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ISOt kiitokset Aapolle valokuvista, ne vievät fuksiaapisen 
ihan uusille tasoille. Kiitos myös kaikille tähän oppaa-
seen sisältöä tuottaneille! Lisäksi haluamme kiittää Pin-
jaa ja Ekiä prujuista, ISOvastaavaa Kallea ja KV-vastaavaa 
Anttia avusta ja muita vanhoja kippareita inspiraatiosta 
foppaan tekoon.

Sisällysluettelo Oppaan lukijalle
Pitelet käsissäsi Fyysikkokillan fuksiaapista vuosimal-
lia 2021. Lue opas huolellisesti ja huumorilla läpi, sillä 
se sisältää tärkeää tietoa ensimmäisistä päivistäsi sekä 
tarjoaa esimakua tulevasta vuodesta. Älä epäröi laittaa 
kippareillesi viestiä, mikäli oppaan lukemisen jälkeen jo-
takin on jäänyt epäselväksi.

TL; DR:
Asiaa on paljon, mutta oppaan jokainen osio kannattaa 
vähintään vilkuilla läpi. Ihan alusta löytyy tärkeimmät 
jutut, jotka kannattaa huomioida ennen koulun alkua. 
Tässä kootusti oleellisia linkkejä:

• Yliopiston orientaatio: into.aalto.fi/display/
fikandsci/Opintojen+aloittaminen

• Facebook-ryhmä: facebook.com/groups/fkfuksit21

• Telegram-ryhmä: t.me/FKfuksit21

• Varaslähtö la 4.9.: ilmo.fyysikkokilta.fi/event/154
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ALFA & OMEGA
Lue tämä osio erityisen 
huolellisesti ennen 
yliopistoelämän alkua.

Seuraavilta sivuilta löydät 
tietoa ensimmäisen viikon 
ohjelmasta ja asioista, jotka 
kannattaa tsekata kuntoon 
hyvissä ajoin ennen koulun 
alkamista!

Fuksikapteenien 
tervehdys
TÄNÄÄN!

Valtavan suuret onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa 
Aalto-yliopistoon opiskelemaan teknillistä fysiikkaa ja 
matematiikkaa! Olet löytänyt tiesi uskomattoman upe-
aan opiskelijayhteisöön, siistiä saada sut mukaan mei-
dän fyssalaisten joukkoon.

Me ollaan Anna ja Henri, sun ja kaikkien muidenkin Fyy-
sikkokillan fuksien fuksikapteenit. Me huolehditaan yh-
dessä ISOjen ja huikean ISOvastaavamme Kallen kanssa, 
että teidän ensimmäinen vuotenne on täynnä ikimuis-
toisia hetkiä. Pysymme tukenasi koko vuoden opintojen 
ja opiskelijaelämän alun pyörteissä.

Syksy pärähtää käyntiin syyskuun alussa Varaslähdöllä, 
ja heti perään pääset orientaatioviikolla tutustumaan 
kanssafukseihin, kiltaan ja koko Aalto-yhteisöön. Luvas-
sa on aivan käsittämätön määrä juuri teille fukseille tar-
koitettuja tapahtumia, joita mekin odotetaan jo innolla! 
Hyppää messiin rennosti ja avoimin mielin, niin pääset 
heti kiinni opintoihin ja opiskelijameininkeihin!

Yliopistomaailmaan ja täysin uuteen ympäristöön siir-
tyminen on jännittävää aikaa. Heti orientaatioviikon jäl-
keen starttaavat jo ensimmäiset fysiikan, matematiikan 
ja ohjelmoinnin kurssit, ja elämä voi tuntua kiireiseltä. 
Kiireen ja muutosten keskellä kannattaa muistaa, ettet 
ole yksin. Kanssafuksisi ovat ihan samassa tilanteessa, 
emmekä me muutaman vuoden opiskelleetkaan ole 

kovin kaukana. Käännyt siis mihin puoleen tahansa, 
vastassa on varmasti ymmärtäviä ja ystävällisiä kasvoja. 
Kursseillakin kannattaa heti alkuun opetella tekemään 
töitä yhdessä, sillä yliopisto-opintoja ei ole tarkoitettu 
suoritettavaksi yksin. Yhdessä hommat sujuvat helpom-
min ja aikaakin kuluu vähemmän! Ensimmäisen vuoden 
aikana ei vielä tarvitse valita pää- tai sivuainetta, vaan 
pääset kokeilemaan vähän kaikkea.

Opiskelujen vastapainoksi Aallon opiskelijayhteisöstä 
löytyy uskomattoman paljon erilaisia ihmisiä, tapah-
tumia ja yhdistyksiä. Tästä kirjavasta joukosta löydät 
takuuvarmasti itsellesi mieleistä tekemistä ja uusia elini-
käisiä ystäviä. Lähin yhteisösi on heti alusta alkaen mei-
dän ikioma Fyysikkokilta! Harva tuntee valmiiksi muita 
kiltalaisia, mutta fyssan monipuolisesta porukasta löy-
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tyy nopeasti samanhenkistä seuraa. Me yhdessä ISOjesi 
kanssa huolehdimme, ettei kukaan jää yksin.

Fyysikkokilta on kaikkien fyssalaisten koti. Se kerää yh-
teen kaikki TFM- ja Quantum Technology -linjojen opis-
kelijat, ajaa heidän asemaansa opiskelijoina Aallossa 
sekä tarjoaa kaikenlaista hauskaa tekemistä vapaa-ajal-
le. Fyssa järkkää paljon matalan kynnyksen tapahtumia 
aina liikuntakokeiluista uraexcursioihin, sitseihin tai 
vaikka leffailtoihin. Rentoa hengailua, kartin peluuta ja 
yleistä lörinää varten on myös killan ikioma kiltahuone, 
jonne jokainen on tervetullut.

Meidän fuksikapteenien tehtävä on opastaa teitä fuk-
seja läpi vuoden matkalla teekkariuteen, jotta pääsette 

keväällä mahdollisen Wapun koittaessa painamaan 
teekkarilakit päähänne. Mutta ennen kaikkea haluam-
me, että viihdyt ja nautit ainutlaatuisesta ensimmäisestä 
vuodestasi yliopistomaailmassa. Me ollaan täällä sua 
varten, joten jos jokin mietityttää tai ihan vaan tekee 
mieli jutella, niin vedä hihasta tai laita viestiä. Me aute-
taan parhaamme mukaan!

Vietä ihan megahauska ja rentouttava kesä <3

Nähdään Varaslähdössä!
Anna ja Henri

Fuksikapteenit
fuksikapteeni@fyysikkokilta.fi

Telegram: @annahuttunen @braxikapteeni

Jos jokin mietityttää tai haluat muuten vaan jutella, voit aina laittaa 
viestiä fuksikapteeneillesi. Jo ennen opiskelujen alkua!

Alun checklist
Tämä muistilista helpottaa sinua syksyyn 
valmistautumisessa. Käy jokainen kohta 
erityisen tarkasti läpi!

Ennen ekaa viikkoa
 ☐ Ilmoittauduin läsnäolevaksi yliopistoon.

 ☐ Liityin AYY:n ja Fyysikkokillan jäseneksi maksamalla 
molempien jäsenmaksut.

 ☐ Maksoin YTHS-maksun KELAn nettisivulla.

 ☐ Aktivoin Aallon IT-tunnukseni...

 ☐ ...ja seurasin Aalto-sähköpostiani.

 ☐ Hain asuntoa esim. AYY:ltä tai HOAS:ilta.

 ☐ Hain opintorahaa ja asumistukea.

 ☐ Hain opiskelijakorttia tai latasin sähköisen opiskelija-
kortin.

 ☐ Liityin FK Fuksit 21 -ryhmään Facebookissa.

 ☐ Latasin Telegram-sovelluksen...

 ☐ ...ja liityin FK Fuksit 21 -ryhmään sielläkin.

 ☐ Ilmoittauduin Varaslähtöön 4.9., ks. QR-koodI edelli-
sellä sivulla.

 ☐ Tutustuin tähän oppaaseen huolellisesti.

Telegram on WhatsAppin tyylinen sovellus, joka on Ota-
niemessä pääasiallinen viestintäkanava. Lataa siis sovel-
lus hyvissä ajoin ja liity FK Fuksit 21 -ryhmään osoittees-
sa t.me/FKfuksit21

Maanantaina 6.9.
 ☐ Saavuin TUAS-talolle 8.30 mennessä, mukanani...

 ☐ ...henkilöllisyystodistus.

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

 ☐ ...rahaa lounasta varten.

 ☐ ...runsaasti lämmintä vaatetta ja saunavarusteet illan 
Kiljavaa varten.

 ☐ ...avoin ja reipas mieli!

Jossain välissä
 ☐ Hankin HSL:n matkakortin...

 ☐ ...ja päivitin siihen opiskelijastatuksen.

Skannaa ja imoittaudu 
Varaslähtöön!

Ilmo löytyy myös osoitteesta
ilmo.fyysikkokilta.fi/event/154

Orientaatioviikko
Orientaatioviikon päiväohjelman lisäksi 
viikon jokaisena iltana on ohjelmaa. 
Tutustu näihin alta!

6.9. Kiljava
Ensimmäinen päivä huipentuu jopa pakollisena pidet-
tävään vihkiytymiseen Fyysikkokillan toimintaan, kun 
lähdemme suoraan virallisen ohjelman jälkeen kohti Kil-
javaa, missä vietämme loppuillan. Nappaa siis rohkeaa 
mieltä, lämmintä vaatetta ja saunavarusteet mukaasi!

7.9. Tutustumista Otaniemeen
Tiistai-iltapäivänä pääsette tutustumaan Otaniemeen 
ja toisiinne ISOjen ja tuutorien voimin järjestettävässä 
ISOssa seikkailussa. Valmistaudu hyppäämään opiskeli-
jayhteisön hupaisiin pyörteisiin!

9.9. Höntsäpelailua ja rentoutumista
Killan oma Hyvän olon toimikunta Hottis järjestää tors-
taina rentoa ja mukavaa ohjelmaa sekä mahdollisuuden 
saunomiseen. Tämä päivä tarjoaa oikein hyvää rentou-
tumista menevään viikkoon!

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

10.9. SCIvaa ja Kaukkarit
Päivällä luvassa on perustieteiden korkeakoulun (School 
of Science) eli SCI:n kiltojen yhteistä hengailua ja kisai-
lua. Tämä on loistava mahdollisuus nähdä, keitä muita 
SCI:llä oikein opiskelee. 

Orientaatioviikko huipentuu kaudenavajaisjuhlaan eli 
Kaukkareihin! Kaukkareita edeltää meidän omat etkot, 
joilta pääsee kätevästi jatkamaan illan bileisiin!

HUOM! ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ LIITYT FACE-
BOOK- JA TELEGRAM-RYHMÄÄN JO KESÄLLÄ! Päivi-
tämme sinne viimeisimmät tiedot Varaslähdön ja orien-
taatioviikon toteutuksesta koronatilanteen puitteissa.

Pääset tutustumaan kippareihisi, ISOihisi ja tuleviin 
opiskelukavereihisi jo ennen orientaatioviikkoa Varas-
lähdössä! Saavu siis Alvarin aukiolle lauantaina 4.9. klo 
14 alkaen. Tunnistat meidät luonnonvalkoisista haala-
reista sekä killan fii-logolla varustetusta teltasta. Varaudu 
viettämään koko ilta ulkona hyvässä seurassa!

SAVE THE DATE: Varaslähtö 4.9.

http://t.me/FKfuksit21
http://ilmo.fyysikkokilta.fi/event/154
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Opiskelijapalveluiden 
tervehdys
Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Pe-
rustieteiden korkeakouluun!

Mitä teen, kun en tiedä mille kursseille piti ilmoittautua? 
Missä se luentosali on? Haittaako, jos en pystykään opis-
kelemaan ihan mallilukkarin mukaan? Miten suunnitte-
len opintoni? Huoli pois, fuksi. Me kaikki opiskelijapal-
veluissa autamme sinua matalalla kynnyksellä. Tapaat 
meidät heti ensimmäisenä päivänäsi kampuksella.

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

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

Opiskelijapalvelut löydät Otaniemessä Tietotekniikan 
talon päädystä (Konemiehentie 2), ruokalan ja kirjaston 
jälkeen. 

Tähän oli tarkoitus tulla meistä kaikista kiva ryhmäkuva, 
mutta ei ehditty sitä ottaa ennen kuin jouduimme eril-
lemme toisistamme koronaviruksen takia. Tämä korvaa-
va kuva kertoo kuitenkin johtoajatuksemme:

Opiskelijapalvelut auttavat sinua 
opintoihin liittyvissä asioissa aina 

ekasta päivästä valmistumiseen 
saakka!

Nähdään orientaatioviikolla, kasvokkain tai verkon väli-
tyksellä! ☺

Terkuin,
Opiskelijapalvelut, Aalto SCI

Aikataulu yliopiston järjestämälle alun orientaa-
tiolle löytyy osoitteesta
into.aalto.fi/display/fikandsci/ 
Opintojen+aloittaminen
Kaikesta tiedotetaan myös killan kanavilla!

Yliopiston orientaatio

https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
http://into.aalto.fi/display/fikandsci/Opintojen+aloittaminen
http://into.aalto.fi/display/fikandsci/Opintojen+aloittaminen
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Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opis-
kelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat 
käytettävissä terveydenhoitomaksun maksaneille. Saat 
YTHS:ltä apua yleisterveyden, suunterveyden ja mielen-
terveyden alueilla.

Läsnäoleviksi ilmoittautuneiden opiskelijoiden on 
omatoimisesti maksettava Kelalle ylioppilaiden tervey-
denhoitomaksu. Se maksetaan kaksi kertaa vuodessa: 

Terveydenhuolto

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

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

syyslukukauden maksu syyskuun loppuun ja kevätluku-
kauden maksu tammikuun loppuun mennessä. Ennen 
vuotta 2021 maksu on peritty ylioppilaskunnan jäsen-
maksun yhteydessä.

1.1.2021 alkaen kansainväliset vaihto-opiskelijat, jat-
ko-opiskelijat, täydennyskouluttautuvat ja tilauskoulu-
tusopiskelijat eivät kuulu YTHS:n opiskelijaterveyden-
huollon piiriin. Lisätietoja löytyy osoitteesta yths.fi.

http://yths.fi
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FUKSISYKSYN 
LÄPILEIKKAUS

Seuraavaksi käydään 
läpi, mitä kaikkea 

fuksivuosi oikein pitää 
sisällään. Tulevilta 
sivuilta voit lukea 

muun muassa 
fuksisyksyn kurssi- ja 

tapahtumatarjonnasta. 

Opintovastaavan viisi 
vinkkiä
Moikka! 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta! Ihanaa, että liityt mei-
dän joukkoomme syksyllä!

Halusin omastakin puolestani toivottaa sinut tervetul-
leeksi muutaman vinkin siivittämänä. Nimittäin, yliopis-
to-opinnoissa jokainen pääsee haastamaan itseään. 
Toivonkin seuraavien vinkkien auttavan sinua asennoi-
tumaan yliopisto-opiskeluun, jotta nautit opiskeluajas-
tasi ja saat siitä mahdollisimman paljon irti.

Hetkellä kun kirjoitan tätä, olemme Aalto-yliopistossa 
olleet yli vuoden pääsääntöisesti etäopetuksessa niin 
kuin ehkä sinäkin olet ollut. En vielä tiedä miltä sinun 
fuksisyksysi opinnot tulevat näyttämään, mutta olen 
toiveikas että olemme syksyllä jo ainakin osittain lähi-
opetuksessa. Seuraavat vinkkini kuitenkin pätevät yli-
opisto-opintoihin yleisesti olimme sitten kampuksella 
tai kotona. 

1) Mahdollista itsellesi opiskelurauha. Yliopistossa 
sinulla on mahdollisuus päästä syventymään oman 
mielenkiintosi äärelle ja kannustankin sinua ottamaan 
kursseilla tähtäimeksi oppimisen arvosanojen sijaan. 
Yliopistossa saat opiskella itseäsi varten ja omasta mie-
lenkiinnostasi lähtien.

2) Pohdi omaa work-life balancea. Yliopistokursseilla 
voisi aina opiskella lisää. Etenkin, jos olet kiinnostunut 
aiheesta, voi joskus olla vaikeaa irrottautua opiskelusta. 
Opiskeluaikaan kuitenkin liittyy paljon muutakin, kuten 
kavereita, kerhoja, tapahtumia ja kokemuksia. Vapaa-ai-
ka myös virkistää ja edesauttaa opiskelussa onnistu-
mista. Etsi itsellesi sopiva work-life balance ja mieluisia 
harrastuksia, jotta saat opiskeluajastasi irti sen mitä siitä 
toivot. Ja mitä siitä toivot, niin sitähän ei vielä tässä vai-
heessa tarvitsekaan tietää!

3) Muista varata itsenäiselle opiskelulle aikaa. Sitten 
vähän konkreettisempi vinkki. Yliopisto-opinnoissa rei-
lusti yli puolet kurssiin käytetystä ajasta tapahtuu luku-
järjestyksessä näkyvien luentojen ja laskuharjoitusten 
ulkopuolella. Tämän takia mallilukujärjestys saattaakin 
näyttää tyhjän oloiselta, vaikka se todellisuudessa on-
kin täysi lastillinen kursseja. Varaa siis aikaa itsenäiseen 
työskentelyyn.

4) Itsenäinen ei tarkoita yksinäinen. Itsenäisellä opis-
kelulla en suinkaan tarkoita yksin opiskelua. Yliopis-
to-opinnoissa yhdessä tekeminen on suuressa roolissa. 
Laskuharjoituksia ei siis tarvitse osata yksin, vaan kave-
rilta kannattaa kysyä apua. Tässä kohtaa on hyvä myös 
muistaa, että tulette jokainen yliopistoon vähän eri osaa-
misella ja se, että teillä on eri vahvuuksia, onkin yhteis-
työssä todella arvokasta.

5) Aloita koulutyöt ajoissa. Varmasti kaikki välillä teke-
vät asioita viime tingassa, mutta vältä tämä tapa yliopis-
to-opinnoissa. Laskuharjoituksien ja koodaustehtävien 
ratkaisemiseen vaadittava aika on välillä ennalta arvaa-
maton. On hyvä varautua aikataulullisesti siihen, että 
ehdit kysymään kavereiltasi ja kurssin assarilta apua jos 
jäät jumiin. Se myös helpottaa opiskelurytmiä ja opiske-
lurauhan saavuttamista jos et ole aina kiireessä. 

Haluan edellä mainitsemieni vinkkien kautta kannustaa 
sinua pohtimaan omia ajatuksia yliopisto-opiskelusta. 
Vinkit eivät ole tärkeysjärjestyksessä ja osa saattaa olla 
toisille enemmän hyödyllisiä kuin toiset. Kiteytetysti 
haluan painottaa, että vaikka me TFM- ja QT-opiskelijat 
olemmekin usein kunnianhimoisia, ei opintoja tarvitse 
hiki pinnassa suorittaa. Ota iisisti, anna itsellesi aikaa 
tottua yliopisto-opiskeluun ja nauti fuksivuodestasi!

Lämpimästi tervetuloa!

Helmi Hankimaa
Opintovastaava

opintovastaava@fyysikkokilta.fi
Telegram: @opintovastaava

P.S. Jos matkan varrella tulee kysyttävää opintoasioista, 
käänny rohkeasti esimerkiksi minun, opiskelijatuutorie-
si tai Aallon oppimispalvelujen puoleen. Olemme täällä 
teitä varten.
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Fuksisyksyn 
kurssitarjontaa
Tältä sivulta löydät mallilukujärjestyksen 
mukaiset kurssit fuksisyksylle. 
Syksy jakautuu kahteen periodiin: 
suoritusperiodi on merkitty esiteltyjen 
kurssien yhteyteen.

Yliopistofysiikan perusteet 
Periodi 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 kesälaitumilta palaamisen 

jälkeen.

Toinen kotimainen kieli 
Periodi I

Toinen kotimainen kuuluu yliopiston 
pakollisiin suorituksiin. Se kannattaa 

käydä heti ensimmäisen vuoden 
aikana, sillä silloin lukiossa 

opitut taidot ovat parhaiten 
muistissa.

Matrix Algebra 
Periodi II

Sen lisäksi, että matriisilaskenta on tärkeä 
työkalu jokaiselle tieteenharjoittajalle, on se myös 

keskimääräiselle fyysikkofuksille täysin uusi tuttavuus. 
Uutta sisäistettävää on tarjolla runsain mitoin, mutta 
vaivaa kannattaa nähdä, sillä matriisien kanssa tulee 
jokainen olemaan tekemisissä pääainevalinnastaan 

riippumatta.

Tämä kurssi, kuten monet muutkin kurssit, 
luennoidaan englanniksi.

Differentiaali- ja 
integraalilaskenta 1 

Periodi I

Fuksivuoden matematiikan opinnot ovat pitkälti 
yleishyödyllisen matemaattisen työkalupakin 
kartuttamista. Diffistrilogian ensimmäinen osa 

lyö pöytään jonoja, sarjakehitelmiä, derivointia, 
integrointia ja differentiaaliyhtälöitä, joita 
tarvitaankin jo pian seuraavilla fysiikan ja 

matematiikan kursseilla. Termodynamiikka 
Periodi II

Hieman perinteisempää linjaa edustaa 
tämä fysiikan kurssi, jolla pureudutaan 
termodynamiikan perusteisiin. Tarjolla 

on termodynamiikan pääsääntöjä, 
termodynaamisia potentiaaleja ja prosesseja 

sekä statistista mekaniikkaa. Kurssin 
keskeinen työskentelytapa on ryhmissä 

tehtävät projektityöt, joiden parissa 
oppii mm. tieteellisen tekstin 
tuottamista sekä tietysti itse 

ryhmätyöskentelyä.

 
Ohjelmointi 1 

Periodi I-II

Ohjelmointitaito kuuluu jokaisen 
tieteenharjoittajan akateemiseen yleissi- 

vistykseen. Kurssi kestää koko syksyn, jonka 
aikana ehditään sekä syventyä perusteisiin 
että harjoittaa luovaa ongelmanratkontaa. 

Kurssi on perinteisesti työläs mutta 
palkitseva.

Fuksisyksyn 
tapahtumatarjontaa

Fukseilla on Otaniemessä ihan 
erityinen asema: on paljon 

tapahtumia, jotka järjestetään 
erityisesti teitä varten. Kannattaa 
siis pistää nämä päivämäärät jo 

kalenteriin!

4.9.

6.9.

7.9.

8.9.

9.9.

10.9.

14.9.

21.9.

25.9.

26.9.

30.9.

14.10.

19.10.

5.11.

8.11.

28.-30.11.

7.12.

Varaslähtö

Kiljava

ISO seikkailu

Otasuunnistus

Hottiksen höntsäpelit ja rentoutus

Kaukkarit

Stadisuunnistus

Laulusauna

Teekkarikulttuurisitsit

Fissio

Otatarhan ajot ja Lakinlaskijaiset

Fuksiryhmien ilta

Fuksiexcu

SCI-sitsit fukseille

Fuksien juhlasitsit

Fuksien megamayhem?!

Fyysikkokillan pikkujoulut
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Dekaanin tervehdys
Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya studenter – dear 
incoming students! Tervetuloa Aalto-yliopistoon, sen 
perustieteiden korkeakouluun ja onnitteluni erinomai-
sesta opiskelupaikan valinnasta! Välkomna till Aalto-uni-
versitetet, till högskolan i grundvetenskap. Jag gratule-
rar för ett utmärkt val av studieplats! Welcome to Aalto 
University, and congratulations for an excellent choice of 
where to study!

Yli vuoden kestänyt koronapandemia on ollut haastavaa 
aikaa sekä opiskelijoille että opettajille. Opiskelussa ja 
opiskelijaelämässä on yhteisöllisyydellä merkittävä osa 
tiedollisten ja taidollisten valmiuksien omaksumisessa, 
ja verkottuminen opiskelukaverien kanssa on tärkeää 
tulevaisuuden rakentamista, ja tämä on nyt ollut koe-
tuksella. Killat ja muut opiskelijajärjestöt ovat tehneet 
hyvää työtä uusien opiskelijoiden orientaation, virtu-
aalisitsien ja muiden etäkokoontumisten ideoinnissa 
ja tässäkin tilanteessa opiskelijat ovat päässeet osaksi 
yhteisöämme. Nyt kun korona on talttumassa ja syksyn 
2021 aikana päästään palaamaan normaalimpaan toi-
mintaan, olemme yhdistämässä kampuksella opiskelun 
ja paikasta ja ajasta riippumattoman sähköisen opis-
kelun parhaat puolet, ja voimme tarjota teille aiempaa 
monipuolisempia opiskelutapoja, jotka tukevat erilaisia 
oppijoita uudella tavalla. Hienoa saada teidät osaksi 
yliopistoyhteisöämme ja kehittää yhdessä uudenlaista 
hybriditoimintamallia.

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi School of 
Science, lyhenteenä Aalto SCI – tunnetaan korkeata-
soisesta opetuksesta ja tutkimuksesta. Kouluumme 
haetaan neljään hakukohteeseen kandidaattitutkintoa 
varten (teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniik-
ka, informaatioverkostot, tuotantotalous). Lisäksi kou-
lumme vastaa englanninkielisessä tekniikan alan kandi-
daattiohjelmassa kahdesta pääaineesta, Data Science ja 
Quantum Technology. Kandin jälkeen meillä on tarjolla 
lukuisia maisteriohjelmia sekä kansainvälisiä yhteisoh-
jelmia, mm. European Institute of Technologyn (EIT) 
verkostossa. Koulun hakukohteet ovat tekniikan ja luon-
nontieteiden alan halutuimpien joukossa koko maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tulevaisuuteen 
tähtäävä opiskelijakeskeinen opetus. Parannamme maa-
ilmaa kansainvälistä tunnustusta saaneen korkeatasoi-
sen tutkimustyön avulla. Perustieteiden korkeakoulussa 
tutkimustyön ytimessä ovat kehittyneet energiaratkai-
sut, tiivis aine ja materiaalifysiikka, teknologiapohjaisen 
liiketoiminnan luominen ja muutos, datatiede, tekoäly 

ja ohjelmistotekniikka, sekä terveysteknologia ja neuro-
tiede. Perustutkimuksen lisäksi yrittäjyys ja start-up-kult-
tuuri ovat koululle tärkeitä.

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppimisen ke-
hittäminen. Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat 
tekniikan ja talouden. Haluamme luoda edellytykset ja 
tarjota ympäristön monipuolisiin, perinteiset rajat ylittä-
viin opintoihin. Uutta voidaan kuitenkin rakentaa vain, 
jos opinnot ja tulevan insinöörin työ perustuvat vankalle 
osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota kan-
didaattiopintojen sisältöön ja sujuvuuteen. Tekniikan 
kandidaatin tutkinto on lyhyt, mutta huomaat voivasi 
itse pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mukaan kan-
sainväliseen yliopistoyhteisöön, jossa erilaiset kulttuurit 
kohtaavat laboratorioissa, luentosaleissa, ryhmätöissä 
ja kampuksen arjessa. Aalto-yliopisto tukee ja kannus-
taa vaihto-opiskelua ulkomailla mm. erilaisten yhteis-
työverkostojen ja stipendien avulla. Tämä mahdollisuus 
kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen kannattaa 
käyttää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muutos. Yli-
opisto-opinnot ovat haaste, koska opiskelija on itse-
näinen ja vastuullinen toimija: mitä opiskelet, koska, ja 

Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

miksi? Korkeakoulu haluaa yhdessä kiltojen kanssa aut-
taa tässä sinua – ”kysy rohkeasti”. Opintojen tavoite on 
vauhdikkaasti suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto, 
ja valmistuminen osaavaksi, kansainvälisen tason diplo-
mi-insinööriksi. Me Aalto-yliopistossa haluamme, että 
tutkintosi johtaa haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapo-
luilla. Yhteys Aaltoon säilyy myös täältä lähtemisen jäl-
keen, sillä yliopiston ja kiltojen alumnitoiminta on vah-
vaa. Aalto-yliopisto ja sen perustieteiden korkeakoulu 
suosivat avointa, kriittistä keskustelua ja opiskelijan 

laaja-alaista osallistumista oppimisen ja tutkimustyön 
yhteisön toimintaan. Koulutamme vastuullisia, itsenäi-
siä ja yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky 
ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää suuntaa 
kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!



Fyysikkokillan fuksiaapinen22 23Fyysikkokillan fuksiaapinen

www.dominante.fi  
#dominantechoir

DOMINANTE
Avoimet harjoitukset ma 13.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 14.9. & ke 15.9.

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien fuksien äideiltä

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

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

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

vvva

ILMOITTAUTUMINEN
tinyurl.com/
KoelaulutS21

KOELAULUT
14.9. klo 17

Jämeräntaival 1, Limokuja 2
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www.polyteknikkojenkuoro.fi/
kuoron-esittely/koelaulut/
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FYYSIKKOKILTA
Kiltamme historia sai alkunsa jo yli 70 

vuotta sitten. Seuraavilla sivuilla 
pääset tutustumaan killan 

toimintaan, raatiin sekä 
kiltahuoneeseen. Lisäksi voit lukea 
kiltalaisten uramahdollisuuksista ja 

-kokemuksista.

Puheenjohtajan 
tervehdys
Aivan mahtavaa että olet valinnut tulemaan opiskele-
maan Teknillistä fysiikkaa ja matematiikka tai Quantum 
Technology -linjaa. Ensinnäkin suuret onnittelut minun-
kin puolesta sisäänpääsysi johdosta! Yliopisto-opintojen 
myötä usein alkaa uusi elämänvaihe, johon sisältyy pal-
jon uutta ja jännittävää – mahdollisesti uusi kaupunki, 
yksin asuminen sekä uudet tuttavuudet. Lisäksi opiskelu 
yliopistossa on hyvin erilaista verrattuna ainakin siihen, 
mitä itse muistelen aikaisempien opiskeluvaiheiden 
olleen. Mielenkiintoisia kursseja saattaa löytyä loput-
tomasti, mutta kurssit voivat samanaikaisesti tuntua 
hankalilta ja aikaa vaativilta. Näiden edellämainittujen 
haasteiden kanssa ei tarvitse kuitenkaan painia yksin, 
vaan oma Kilta on täällä vastassa jakamassa kaikki hyvät 
ja huonot hetket kanssasi, ja tukemassa matkalla kohti 
tutkintoa.

Kerronkin seuraavaksi tarkemmin, mikä Fyysikkokilta 
on. Fyysikkokilta vastaanottaa joka lukukausi Aalto-yli-
opistoon tulleet uudet Teknillisen fysiikan ja matematii-
kan sekä Quantum Technology -linjan opiskelijat, kuten 
Sinut. Fyysikkokilta on rekisteröity yhdistys, joka toimii 
AYY:n eli Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan alla. Fyysik-
kokillalla on nykyisellään noin 600 jäsentä: fyysiikan, 
matematiikan ja systeemitieteiden opiskelijoita jokai-
sesta teekkaripolvesta. Fyysikkokillan tarkoituksena on 
yhdistää TFM- sekä QT-linjoille sisääntulevia opiskeli-
joita, myös myöhemmissä koulutusvaiheissa pääaine-
valintojen jälkeenkin. Lisäksi Kilta hoitaa suhteita muun 
muassa yliopistoon sekä eri yrityksiin, ajaen jäsentensä 
etuja. Ensimmäisen vuotesi eli fuksivuotesi ajan matkas-
tasi huolehtivat Fuksikapteenit, ISOvastaavan sekä ISO-
jen ja opiskelijatuutoreiden kanssa yhteisvoimin. Halu-
ankin tähän väliin sanoa, että on aivan mahtavaa saada 
juuri Sinut osaksi Fyysikkokiltaa.

Itse aloitan syksyllä neljännen vuoden opintoja mate-
matiikan ja systeemitieteiden parissa. Tullessani fuksina 
kiltaan en tiennyt hirveän hyvin mitä siltä odottaa, mutta 
se mitä oli vastassa yllätti minut suuresti. Fyysikkokil-
lassa koin ensipäivästä lähtien itseni hyväksytyksi juuri 
sellaisena kuin olen, ja tasa-arvoiseksi muiden joukos-
sa. Tämä oli minusta upeaa, sillä en ollut varma istunko 
siihen stereotyyppiseen teekkarin malliin, näin maaha-
muuttajataustaisena naisena joka ei juo alkoholia. Fyy-
sikkokilta todisti toisin.

Killalla on paljon eri aktiviteetteja ja tehtävää tarjottava-
na, yritystoiminnasta liikunta- sekä kulttuuriexcursioihin 
ja pöytäjuhliin. Kaikki niistä eivät välttämättä nappaa, ja 
siksi kannustankin jokaista lähtemään ennakkoluulot-
tomasti mukaan toimintaan. Kaikki meistä on kuitenkin 
ensisijaisesti tullut tänne opiskelemaan, ja se on myös 
asia joka meitä yhdistää. Tärkeintä on, ja toivonkin, että 
jokainen teistä etsii ja löytää sen asian, jonka juuri Fyy-
sikkokilta teille pystyy tarjoamaan – oli se laskariapua, 
verkostoitumista taikka hyviä ystäviä.

Fyysikkokillan hallintopuolta pyörittää killan hallitus, 
tuttavallisemmin raati, minun eli puheenjohtajan joh-
dolla. Raadista löytyy monenlaisia persoonia monen-
laisissa rooleissa, ja voin henkilökohtaisesti sanoa, että 
jokainen heistä on aivan mahtava tyyppi! Mikäli sinulla 
nousee fuksivuotesi aikana tai myöhemminkin huolia 
esimerkiksi opintoihin, kesätöiden hakemiseen tai muu-
hun liittyen, voit rauhassa olla yhteydessä raatilaisiin. Me 
autamme mielellämme! Seuraavalla aukeamalla pää-
setkin tutustumaan raatilaisiin paremmin.

Sitä pidemmittä puheitta, tervetuloa Fyysikkokiltaan!

Annamaria Ráduly-Baka
Puheenjohtaja

puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi
Telegram: @msfyysikkokilta
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Fyysikkokillan raati
Seuraavaksi pääset tutustumaan Fyysikkokillan raatiin, johon kuuluu kaiken 
kaikkiaan 12 henkilöä. Raati huolehtii killan asioista puheenjohtajan johdolla. Hänen 
tervehdyksensä saatoitkin lukea edelliseltä sivulta. Jokaisella raatilaisella on oma 
vastuualueensa ja virasta riippuen jaoksellinen toimihenkilöitä johdettavanaan. Raati 
kokoustaa pääsääntöisesti kerran viikossa, järjestää yhdessä tapahtumia ja edustaa 
kiltaa. Tältä aukeamalta saat hieman osviittaa siitä, mitä kaikkea raatilaiset tekevät. 
Mikäli tarkemmat kuvaukset viroista kiinnostavat, kannattaa tsekata killan nettisivut 
tai nykäistä raatilaisia hihasta!

Puheenjohtaja 
Annamaria Ráduly-Baka

Puheenjohtaja on vastuussa killan toiminnan pyörimi-
sestä. Puheenjohtaja on raatilaisten tukipilari. Hän koor-
dinoi raatilaisia ja varmistaa, että sovitut asiat hoituvat 
ajallaan. Muihin tehtäviin lukeutuu esimerkiksi kokous-
ten esityslistojen laatimista, hallintoasioiden hoitamista 
ja yhteydenpitoa dekaaniin ja korkeakouluun sekä mui-
hin tahoihin.

Rahastonhoitaja 
Laura Heikkilä

Rahastonhoitajan vastuulla ovat killan rahat ja raha-
liikenne. Rahastonhoitaja lähettää viikoittain laskuja 
kiltalaisille ja yhteistyötahoille sekä vastaavasti maksaa 
killan toiminnasta aiheutuvia laskuja. Rahastonhoitaja 
laatii vuoden alussa talousarvion yhdessä muun raadin 
kanssa, ylläpitää killan kirjanpitoa ja laatii vuoden lopus-
sa tilinpäätöksen.

Varapuheenjohtaja 
Martti Ranta

Varapuheenjohtaja hoitaa killan hallinnollista puolta yh-
dessä puheenjohtajan kanssa. Näkyvin varapuheenjoh-
tajan hallinnollisista tehtävistä on kirjata raadin ja killan 
kokousten päätökset pöytäkirjoihin. Lisäksi varapuheen-
johtaja vastaa killan toimihenkilöiden, eli tuttavallisem-
min toimareiden, virkistäytymisestä ja koulutuksista 
vuoden mittaan.

Viestintävastaava 
Aapo Pajala

Viestintävastaava kokoaa ja lähettää killan jokaviikkoi-
sen tiedotteen ja vastaa killan sähköisten palveluiden 
ylläpidosta ja kehittämisestä. Lisäksi hän johtaa suurta 
ja monimuotoista infojaosta, johon kuuluu graafikoita, 
valokuvaajia, social media influencereita, kiltalehden 
toimittajia ja killan Tech Support -tiimissä toimivia de-
vaajia.

Hupimestari 
Jaakko Johansson

Hupimestari vastaa johtamansa Hottiksen (Hyvän olon 
toimikunta) kanssa kiltalaisten hyvinvointiin tähtääväs-
tä ohjelmasta, johon lukeutuvat muun muassa erilaiset 
sauna-, peli- ja leffaillat. Hottikseen kuuluu hupikisällejä 
sekä liikunta- ja kulttuurivastaavat. Lisäksi hupimestari 
vastaa killan olohuoneesta, kiltiksestä, yhdessä kiltisvas-
taavien kanssa.

Fuksikapteenit 
Henri Brax ja Anna Huttunen

Fuksikapteenit vastaavat nimensä mukaisesti kaikesta 
fukseihin liittyvästä killassa. Fuksikapteenit järjestävät 
fukseille tapahtumia ja varmistavat, että fukseilla on 
tervetullut olo. Fuksikapteenien tehtävänä on tutustut-
taa fuksit teekkarikulttuuriin, Aalto-yhteisöön ja kiltaan. 
Fuksikapteenit tekevät tiivistä yhteistyötä KV-vastaavan, 
ISOvastaavan, ISOjen sekä Fuksitoimikunnan kanssa.

Yrityssuhdevastaava 
Leevi Kaukonen

Yrityssuhdevastaavan vastuulla on killan yrityssuhteet ja 
niiden vaaliminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yritys-
vierailuiden järjestämistä sekä varainhankintaa sponso-
rirahojen muodossa. Yrityssuhdevastaava järjestää myös 
uratapahtumia ja lähettää uratiedotteita kiltalaisille. Yri-
tyssuhdevastaava johtaa killan yrityssuhdejaosta, joka 
toimii tärkeänä apuna yrityssuhdevastaavalle kaiken 
edellä mainitun järjestämisessä.

IE 
Veikka Taka ja Henri Södergård

Isäntä ja emäntä, tuttavallisemmin IE, ovat päävastuussa 
Fyysikkokillan tapahtumien järjestämisestä. IE:n homma 
ei todellakaan ole pelkkää ruuanlaittoa, vaan myös ta-
pahtumien suunnittelua aikatauluja ja budjettia myö-
ten, koristelua, roudausta, kommunikointia moneen eri 
suuntaan, varaston hoitoa sekä toimikunnan vetämistä.

KV-vastaava 
Antti Karjasilta

KV-vastaava huolehtii uusista vaihto- ja maisteriopiskeli-
joista ja järjestää killalle kansainvälisyystapahtumia. Hän 
varmistaa, että ulkomaalaiset opiskelijat tuntevat olonsa 
tervetulleiksi killan toimintaan, sekä auttaa heitä käytän-
nön asioissa yhdessä KV-ISOjen kanssa. KV-vastaava joh-
taa ulkojaosta, joka vastaa killan suhteista muihin alan 
järjestöihin.

Opintovastaava 
Helmi Hankimaa

Opintovastaava edustaa killan opiskelijoita yliopiston 
hallinnollisissa elimissä sekä koordinoi opiskelijatuto-
reiden ja opintojaoksen toimintaa. Opintojaokseen kuu-
luu opintovastaavan tukena toimivia opintoadjutantteja, 
edellisen vuoden opintovastaava sekä abitoimikunta, 
joka markkinoi TFM- ja QT-opintolinjaa lukiolaisille.
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KVANTTI

Speksi on koko illan 
opiskelijamusikaaliteatteri, jossa 
myös yleisö pääsee vaikuttamaan 

siihen, mitä lavalla tapahtuu!

FYYSIKKOSPEKSI

Kvantti on Fyysikkokillan neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä kiltalehti. Se ottaa kantaa opiskelijaelä-
mää koskettaviin ja ajankohtaisiin aiheisiin, killan 
kuulumisiin sekä muihin fyysikkoja askarruttaviin 
kysymyksiin. Lehti sisältää tietysti myös sopivassa 
määrin huumoria ja toimituksen luovuudenpur-
kauksia. Vuonna 1976 alkaneella taipaleellaan 
lehti on niittänyt mainetta laadukkaalla sisällöl-
lään ja vaikeidenkin aiheiden käsittelyllä. Kvantin 
toimitus koostuu opiskelijoista, ja toimintaan voi 
lähteä mukaan jo fuksina ja ilman aiempaa koke-
musta, mikäli kirjoittaminen, graafinen suunnit-
telu tai valokuvaaminen kiinnostaa. Vuosien saa-
tossa julkaistuja lehtiä pääsee lukemaan Kvantin 
nettisivuilta kvantti.ayy.fi.

Fyysikkospeksi on killan ikioma speksi - jo-
tain, mitä yhdelläkään muulla killalla Ota-
niemessä ei ole! Fyysikkospeksi on myös 
tiettävästi maailman ainut myös englan-
niksi esitettävä speksi. Edellinen speksi, 
”Suo anteeksi”, esitettiin syksyllä 2019. 
Uusi speksi tuotetaan aina kahden vuoden 
välein ja sinullakin on mahdollisuus päästä 
katsomaan uutta produktiota tänä syksynä 
2021. Speksin rekryt alkavat yleensä sa-
man vuoden alussa, joten speksiin alusta 
asti mielivät voivat hakea uuteen produk-
tioon keväällä 2023. Mikäli haluat osallis-
tua speksin tekemiseen jo fuksisyksynäsi, 
ota rohkeasti yhteyttä speksin tuottajiin 
(tuottajat@fyysikkospeksi.fi)!

FK KOHELLUS

FK Kohellus on Fyysikkokillan virallinen urheilu-
joukkue, jonka riveissä jokainen kiltalainen pää-
see nauttimaan kaikenlaisesta urheilusta pilke 
silmäkulmassa. Tavoittelemme Kohelluksessa 
aina intohimoisesti voittoa, mutta tärkeintä on 
kuitenkin hauskanpito ja hyvä meininki. Kohellus 
osallistuu vuosittain erilaisiin Unisportin järjestä-
miin palloilusarjoihin, joissa kilpailemme muiden 
kiltojen joukkueita vastaan. Lajit määräytyvät 
kiltalaisten omien kiinnostuksen kohteiden mu-
kaan ja uusia lajiehdotuksia otetaan aina vas-
taan. Viime vuonna Kohellus kamppaili futsal- ja 
lentopallosarjoissa, mutta aikaisempina vuosina 
on pelattu myös salibandya ja jalkapalloa. Osal-
listuakseen ei tarvitse olla ammattilainen, vaan 
kaikentasoiset otetaan innolla mukaan!

MANMAN
ManMan on Suomen seksikkäin, viihdyttävin, paras sekä ainoa otaniemeläinen fyysikkotanssiryhmä. Tämän iloisen po-
rukan 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.

http://kvantti.ayy.fi
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Kiltahuone eli kiltis
Fyysikkokillan kiltahuone, tuttavallisemmin kiltis, on 
kaikkien fyssalaisten yhteinen paikka. Kiltikselle voit 
tulla juomaan kahvia, opiskelemaan, hengailemaan tai 
vaikka pelaamaan Mario Kartia. Kiltiksemme sijaitsee 
Kandidaattikeskuksessa opiskelijahubin lähellä. Pää-
set fuksiryhmäsi kanssa tutustumaan kiltikseen jo heti 
orientaatioviikolla.

Häirintäyhdyshenkilöt
Hei! Me olemme Mimi, Tuomas, Anna ja Heikki, Fyysikko-
killan häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilön teh-
tävä on tarjota tukea, keskustelukanava sekä toimenpi-
teitä kaikille kiltalaisille sitä tarvittaessa. Lisätietoa löytyy 
osoitteesta fyysikkokilta.fi/hairintatilanneohje. 

Tuomas Lebedeff @TuomasLeb, Mimi Mokka @mokkamaster,
Anna Huttunen @annahuttunen, Heikki Systä @systistae

http://fyysikkokilta.fi/hairintatilanneohje
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Yrityssuhdevastaavan 
tervehdys
Moikka vaan kaikki munkin puolestani, ja suuret onnitte-
lut opintojenne alusta!

Olen Leevi, noin 3. vuoden matematiikan ja systeemitie-
teiden opiskelija ja toimin Fyysikkokillassa Yrityssuhde-
vastaavana. Vastaan yhdessä yrityssuhdetoimikunnan 
Ysärin kanssa siitä, että kiltalaiset saavat jo opiskeluaika-
naan mahdollisimman hyvän käsityksen niistä työmah-
dollisuuksista, joihin opinnot valmistavat. Yritysvierai-
luiden – eli tuttavallisemmin excujen – uratapahtumien 
sekä uratiedotteiden avulla pyrimme pitämään kiltalai-
set tietoisena siitä, missä kaikkialla fyysikoita ja mate-
maatikoita voi työelämässä työskennellä. 

Olette kohta pääsemässä mukaan omasta mielestäni 
yliopistoelämän parhaaseen osuuteen, kiltatoimintaan. 
Tulette jo orientaatioviikosta asti huomaamaan, että 
Fyysikkokilta järjestää kiltalaisilleen paljon tapahtumia, 
ja isoimmat tapahtumat me järjestämmekin yleensä 
yhdessä yhteistyöyritystemme kanssa. Opiskeluelämäs-
sä yritykset usein tulevat teidän luoksenne, ja se vasta 
siistiä onkin! Ensikosketuksen tähän tulette saamaan jo 
aivan ensimmäisellä luennollanne, mutta en paljasta sii-
tä sen enempää.

Työelämä voi tuntua tällä hetkellä kaukaiselta ajatuksel-
ta (ainakin allekirjottaneella työt eivät olleet mielessä-
kään, kun luin omaa fuksiaapistani), mutta silmät kan-
nattaa pitää aina auki. Voikin käydä niin kuin minulla, ja 
opintojenne suunta saattaa muuttua mielenkiintoiselta 

Moi! Olen Meri, neljännen vuoden matemaatikko ja olen 
viimeiset puoli vuotta ollut Fyssan yrityssuhdetiimissä, 
eli Ysärissä. Hain Ysäriin, koska minua kiinnosti ysärin 
tarjoamat verkostoitumismahdollisuudet ja lisäksi ha-
lusin haastaa itseäni. Olen luonteeltani hieman ujo ja 
siksi minulla oli korkea kynnys esimerkiksi mennä jutte-
lemaan yritysten edustajien kanssa. Ysärissä olen kuiten-
kin huomannut, että siinä ei olekaan mitään pelottavaa, 
ja yritykset ovat usein kiinnostuneita Fyysikkokillasta ja 
yhteistyöstä meidän kanssamme. Ysärillä on kerran tai 
kaksi kuukaudessa kokous, jossa pääsee lörisemään 
muiden ysäriläisten kanssa ja kertomaan omasta edis-
tymisestä omien vastuuyritysten kanssa. Ysärissä pääsee 
myös järjestämään esimerkiksi urapajaa ja yritysexcuja, 
ja se on ollut minusta hauskaa! :)

vaikuttavan työn vuoksi kokonaan. Miettikää, mitä ai-
dosti haluatte tehdä, ja peilatkaa edessä olevia mahdol-
lisuuksianne unelmiinne. 

Mutta työelämään ei ole mikään kiire, ja teillä on edes-
sänne (toivottavasti) huoleton kesä. Menkää ostamaan 
jätskiä, suunnatkaa uimaan ja nähdään syksyllä orien-
taatioviikolla!

Meri Aho
Ysärin jäsen

Leevi Kaukonen
Yrityssuhdevastaava

yrityssuhdevastaava@fyysikkokilta.fi
Telegram: @yrityssuhdevastaava

Uratarinoita 
kiltalaisilta
Teknillinen fysiikka ja matematiikka sekä Quantum Technology -opintolinjat tarjoavat 
todella monipuoliset työllistymismahdollisuudet niin tulevaisuudessa kuin jo opinto-
jen ohessa. Pääsetkin seuraavaksi lukemaan kolmen opiskelijamme työkokemuksista. 
Uratarinat ovat vain pieni siivu kaikesta siitä, mihin fyssalta voi työllistyä!

Aloitin tefyllä vuonna 2015. Tällä hetkellä olen teknii-
kan kandi ja luen fysiikkaa maisterivaiheessa. Hain 

tefylle, sillä olin jo lukiossa päättänyt opiskella jotain 
missä matsku, fyssa ja ohjelmointi olisivat vahvasti läs-
nä.

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

Olen fuksivuodesta asti ollut innostunut myös koodaa-
misesta, ja tykkään tehdä omia pikku sivuprojekteja 
(kuten iOS-sovelluksia). Toissa keväänä (2019) hoksasin, 
että kirjoitan koodia jo sen verran hyvin, että saattaisin 
saada siltä alalta hommia. Muutama kuukausi myöhem-
min pääsin Smartly.io:lle töihin kehittämään digitaalista 
mainontaa automatisoivaa työkalua. Olen työskennellyt 
Smartlylla nyt osa-aikaisena kohta kaksi vuotta. Opiske-
lujen ohella on ollut siistiä päästä tekemään ihan ”oikei-
takin” hommia, joissa kasvaa työkokemus, sekä pääsee 
soveltamaan omaa osaamistaan työelämässä.

Aallossa ja fyssalla on mielestäni tärkeintä se, että saa 
jatkuvasti olla samanhenkisten tyyppien ympäröimänä; 
duunien ja opiskelujen ohella pyöritämme yhdellä opis-
keluporukalla pientä IT-konsulttifirmaa, ja toisella poru-
kalla kehitämme some-sovellusta.

Vaikken tällä hetkellä laske fysiikkaa varsinaisesti muual-
la kun koulussa, niin on fyssataustastani silti huomattava 
kilpailuetu joka paikassa: fyssalaiset tunnetaan aina ras-
kaan työn raatajina, fiksuina, sekä periksiantamattomi-
na. Näistä jos jostain on aina hyötyä missä tahansa.

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

Artturi Jalli

Aloitin opintoni syksyllä 2016 ja valitsin pääaineekseni 
systeemitieteet. Halusin tutkintooni myös kaupalli-

sia opintoja, minkä vuoksi suoritin rahoituksen sivuai-
neen kauppakorkeakoulusta ja myöhemmin financial 
engineering kursseja Hongkongissa. Teknillisen fysiikan 
ja matematiikan pääopinnoissa upeaa on se, että toi-
siaan tukevia pääaine-sivuaine kombinaatioita löytyy 
valtavasti.

Kiinnotukseni matematiikkaa ja finanssialaa kohtaan 
vei minut Aktia-pankkiin, jossa toimin eri riskifunktioissa 
kolme kesää kokoaikaisena ja opintojen ohella osa-ai-
kaisena analyytikkona. Aktialla pääsin mallintamaan 
lainakannan riskejä eri näkökulmista, luomaan sekä 
tehostamaan sisäistä raportointia ja tekemään dataan 
perustuvia ad hoc -tarkastuksia pankin eri prosesseista.

https://bit.ly/35bSY2l
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Myöhemmässä vaiheessa opintoja osallistuin Boston 
Consulting Groupin (BCG) data science -kilpailuun, jon-
ka myötä kiinnostuin liikkeenjohdon konsultoinnista. 
Syksyn 2019 vietin BCG Gammalla (BCG:n data science 
-osasto) harjoittelussa. BCG:llä olin mukana projektissa 
Tukholmassa, missä rakensimme asiakkaalle suositte-
lujärjestelmää (recommender system) myynnin kasvun 
tueksi.

Urapolkunsa alussa oleville fukseille haluaisin antaa 
seuraavan neuvon: kannattaa kysellä vanhemmilta opis-
kelijoilta heidän työpaikoistaan, jotta saa mahdollisim-
man laajan kuvan siitä, mitä tefyläiset tekevät työkseen.

”Kannattaa kysellä vanhemmilta 
opiskelijoilta heidän työpaikoistaan, 
jotta saa mahdollisimman laajan 
kuvan siitä, mitä tefyläiset tekevät 
työkseen.”

Erilaisia työllistymismahdollisuuksia on suhteessa mui-
hin linjoihin valtavasti, ja jokainen varmasti löytää oman 
juttunsa. 

Otto Saikkonen

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

Kiinnostukseni ydinenergia-alaa kohtaan lähti kasvuun 
saatuani kesätyöpaikan Aallon fuusio- ja plasmafysiikan 
tutkimusryhmässä toisen opiskeluvuoden jälkeisenä ke-
sänä. Kesän aikana tein kandityöni tutkimusryhmälle, ja 
sain syvempää käsitystä sekä plasmafysiikasta että maa-
ilman energiatarpeista. Aiheesta innostuneena päätin 
hakea seuraavanakin kesänä ydinenergia-alalle töihin, 
tosin tällä kertaa perinteisemmän ydinvoiman pariin. 
Sainkin paikan eksternaalina Aallon kautta VTT:n reakto-
rianalyysin tutkimusryhmästä.

Kesän jälkeen minulle tarjottiin työpaikkaa osa-aikai-
sena 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 perusteellisesti re-
aktorifysiikan saloihin. Viime aikoina olen päässyt mal-
lintamaan reaktorisydäntä ja kehittämään työkaluja 
mallintamisen helpottamiseksi. Koodaustaidoista on ol-
lut paljon hyötyä. Työssäni pääsee myös osallistumaan 
mielenkiintoisiin tieteellisiin kokouksiin ja itsekin esittä-
mään töiden tuloksia konferensseissa. 

On ollut palkitsevaa huomata, kuinka kursseilla oppi-
mani taidot ovat työssä hyödyksi. Silti työssä oppii koko 
ajan uutta. Mutta nyt, nauti kesästä ja ennen kaikkea 
tulevista opiskeluista, sillä töistä ehtii nauttia myöhem-
minkin! :)

Unna Lauranto

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

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

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI

HARJOITUS TEKEE 
MAISTERIN
Monipuolista treeniä opiskeli jahinnoin lähellä sinua
KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI
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KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI
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AALTO
Aalto-yliopistossa opiskelee 
sekä tekniikan ja taiteen että 

kaupallisen alan opiskelijoita. 
Tähän kirjavaan joukkoon voit 

tutustua seuraavilla sivuilla. 
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mään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista tapah-
tumista ja tehtävistä ansaitaksesi oman teekkarilakkisi. 
Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin ja sen 
perinteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä muuhun Otanie-
men tarjontaan hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuo-
tesi huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja 
suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on keho-
tus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä. 
Toivon hartaasti, että saat uusia kavereita ja ystäviä, kei-
den kanssa tulet seuraavat vuodet viettämään. Tutustu 
siis kurssikavereihisi, fuksikapteeneihisi, ISOhenkilöihisi 
sekä muihin Otaniemen asukkeihin. Yhdessä tekeminen 
ja kokeminen ovat opintojen lisäksi parasta, mitä opis-
keluaikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. Me fuk-
sitoimikunnassa, kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi sekä 
lukemattomat muut tahot luomme puitteet toiminnalle 
ja järjestämme tapahtumia parhaamme mukaan. Lop-
pujen lopuksi, sinä itse päätät, millaisen haluat omasta 
fuksivuodestasi tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen 
vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraa-
maan sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teekkariut-
ta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain, toivottavasti 
saan myös tutustua sinuun.

Toivotan juuri sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Fanni Mattsson
Fuksimajuri

Fuksimajurin 
tervehdys
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, arwon fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! 
Olet suoriutunut hakuprosessista kunnialla, ja seuraa-
vaksi onkin aika suunnata katse kohti tulevaa syksyä, 
alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja teek-
kariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Fanni Mattsson, ja tehtäväni on yh-
dessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja iki-
muistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa 
(AYY) ja johdan Fuksitoimikuntaa (FTMK), mihin kuuluu 
kaikkien tekniikan alojen sekä Nuorten Designereiden 
fuksikapteenit ja -päälliköt. 

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

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

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on mo-
nella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu yhtei-
söllisyys ja suvaitsevaisuus – teekkarit hyväksyvät kaikki 
juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään jätetä yksin. 
Teekkareille ominaista onkin reipas tekemisen meinin-
ki, ja kulttuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset projektit, 
joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä ennakko-
luulottomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arwon 
fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköis-
tä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla kaikkea uutta ja 
ihmeellistä!

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 
1966, ja tätä ennen teknillinen korkeakoulu oli Helsingin 
puolella. Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan 
muun muassa jäynistään, tempauksistaan, teekkarilau-
luistaan sekä tietysti teekkariuden arvokkaimmasta tun-
nuksesta, teekkarilakista, joka on ollut käytössämme jo 
vuodesta 1893. Tupsukansa pyrkii tekemisellään herät-
tämään hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään. 
Teekkarikulttuuri onkin lopulta kaikkea hauskaa tai hul-
lua, mitä me teekkarit keksimme tehdä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemes-
sä. Minun, ja ennen kaikkea fuksikapteenisi, tehtävä on 
auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä opastaa 
sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet kerää-



Fyysikkokillan fuksiaapinen40 41Fyysikkokillan fuksiaapinen

FTMK eli Fuksitoimikunta kokoaa yhteen kaikki 
tekniikan alan fukseja vastaanottavat fuksikapteenit. 

Fuksitoimikuntaa johtaa fuksimajuri Fanni.

Perustieteiden korkeakouluun (SCI) 
kuuluu viisi kiltaa: Fyysikkokilta, 
Athene, Prodeko, Data Guild ja 
Tietokilta. 

Kuvassa SCI:n kipparit Henri, Anna, 
Elina, Pekka, Hanne ja Miikka

SCI, SCI, SCI!

Phuxivatorns hälsning

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

För att bli medlem i Teknologföreningen behöver du 
ingenting annat än ett intresse för att tala svenska, oa-
vsett vad du studerar. TF är till för alla, ”ruotsinkielisille 
ja ruotsinmielisille”! Ta gärna tillfället i akt och skriv in 
dig då dina storasyskon tar dig till Urdsgjallar under Aal-
to-universitetets introduktionsvecka! Ifall du är nyfiken 
på allt vad vi gör på Teknologföreningen, så är det bara 
att kontakta mig eller komma på besök till Urds!

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

Jag vet att Anna och Henri kommer att ta bra hand om 
dig, men du skall veta att jag också alltid finns här för dig. 
Läs igenom hela denna blaska ordentligt, för att den in-
nehåller mycket bra information. Jag hoppas att du har 
en skön sommar så ses vi sen i september! :)

Kram,

Malena Österman
Phuxivator

phuxivator@tf.fi
Telegram: @phuxivator

kuvaaja: Fredrik Gamst Nielsen
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Data Guild on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 perustettu Data 
Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänmustista, hopean-
värisellä vasemmalla hihalla varustetuista haalareista. Tulevaisuudessa fuksit tulevat saamaan ho-
peanväriset haalarit kiiltävänmustalla hihalla, joka jää muistoksi ajasta, kun Data Science -koulu-
tuslinjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.

Fyysikkokilta on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki Aallon 
teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum Technology -linjan opiskelijat. Kukin TFM-oh-
jelman fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. 
Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat 
haalarinsa esimerkiksi teevedellä.

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

Tietokilta on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan 
Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareis-
taan joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS yhdistää automaatio- ja informaatioteknologian sekä 
Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat violeteista 
haalareista. Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistuttaa TIK- ja SIK-menneisyy-
destä.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 perustama ainejärjestö. Otanie-
messä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset athenelaiset voikin 
tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa 
mustat kaulukset, takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki muistuttavat Athenen juurista Tietokil-
lassa.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen toi-
seksi nuorin ja kaikista paras kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seurauksena 
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 vastaanottava yhdis-
tys. Vuodesta 2019 PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat. 
Prosessiteekkareiden edustajia voi usein nähdä suurina joukkoina pukeutuneena sinisiin haalarei-
hin, joiden lahkeissa ja hihoissa on punainen, keltainen ja sininen raita muistona korkeakoulun kol-
mesta vanhasta killasta. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen logo, prosessin painetta 
mittaava Bourdonputkimanometri.

Killat
Aalto-yliopistossa opiskelee fyysikoiden, matemaatikoiden ja systeemitieteilijöiden 
lisäksi paljon muitakin teekkareita. Tällä aukeamalla voit tutustua fukseja 
vastaanottaviin teekkarikiltoihin.

Teknologföreningen, TF, on Aallon 149-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat ter-
vetulleita TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai 
oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suures-
sa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista. 

Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava 
kilta. Tämä vuosi onkin killan 120. juhlavuosi. Maanmittarikilta ottaa vastaan rakennetun ympäris-
tön 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.

Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa 
vastaan energia- ja ympäristötekniikan sekä Computational Engineering -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 ympäristön vihreällä hihalla ja 
takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta ”RAKSA JAKSAA” -huudosta.

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

Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja se on yksi Otaniemen suurimmista killois-
ta. Tämä kone- ja rakennustekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkea-
koulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä te-
latraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas raikuvista ”Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.

Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläi-
set tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, kun taas 
vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää vanhan lamppulogon selästä. Näitä haalareita alkaakin 
näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa ensim-
mäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on ”Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”.
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We are KY, a community of more than 3000
business students, “kylteris”. Our purpose in the
Aalto community is to cherish our 110-year-old
traditions, uphold KY culture and advocate for our
members. At the campus you can spot us in our
dollar green overalls!

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

Website: ky.fi 
Instagram: @ky_1911

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

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

Website: probba.org
Instagram: probbary

PROBBA

HELLO FUKSI AND WELCOME TO
AALTO COMMUNITY!
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Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

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

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

Entrepreneurial courses open for all Aalto students

AVP Startup minor for diving deep into the startup world

Open events on all things entrepreneurship

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program
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ISOT JA FUKSIRYHMÄT
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Seuraavilla sivuilla voit tutustua ISOvastaavaan,  
KV-vastaavaan sekä kasaan ISOja. He huolehtivat, 

että vuodestasi tulee mahtava eikä kukaan jää yksin.



Iin
a,

 An
ni

ka
, J

ul
ia

,  Santra, Roosa, Isa

Fyysikkokillan fuksiaapinen52 53Fyysikkokillan fuksiaapinen

ISOvastaavan 
tervehdys
Moikka moi!

Olen Kalle, neljännen vuosikurssin fyysikko. Vuonna 
2021 toimin killassa ISOvastaavana, eli johdan ISOhen-
kilöiden muodostamaa huikeaa joukkoa!

ISOt ovat vanhempia, tyypillisesti toisen vuosikurssin 
opiskelijoita. He ovat äärimmäisen tärkeitä toimijoita kil-
lassa – heidän tehtävänsä nimittäin on auttaa teitä, uu-
sia fukseja, pääsemään sujuvasti alkuun taipaleellanne 
Aallossa ja Otaniemessä. 

Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä teidät jae-
taan kokonaisuudessaan kolmeentoista fuksiryhmään, 
joista jokaista ohjaa yksi seuraavilla sivuilla esitellyistä 
ISOryhmistä. Saman fuksiryhmän jäsenet ovat usein 
uusista opiskelukavereista ne ensimmäiset joihin tutus-
tuu paremmin. Lähde siis rohkeasti heti alusta menoon 
mukaan ISOjesi ohjaamana – et varmasti tule katumaan!

Tämän lisäksi, ISOt tietävät jo miten asiat Otaniemessä 
toimivat. ”Miten kursseille ilmoittaudutaan? Mistä saa 
opiskelijahintaista lounasta? Mistä löytyvät parhaat bi-
leet?” Näistä kaikkiin (sekä moniin muihin) kysymyksiin 
löydät vastauksen ISOiltasi, joten älä epäröi nykäistä hei-
tä tarpeen tullen hihasta.

Ihan lopuksi haluan vielä omasta puolestani toivottaa 
teidät tervetulleeksi Fyysikkokiltaan. Ottakaa kaikki ilo 
irti fuksivuodestanne!

Nähdään syksyllä! Kalle Jyrkinen
ISOvastaava

kalle.jyrkinen@fyysikkokilta.fi
Telegram: @kallejii

ISORYHMÄT

Hei fuksit! Emme malta odottaa saapumistanne vetovoimakenttääm-
me!

Tämä ryhmä vetää puoleensa vain hyvää Φilistä, kuten vuoden 
aikana tulettekin huomaamaan! Ryhmän x-suuntainen kom-

ponentti osoittaa kohti Otaniemeä. Vastavoimana koulu-
työlle tuomme hupia ja viihdettä 160 329 031 123 Newto-

nin voimalla, joka pitää teidät oikealla ympyräradalla. 
Fyysikkokillan vetovoiman kasvaessa kiihty-

vyys kohti teekkariutta on huipussaan. 
Kun hyvään vauhtiin on vuoden aika-

na päästy, niin jatkatte Newtonin en-
simmäisen lain nojalla vakionope-

udella fyysikkouden syövereihin. 
Seikkaillessanne erisuuntaisten 

voimien viidakossa, pysytään 
me ISOt aina tukivoimana me-

nossa mukana!

Vetovoimaiset

Aalto-yliopisto voi tuoda mu-
kanaan kaikkea uudenlaista 
ja Kandikeskukseen meinaa 
vasta saapuneena fuksina 
helposti hukkua, mutta ei hä-
tää sillä Eetteripyörreaallot ovat 
täällä ohjaamassa teidät turvallisesti 
Otaniemeen. Teillä on edessänne aivan 
huikea vuosi täynnä uutta ja ihmeellistä, 
joten käykää kanssamme rantaan ja ottakaa 
yliopistoelämästä kaikki irti huoletta, sillä me 
ISOt olemme tukenanne.

Mitä siis vielä odotatte? Hypätkää kyytiin ja pitäkää uusista kavereistanne lujaa 
kiinni, sillä fuksivuoden pyörteistä ja myrskyistä ei tarvitse yrittääkään selvitä omin 
päin.

Näin vähemmän ympäripyöreästi vielä: Hyvää kesää ja toivottavasti nähdään teitä kaikkia 
syksyllä. Luvassa on aivan uusi kokemus, mutta muistakaa että Fyysikkokilta ja ISOt ovat täällä 
tukenanne, oppainanne ja kavereinanne.

Eetteripyörreaallot

Leo, Mikko, Pinja , Iris ,  C osm o, Henrik, Elli
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Jacobin
matriisipuuro

Jacobin matriisipuuro tukee muutosta fuksista teekkariksi läpi fuksivuoden. Meillä meno saattaa olla välillä hie-
man sekopäistä, mutta kaikki tietävät, että puuro palaa pohjaan jos sitä ei hämmennetä. Vaikka puurosta ei man-
telia löytyisikään, jatkuva vatkaaminen takaa perusteellisen mankelin. Rohkea rokan syö ja uhkarohkea matriisi-
puuron, sillä emme ole mitään (Max)wellihousuja! 

Fuksivuosi on vuoristorata, jonka suurimpia pudotuksia pehmentävät hellävaraiset ISOt. Meihin voi tukeutua 
asiassa kuin asiassa, ja voit olla varma siitä, ettei tämä pöperö jätä kylmäksi. Otamme teidät lämpimästi vastaan, 
ja jokainen jäsenemme on suuren seoksen korvaamaton komponentti. Puurokattilassa on mahtava meininki, 
joten ole siellä tai ole neliömatriisi.

”Puuro on maukasta.” –Morpheus, 1999

Riku, Vili, Santeri,
Ilari, Akseli, Joona, Aini

Thomsonin rusinat
Epätarkkuusperiaatteesta viis, Thomsonin rusinat toi-
vottavat sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan osaksi 
upean Fyysikkokillan mahtavia menoja ja meininkejä! 
Fuksin elämässä korostuvat monipuoliset mahdollisuu-
det uusiin ihmisiin ja asioihin tutustumiseen. Olkaa huo-
letta ja avoimin mielin, tähän tilaisuuteen kannattaa ja 
saa tarttua!

Korkeakouluopintojen alkutaival on jännittävää aikaa ja 
tarjolla on mahdollisuuksia opiskelujen lisäksi jos jon-
kinlaiseen tekemiseen! Me olemme täällä kannustamas-
sa ja tukemassa teitä matkallanne kohti opiskelijaelä-
mää ja uusia seikkailuja. Muistakaa myös poimia pullat 
rusinasta. Syksyllä tavataan!

Tuomas, Matias,
Oskari, Jaakko, Heikki, Olli

Erään approksimaation mukaan noin tuhannen vuo-
den ajan toinen toistaan dekadentimmat henkilöt 
ovat lyöttäytyneet yhteen ja pyrkineet tuomaan 
toteen keskimääräisesti vasemman käden suun-
taan kallistuvien ajattelun puolestapuhujien 
teorioita suuremmilta osin yksityisomistukseen 
perustuvan talousjärjestelmän vääjäämättömäs-
tä, turmiollisesta ja rappiollisesta lopputulemasta.

:Dekadenssi 
(suom. :Pilalla)

Edmund Adolph Geiszler -Instituutti

Jo muinaiset Foinikialaiset aloittivat Instituutin 
tuhatvuotisen yhteisön, joka nykyisin harjoittaa 
perinteitään Otaniemen Fyysikkokillan hellässä 
huomassa. Instituutin jäsenenä pääset yön pi-
meinä tunteina kohottamaan hunajaisen maljan 
kuninkaallisen sekä osaksi vekkuleita viihdemuo-
toja. Kun aika on kypsä, paljastuu teille instituutin 
taika. Toivotamme teidät, uudet fuksit, sydämelli-
sesti tervetulleeksi Fyysikkokiltaan!

Veikko, Mikael, Veera,
Liia, Gabriella,

Ville-Eemeli

Nyt tarvitsemmekin uusia tarkkaan valikoituja fuk-
seja jatkamaan tätä dekadenttia ilosanomaa, ja 

liittymään osaksi katkeamatonta ketjua. Yliajalle 
menneiden juhlien ja keskipäivän laskuharjoitus-
palautusten neliösummien evaluoinnissa teitä 

ilomielin avustamassa ovat jo vuoden ajan 
degeneroituneet ISOt Vilma, Samuel, Joel, 
Johannes, Petteri ja Tommi.
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Liikkeenjohdon 
reaalikoron areena

Me olemme Eero, Aaron, 
Dan, Joni, Erno, Kalle ja 

Heikki, yhdessä liikkeen-
johdon reaalikoron areena. 

Nimestämme ja jäykästä ul-
komuodostamme huolimatta 

olemme täällä tehdäksemme juu-
ri teille erinomaisen fuksivuoden. 

Liikkeenjohtomme tavoitteena on 
tarjota teille hyvää menoa niin opis-

kelussa kuin vapaalla. Toivotamme 
teidät tervetulleeksi Otaniemen rien-

toihin, opiskelun pitkien iltojen, lyhyiden 
viikkojen, uusien kavereiden ja uhkaavien 

dedisten maailmaan.

Joni, Eero, Dan, Kalle, Aaron, Heikki, Erno

Alati muuttuvassa maailmassa vain yksi asia säilyy: ”Kannattaa gaussaa nopee :D”. Tämä raikuu vuosittain ympä-
ri Otaniemen laskuharjoitussaleja. Gaussaaminen ulottuu kuitenkin paljon laajemmalle. Matriisit? Gaussataan. 
Aamuluennot? Gaussataan. Lakkitutkinto? Gaussataan. Teekkaririennot? Gaussataan. Gaussataan? Gaussataan.

Meidän Gaussaajien sylit ovat lämpimät ja otteet hellän dynaamiset. Olemme valmiita auttamaan teidät fuksi-
vuotenne läpi ja odotamme innolla tulevaa! 

Tervetuloa meidänkin puolesta Aalto-yhteisöön. 
Gaussataan kun tavataan!

Gaussataan

Lotta, Veikka, Anton, Lassi, Oskar, Venla, Tuomas

Lagrangen neitoset
Nimeltä mainitsemattomasta teksasilaisesta pikkukylästä kotoisin olevat neitoset toivottavat sinut iloisin mielin Ota-
niemen kehtoon! Tulevan vuoden aikana tutustutamme sinut ja kanssafuksisi teekkariuden saloihin: autamme teitä 
optimoimaan opiskelun ja maksimoimaan hauskanpidon.

”About that shack inside Otaniemi”:
Vaikka emme ole itse vielä käyneet Smökin sisällä, osaamme teidät sinne johdattaa (tai ainakin /katolle). Älä epäröi 
turvautua meihin: oli hätä minkä näköinen tahansa, Lagrangen neitoset löytävät ratkaisun!

”A haw, haw, haw, haw, a haw
 A haw, haw, haw”

fuksivuosi(x,y) = hauskanpito(x,y) − λ · opiskelu(x,y)

1

Vesa-Pekka, Joona, Petteri, Emma, Aleksi, Laura 

Fibonacit ja muusi
Fibonacceja paistaessa ei haittaa, vaikka ensim-
mäiset epäonnistuisivat sillä seuraava on aina 
vähintään yhtä hyvä kuin kaksi edellistä yhteensä. 
Tämän kun pitää mielessä niin fuksivuodesta tu-
lee erinomainen. Fibonacit ja muusi auttaa jaksa-
maan luennoilla, laskuharjoituksissa ja orientaa-
tioviikon riennoissa. Ryhmässämme ei fukseille 
pääse tulemaan nälkä. Tervetuloa Otaniemeen! 

”Nacci on pienikokoinen ruokamakkara.”
–Fibonacci, 1235

Vesa, Leevi, Saara,
Theo, Sanna, Julius
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Rosenbrockin Banaanilaakson Naseva Nablasoittokunta

Rosenbrockin Banaanilaakson Naseva Nablasoittokunta eli RBaNaNa on maailman optimaalisin vanhempaa foi-
nikialaista nablamusiikkia soittava espoolainen fyysikko-orkesteri. 

Kanssamme löydät helposti elämäsi nopeimman kasvun suunnan, ja selviät lähes naarmutta fuksivuoden pyör-
teisyydestä. Matka Wappuun tuleekin olemaan gradienttilaskeutumista suoraan laakson pohjalle: makeiden ba-
naanien ja sulosointuisen musiikin luokse. 

Soittokuntamme ISOt tietävät opiskelun ja opiskelijaelämän soinnut ja sävelet, ja ovatkin valmiita komppaamaan 
fukseja niin lafkalla suunnistamisessa kuin vapaa-ajan musisoinnissa. Kenties juuri sinä päädyt riitasointuisiin ri-
veihimme levittämään nablamusiikin ilosanomaa. Never stop the madness ja kohta soitetaan taas!

Sebastian, Aleksander, Kasper, Konsta, Juuso, Pyry, Tomi

QUANTUM TECHNOLOGY

Do you love to contemplate the important questions in life: Does pineapple belong on pizza? (spoiler Alert: They don’t!)? Can 
Amina stop bullying people? Can Syed stop being bullyable (yes, it’s a word)? Or is time travel maybe, just maybe, possible? 
If you answered anything but no to any of these questions you may be in need of some guidance, and we are here to give it!

We are second- and third-year students who didn’t get enough from our fuksi year be-
cause of corona, so now we are here to party with you! In addition, we’ll make sure 

your transition into university life would be smooth and enjoyable. We’ll 
guide you through the confusing labyrinth that is the Otaniemi 

campus, show you the best student canteens and party 
places, tell you about different guilds and associa-

tions and make your fuksi year the best year 
ever possible!

Looking forward to meeting 
you this August!

Quantum-plators

Get ready for entanglement!! Like elementary 
particles, by ourselves we are not much, but to-
gether we form into composite particles of FUN 
that define how we experience the universe. 
Like electrons dance around a nucleus we party 
around Otaniemi with uncertain momentum and 
position. Through strong and weak interactions 
during your fuksi year, you will learn to become a 
full-fledged teekkari.

Together we will explore the wonders of our cam-
pus, how to survive with too many courses at 
once and what it means to be a Teekkari. We will 
guide you to the right courses and coordinates, 
so don’t worry about getting mental with your QT 
experience!

Fun-da-mental party-cles

Leo, Kautilya, Jarno, 
Karoliina, Linan

Kirill, Jaakko, Syed, 
Amina



Fyysikkokillan fuksiaapinen60 61Fyysikkokillan fuksiaapinen

Tupsufuksien tarinat
Tältä aukeamalta voit lukea kahden tupsufuksin tarinat. He olivat vuosi sitten täysin 
samassa tilanteessa kuin sinä nyt! 

Hello New Fuksis!

Congratulations! You have just unlocked the key to 
a whirlwind year full of wonder, parties, friends, joy 

and some deadlines (but we shall not talk about those).

I remember when I was in your shoes: I just got admitted 
to Aalto, summer was ending and I was freaking out with 
excitement. I didn’t know what to expect. I had so many 
questions bubbling inside my head, as I am sure you do 
as well. Needless to say though, the months that came 
after are one of my favourites so far.

So this is my advice to you: breathe deeply, plaster a 
smile on your face and enjoy this to the max.

Orientation week and Wappu were probably the high-
lights of the year. The former was a week of checkpoint 
rallies, fun, wandering around having no clue what’s 
happening, discovering the campus and most impor-
tantly meeting new people. Wappu was absolute mad-
ness. The rumours are true. Teekkari life is the best life, 
as you will soon discover.

The first period felt the longest, and I had to get accus-
tomed to the never-ending array of deadlines. Have no 
fear though, for as they may be more frequent than what 
you are used to in high school they are easily managea-
ble and assistants provide great hints and help with solv-
ing problems. Friends are life saviours as well. We hosted 
group study sessions before libraries closed due to coro-
na, and even after that met online to study together. So 
I encourage you not to be shy and make friends. We are 
all rock and rolling the same boat.

Along this year, I got the chance to take interesting cours-
es, some more challenging and some more fun. I took 
my caffeine addiction to the next level. I met people from 
various backgrounds and various nationalities and par-
ticipated in all kinds of events and committees but the 
most valuable thing I gained is a sense of belonging. No 
matter what background you come from, whether you 
are Finnish or not, straight out of high school or mid-
dle-aged, you will find acceptance and you will find your 
niche. And no matter your interests, there will definite-
ly be a committee, an event, or an association that will 
strike your fancy. So journey forth, be wild, be brave, and 
sing along as loud as you can to the teekkari hymn at 
midnight.

On that note, I wish you a wonderful year and if you hap-
pen to see me on campus feel free to stop me anytime 
for a chat!

Amina Chahla
Quantum Technology -tupsufuksi

”The rumours are true. Teekkari 
life is the best life, as you will soon 
discover.”

Tervetuloa fyssalle, uunituore fuksi! Onnittelut opis-
kelupaikasta ja hienosta valinnasta. Edessäsi odot-

taa vuosi täynnä fysiikkaa, matematiikkaa ja huikeita 
tapahtumia.

Kun itselläni alkoi opinnot, olin täpinöissäni. Pääsin 
vihdoinkin muuttamaan omilleni ja aloittamaan uuden 
vaiheen elämässäni. Tilannetta varjosti koronapande-
mia, mutta yllätyin, kuinka monenlaisia tapahtumia oli 
tarjolla rajoituksista huolimatta. Oli niin rastikiertelyjä, 
yritysvierailuja kuin viinimaistelukin. Suurin osa tapahtu-
mista järjestettiin etäyhteydellä. Oli mahtavaa, että meil-
le pystyttiin järjestää loistavia tapahtumia, mutta välillä 
tuli kuitenkin fiilis, että tietokoneen ääressä on viettänyt 
liikaa aikaa. Ruudun välityksellä katoaa väistämättä osa 
oikean elämän tapaamisten inhimillisestä lämmöstä. 
Toivotaan, että sinun fuksivuotenasi pystytään järjestä-
mään enemmän tapahtumia paikan päällä!

Fuksivuotena uusien kaverisuhteiden solmiminen ja 
olemassaolevien vaaliminen osoittautuivat haastaviksi 
tehtäviksi. Suurin osa opinnoista suoritettiin etänä, mikä 
merkitsi sitä, että muiden kanssa ei automaattisesti tullut 
vietettyä aikaa lounaalla tai luennoilla. Ihmissuhteiden 
ylläpitämiseen tarvittiin tavallista enemmän oma-aloit-
teisuutta. Tuleva vuosi tulee toivottavasti olemaan tässä 
suhteessa helpompi kuin kulunut vuosi. Oma-aloittei-
nen suhtautuminen on silti hyvä olla olemassa, sillä sinä 

itse tiedät parhaiten, millaisten ihmisten kanssa haluat 
viettää aikaa. Killasta löytyy varmasti samanhenkistä 
seuraa, ja osallistumalla rohkeasti erilaisiin tapahtumiin 
löytää helpommin kavereita.

Opiskelu yliopistossa on vaativaa. Ero lukioon on suuri, 
ja omasta opiskelustaan on vastuussa aivan eri taval-
la kuin aikaisemmin. Palautettavia tehtäviä on paljon, 
mutta työtaakasta saa siedettävämmän, jos niitä ratkoo 
kanssaopiskelijoiden kanssa. On houkuttelevaa pitää 
kiinni yksinäisen tieteentekijän myytistä, jossa yksinäi-
nen nero ratkaisee todellisuuden syvimmät salat oman 
työpöytänsä ääressä. Todellisuudessa ihmiskunnan 
suuret saavutukset ovat tiiviin yhteistyön tulosta. Yh-
dessä tehden ongelmien ratkominen on nopeampaa ja 
hauskempaa.

Emme kuitenkaan opiskele tyhjiössä. Välillä elämässä 
tulee vastaan vaikeita kriisejä, joiden seurauksena opin-
not saattavat muuttua puurtamiseksi. Koin itse tällaisia 
tilanteita useaan otteeseen fuksivuoden aikana. Täl-
löin on hyvä miettiä, onko hyvän arvosanan saaminen 
kaikkein tärkeintä, vai kannattaisiko panostaa omaan 
jaksamiseen. Tukea kannattaa tällöin hakea esimerkiksi 
muilta kiltalaisilta, kavereilta, perheenjäseniltä tai opin-
topsykologilta. Jos opinnot vetävät vahvasti puoleensa, 
voivat ne toisaalta toimia eskapismin muotona: haasta-
vaa ongelmaa ratkoessa voi hetkeksi unohtaa muun elä-
män. Tämän strategian kanssa kannattaa olla kuitenkin 
varovainen, sillä jos on kova vauhti päällä, voi olla vaikea 
hidastaa. Vaikka opiskeltavat asiat saattaisivat tuntua 
mielenkiintoisilta, kannattaa muutenkin välillä pysähtyä 
seuraamaan omaa vointia. Pitkällä aikavälillä opinnot-
kin kiittävät: jos oma hyvinvointi jää sivuseikaksi, opis-
kelun laatu kärsii.

Opintoja ehtii toki miettiä myöhemminkin. Nyt on vielä 
aikaa ottaa rauhassa ja nauttia kesän lämmöstä. Syksyllä 
nähdään!

Santeri Koivula
TFM-tupsufuksi

”Yhdessä tehden ongelmien 
ratkominen on nopeampaa ja 
hauskempaa.”
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KV-vastaavan 
tervehdys
Tervehdys, ja suuret onnittelut opiskelupaikasta TFM:llä, 
ja ennen kaikkea tervetuloa Fyysikkokiltaan!
 
Meikäläinen on Antti Karjasilta ja olen tämän vuoden 
killan kansainvälisyysvastaava, tuttavallisemmin KV-vas-
taava. Minun vastuullani on toivottaa uudet vaihto- ja 
maisteriopiskelijat tervetulleeksi niin kiltaan, Otanie-
meen kuin ihan Suomeenkin. Järjestän myös kaikille 
kansainvälisyydestä kiinnostuneille, eli myös juuri sinul-
le, upeita tapahtumia!

Kansainvälisyys ei rajoitu todellakaan vain meidän kil-
taan: KV-vastaavaa kuuluu Teekkarijaoston Kansainväli-
syystoimikuntaan (KvTMK), joka järjestää monenlaisia ta-
pahtumia, esimerkiksi sitsejä, silliksiä ja saunoja. Nämä 
tapahtumat on tarkoitettu jokaiselle kansainvälisyydestä 
kiinnostuneelle aaltolaiselle, ei pelkästään vaihtareille.
 
Killassa apunani toimii loistava melkein kahdenkymme-
nen KV-ISOn porukka, jotka esittäytyvät seuraavalla si-
vulla. Vaikka pääsääntöinen vastuumme onkin KV-opis-
kelijoiden teekkarikasvatus, minä ja KV-ISOt olemme 
mukana myös teidän kandifuksien toiminnassa. Minä, 
Anna, Henri ja Kalle tulemme pyörimään kaikissa tapah-
tumissa, joten myös minun puoleen voi kääntyä missä 
tahansa asiassa. 
 
Otaniemi on hyvin uniikki paikka niin Suomen kuin to-
dennäköisesti koko maailmankin mittapuulla. Teekka-
reilla on monia (ainakin melkein) tuhatvuotisia, mutta 
myös aivan uusia, perinteitä ja tapoja, jotka saattavat 
saada pään aluksi pyörälle. Kaikista perinteistä ei kuiten-
kaan tarvitse olla kiinnostunut tai lähteä niihin mukaan; 

jokaisen meistä opiskeluaika on erilainen, ja onkin tär-
keää löytää juuri ne asiat, mitkä itselle tuntuvat kiinnos-
tavimmilta. Jotta nämä omat juttunsa löytää kannattaa 
pitää mieli avoinna uusille asioille ja antaa ainakin mah-
dollisuus, voit löytää jotain aivan uskomattoman upeaa, 
josta et olisi aikaisemmin osannut kuvitellakaan! 
 
Yksi Otaniemen hienoimmista puolista on omasta mie-
lestäni se, kuinka täällä voi tavata ihmisiä, jotka ovat tul-
leet ympäri maailmaa erilaisista kulttuureista. Väitänkin 
että jos intoa löytyy, Otaniemi on parhaista paikoista tu-
tustua uusiin ihmisiin eri puolilta maailmaa. Haluankin 
rohkaista teitä fukseja löytämään itsellenne parhaim-
man tavan osallistua teekkarikulttuuriin, mutta myös tu-
tustumaan ihmisiin yli kilta- ja kielirajojen. Kiltamme Qu-
antum Technology -kandiohjelman fuksit sekä vaihtarit 
tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden heti ensimmäi-
sestä päivästä lähtien. Kannustan teitä myös osallistu-
maan killan, ja myös muun Otaniemen, englanninkieli-
siin tapahtumiin. Omaa kielitaitoaan ei tarvitse turhaan 
epäillä: se kehittyy puhumalla, eikä ketään vaihtaria kiin-
nosta onnistuuko lingua-franca aivan täydellisesti. 
 
Toivotan sinulle erinomaista kesää, nähkäämme syksyl-
lä!

Antti Karjasilta
KV-vastaava

kv-vastaava@fyysikkokilta.fi
Telegram: @anleju

KV-ISOT
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TEEKKARIKULTTUURI
Seuraavilla sivuilla saat hieman osviittaa siitä, 

mitä kaikkea teekkarikulttuuri oikein pitää 
sisällään. Teekkariutta on kuitenkin mahdotonta 

selittää tyhjentävästi – se täytyy kokea itse. 
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Teekkariuden ilmentymiä
Teekkarilakki Laulaminen

Sitsit

Lakki on teekkarin tärkein tunnus-
merkki ja yksi fuksivuoden tavoitteis-
ta. Teekkarilakin käyttöoikeus on vain 
teekkareilla ja heilläkin vain kesäai-
kaan (1.5 - 30.9), ellei lakinkäyttöön ole 
myönnetty erityislupaa. Käyttäessäsi 
teekkarilakkia edustat suurta yhteisöä, 
joten käytöksen tulee olla sen mukais-
ta ja lakkia tulee kantaa sen vaatimalla 

arvokkuudella ja ylpeydellä.
Sinulla on mahdollisuus hankkia teek-
karilakki keräämällä riittävästi pisteitä 
fuksipistekorttiin. Uudenuutukaisen 
lakin saa painaa ensimmäistä kertaa 
päähänsä Wapunaaton ja Wapunpäi-
vän välisenä yönä klo 00.00. Teekkari-
lakin tilaamisesta tiedotetaan tarkem-

min keväällä.

Teekkarit ovat yleensä kovia laula-
maan. 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 sekakuo-
ro Dominante. Kannattaa kuitenkin 
aina pitää mielessä teekkarilauleske-
lun ykkössääntö: teekkari laulaa mie-
luummin kuin hyvin! Laulukoe onkin 
eräs pakollinen suoritus, joka on teh-
tävä, mikäli teekkarilakin mielii mah-

dollisena Wappuna saada.

Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, 
joissa pidetään hauskaa tyylillä ja tun-
teella. Sitseillä nautitaan yleensä kol-
men ruokalajin illallinen ruokajuomi-
neen. Pääosassa sitseillä on hyvässä 
seurassa illan viettäminen sekä laula-
minen. Lukkarina tunnetun laulunjoh-
tajan vetämät yhteislaulut ovat erotta-
maton osa sitsejä. Usein illan aikana 
päästään näkemään myös erilaisia 
esityksiä. Sitsien pukukoodi on lähtö-
kohtaisesti tumma puku, mutta aina 
silloin tällöin sitsataan ja pukeudu-
taan erilaisten teemojen mukaisesti.

Pääset sitsaamisen makuun ensi 
kerran Teekkarikulttuurisitseillä syys-

kuussa!

Tempaus

Wappulehdet

Tempaus on teekkarien tapa vaikut-
taa ja ottaa kan taa maailmanmenoon 
sopiva pilke silmäkulmassa, mutta 
kuitenkin tosissaan. Tempaukseen 
osallistuu aina suuri määrä teekka-
reita ja tämän takia niillä saadaan 
helposti herätettyä paljon huomiota 
ja välitettyä ha luttu viesti. Yhdessä 
kuuluisimmista tempauksista Ota-
niemen teekkarit kantoivat jatkoso-
dan pommi tuksissa vaurioituneen 
Neuvostoliiton suurlähe tystön rau-
nioista Itäisestä Satamakaupungista 
tiiliä Otaniemeen Teekkarikylän ra-
kennustarpeiksi. Edellinen Tempaus 
oli vuonna 2016, jolloin temmattiin 
peruskoulutuksen puolesta vieraile-
malla lähes kaikissa Suomen perus-
kouluissa. Tempauskäskyt teekka-
reille antaa aina hyvin salaperäinen 
henkilö nimeltään Jämeräpartainen 
insinööri. Tempausta varten Jäme-
räparta kokoaa aina esikunnan oh-
jeistamaan teekkarikansaa tarvitta-
vista 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.

Otaniemessä ilmestyy kaksi wappu-
lehteä: Äpy parittomina ja Julkku pa-
rillisina vuosina. Lehdet julkaistaan 
noin viikko ennen Wappua, minkä 
jälkeen innokkaat myyjät valtaavat 
haalareissaan pääkaupunkiseudun 
parhaat myyntipaikat. Myös sinä voit 
osallistua Wapun ajan parhaisiin me-
noihin ja hankkia samalla mukavat 

wappurahat myymällä Julkkua!

Haalarit

Speksi

Tupsulakin lisäksi teekkarin voi tun-
nistaa haalareista. Tämä ei ole kui-
tenkaan täysin yksiselitteistä, sillä 
muutkin korkeamman asteen oppi-
laitokset käyttävät haalareita. Haalari 
on teekkarin edustusasu, ja ensim-
mäinen Opiskelijakulttuurimuseon 
kokoelmissa oleva teekkarihaalari on 
noin vuodelta 1961. Sinänsä keskuste-
lu teekkareita yhdistävästä asusteesta 
oli ollut käynnissä jo 1930-luvulla, 
mutta vasta 1960-luvulla haalarit al-
koivat muotoutua suositummaksi 
vaihtoehdoksi kuin siihen asti käytetyt 
labratakit. Haa lareita koristellaan om-
pelemalla niihin kiinni mitä erilaisim-
pia kangasmerkkejä, mutta todelliset 
haa laritaiteilijat kiinnittävät edustus-
asuunsa merkkien lisäksi erilaisia 
hyödyllisiä ja vähemmän hyödyllisiä 

härpäkkeitä.

Speksi on interaktiivinen, runsaasti 
musiikkia ja tanssia sisältävä näy-
telmä. Yleisö voi koska tahansa pyy-
tää esiintyjiä esittämään edellisen 
kohtauksen uudelleen huutamalla 
”Omstart!”. Huutoon voi lisätä myös 
haluamansa määreen, esimerkik-
si ”Omstart, saksalaisittain!”, jolloin 
näyttelijöiden on pikapikaa luotava 
kohtaus uudestaan tarvittavien ”Ach”, 
”Ich komme!”, ym. fraasien kera. Jo-
kainen speksin esitys on ainutkertai-

nen elämys.
Fyysikkokillan alla toimii meidän ihka 

oma speksi, Fyysikkospeksi!

Excursio

Vuosijuhlat

Jäynä

Tämä on vain 
pintaraapaisu kaikkeen, 
mitä pääset kokemaan. 

Syksyllä selviää lisää!

Excursio tarkoittaa opiskelijapiireissä 
tarkkaan ottaen yritysvie railua, mutta 
sitä käytetään usein myös yleistermi-
nä muunkinlaisille vierailuille Otanie-
men ulkopuolelle. Firmaexcuilla on 
yleensä ensin virallinen osuus, jossa 
yritys esittelee toimintaansa, jonka 
jälkeen ollaan vähän vapaammin ja 
tutustutaan myös yrityksen väkeen. 
Lokakuussa järjestetään erityisesti 
fukseille suunnattu excu Innofactoril-
le. Useamman päivän kestäviä excuja 
kutsutaan Puolipitkiksi tai Pitkiksi riip-
puen siitä, kestävätkö ne alle vai yli vii-
kon. Puolipitkät on yleensä järjestetty 

kotimaassa ja Pitkät ulkomailla. 

Eri yhdistykset ja killat juhlivat vuosi-
päiväänsä ar vokkaasti. Juhlat al kavat 
usein cocktail-tilaisuu della, jossa 
kutsutut tahot luovuttavat lahjoja 
yhdistyksen hallitukselle. Tämän jäl-
keen siirrytään itse pääjuhlaan, joka 
on pöytäjuhla hienoimmasta päästä. 
Pääjuhlasta siirrytään jatkojen sekä 
mahdollisten jajatkojen kautta seu-
raavan aamun silliaamiaiselle eli sil-
likselle. 74-vuotiaan Fyysikkokillan 
vuosijuhla on nimeltään Fuusio, ja sitä 
pyritään juhlimaan aina keväisin Al-
bert Einsteinin syntymäpäivää lähim-

pänä lau antaina. 

Jäynääminen on erottamaton osa 
teekkarikulttuu ria, ja useimmiten jäy-
nät näkyvät Otaniemessä päi vittäistä 
elämää piristävinä temppuina ja 
installaati oina. Aito teekkarijäynä 
tuottaa nokkelalla tavalla kaikille 
jäynän osapuolille maittavat naurut. 
Jäynä on usein ajankohtainen ja kan-
taa ottava, sekä hyödyntää tekniikan 
keinoja. Jäynä ei missään nimessä ole 
ilkivaltaa, vaan oivaltava kepponen tai 
käytännön pila, joka jälkikäteen nau-
rattaa myös jäynän kohdetta. Aina on 

hyvä hetki jäynätä!
Parhaimmat jäynäideat kannattaa 
myös ilmoittaa viralliseen Jäynäkilpai-
luun, joka huipentuu tulevana kevää-

nä mahdollisen Wapun aikoihin.
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Alvari
Amfi
Annihilaatio
Assari 

Bälst
Bärs
Dipoli
Epsilon
Excursio, excu, XQ
Fii, Φ
Fiisut
FTMK
Fuksimajuri
Fuusio 

Gravitaatio 

Hinaus 

Hottis
ISO 

Iterointi 

Itäinen Satama- 
kaupunki
JMT
Julkku
Jäynä
Kandidaatti- 
keskus, päälafka
Kiltis
Kimble 

Kolmipiste- 
operaattori ”...”
Konklaavi 

Kvantti
Kylteri
Körs
Lakinlaskijaiset
Lakuu
Laskarit
 

Lukkari

Otani–suomi-sanakirja
Opiskelijaravintola Kanditalossa. Voi tarkoittaa myös Alvarin aukiota.
Otaniemen siluettia hallitseva rakennus. Teekkariuden tärkeä alttari, jolla jaetaan esimerkiksi lakit.
Fyysikkofuksien keväisin järjestämät, kaikelle kansalle avoimet bileet.
Kurssiassistentti. Ohjaa laskuharjoituksia (ks. Laskarit). Onnistuu parhaimmillaan selittämään asioi-
ta ymmärrettävästi.
Kun jotakin tapahtuu suurella intensiteetillä. Etymologia lienee englannin sanassa ”blast”.
Ks. Körs.
Kolossaalinen labyrinttirakennus Otaniemessä, johon pääset tutustumaan monissa tapahtumissa.
Mielivaltaisen pieni kreikkalainen kirjain, jonka kanssa voi joutua ongelmiin matematiikan kursseilla. 
Vaihtelevan pituinen vierailu yhteen tai useampaan alan yritykseen.
Kreikkalaisista kirjaimista kaunein ja sopusuhtaisin. Fyysikkokillan tunnus.
Fyysikkokillan laulukirja.
Otaniemen fuksikapteeneista koostuva Fuksitoimikunta.
Johtaa FTMK:ta. Päättää, järjestetäänkö Wappu.
Kiltamme vuosijuhla, joka järjestetään aina Einsteinin syntymäpäivää lähimpänä lauantaina. Tänä 
vuonna Fyysikkokilta täytti 74 vuotta.
Valtavat laskiaisbileet, jotka järjestetään suuressa anniskeluravintolassa Itäisessä Satamakaupun-
gissa.
Usein kiltahuoneella tai mobiiliviestimissä esiintyvä kiihkeä väittely enemmän tai vähemmän mer-
kittävästä aiheesta. Fyysikkokillan kansallislaji.
Hyvän olon toimikunta, järjestää mm. saunailtoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.
Tukenasi ja oppaanasi heti orientaatioviikosta aina mahdolliseen Wappuun saakka. Kirjoitetaan 
aina ISOlla.
Saman asian suorittamista yhä uudestaan, kunnes saavutetaan haluttu lopputulos. Jos et tästä hif-
fannut, lue tämä kohta uudestaan.
Välittömästi Otaniemen itäpuolella sijaitseva alue, jota joissain piireissä kutsutaan myös maamme 
pääkaupungiksi.
Jämeräntaival. Toinen Teekkarikylän tiheästi asutuista alueista.
Parillisina vuosina ilmestyvä wappulehti.
Kaikille osapuolille iloa tuottava omaperäinen käytännön pila.
Rakennus osoitteessa Otakaari 1, jossa myös kiltiksemme sijaitsee. Yliopiston entinen päärakennus, 
mistä nykyisinkin käytetty nimitys juontaa juurensa.
Kiltahuone. Fyysikkokillan kiltis sijaitsee Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1).
Suosittu lautapeli, jossa menestyminen vaatii mestarillista taktikointia. Syödyksi tulemisesta sako-
tetaan ankarasti.
Muuttaa mystisen, täysin käsittämättömän lausekkeen yksinkertaiseen muotoon sievennetyksi lop-
putulokseksi.
Krokettiyhdistys, joka valvoo ja järjestää krokettipelejä mielikuvituksellisilla sakkokäytännöillä. Peli-
tarjontaan kuuluu paitsi rentoja yksittäispelejä myös perinteinen kesäliiga.
Fyysikkokillan pää-äänenkannattaja ja kiltalehtien supremum.
Kauppatieteiden opiskelija.
Ks. Bärs.
Jättimäiset bileet, joissa teekkarilakki lasketaan arvokkaasti talvilepoon.
Ei oo muuta makuu, joka samalla tavalla kihelmöi tai olisi nautinnon takuu, kun on lakuu.
Laskuharjoitukset. Voi tarkoittaa joko tilaisuutta tai tehtäviä.
Ladontakieli, jolla saa kätevästi kirjoitettua matematiikkapitoista tekstiä ja vielä kätevämmin poltet-
tua päreensä.
Johtaa laulua sitseillä ja vastaa killan laulukulttuurin tilasta.

LATEX

1

Lörs
Maltain Ritari- 
kunta, MaltRK
ManMan
MT
N
Nepsu
Noppa
OK20
Opiskelija- 
kulttuurimuseo
Ossin linna
Otaantua
Pilalla 

Pitkä
Prujata
Pruju
Puolipitkä
Pöhinä
Raati
Rantsu
RWBK
Sananmuunnos
Sankarilasku
SCI SCI SCI
Selkkari
Setä, täti, käpy
Sillis 

Sisis
Sitsit
SMT
Smökki
Teekkarilakki 

Telegram, tele, TG
Tempaus
Tripsu
Triviaali 

Tupsu
Täffä 

Ullis 

Wappu 

Äpy

Asia tai olotila, jossa kaikki ei ole viimeiseen asti hiottua. Myös kätevä täytesana.
Tuhatvuotinen järjestö, joka nähdään ajoittain auttamassa killan tapahtumien järjestämisessä. Pu-
keutuu kaapuihin.
Maailman seksikkäin, viihdyttävin, paras sekä ainoa otaniemeläinen fyysikkoshowtanssiryhmä.
Miestentie. Otaniemen lounaislaitamilla sijaitseva opiskelija-asutuksen keskittymä.
Vuosikurssi neljännen jälkeen.
Neljännen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.
Opintopiste (op). Opintojen suorittamisen mittaamisessa käytettävä, muka-standardoitu, yksikkö. 
Otakaari 20. Sisältää asuntoja sekä sauna- ja sitsitilat.
Suomen vanhin opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä museo. Perustettu 1958. Sijaitsee JMT 
3A:n kellarissa. Tunnettiin ennen vuotta 2021 nimellä Polyteekkarimuseo.
Otakaari 18. Sisältää asuntoja sekä Ossinsaunan ja hengailutilan nimeltä Ossinkulma.
Kun kaikki tarvittava löytyy Otaniemestä.
Kun joku asia ei nyt vaan ole ihan niin kuin pitäisi. Fraasin vaikutusta voi vahvistaa tuplaamalla (”Pi-
lalla pilalla”).
Vähintään viikon kestävä excursio, yleensä ulkomaille.
”Saanks mä vilkasta 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.
Munansaannos.
Yleensä tarpeettomasti käsin tehty, monimutkainen matemaattinen prosessi.
Perustieteiden korkeakoulun sotahuuto. Huudettaessa hiihdetään.
Tapa muuttaa satunnaiset laboratoriomittaukset tieteelliseksi työksi.
Hieman vanhempi opiskelija. Puolet lauseista alkaa sanoilla ”Silloin kun minä olin fuksi...”
Silliaamiainen, jossa nimestään huolimatta harvoin syödään silliä ja on enemmän brunssi kuin aa-
miainen. Pidetään vuosijuhlien, ja mahdollisesti muidenkin juhlien, jälkeisenä päivänä.
Killan sisätoimikunta, järjestää juhlia ja sitsejä (ks. Sitsit).
Akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään, juodaan, lauletaan ja iloitaan.
Servin Maijan tie. Toinen Teekkarikylän tiheästi asutuista alueista, joka myös Perhekylänä tunnetaan.
Servin mökki, Jämeräntaival 4. Yleinen sitsi- ja biletila.
Aallossa kuusikulmainen tupsulakki, jonka käyttöoikeuden voi saada aikaisintaan fuksivuoden Wap-
puna.
Otaniemessä laajalti käytetty WhatsAppin tyylinen, mutta ominaisuuksiltaan parempi sovellus.
Teekkarien tapa herättää huomiota jonkin tärkeäksi kokemansa asian puolesta.
Kolmannen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.
Matematiikan kieltä: ”Minä tiedän”. Myös ”Ei havaintoakaan miten tähän tulokseen päädyttiin, mut-
ta...” → ”Triviaalisti nähdään, että...”
Teekkarilakin koriste. Myös toisen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.
Teknologföreningenin, AYY:n ruotsinkielisen osakunnan, omistamasta hämmentävästä betonisesta 
rakennuksesta ja siellä sijaitsevasta ravintolasta käytettävä nimitys.
Ullanlinnanmäki Itäisen Satamakaupungin Kaivopuistossa. Laskiaisena mäenlaskun ja Wappupäi-
vänä picnic-silliksen tapahtumapaikka.
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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Otaniemen 
kampuskartta

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

2. TUAS-talo. Suuntaa tänne orientaatioviikon 
ensimmäisenä päivänä!

3. T-talo
4. Nanotalo
5. Konelafka
6. Kemianlafka
7. Maarintalo
8. Väre ja A Bloc. Täältä löydät ruokakauppoja ja 

metroaseman
9. Harald Herlin -oppimiskeskus, tuttavallisem-

min kirjasto
10. Alvarin aukio. Tavataan täällä Varaslähdössä!

11. AYY:n keskustoimisto eli Keto
12. Dipoli, yliopiston virallinen päärakennus
13. Otahalli ja Unisport
14. Otaranta. Kiljavan bussit lähtevät täältä!
15. TF, tuttavallisemmin Täffä
16. Otakaari 20 eli OK20
17. Otakaari 18 ja Ossinkulma. Täältä löydät Kauk-

kareiden etkot!
18. Servin mökki eli Smökki
19. Rantasauna eli Rantsu
20. Opiskelijakulttuurimuseo
21. Ossinlampi
22. YTHS:n toimipiste
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• Liity FK Fuksit 21 -ryhmään Facebookissa 
facebook.com/groups/fkfuksit21

• Lataa Telegram-sovellus ja liity FK Fuksit 21 
-ryhmään osoitteessa t.me/FKfuksit21

• Ilmoittaudu Varaslähtöön la 4.9. oheisella 
QR-koodilla tai osoitteessa  
ilmo.fyysikkokilta.fi/event/154

Muistathan vielä:

Siistiä saada sut mukaan Fyysikkokiltaan ja osaksi Aalto-yhteisöä! 
Tehdään ensi vuodesta ikimuistoinen!

– Henri, Anna, Kalle, Antti

HUOM! ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ LIITYT FACE-
BOOK- JA TELEGRAM-RYHMÄÄN JO KESÄLLÄ! Päivi-
tämme sinne viimeisimmät tiedot Varaslähdön ja orien-
taatioviikon toteutuksesta koronatilanteen puitteissa.

Seuraa Fyysikkokiltaa!
• Killan nettisivut: fyysikkokilta.fi
• Facebook: facebook.com/fyysikkokilta
• Instagram: @fyysikkokilta

http://facebook.com/groups/fkfuksit21
http://t.me/FKfuksit21
http://ilmo.fyysikkokilta.fi/event/154
http://fyysikkokilta.fi
http://facebook.com/fyysikkokilta
https://www.instagram.com/fyysikkokilta/


NAUTI KESÄSTÄ!

NIIN KIPPARISIKIN 
TEKEVÄT <3


