalta osaltani toivotan sinut erittäin tervetul-
leeksi Aaltoon ja erityisesti Fyysikkokiltaan. Nauti 
kesästä, nähkäämme syksystä!

Jaakko Sirén
Quantum Technology tupsufuksi

Tupsufuksien tarinat
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Tältä aukeamalta voit lukea kahden 
tupsufuksin tarinat. He olivat vuosi 

sitten täysin samassa tilanteessa kuin 
sinä nyt! 

Hei sinä uusi fyssafuksi! Paljon onnea uudesta 
opiskelupaikasta ja tervetuloa fyssalle! Toivotta-
vasti olet valmis mahtavaan vuoteen, jonka aikana 
pääset perehtymään matematiikan ja fysiikan 
saloihin, tutustumaan uusiin ihmisiin ja ottamaan 
osaa erilaisiin tapahtumiin ja aktiviteetteihin.

Kun omat opintoni alkoivat syksyllä, olin todella 
innoissani: pääsisin vihdoin aloittamaan opinnot 
yliopistossa ja muuttamaan omilleni. Kaikki suuret 
muutokset, myös ne positiiviset, vaativat kuitenkin 
paljon energiaa ja jaksamista. Samaan aikaan piti 
opetella yksin asumista ja totutella yliopisto-opis-
kelun tuomaan vastuuseen. Nopeasti huomasin, 
kuinka paljon välttämättömät kotityöt vievät aikaa. 
Yhtäkkiä ruokaa ei ollut, jos kauppaan ei itse raa-
hautunut, ja pyykkikin oli joka kerta pestävä itse. 
Uuteen elämän rytmiin kuitenkin tottui yllättävän 
nopeasti.

Ehdin viikon opetella yksin asumista ennen koulun 
alkamista. Minua oli varoiteltu siitä, että yliopistos-
sa kouluhommiin menisi paljon enemmän aikaa 
kuin lukiossa, mutta silti se osasi yllättää. Palautet

tavia tehtäviä oli lukioon nähden paljon enemmän 
ja vastuu omasta oppimisesta kasvoi. Itselläni var-
sinkin aluksi tehtävää tuntui olevan sellainen kasa, 
että siitä kaikesta selviytyminen omin neuvoin olisi 
vaatinut jotain supervoimia. Vähitellen kuitenkin 
oma ajanhallinta ja opiskelumetodit kehittyivät, 
eikä työmäärä ei enää tuntunut liian suurelta. 
Ja onneksi myöskään mistään ei tarvitse selvitä 
yksin, vaan tehtäviä ratkotaan usein porukalla. 
Kavereiden selityksistä saa myös useasti parem-
min kiinni kuin luennoitsijan luentomonisteista. 
Yhdessä muiden kanssa tehtävät onnistuvat usein 
nopeammin, varsinkin jos keskittymisen jaksaa 
pitää aiheessa.

Yliopiston ei tarvitse olla pelkkää opiskelua. Opis-
kelijaelämä tarjoaa mahdollisuuden ottaa osaa 
erilaisiin tapahtumiin ja toimikuntiin, sekä liittyä 
itseään kiinnostaviin yhdistyksiin. Jo pelkästään 
Fyysikkokillan tarjoamaa toimintaa on vaikka 
kuinka. Itse olen jäsenenä abitoimikunnassa, jonka
tarkoituksena on esitellä TFM:ää abeille, ja olen 
ollut mukana killan urheilujoukkueen FK Kohel-
luksen peleissä. Kilta järjestää myös kaikenlaisia 
tapahtumia, kuten saunailtoja ja kiltispäiviä, joissa 
pääsee viettämään aikaa muiden fyssalaisten 
kanssa. Suosittelen lämpimästi lähtemään mukaan 
kaikkeen johon vain aikaa ja kiinnostusta löytyy, 
sillä itse ainakin olen saanut killan toimintaan 
osallistumisesta todella paljon irti!

Hyvää loppukesää ja nähdään syksyllä!

Aino Weckman
TFM tupsufuksi
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KV-vastaavan tervehdys   
Bazinga! Onnittelut opiskelipaikasta Aallossa ja 
tervetuloa killoista fiksuimpaan vielä minunkin 
puolesta!

Olen Tuomas “Lebens” Lebedeff ja toimin tänä vuon-
na killan kansainvälisyysvastaavana eli KV-vastaava-
na. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toivotan 
kaikki uudet vaihto- ja maisteriopiskelijat tervetul-
leeksi kiltaan ja Suomeen, minkä lisäksi järjestän 
mahtavia tapahtumia just sulle ja kaikille muillekin 
kansainvälisistä jutuista kiinnostuneille.

Aalto ja Otaniemi ovat varsin erikoisia ja huikeita 
paikkoja, ihan objektiivisesti arvosteltuna. Sellaista 
opiskelijakulttuuria kuin täällä on ei löydy juuri mis-
tään Suomesta, eikä ulkomailta (vaikka olen kyllä 
yrittänyt etsiä). Osa teekkarien perinteistä on jopa 
toista sataa vuotta vanhoja, ja uusia syntyy koko 
ajan. Tästä ei tarvitse kuitenkaan häkeltyä, vaan 
kannattaa muistaa, että opiskeluajasta voi ja kan-
nattaakin tehdä itsensä näköinen. Kannattaa toki 
lähteä ennakkoluulottomasti kokeilemaan kaikkea, 
mikä kiinnostaa ja innostaa.

KV-vastaava kuuluu lisäksi Teekkarijaoston Kan-
sainvälisyystoimikuntaan (KVTMK). KVTMK järjestää 
monenlaisia tapahtumia, kuten sitsejä, silliksiä ja 
saunoja, kaikille kansainvälisyydestä kiinnostuneille 
aaltolaisille. Nämä tapahtumia ei siis ole tarkoitettu 
vain vaihtareille, vaan ihan kaikille.
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Apuna minulla on näissä hommissa timanttinen 
lähes kahdenkymmenen KV-ISOn porukka. He 
esittäytyvät itse seuraavalla sivulla. Vaikka KV-opis-
kelijoiden teekkarikasvatus onkin meidän päävas-
tumme, minä ja KV-ISOt olemme myös teidän suo-
menkielisten fuksien tukena jat turvana. Minä, Eero, 
Pinja ja Henri  tulemme joka tapauksessa pyörimään 
kaikissa tapahtumissa, joten minunkin kättäni saa 
tulla nykäisemään isommassa tai pienemmässä 
pulmassa.

Erityisesti haluan kuitenkin rohkaista teitä kaikkia 
uusia fukseja osallistumaan aktiivisesti omalla 
tavallaanne osaa teekkariyhteisöön toimintaan, ja 
tutustumaan rohkeasti ihmisiin yli kilta- ja kielirajo-
jen. Meidän oman kiltamme Quantum Technology 
-kandiohjelman fuksit sekä vaihtarit antavat tähän 
hyvän mahdollisuuden heti alusta alkaen. Suositte-
len teille kaikille osallistumaan myös killan englan-
ninkielisiin tapahtumiin, vaikka omasta kielitaidosta 
olisikin epävarmuutta. Parhaimmillaan vaihtareista 
on pikemminkin mukavaa, kun joku muukin ei puhu 
aivan täydellisesti lingua-francaa.

Nauti kuitenkin tässä vaiheessa kesästä ja syksyllä 
sitten nähdään!

Tuomas Lebedeff
KV-vastaava

kv-vastaava@fyysikkokilta.f i
Telegram @TuomasLeb

KV-ISOT



TEEKKARIKULTTUURI
Seuraavilla sivuilla saat hieman osviittaa 
siitä, mitä kaikkea teekkarikulttuuri oikein 
pitää sisällään. Teekkariutta on kuitenkin 
mahdotonta selittää tyhjentävästi - 
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Teekkariuden ilmentymiä
Teekkarilakki

Lakki on teekkarin tärkein tunnusmerk-
ki, ja yksi fuksivuoden tavoitteista. 
Teekkarilakin käyttöoikeus on vain 

teekkareilla ja heilläkin vain kesäaikaan 
(1.5-31.9), ellei lakinkäyttöön ole 

myönnetty erityislupaa. Käyttäessäsi 
teekkarilakkia edustat suurta yhteisöä, 
joten käytöksen tulee olla sen mukaista 

ja lakkia tulee kantaa sen vaatimalla 
arvokkuudella ja ylpeydellä.

Sinulla on mahdollisuus hankkia teek-
karilakki keräämällä riittävästi pisteitä 

fuksipistekortiin. Uudenuutukaisen 
lakin saa laittaa ensimmäistä kertaa 

päähänsä Wapunaaton ja Wapunpäivän 
välisenä yönä klo 00:00. Teekkarilakin 
tilaamisesta tiedotetaan tarkemmin 

keväällä.

Laulaminen
Teekkarit ovat yleensä kovia laulamaan. 
Tärkeintä on hyvä meininki, ei niinkään 

nuottikorva.
 Todellisia laulutaitureita varten AYY:n 
piirissä toimii myös useita erinomaisia 

kuoroja, kuten esimerkiksi Suomen 
huippumieskuorojen riviin lukeutuva 

Polyteknikkojen Kuoro sekä sekakuoro 
Dominante. Kannattaa kuitenkin aina 
pitää mielessä teekkarilauleskelun 

ykkössääntö: teekkari laulaa mieluum-
min kuin hyvin! Laulukoe onkin eräs 
pakollinen suoritus, joka on tehtävä, 

mikäli teekkarilakin mielii mahdollisena 
Wappuna saada.

Speksi
Speksi on interaktiivinen, runsaasti 
musiikkia ja tanssia sisältävä näytel-
mä. Yleisö voi koska tahansa pyytää 
esiintyjiä esittämään edellisen 
kohtauksen uudelleen huutamalla 
”Omstart!”. Huutoon voi lisätä myös 
haluamansa määreen, esimerkiksi 
”Omstart, saksalaisittain!”, jolloin 
näyttelijöiden on pikapikaa luotava 
kohtaus uudestaan tarvittavien 
”Ach”, ”Ich komme!”, ym. fraasien 
kera. Jokainen speksin esitys on 
ainutkertainen elämys.
Fyysikkokillan alla toimii  meidän 
ihka oma speksi, Fyysikkospeksi!

Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, 
joissa pidetään hauskaa tyylillä ja 
tunteella. Sitseillä nautitaan yleensä 
kolmen ruokalajin illallinen ruoka-
juomineen. Pääosassa sitseillä on 
hyvässä seurassa illan viettäminen 
sekä laulaminen. Lukkari-nimellä 
tunnetun laulunjohtajan vetämät 
yhteislaulut ovat erottamaton osa 
sitsejä. Usein illan aikana päästään 
näkemään myös erilaisia esityksiä. 
Sitsien pukukoodi on lähtökohtai-
sesti tumma puku, mutta aina silloin 
tällöin sitsataan ja pukeudutaan 
erilaisten teemojen mukaisesti.
Pääset sitsaamisen makuun ensi 
kerran Teekkarikulttuurisitseillä 
syyskuussa!

Haalarit
Tupsulakin lisäksi teekkarin voi 

tunnistaa haalareista. Tämä ei ole 
kuitenkaan täysin yksiselitteistä, sillä 
muutkin korkeamman asteen oppilai-
tokset käyttävät haalareita. Haalari on 
teekkarin edustusasu, ja ensimmäinen 

Teekkarimuseonkokoelmissa oleva 
teekkarihaalari on noin vuodelta 1961. 
Sinänsä keskustelu teekkareita  yhdis-

tävästä asusteesta oli ollut käynnissä jo 
1930-luvulla, mutta vasta 

1960-luvulla haalarit alkoivat 
muotoutua suositummaksi vaih-
toehdoksi kuin siihen asti käytetyt 
labratakit. Haa lareita koristellaan 
ompelemalla niihin kiinni mitä 
erilaisimpia kangasmerkkejä, mutta 
todelliset haa laritaiteilijat kiinnittävät 
edustusasuunsa merkkien lisäksi 
erilaisia hyödyllisiä ja vähemmän 
hyödyllisiä härpäkkeitä.

Jäynä
Jäynääminen on erottamaton osa 
teekkarikulttuu ria, ja useimmiten 
jäynät näkyvät Otaniemessä päi-
vittäistä elämää piristävinä temppuina 
ja installaati oina. Aito teekkarijäynä 
tuottaa nokkelalla tavalla kaikille 
jäynän osapuolille maittavat naurut. 
Jäynä on usein ajankohtainen, kantaa 
ottava ja hyödyntää tekniikan keinoja. 
Jäynä ei missään nimessä ole ilkivaltaa, 
vaan oivaltava kepponen tai käytännön 
pila, joka jälkikäteen naurattaa myös 
jäynän kohdetta. Aina on hyvä hetki 
jäynätä! 
Parhaimmat jäynäideat kannattaa 
myös ilmoittaa viralliseen Jäynäkilpai-
luun, joka huipentuu tulevana keväänä 
mahdollisen Wapun aikoihin.

Vuosijuhlat
Eri yhdistykset ja killat juhlivat 
vuosipäiväänsä ar  vokkaasti. Juhlat 
al kavat usein cocktail-tilaisuu della, 
jossa kutsutut tahot luovuttavat lah-
joja yhdistyksen hallitukselle. Tämän 
jälkeen siirrytään itse pääjuhlaan, joka 
on pöytäjuhla sieltä hienommasta 
päästä. Pääjuhlasta siirrytään jatkojen 
sekä mahdollisten jajatkojen kautta 
seuraavan aamun silliaamiaiselle eli 
sillikselle. 73-vuotiaan Fyysikkokillan 
vuosijuhla on nimeltään Fuusio ja sitä 
pyritään juhlimaan aina keväisin Albert 
Einsteinin syntymäpäivää läheisimpänä 
lau antaina. 

ensin virallinen osuus, jossa yritys esit-
telee toimintaansa, jonka jälkeen ollaan 
vähän vapaammin ja tu tustutaan myös 
yrityksen väkeen. Syyskuussa järjes-
tetään eri- tyisesti fukseille suunnattu 
excu Innofactorille. Useamman päivän 
kestäviä excuja kutsutaan Puolipitkiksi 
tai Pitkiksi riippuen siitä, kestävätkö 
ne alle vai yli viikon. Puolipitkät on 
yleensä järjestetty kotimaassa ja Pitkät 
ulkomailla. 

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa 

ja ottaa kan taa maailmanmenoon 
sopiva pilke silmäkulmassa, mutta 
kuitenkin tosissaan. Tempaukseen 

osallistuu aina suuri määrä teekkareita 
ja tämän takia niillä saadaan helposti 
paljon huomiota ja välitettyä ha luttu 

viesti. Yhdessä kuuluisimmista 
tempauksista Otaniemen teekkarit 

kantoivat jatkosodan pommi tuksissa 
vaurioituneen Neuvostoliiton 

suurlähe tystön raunioista Itäisestä 
Satamakaupungista tiiliä Otaniemeen 

Teekkarikylän rakennustarpeiksi. 
Edellinen Tempaus oli neljä vuotta 
sitten, jolloin temmattiin peruskou-

lutuksen puolesta vierailemalla lähes 
kaikissa Suomen peruskouluissa. 

Tempauskäskyt teekkareille antaa aina 
hyvin salaperäinen henkilö nimeltään 
Jämeräpartainen insinööri. Tempausta 
varten Jämeräparta kokoaa aina esi-
kunnan ohjeistamaan teekkarikansaa 
tarvittavista yksityiskohdista. Annettu 

käsky velvoittaa jokaista fuksia ja 
teekkaria osallistumaan tempaukseen 

omalla työ panoksellaan. Historian 
aikana tempauksista luista neet fuksit 

ovat monesti jääneet ilman teekkarilak-
kia ja jopa vanhemmilta opiskelijoilta 
on saatettu evätä lakinkäyttöoikeus, 
jos he eivät ole käskyä noudattaneet.

Wappulehdet
Otaniemessä ilmestyy kaksi wap-

pulehteä: Äpy parittomina ja Julkku 
parillisina vuosina. Lehdet julkaistaan 

noin viikko ennen Wappua, minkä 
jälkeen innokkaat myyjät valtaavat 
haalareissaan pääkaupunkiseudun 
parhaat myyntipaikat. Myös sinä 

voit osallistua Wapun ajan parhaisiin 
menoihin ja hankkia samalla mukavat 

wappurahat myymällä Äpyä!

Excursio
Excursio tarkoittaa opiskelijapiireissä 
tarkkaan ottaen yritysvie railua, mutta 
sitä käytetään usein myös yleisterminä 
muunkinlaisille vierailuille Otaniemen  
ulkopuolelle. Firmaexcuilla on yleensä

Tämä on vain pintaraapaisu 
kaikkeen, mitä pääset kokemaan. 
Syksyllä selviää lisää!
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Otaniemi-suomi-otaniemi-sanakirja
Alvari
Amfi

Annihilaatio
Assari

Bälst

Bärs
Dipoli

Epsilon

EENNGIIIII
Excursio, excu
Fii
Fiisut
FTMK
Fuksimajuri
Fuusio

Gubbe, gubesteri
Gravitaatio

Hinaus

Hottis
Iterointi

Itäinen Satama-
kaupunki
JMT
Julkku
Jäbä
Jäynä
Kandidaattikeskus

Kiltis
Kimble

Konklaavi
Kolmipiste-
operaattori "..."
Kvantti
Kylteri
Körs
Lakinlaskijaiset
Laskarit
LaTeX

Lukkari
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Lörs
MaltRK

ManMan
N
Noppa

OK20
Ossin Linna
Otaantua
Polyteekkarimuseo

Pilalla

Pitkä
Prujata
Pruju
Puolipitkä
Pöhinä
Raati
Rantsu
RWBK
Sankarilasku
SCI SCI SCI SCI
Selkkari
Setä

Sillis

Sisis
Sitsit
SMT
Smökki
Teekkarilakki

Telegram, TG, Tele
Tempaus
Tiikeri

Triviaali

Tupsu
Täffä

Täti
Ullis

Wappu

Äpy

Asia tai olotila, jossa kaikki ei ole viimeiseen asti hiottua. Myös kätevä täytesana.
Maltain Ritarikunta. Tuhatvuotinen järjestö, joka nähdään ajoittain auttamassa killan 
tapahtumien järjestämistä. Pukeutuu kaapuihin.
Suomen seksikkäin fyysikkotanssiryhmä. Otaniemen taitavin tanssiesiintyjä.
Vuosikurssi IV:n jälkeen.
Opintopiste (op). Opintojen suorittamisen mittaamisessa käytettävä, muka-standardoitu, 
yksikkö. 
Otakaari 20, sisältää asuntoja, sekä sauna- ja sitsitilat.
Otakaari 18. Sisältää myös saunatilat.
Kun kaikki tarvittava löytyy Otaniemestä. 
Suomen vanhin opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä museo. Perustettu 1958. 
Sijaitsee JMT3 A:n kellarissa.
Kun joku asia ei nyt vaan ole ihan niin kuin pitäisi. Fraasin vaikutusta voi vahvistaa 
tuplaamalla ("Pilalla pilalla").
Vähintään viikon kestävä excursio, yleensä ulkomaille.
”Saanks mä vilkaista sun laskareita?”
Opetusmoniste.
Useamman yön mittainen, alle viikon kestävä excursio, yleensä kotimaahan.
Olotila, jossa ryhmä kehittää ällistyttävän innovatiivisia ideoita.
Killan hallitus. Valitaan vuosittain vaalikokouksessa, yleensä marraskuussa.
Rantasauna, teekkarihengellä ja osittain -työlläkin rakennettu. 
Uudempaa ranskalaista Torwimusiikkia soittava espoolainen teekkaripalokuntaorkesteri.
Yleensä tarpeettomasti käsin tehty, monimutkainen matemaattinen prosessi.
Perustieteiden korkeakoulun sotahuuto. Huudettaessa hiihdetään.
Tapa muuttaa satunnaiset laboratoriomittaukset tieteelliseksi työksi. 
Hieman vanhempi, yleensä miespuolinen opiskelija. Puolet lauseista alkaa sanoilla 
"Silloin kun minä olin fuksi..." 
Silliaamiainen, jossa nimestään huolimatta harvoin syödään silliä ja on enemmän brunssi 
kuin aamiainen. Pidetään vuosijuhlien, ja mahdollisesti muidenkin juhlien, jälkeisenä 
päivänä.
Sisätoimikunta, järjestää juhlia ja sitsejä (ks. alla).
Akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään, juodaan, lauletaan ja iloitaan.
Servin Maijan tie. Perhekylän valtaväylä Otaniemessä.
Servin Mökki, Jämeräntaival 4. Yleinen sitsi- ja biletila. 
Kuusikulmainen tupsulakki, jonka käyttöoikeuden voi saada aikaisintaan fuksivuoden 
Wappuna.
Otaniemessä laajalti käytetty WhatsAppin tyylinen, mutta 1000 kertaa parempi sovellus.
Teekkarien tapa herättää huomiota jonkin tärkeäksi kokemansa asian puolesta.
Panthera tigris. Suuri uhanalainen kissaeläinlaji, joka elää enimmäkseen trooppisissa 
sademetsissä.
Matematiikan kieltä: ”Minä tiedän”.  Myös ”Ei havaintoakaan miten tähän tulokseen 
päädyttiin, mutta...” -> ”Triviaalisti nähdään, että...”
Teekkarilakin koriste. Myös toisen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.
Teknologföreningenin, AYY:n ruotsinkielisen osakunnan omistamasta hämmentävästä 
betonisesta rakennuksesta tai rakennuksessa sijaitsevasta ruokalasta käytettävä 
nimitys.
Sedän yleensä naispuolinen ekvivalentti, ks. Setä.
Ullanlinnanmäki Itäisen Satamakaupungin Kaivopuistossa. Laskiaisena mäenlaskua, 
Wappupäivänä picnic-sillis.
Mahdollisesti järjestettävä kiehtova ajanjakso huhtikuun alkupuolen ja toukokuun välillä. 
Suuri ja perinteikäs juhla, jolloin fuksipisteitä riittävästi keränneet fuksit saavat lakkinsa. 
Täytyy kokea itse.
Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu.
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Opiskelijaravintola Kanditalossa. Voi tarkoittaa myös Alvarin aukiota.
Kanditalon takana sijaitseva rakennelma. Teekkariuden tärkeä alttari, jolla jaetaan 
esimerkiksi lakit.
Fyysikkofuksien keväisin järjestämät, kaikelle kansalle avoimet bileet. 
Assistentti. Ohjaa laskuharjoituksia (ks. Laskarit). Onnistuu parhaimmillaan selittämään 
asioita ymmärrettävästi.
Kun jotakin tapahtuu suurella intensiteetillä. Etymologia lienee englannin sanassa 
”blast”.
Ks. Körs.
Kolossaalinen labyrintti/rakennus Otaniemessä, johon pääset tutustumaan jo ekana 
päivänä.
Mielivaltaisen pieni kreikkalainen kirjain, jonka kanssa voi joutua ongelmiin matematii-
kan kursseilla. 
Insinööritieteiden korkeakoulun sotahuuto. 
Vaihtelevan pituinen vierailu yhteen tai useampaan alan yritykseen.
Kreikkalaisista kirjaimista kaunein ja sopusuhtaisin. Fyysikkokillan tunnus. 
Fyysikkokillan laulukirja.
Otaniemen fuksikapteeneista koostuva toimikunta.
Johtaa FTMK:ta. Päättää, järjestetäänkö Wappu. 
Kiltamme vuosijuhla, joka järjestetään aina Einsteinin syntymäpäivää lähimpänä 
lauantaina. Tänä vuonna Fyysikkokilta täytti 73 vuotta. 
Ks. Jäbä.
Yleisöryntäyksen saavuttaneet laskiaisbileet, jotka järjestetään suuressa anniskelura-
vintolassa Itäisessä Satamakaupungissa.
Usein kiltahuoneella tai mobiiliviestimissä esiintyvä kiihkeä väittely enemmän tai 
vähemmän merkittävästä aiheesta. Fyysikkokillan kansallislaji.
Hyvän olon toimikunta, järjestää mm. saunailtoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.
Saman asian suorittamista yhä uudestaan, kunnes saavutetaan haluttu lopputulos. Jos 
et tästä hiffannut, lue tämä kohta uudestaan.
Välittömästi Otaniemen ulkopuolella sijaitseva alue, jota joissain piireissä kutsutaan 
myös maamme pääkaupungiksi.
Jämeräntaival. Poikamieskylän valtaväylä Otaniemessä. 
Parillisina vuosina ilmestyvä wappulehti.
Runsaasti käytetty, sukupuolineutraali ilmaisu kenestä tahansa henkilöstä. 
Kaikille osapuolille iloa tuottava omaperäinen käytännön pila. 
Rakennus osoitteessa Otakaari 1. Talo, jossa kiltiksemme on. Toimi joskus muinoin 
jonkin entisen opinahjon päärakennuksena ja kutsutaan vielä nykyisinkin vanhalla 
nimellään.
Kiltahuone. Fyysikkokillan kiltis sijaitsee Kanditalossa (Otakaari 1).
Suosittu lautapeli, jossa menestyminen vaatii mestarillista taktikointia. Syödyksi 
tulemisesta sakotetaan ankarasti.
Krokettiyhdistys, joka valvoo ja järjestää krokettipelejä (kaljatwistillä).
Muuttaa mystisen, täysin käsittämättömän lausekkeen yksinkertaiseen muotoon 
sievennetyksi lopputulokseksi. 
Fyysikkokillan pää-äänenkantaja ja kiltalehtien supremum.
Kauppatieteiden opiskelija.
Ks. Bärs.
Jättimäiset bileet, joissa teekkarilakki lasketaan arvokkaasti talvilepoon.
Laskuharjoitukset. Voi tarkoittaa joko tilaisuutta tai tehtäviä.
Ladontakieli, jolla saa kätevästi kirjoitettua matematiikkapitoista tekstiä ja vielä 
kätevämmin poltettua päreensä.
Johtaa laulua sitseillä ja vastaa killan laulukulttuurin tilasta.



1. Kandidaattikeskus eli päälafka. Päälafkalla 
löydät Fyysikkokillan kiltahuoneen eli kiltiksen.

2. T-Talo. Suuntaa tänne ensimmäisenä päivänä!

3. TUAS-talo

4. Konelafka

5. Maarintalo

6. Kirjasto, hienommin sanottuna Harald Herlin 
-oppimiskeskus

7. AYY:n keskustoimisto eli Keto

8. Dipoli

9. TF, tuttavallisemmin täffä

10. OK20. Täällä ollaan varaslähdössä illasta!

11. Otahalli ja Unisport

12. Ossinkulma. Täältä löydät Kaukkareiden etkot!

13. Servin mökki eli Smökki

14. Rantasauna eli Rantsu 

15. YTHS:n toimipiste

16. Väre ja A Bloc. Täältä löydät ruokakauppoja ja

       metroaseman.

17. Polyteekkarimuseo

Otaniemen kampuskartta

1
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    Muistathan vielä:

   •  Liity FK-fuksit 20-ryhmään Facebookissa       
       facebook.com/FKfuksit20

   •  Lataa Telegram-sovellus ja liity FK-fuksit 
      20-ryhmään osoitteessa t.me/FKfuksit20

   •  Ilmoittaudu Varaslähtöön pe 21.8. ohessa  
      olevalla QR-koodilla.
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Siistiä saada sut mukaan Fyysikkokiltaan ja osaksi Aalto-yhteisöä! Tehdään ensi 
vuodesta ihan huippu!

- Tuomas, Eki, Pinja ja Henri

HUOM! ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ LIITYT FACE-
BOOK/TELEGRAM-RYHMÄÄN JO KESÄLLÄ! Päivitämme 
sinne viimeisimmät tiedot varaslähdön ja orientaatiovii-
kon toteutumisesta koronatilanteen puitteissa.



NAUTI KESÄSTÄ!

NIIN TEKEVÄT 
KIPPARISIKIN.


