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Sisällysluettelo

Oppaan lukijalle
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Pitelet käsissäsi Fyysikkokillan fuksiaapista vuosimallia 2022. 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 jotakin on jäänyt epäselväksi.

Alfa & Omega

16 Fuksisyksyn läpileikkaus
Fyysikkokillan fuksiaapinen 2022
Julkaisija: Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulu
ja Fyysikkokilta ry
Päätoimittajat: Lotta Mäkinen, Tuomas Mäkelä
Painopaikka: Unigrafia, 2022
Painettu: 150 kpl
Kuvat: Elias Ylä-Jarkko, Severi Kasurinen, Leevi Rönty,
Fyysikkokilta ry, AYY
ISOt kiitokset Eliakselle ja Severille valokuvista, ne vievät
fuksiaapisen ihan uudelle tasolle. Kiitos myös kaikille tähän oppaaseen sisältöä tuottaneille! Lisäksi haluamme
kiittää Annaa ja Henriä prujuista, ISOvastaavaa Leoa ja
KV-vastaavaa Lauraa avusta ja muita vanhoja kippareita
inspiraatiosta foppaan tekoon.
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24 Fyysikkokilta
39 Aalto
52 ISOt ja fuksiryhmät
67 Teekkarikulttuuri

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
• Telegram-tiedotuskanava: t.me/fuksikipparit
• Telegram-ryhmä: t.me/FKfuksit22
• Varaslähtö su 21.8.: ilmo.fyysikkokilta.fi/event/323
Fyysikkokillan fuksiaapinen
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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
KAMOOM!
Suuret onnittelut upouudesta opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa Aalto-Yliopistoon! Olet saapunut aivan mahtavaan
paikkaan ja on siistiä saada juuri sinut meidän fyssalaisten opiskelijayhteisöön.
Me ollaan sun fuksikapteenit, Lotta ja Tuomas. Meidän tehtävänämme on johdattaa uudet fyysikkofuksit
koko ensimmäisen opiskeluvuoden lävitse ja tutustuttaa teidät Aalto-yhteisöön ja teekkarielämän saloihin.
Me emme suinkaan tee tätä kahdestaan, vaan mukana
matkalla ovat myös ISOvastaava Leo sekä hänen keräämänsä porukka mahtavia ISOja. Yhdessä me pidämme
huolen, että teillä kaikilla on mitä mahtavin fuksivuosi.
Vuosi pärähtää jo käyntiin elokuun loppupuolella, kun
pääsette tapaamaan toisenne Varaslähdön merkeissä.
Viikkoa myöhemmin käynnistyykin jo Orientaatioviikko,
jolloin joka päivä on luvassa juuri teille suunniteltuja
aktiviteetteja ja tapahtumia. Meininki ei tästä suinkaan
hidastu, vaan vauhti vain kasvaa pitkin vuotta kohti
mahdollista Wappua, jolloin saatatte päästä painamaan
teekkarilakin päähänne. Kaiken tämän lisäksi nyt on aivan erityinen vuosi olla fuksi, sillä tänä vuonna juhlitaan
teekkariuden 150-vuotista taivalta. Syksy onkin täynnä
erilaisia teekkariuden ilmentymiä ja marraskuussa koittaa kaksi viikkoa kestävät Teekkariperinneviikot. Kannattaakin jo varautua – fuksivuosi on rankka ja hektinen,
mutta kaikesta huolimatta erittäin palkitseva. Kaikkeen

4

Fyysikkokillan fuksiaapinen

kannattaa siis lähteä mahdollisimman ennakkoluulottomasti mukaan.
Yliopistossa on kuitenkin tärkeimpänä tarkoituksena
opiskella. Teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelulinja muodostaa laajan perusymmärryksen ympäröivästä maailmasta ja sen sovelluksista, mikä antaa hyvät
valmiudet niin jatko-opiskeluun kuin työelämään. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana sukellatte peruskursseilla matematiikan, fysiikan sekä ohjelmoinnin
maailmaan. Pääaineen valitsette vasta toisena opiskeluvuonna, joten fuksivuonna onkin hyvin aikaa löytää
omat mielenkiinnonkohteensa. Opiskelu yliopistossa
on lukio-opiskeluun verrattuna paljon itsenäisempää ja
aihekokonaisuudet ovat laajempia, eikä niitä ole tarkoitettu suoritettavaksi yksin. Alusta alkaen kannattaakin
opiskella porukalla, sillä aikaa kuluu yleensä vähemmän
ja yhdessä tekeminen on paljon hauskempaa!

Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Alun checklist

Orientaatioviikko

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

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

Ennen ekaa viikkoa

29.8. Kiljava

☐ Ilmoittauduin läsnäolevaksi yliopistoon.

☐ Maksoin YTHS-maksun KELAn nettisivulla.

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

☐ Aktivoin Aallon IT-tunnukseni...

30.8. FK x PT mahtiseikkailu

☐ ...ja seurasin Aalto-sähköpostiani.

Tiistai-iltapäivänä pääsette tutustumaan yhdessä Prosessiteekkarien kanssa Otaniemeen ja toisiinne ISOjen
ja tuutorien voimin järjestettävässä mahtiseikkailussa.
Valmistaudu hyppäämään opiskelijayhteisön hupaisiin
pyörteisiin!

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

☐ Hain asuntoa esim. AYY:ltä tai HOAS:ilta.
☐ Hain opintorahaa ja asumistukea.
Opiskelun aloittaminen voi tuntua välillä pelottavalta.
Edessä on monille ensimmäistä kertaa omilleen muutto
ja ympärillä on paljon uusia ja tuntemattomia ihmisiä.
Fyysikkokillassa teitä on kuitenkin vastassa ymmärtävä, lempeä ja lämmin yhteisö, joka on valmis ottamaan
teidät avosylin vastaan. Kiltamme kerää yhteen TFM- ja
QT-opiskelulinjojen opiskelijat, joiden kanssa voi vaikkapa hengailla kiltahuoneella luentojen välissä, tai
osallistua yhdessä killan järjestämiin tapahtumiin aina
liikuntakokeiluista uraexcursioihin, sitseihin tai vaikkapa
leffailtoihin. Fyysikkokilta on huikea yhteisö, jonne jokainen on erittäin tervetullut!
Vaikka fuksivuosi voi tempaista voimakkaasti mukaansa,
kannattaa kuitenkin välillä pysähtyä ja miettiä myös yli-

opiston ulkopuolista elämää. Kannattaa käydä lenkillä,
lukea hyvää kirjaa tai vaikka soittaa omalle läheiselleen.
Omasta hyvinvoinnista, ihmissuhteista ja jaksamisesta
on valtavan tärkeää pitää kiinni. Jos välillä tuntuu vaikealta tai jokin asia mietityttää, älä jää asiassa yksin. Me
olemme täällä teitä varten ja meidän hihasta kannattaa
vetäistä hyvin matalalla kynnyksellä tai laittaa viestiä. Me
autamme parhaamme mukaan!
Nyt on kuitenkin aikaa levätä ja ladata akkuja syksyä
varten. Vietä rauhallinen ja rentouttava kesäloma ja nähdään syksyllä!
Lotta ja Tuomas
Fuksikapteenit
fuksikapteeni@fyysikkokilta.fi
Telegram: @lottakm @makelatuomas

☐ Hain opiskelijakorttia tai latasin sähköisen opiskelijakortin.
☐ Latasin Telegram-sovelluksen...
☐ ...liityin Kipparien kuuma linja -tiedotuskanavalle...
☐ ...ja liityin vielä FK Fuksit 22 -ryhmään.
☐ Ilmoittauduin Varaslähtöön 21.8., ks. QR-koodi edellisellä sivulla.
☐ Tutustuin tähän oppaaseen huolellisesti.
Telegram on WhatsAppin tyylinen sovellus, joka on
Otaniemessä pääasiallinen viestintäkanava. Lataa siis
sovellus hyvissä ajoin, laita Kipparien kuuma linja seuraukseen osoitteessa t.me/fuksikipparit ja liity FK Fuksit
22 -ryhmään osoitteessa t.me/FKfuksit22

Maanantaina 29.8.

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

☐ Saavuin Kandidaattikeskukseen salin U2 eteen 9.00
mennessä, mukanani...
☐ ...henkilöllisyystodistus.
☐ ...tulostettu kuitti tai screenshot AYY:n jäsenmaksusta.

SAVE THE DATE: Varaslähtö 21.8.
Pääset tutustumaan kippareihisi, ISOihisi ja tuleviin
opiskelukavereihisi jo ennen orientaatioviikkoa Varaslähdössä! Saavu siis Alvarin aukiolle sunnuntaina 21.8.
klo 14 alkaen. Tunnistat meidät luonnonvalkoisista haalareista sekä killan fii-logolla varustetusta teltasta. Varaudu viettämään koko ilta hyvässä seurassa!
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31.8. Höntsäpelailua ja rentoutumista
Killan oma Hyvän olon toimikunta Hottis järjestää torstaina rentoa ja mukavaa ohjelmaa sekä mahdollisuuden
saunomiseen. Tämä päivä tarjoaa oikein hyvää rentoutumista menevään viikkoon!

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

2.9. SCImppaSCIvaa ja Otarantafestarit
Päivällä luvassa on perustieteiden korkeakoulun (School
of Science) eli SCI:n kiltojen yhteistä hengailua ja kisailua. Tämä on loistava mahdollisuus nähdä, keitä muita
SCI:llä oikein opiskelee.
Orientaatioviikko huipentuu syksyn upeimpiin bileisiin
eli Otarannassa järjestettäviin ulkoilmafestareihin! Niitä
edeltää meidän omat etkot, joilta pääsee kätevästi jatkamaan illan bileisiin!

☐ ...rahaa lounasta varten.
Skannaa ja imoittaudu
Varaslähtöön!

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

Ilmo löytyy myös osoitteesta
ilmo.fyysikkokilta.fi/event/323

☐ ...avoin ja reipas mieli!

Jossain välissä
☐ Hankin HSL:n matkakortin tai latasin HSL-sovelluksen...
☐ ...ja päivitin siihen tai siellä opiskelijastatuksen.

HUOM! ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ LIITYT TELEGRAM-RYHMIIN JO KESÄLLÄ! Päivitämme sinne viimeisimmät tiedot Varaslähdön ja orientaatioviikon toteutuksesta.

Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Tervehdys Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnasta!

Aalto University
Student Union

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja
sen ylioppilaskuntaan, jonka tunnistat myös kirjaimista AYY! Me
täällä ylioppilaskunnassa teemme
töitä sen eteen, että Aallossa voit
kokea maailman parasta opiskelijan elämää. Haluamme, että
jokaisella opiskelijalla on hyvä ja
turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhteisössämme, ja että jokainen
meistä saa tarvitsemansa tuen koko
opiskelun ajan.
Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maailmaan. Kannustamme sinua tutkimaan, kokeilemaan, oivaltamaan, oppimaan ja
nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä
pelkää, vaikka virheitä sattuu ja
oman paikkansa ja intohimonsa
löytäminen voi joskus olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua ja auttamassa vaikeissa
paikoissa.
Ollaan yhteyksissä!
Erik Halttunen
Hallituksen jäsen (Uuden opiskelijat,
Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)
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Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 15 000 taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon opetusta ja maailman
parasta opiskelijan elämää.
AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan palveluihin ja
opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tarjoaa jäsenilleen useita palveluita, kuten edullisia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia
juhlatiloja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toimivaa yhdistystä.

AYY numeroina
•
•
•
•
•
•

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

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuksista
osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa koskevan ajankohtaisen tiedon
maanantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedotteeseemme.
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY
AYY Housing
@ayy_fi
@ayyhousing
AYY_FI
Student Union AYY
Aalto University Student Union AYY
AYY Info
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Palvelut
Opiskelija-asuminen
AYY omistaa noin 2600 kohtuuhintaista opiskelija-asuntoa Helsingissä
sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja
vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asuntoja. Voit hakea omaa asuntoa heti,
kun saat vahvistuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta yliopistolta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja
pääkaupunkiseudun ulkopuolelta
muuttavat opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Ylimääräisen hakijapisteen saa, kun hakee
ensimmäisen vuoden opiskelijana
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän
pisteen saadakseen on asuntoa
haettava viimeistään heinäkuun tai
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.

kelijaedustajaksi ja päästä vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin.
AYY:n ylin päätöksentekoelin on
edustajisto, joka valitaan vaaleilla.
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat
äänioikeutettuja ja voivat asettua
ehdolle. Edustajiston jäsenet pääsevät päättämään ylioppilaskunnan
tavoitteista ja linjauksista. Seuraavan kerran edustajistovaalit pidetään tänä syksynä.

Opiskelijakulttuuri
Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminta ja monenkirjavat tapahtumat ovat oleellinen osa aaltolaista
opiskelijakulttuuria ja Aalto-yhteisöä. Vuoden kohokohtina toimivat
Wapun tapahtumat, vuosijuhlat,
laskiaisrieha ja monet muut tapahtumat heti orientaatioviikosta lähtien.

Edunvalvonta ja
vaikuttaminen

Tapahtumien taustalla ovat ylioppilaskunnan lisäksi vapaaehtoiset,
jotka toimivat jaostoissa ja toimikunnissa. AYY:ssa toimii kuusi jaostoa: Yhteisöjaosto Aava, Kampusjaosto, Teekkarijaosto, Museojaosto,
UO-jaosto ja edunvalvonnan johtoryhmä eli tuttavallisemmin EduJory.
Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyksystä, ja siitä tiedotetaan AYY:n viestintäkanavissa.

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

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

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

Fyysikkokillan fuksiaapinen
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dollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin
tulevissa tapahtumissa!
Remontin ja brändiuudistuksen
kokenut AYY:n uudistunut Opiskelijakulttuurimuseo toivottaa kaikki
tervetulleeksi perehtymään opiskelijakulttuurien historiaan.

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

Stipendit ja
projektiavustukset
Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahastolta projektiavustusta kaveriporukalla tai yhdistyksen voimin järjestettävälle projektille. Voit myös hakea
AYY:n myöntämiä stipendejä.

Opiskelijaedut
Saat käyttöösi digitaalisen tai muovisen opiskelijakortin, jolla todistat
opiskelijastatuksesi (kortin toimittaa Frank). Näyttämällä opiskelijakorttiasi sinulla on 1.8. alkaen
oikeus satoihin etuuksiin, kuten
Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja alennettuun opiskelijalounaaseen opiskelijaravintoloissa. Myös
pääkaupunkiseudun julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on
HSL-alueella ja olet päivittänyt
matkakorttiisi opiskelijastatuksen
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HSL:n palvelupisteellä. Listan kaikista opiskelijakortilla saatavista
eduista ja alennuksista löydät Frankin nettisivuilta frank.fi.
Digitaalinen opiskelijakortti Frank
App on virallinen opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida
käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet ilmoittautunut läsnäolevaksi yliopistoon
ja maksanut AYY:n jäsenmaksun.
Muiden korttivaihtoehtojen hinnat
voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit
myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että muoviseen opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteista löytyy Frankin sivuilta
osoitteesta frank.fi.
Kun olet saanut muovisen opiskelijakortin, muista hakea siihen myös lukuvuosivuositarra AYY:n palvelupisteeltä!
Saat samalla myös muuta neuvontaa
ja maksuttoman Design Notebookin.

Opiskelijapalveluiden
tervehdys
Opiskelijapalveluiden tervehdys
Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Perustieteiden korkeakouluun!
Mitä teen, kun en tiedä mille kursseille piti ilmoittautua?
Missä se luentosali on? Haittaako, jos en pystykään opiskelemaan ihan mallilukkarin mukaan? Miten suunnittelen opintoni? Huoli pois, fuksi! Me kaikki opiskelijapalveluissa autamme sinua matalalla kynnyksellä. Tapaat
meidät heti ensimmäisenä päivänäsi kampuksella.
Kussakin pääaineessa on opintosihteeri ja suunnittelija/
koordinaattori, jotka auttavat sinua opintoihin liittyvissä
asioissa aina ekasta päivästä valmistumiseen saakka.
Älä siis liian kauan mieti asioita yksin, vaan laita viestiä,
varaa aika tapaamiseen tai soittele. Palvelemme sinua
kampuksella ja verkossa.
Tutustu palveluihimme ja opetussuunnitelmaan Into-portaalissa:
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/
Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
Opiskelijapalvelut löydät Otaniemessä Tietotekniikan
talon päädystä, (Konemiehentie 2) ruokalan ja kirjaston
jälkeen.
Nähdään orientaatioviikolla!
Terkuin SCI-koulun opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut auttavat sinua
opintoihin liittyvissä asioissa aina
ekasta päivästä valmistumiseen
saakka!

Yliopiston orientaatio
Aikataulu yliopiston järjestämälle alun orientaatiolle
löytyy osoitteesta
into.aalto.fi/display/fikandsci/
Opintojen+aloittaminen
Kaikesta tiedotetaan myös killan kanavilla!

Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Terveydenhuolto
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut, jotka ovat
käytettävissä terveydenhoitomaksun maksaneille korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille. Saat YTHS:ltä
apua yleisterveyden, suunterveyden ja mielenterveyden
alueilla.

omatoimisesti maksettava Kelalle ylioppilaiden terveydenhoitomaksu. Se maksetaan kaksi kertaa vuodessa:
syyslukukauden maksu syyskuun loppuun ja kevätlukukauden maksu tammikuun loppuun mennessä. Ennen
vuotta 2021 maksu on peritty ylioppilaskunnan jäsenmaksun yhteydessä.

Läsnäoleviksi

Lisätietoja löytyy osoitteesta yths.fi.

ilmoittautuneiden

opiskelijoiden

on

Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa
sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä,
palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien
webinaareihin.
TEK on 77 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen
yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun muassa aikamme suuria
kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja modernin
työelämän haasteisiin.
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
Terveisin,
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Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: sarasiivola
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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

H

ei moi! Suurimmat onnittelut opiskelupaikasta ja
tervetuloa opiskelemaan teknillistä fysiikkaa ja matematiikkaa! Olen Fyysikkokillan vuoden 2022 opintovastaava ja hoidan siis opintoasioita ja edunvalvontaa
meidän killassamme.
Tässä olisi muutama itsellenikin aikoinaan tärkeää vinkkiä opintojen aloittamista ja muutenkin elämää varten.
Vinkit eivät ole tärkeysjärjestyksessä ja opiskelijana tulet
tarvitsemaan myös paljon muita taitoja. Vinkkeihin voi
olla hyvä palata vielä syksyllä tai myöhemmin, kun opinnot lähtevät kunnolla käyntiin.
1. Löydä oma opiskelurytmi ja -tavat. Yliopistossa
aloittaessa voi oma lukujärjestys näyttää aika tyhjältä.
Tämä on kuitenkin vain illuusio, sillä vain virallisiin luento- tai laskuharjoitustilaisuuksiin osallistuminen harvoin
riittää kursseilla pärjäämiseen, saati sitten hyvään oppimiseen. Oikeasti suuri osa opiskelijan työstä tapahtuu
virallisen lukujärjestyksen ulkopuolisella ajalla ja niinpä
on tärkeää osata itse aikatauluttaa sopivasti aikaa opiskelua varten.

2) Opiskele yhdessä muiden kanssa. TeFy:n kurssit
ovat tunnetusti haastavia. Onneksi useilla kursseilla
on mahdollisuus tehdä yhteistyötä kavereiden kanssa.
Tämä ei tarkoita suoraa kopioimista toisen vastauksesta,
ns. prujaamista, vaan yhteistä keskustelua ja pohdintaa
asioiden ymmärtämiseksi. Yhdessä opiskelu on myös
varsinkin alkuun hyvä tapa oppia tuntemaan kanssaopiskelijoita.

3. Muista myös opiskelun ulkopuolinen elämä. Yliopisto on ennen kaikkea kasvamisen paikka, johon ei
tulla ainoastaan suorittamaan tutkintoa vaan myös etsimään omaa paikka yhteiskunnassa ja oppimaan elämisen taitoja. Opiskelun ohessa onkin tärkeää pitää huolta
omasta terveydestä ja jaksamisesta. Yliopistoyhteisöstä
löytyy myös valtavasti erilaisia harrastusmahdollisuuksia omien kiinnostusten mukaan. Oma oppini on jättää
omaan aikatauluun riittävästi luppoaikaa rentoutumista,
ystäviä ja liikuntaa varten.

4. Unohda täydellisyys. Sanat perfektionismi ja kunnianhimo ovat asioita, jotka voi yhdistää moneen pääai16
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neitamme lukevaan. Nämä eivät itsessään ole huonoja
tai hyviä ominaisuuksia, mutta asioita, jotka on hyvä
tunnistaa itsessä. Oma vinkkini on asettaa todellinen
oppiminen ja opinnoissa jaksaminen aina etusijalle täydellisten suoritusten jahtaamisen sijaan. Kärsivällisyys ja
usko omaan tekemiseen kyllä palkitaan, vaikka vaikeat
kurssit eivät aina menisikään nappiin.
5. Osaa etsiä myös apua. Jos noudatat aiempia vinkkejä, niin pääset jo varmasti pitkälle. Aina tulee kuitenkin
yllätyksiä eteen elämässä: deadlinet paukkuvat, elämässä tapahtuu jokin muutos tai huomaatkin, että sinulle
on ilmaantunut liikaa velvollisuuksia. Avun etsiminen
kavereilta, yliopiston henkilökunnalta tai muualta on
aina sallittua. Tärkeintä on osata tunnistaa itsessä tarve
avulle ja uskaltaa myös hakea sitä!
Kannustan vielä kaikkia pitämään avoimen mielen opintoja ja opiskelijaelämää kohtaan. Monet ovat saattaneet
tulla TeFy:lle, koska omaa ajatusta ammatista tai tulevaisuuden urasta ei ole vielä muodostunut. Voin omasta
puolestani sanoa, että olet tullut juuri oikeaan paikkaa!
Jos sinulle tulee mitään kysyttävää opintoihin liittyen,
minuun voi aina olla yhteydessä. Vielä kerran, onnea
opiskelupaikastasi ja toivottavasti nähdään syksyllä Otaniemessä!
Lämpimästi tervetuloa!

Into Pääkkönen
Opintovastaava
opintovastaava@fyysikkokilta.fi
Telegram: @opintovastaava
Fyysikkokillan fuksiaapinen
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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.

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.

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.

Termodynamiikka
Periodi II
Ohjelmointi 1
Periodi I-II
Ohjelmointitaito kuuluu jokaisen
tieteenharjoittajan akateemiseen yleissivistykseen. Kurssi kestää koko syksyn, jonka
aikana ehditään sekä syventyä perusteisiin
että harjoittaa luovaa ongelmanratkontaa.
Kurssi on perinteisesti työläs mutta
palkitseva.

Hieman perinteisempää linjaa edustaa
tämä fysiikan kurssi, jolla pureudutaan
termodynamiikan perusteisiin. Tarjolla
on termodynamiikan pääsääntöjä,
termodynaamisia potentiaaleja
ja prosesseja sekä statistista
mekaniikkaa.

Fuksisyksyn
tapahtumatarjontaa
21.8.

Varaslähtö

29.8.

Kiljava

30.8.

FKxPT mahtiseikkailu

31.8.

Hottiksen höntsäpelit ja rentoutus

1.9.

Otasuunnistus

2.9.

Otarantafestarit

8.9.

Stadisuunnistus

10.9.

Fissio

11.9.

Fission sillis

12.9.

Laulusauna

19.9.

Teekkarikulttuurisitsit

27.9.

Fuksiexcu

30.9.

Otatarhan ajot

24.10.

Fuksiryhmien ilta

30.10.

SCI-sitsit fukseille

14.11.

Fuksien juhlasitsit

27.-29.11. Otacruise
1.12.
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Fukseilla on Otaniemessä ihan
erityinen asema: on paljon tapahtumia,
jotka järjestetään erityisesti teitä
varten. Kannattaa siis pistää nämä
päivämäärät jo kalenteriin!

Fyysikkokillan pikkujoulut
Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Dekaanin tervehdys

A

rvoisat uudet opiskelijat – ärade nya studenter dear incoming students! Tervetuloa Aalto-yliopistoon, sen perustieteiden korkeakouluun ja onnitteluni
erinomaisesta opiskelupaikan valinnasta! Välkomna till
Aalto-universitetet, till högskolan i grundvetenskap. Jag
gratulerar för ett utmärkt val av studieplats! Welcome to
Aalto University, and congratulations for an excellent
choice of where to study!
Kahden vuoden poikkeustila etäopiskeluineen on nyt
(toivottavasti) ohi, ja pääsette aloittamaan opinnot jopa
aiempaa paremmassa tilanteessa. Kampus on taas
täynnä toimintaa, sekä opiskelua että opiskelijaelämää.
Lisäksi olemme korona-aikana oppineet toteuttamaan
ajasta ja paikasta riippumatonta sähköistä opetusta
tehokkaasti. Nyt haetaan parhaita ratkaisuja hybridioppimiseen. Opiskelijayhteisössä mukana oleminen, verkostoituminen ja yhdessä oppiminen on aivan keskeistä
niiden taitojen ja valmiuksien hankkimisessa, joilla tehdään huipputiedettä tai ratkaistaan suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tämän ohella voidaan hybriditoteutuksilla tukea aiempaa paremmin erilaisia oppijoita
ja elämäntilanteita. Opiskelu ei ole koskaan ollut yhtä
monipuolista kuin mitä teille on nyt tarjolla!

sut, tiivis aine ja materiaalifysiikka, teknologiapohjaisen
liiketoiminnan luominen ja muutos, datatiede, tekoäly
ja ohjelmistotekniikka, sekä terveysteknologia ja neurotiede. Perustutkimuksen lisäksi yrittäjyys ja start-up-kulttuuri ovat koululle tärkeitä.
Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppimisen kehittäminen. Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat
tekniikan ja talouden. Haluamme luoda edellytykset ja
tarjota ympäristön monipuolisiin, perinteiset rajat ylittäviin opintoihin. Uutta voidaan kuitenkin rakentaa vain,
jos opinnot ja tulevan insinöörin työ perustuvat vankalle
osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityistä huomiota kandidaattiopintojen sisältöön ja sujuvuuteen. Tekniikan
kandidaatin tutkinto on lyhyt, mutta huomaat voivasi
itse pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.
Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mukaan kansainväliseen yliopistoyhteisöön, jossa erilaiset kulttuurit
kohtaavat laboratorioissa, luentosaleissa, ryhmätöissä
ja kampuksen arjessa. Aalto-yliopisto tukee ja kannus-

taa vaihto-opiskelua ulkomailla mm. erilaisten yhteistyöverkostojen ja stipendien avulla. Tämä mahdollisuus
kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen kannattaa
käyttää hyväksi.
Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muutos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, koska opiskelija on itsenäinen ja vastuullinen toimija: mitä opiskelet, koska, ja
miksi? Korkeakoulu haluaa yhdessä kiltojen kanssa auttaa tässä sinua – ”kysy rohkeasti”. Opintojen tavoite on
vauhdikkaasti suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto,
ja valmistuminen osaavaksi, kansainvälisen tason diplomi-insinööriksi. Me Aalto-yliopistossa haluamme, että
tutkintosi johtaa haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapoluilla. Yhteys Aaltoon säilyy myös täältä lähtemisen jälkeen, 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, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky
ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää suuntaa
kehitykselle.

Jouko Lampinen
Dekaani
Aalto SCI

Tiesitkö, että...?
Jouko Lampinen on myös vanha
fyysikko, tosin Kuopion yliopiston
puolelta.

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi School of
Science, lyhenteenä Aalto SCI – tunnetaan korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta. Kouluumme haetaan viiteen hakukohteeseen kandidaattitutkintoa varten (teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotekniikka,
informaatioverkostot, tuotantotalous ja uutena teknillinen psykologia). Lisäksi koulumme vastaa englanninkielisessä tekniikan alan kandidaattiohjelmassa kahdesta
pääaineesta, Data Science ja Quantum Technology.
Kandin jälkeen meillä on tarjolla lukuisia maisteriohjelmia sekä kansainvälisiä yhteisohjelmia, mm. European
Institute of Technologyn (EIT) verkostossa. Koulun hakukohteet ovat tekniikan ja luonnontieteiden alan halutuimpien joukossa koko maassa.
SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tulevaisuuteen
tähtäävä opiskelijakeskeinen opetus. Parannamme maailmaa kansainvälistä tunnustusta saaneen korkeatasoisen tutkimustyön avulla. Perustieteiden korkeakoulussa
tutkimustyön ytimessä ovat kehittyneet energiaratkai-
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www.polyteknikkojenkuoro.fi/koelaulut

Founded in 1975, Aalto University’s mixed choir
Dominante is an active and ambitious ensemble
in the field of Finnish choral music.

More information on
22

www.dominante.fi
Fyysikkokillan fuksiaapinen

www.dominante.fi
#dominantechoir
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Puheenjohtajan tervehdys

FYYSIKKOKILTA
Kiltamme historia sai alkunsa jo yli 75
vuotta sitten. Seuraavilla sivuilla
pääset tutustumaan killan
toimintaan, raatiin sekä
kiltahuoneeseen. Lisäksi voit lukea
kiltalaisten uramahdollisuuksista ja
-kokemuksista.

T

ervehdys, uusi Teknillisen fysiikan ja matematiikan
tai Quantum Technology -linjan fuksi! Ensimmäiseksi suuret onnittelut sisäänpääsyn johdosta, ja mahtavasta opinahjon valinnasta!
Meikäläinen on Antti Karjasilta, ja toimin tämän vuoden Fyysikkokillan puheenjohtajana. Ensin se virallinen
osuus: Fyysikkokilta on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan alla toimiva rekisteröity yhdistys, joka kokoaa yhteen Teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum
Technology -linjojen opiskelijat (tuttavallisemmin TFM ja
QT). Kilta täytti tänä vuonna 75 vuotta, ja jäseniäkin on
nykyään yli 600. On upeaa, että juuri Sinä olet liittymässä
joukkoomme, ja toivon vilipittömästi, että löydät oman
paikkasi killassa!
Mitäs kilta sitten oikeastaan tekee? Kaikkea mitä pystyy
kuvittelemaan, ja vähän enemmänkin. Killan toimintaa
pyörittää allekirjoittaneen johtama 12 hengen hallitus,
jota meillä kutsutaan raadiksi. Kaikki raatilaiset ovat
huikeita tyyppejä, ja heihin voi olla aina yhtyedessä, jos
jokin askarruttaa Raadista pääset lukemaan tarkemmin
muutaman sivun päästä. Lisäksi toimintaa on mukana
mahdollistamassa huima joukko toimihenkilöitä erilaisissa viroissa. Toiminta perustuu täysin vapaaehtoisuuteen, ja se näkyykin siinä miten hommia tehdään; hyvällä asenteella ja sydämellä. Killan toiminta on erittäin
monimuotoista, näkyvimpänä ovat erilaiset tapahtumat,
kuten juhlat, saunaillat, liikunta- ja kulttuuritapahtumat,
ja yritysvierailut. Kilta myös ajaa jäsentensä etuja sekä
opintojen että työelämän osalta; killan edustajia on mukana koulun päätöselimissä valvomassa, että opiskelijoiden oikeudet toteutuvat, ja yritysmaailman kanssa
tehdään yhteistyötä, jonka avulla mahdollistetaan toimintaa ja markkinoidaan mielenkiintoisia työpaikkoja ja
uramahdollisuuksia jäsenille. Killan toiminnasta löytyy
vielä tarkemmin tietoa tämän kirjasen loppupuolelta,
suosittelen lukemaan huolella! Sinulle killan toiminnasta näkyvin osa tulee todennäköisesti olemaan fuksikasvatus, josta ovat vastuussa ihanat fuksikapteenimme,
ISOvastaava, ja heidän tukenaan loistavat ISOmme! He
ovat teitä kaikkia fukseja varten, ja heidän puoleen voi
kääntyä aina!
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Opinnoista olette todennäköisesti kuulleet jo aikaisemmin, ja mikäli ette jo niin tehneet, suosittelen erittäin
vahvasti lukemaan opintovastaavamme Inton palstan.
Yliopisto-opinnot tarjoavat aivan uudenlaisia haasteita,
mutta myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja asioita. Itsenäisyyden merkitys korostuu opinnoissa hyvin
paljon, kun opettajat eivät katso enää samalla tavalla perään kuin aikaisemmin koulupolulla. Apua silti saa aina
kysymällä, sekä kurssien vetäjiltä että kanssaopiskelijoilta. Jokainen oppii itselleen parhaiten sopivalla tyylillä,
mutta ainakin itselleni yhdessä asioiden pohtiminen on
erittäin mukavaa. Lisäksi on hyvä muistaa, että akateemiseen vastuun vastapainona on akateeminen vapaus;
opintojen suunnittelussa ja tahdissa on huomattavasti
enemmän vapautta. Kannattaa myös muistaa, että täällä
ollaan oppimassa: On täysin ok, että kaikkea ei opi heti
tai täydellisesti, ja arvosanoja ei kannata tuijottaa sokeasti. Huolehdi omasta jaksamisestasi, niin opinnotkin
tuntuvat mielekkäämmiltä.

Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Olet varmasti kuullut (ja tulet kuulemaan) erilaisia neuvoja liittyen opiskeluaikaan, joten lisäänpähän omanikin
tähän: Uskalla nauttia ja haastaa itseäsi. Opintoihin kannattaa toki kiinnittää huomiota, mutta erilaiset ihmissuhteet ja kokemukset ovat aivan yhtä tärkeitä, elleivät
tärkeämpiä. Kliseisesti sanotaan, että opiskeluaika on ihmisen parasta aikaa, mutta neljän vuoden kokemuksella
on myönnettävä, että pitää paikkansa. Killan toiminnan
lisäksi Otaniemestä löytyy häkellyttävä määrä erilaisia
yhdistyksiä ja toimijoita, jotka järjestävät ainutlaatuista toimintaa. Kannattaa suhtautua avoimesti kaikkeen
vastaantulevaan; kaikki asiat eivät välttämättä nappaa,
mutta tarjontaa on niin paljon, että uskon rehellisesti
jokaiselle löytyvän jotakin. Ainakin itse olen tutustunut
aivan huikeaan porukkaan ja päässyt kokemaan asioita,
joita en olisi osannut kuvitellakaan!

Vielä kerran suuret onnittelut. Toivon sinulle erittäin hyvää fuksivuotta ja nautinnollista teekkarielämää opiskeluaikanasi.
Eipä mulla varmaan muuta. Tervetuloa Fyysikkokiltaan!

Antti Karjasilta
Puheenjohtaja
puheenjohtaja@fyysikkokilta.fi
Telegram: @anleju

1948

Fyysikkokilta perustetaan perustamiskokouksessa

2011

Perustieteiden korkeakoulu perustetaan.

13.2.1947.

2013

Fyysikkokillan kiltanauha otetaan käyttöön. Fyysikoiden

Fyysikkokillan ensimmäiset vuosijuhlat järjest-

ja keemikoiden välinen lumisota päättyy tasapeliin ja

etään Vanhan Polin yläsalissa.

rauhansopimus solmitaan.

Muutto Otaniemeen.

1965

Teknillisen matematiikan linja perustetaan.

1970

Ensimmäinen Fuksiaapinen lähetettiin fukseille.

1976

Ensimmäinen Kvantti julkaistaan.

1980

Fyysikkokillan vuosijuhlat nimetään Fuusiok-

2021

si. Ensimmäiden sodanjulistus fyysikoiden ja

2022 kevät Fyysikkokilta täyttää 75 vuotta. Fyysikkokillan fuksit

julkaistaan.
Fyysikkokillan fuksit voittavat Otaniemen jäynäkilpailun.

peräkkäin.

Fyysikkokillan fuksit voittavat Fuksipeijaiset ja
saivat lakit Wappuaattona ensimmäisenä.
Fyysikkokilta täyttää 50 vuotta. Fiisut julkaistaan
kovakantisena kirjana.

2002

Fyysikkokilta rekisteröityy yhdistykseksi.

2004

Fyysikkoalumni ry perustetaan.

2006

ManManin ensimmäinen esitys.

2007

Ensimmäinen Fyysikkospeksi American Spy.

2008

Fyysikkokillan fuksit voittavat Fuksipeijaiset.

2010

Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa, kun entiset
26

Fyysikkokilta juhlii 70-vuotiasta taivaltaan. Historiateos

voittavat Otaniemen jäynäkilpailun toisena vuotena

kertaa.

1997

2017

Luonnonvalkoiset Fyysikkokillan haalarit ensimFiisut - killan laulukirja - julkaistaan ensimmäistä

1995

seensa Kandidaattikeskukseen StudentHubin viereen.

keemikoiden välillä.
mäisen kerran käytössä.
1984

2016

Fyysikkokillan kiltahuone muuttaa nykyiseen osoittee-

1959

1981

TKK, HSE ja TaIK yhdistyvät.
Fyysikkokillan fuksiaapinen

Minä juhlavuonna pääset opintosi aloittamaankaan!
Teekkarius täyttää vuonna 2022 150 vuotta. Tämä juhlavuosi
on erityinen kaikille teekkareille ja teekkarihenkisille, ja
sen kunniaksi järjestetään erilaisia tapahtumia ja muuta
menoa
läpi
koko
vuoden.
Tempaudu
siis
mukaan
riemukkaaseen juhlavuoteen ja juhli pitkää historiaamme!
Tämän teekkari-aiheisen risitkon avulla voit testata jo
kerätyt tietosi teekkariudesta, tai oppia uutta!

Fyysikkokilta läpi vuosien
1947

ONNITTELUT, TUORE
TEEKKA-TO-BE!

2022 syksy Sinusta tulee fyssafuksi!

1. Kaikista teekkareista ei tule
diplomi-insinöörejä. Myös nämä
taloista ja tiloista kiinnostuneet
tyypit ovat teekkareita!
2. Teekkarien suosiossa oleva,
improvisaatiota, musiikkia, tanssia ja
huumoria yhdistelevä opiskelijavoimin
toteutettu teatteriesitys
3. Teekkareita on Suomessa monella
paikkakunnalla. Osaatko nimetä kaikki?
Ristikkoon kaivataan Tampereen
teekkarikaupunginosaa.
4. Tekkari ei pidä päässään
hattua, vaan mustavalkoinen
päähineemme on nimeltään
teekkari...
5. Teekkariainejärjestö
6. Kevään suurin riemujuhla,
teekkareiden joulu!
7. Alunperin teekkarien Suomen
opiskelijakulttuuriin tuoma
opiskelijan vakioasu, yleensä täynnä
merkkejä
8. Antiikin kreikassa suosittu rakennustyyppi, Otaniemen maamerkki
9. Ensimmäisen vuoden opsikelija eli...
10. Erityisesti teekkareiden suosima akateeminen pöytäjuhla

lue lisää ja tutustu:

@Teekkarius150

teekkarius150.fi
Fyysikkokillan fuksiaapinen
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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!

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

IE
Emma Tonteri ja Julia Virtanen
Isäntä ja emäntä, tuttavallisemmin IE, ovat päävastuussa
Fyysikkokillan tapahtumien järjestämisestä. IE:n homma
ei todellakaan ole pelkkää ruuanlaittoa, vaan myös tapahtumien suunnittelua aikatauluja ja budjettia myöten, koristelua, roudausta, kommunikointia moneen eri
suuntaan, varaston hoitoa sekä toimikunnan vetämistä.

Puheenjohtaja
Antti Karjasilta
Puheenjohtaja on vastuussa killan toiminnan pyörimisestä. Puheenjohtaja on raatilaisten tukipilari. Hän koordinoi raatilaisia ja varmistaa, että sovitut asiat hoituvat
ajallaan. Muihin tehtäviin lukeutuu esimerkiksi kokousten esityslistojen laatimista, hallintoasioiden hoitamista
ja yhteydenpitoa dekaaniin ja korkeakouluun sekä muihin tahoihin.

Varapuheenjohtaja
Laura Heikkilä
Varapuheenjohtaja hoitaa killan hallinnollista puolta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Näkyvin varapuheenjohtajan hallinnollisista tehtävistä on kirjata raadin ja killan
kokousten päätökset pöytäkirjoihin. Lisäksi varapuheenjohtaja vastaa killan toimihenkilöiden, eli tuttavallisemmin toimareiden, virkistäytymisestä ja koulutuksista
vuoden mittaan.

Yrityssuhdevastaava
Petteri Koskiahde
Yrityssuhdevastaavan vastuulla on killan yrityssuhteet ja
niiden vaaliminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yritysvierailuiden järjestämistä sekä varainhankintaa sponsorirahojen muodossa. Yrityssuhdevastaava järjestää myös
uratapahtumia ja lähettää uratiedotteita kiltalaisille. Yrityssuhdevastaava johtaa killan yrityssuhdejaosta, joka
toimii tärkeänä apuna yrityssuhdevastaavalle kaiken
edellä mainitun järjestämisessä.

Opintovastaava
Into Pääkkönen
Opintovastaava edustaa killan opiskelijoita yliopiston
hallinnollisissa elimissä sekä koordinoi opiskelijatutoreiden ja opintojaoksen toimintaa. Opintojaokseen kuuluu opintovastaavan tukena toimivia opintoadjutantteja,
edellisen vuoden opintovastaava sekä abitoimikunta,
joka markkinoi TFM- ja QT-opintolinjoja lukiolaisille.

Rahastonhoitaja
Laura Rautiainen
Rahastonhoitajan vastuulla ovat killan rahat ja rahaliikenne. 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 lopussa tilinpäätöksen.

Viestintävastaava
Jaakko Johansson
Viestintävastaava kokoaa ja lähettää killan jokaviikkoisen 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 devaajia.

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

KV-vastaava
Laura Utriainen
KV-vastaava huolehtii uusista vaihto- ja maisteriopiskelijoista ja järjestää killalle kansainvälisyystapahtumia. Hän
varmistaa, että ulkomaalaiset opiskelijat tuntevat olonsa
tervetulleiksi killan toimintaan, sekä auttaa heitä käytännön asioissa yhdessä KV-ISOjen kanssa. KV-vastaava johtaa ulkojaosta, joka vastaa killan suhteista muihin alan
järjestöihin.
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KVANTTI

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

Kvantti on Fyysikkokillan neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä kiltalehti. Se ottaa kantaa opiskelijaelämää koskettaviin ja ajankohtaisiin aiheisiin, killan
kuulumisiin sekä muihin fyysikkoja askarruttaviin
kysymyksiin. Lehti sisältää tietysti myös sopivassa
määrin huumoria ja toimituksen luovuudenpurkauksia. Vuonna 1976 alkaneella taipaleellaan
lehti on niittänyt mainetta laadukkaalla sisällöllään ja vaikeidenkin aiheiden käsittelyllä. Kvantin
toimitus koostuu opiskelijoista, ja toimintaan voi
lähteä mukaan jo fuksina ja ilman aiempaa kokemusta, mikäli kirjoittaminen, graafinen suunnittelu tai valokuvaaminen kiinnostaa. Vuosien saatossa julkaistuja lehtiä pääsee lukemaan Kvantin
nettisivuilta kvantti.ayy.fi.

Speksi on koko illan
opiskelijamusikaaliteatteri, jossa
myös yleisö pääsee vaikuttamaan
siihen, mitä lavalla tapahtuu!
Fyysikkospeksi on killan ikioma speksi - jotain, mitä yhdelläkään muulla killalla Otaniemessä ei ole! Fyysikkospeksi on myös
tiettävästi maailman ainut myös englanniksi esitettävä speksi. Edellinen speksi,
”Kaikki pelissä”, esitettiin syksyllä 2021.
Uusi speksi tuotetaan aina kahden vuoden
välein ja seuraava speksi esitetään syksyllä
2023. Sinullakin on siis loistava mahdollisuus lähteä mukaan tekemään seuraavaa
speksiä! Speksin rekryt ovat keväällä, speksiä tehdään ja harjoitellaan ahkerasti koko
kesä ja kaikki huipentuu syksyn näytöksiin
ja perinteiseen Ruotsin kiertueeseen.
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FK KOHELLUS
FK Kohellus on Fyysikkokillan virallinen urheilujoukkue, jonka riveissä jokainen kiltalainen pääsee nauttimaan kaikenlaisesta urheilusta pilke
silmäkulmassa. Tavoittelemme Kohelluksessa
aina intohimoisesti voittoa, mutta tärkeintä on
kuitenkin hauskanpito ja hyvä meininki. Kohellus
osallistuu vuosittain erilaisiin Unisportin järjestämiin palloilusarjoihin, joissa kilpailemme muiden
kiltojen joukkueita vastaan. Lajit määräytyvät kiltalaisten omien kiinnostuksen kohteiden mukaan
ja uusia lajiehdotuksia otetaan aina vastaan. Viime vuonna Kohellus kamppaili futsal-, sähly- ja
lentopallosarjoissa, mutta aikaisempina vuosina
on pelattu myös salibandya ja jalkapalloa. Osallistuakseen ei tarvitse olla ammattilainen, vaan
kaikentasoiset otetaan innolla mukaan!

Fyysikkokillan fuksiaapinen
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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. Pääset fuksiryhmäsi kanssa tutustumaan kiltikseen jo heti
orientaatioviikolla.
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Häirintäyhdyshenkilöt
Hei! Me olemme Severi, Tuomas, Anna, Janette ja Kasper, Fyysikkokillan häirintäyhdyshenkilöt. Häirintäyhdyshenkilöiden tehtävä on tarjota tukea, keskustelukanava
sekä toimenpiteitä kaikille kiltalaisille sitä tarvittaessa.
Lisätietoa löytyy osoitteesta fyysikkokilta.fi/hairintatiSeveri Kasurinen @severikasurinen, Tuomas Lebedeff @TuomasLeb,
Anna Huttunen @annahuttunen, Janette Setälä @janettesetala, Kasper Väistö @KassuVaisto
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Yrityssuhdevastaavan
tervehdys

M

orjesta fuksi ja onnittelut opiskelupaikasta!

Olen Petteri Koskiahde, 3. vuoden matematiikan ja
systeemitieteiden opiskelija. Toimin Fyysikkokillan eli
tulevan ainejärjestönne yrityssuhdevastaavana. Toimenkuvaani kuuluu yrityssuhteiden vaaliminen killan ja
yritysten välillä.
Me Fyysikkokillassa teemme laajamittaista yhteistyötä eri yritysten kanssa. He maksavat meille siitä, että
saavat näkyä killan tapahtumissa ja tuotteissa - kuten
vaikka tulevissa opiskelijahaalareissanne. Järjestämme
yritysten kanssa myös toimintaa, kuten yritysvierailuja,
eli tutummin excursiota. Näillä vierailuilla tutustumme
yritysten toimintaan ja kuulemme uratarinoita. Pääsette
osallistumaan näille vierailuille useita kertoja vuodessa
fuksivuodestanne lähtien.
Kaikkea kommunikointia ja järjestelyä yrityksille en kui-

Kiltalaisen uratarina
tenkaan tee yksin. Apunani toimii killan yrityssuhdejaos,
tutummin Ysäri, jonka kanssa jaamme vastuuta uratapahtumien järjestämisestä sekä kommunikoinnista yritysten kanssa. Ysäriin voit hakea vuoden lopulla samaan
aikaan kuin muihinkin vapaaehtoishommiin killassa,
suosittelen :)

”Yritysmaailmassa me fyssalaiset
olemme haluttuja osaajia”
Saatoit alussa ihmetellä, miksi ihmeessä yritykset haluavat saada näkyvyyttä meidän keskuudessamme. Vastaus
siihen ei ole sen kummemmin salaisuus kuin nöyräkään,
yritysmaailmassa me fyssalaiset olemme haluttuja
osaajia. Taidoillamme ja kyvyillämme ratkaista ongelmia on paljon kysyntää ja moni päätyykin jo opintojen
aikana työelämään. Me Fyysikkokillassa pyrimme opiskeluaikananne tuomaan esiin mahdollisimman monia
erilaisia uramahdollisuuksia, jotta jokainen teistä voisi
löytää itselleen mieleisen urapolun.
Ei kannata kuitenkaan liikaa ressata työelämästä, kun
opiskelijaelämänne - eli elämänne kenties paras aika on vasta alkamassa. Nauttikaa siitä mahdollisimman
paljon, kukin omalla tavallanne, töihin ehtii kyllä!

Petteri Koskiahde
Yrityssuhdevastaava
yrityssuhdevastaava@fyysikkokilta.fi
Telegram: @yrityssuhdevastaava

Tiesitkö, että...?
1970-luvulla Fyysikkokilta järjesti
rahankeruun Aku Ankka-lehden
tilausta varten kiltahuoneelle.
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Teknillinen fysiikka ja matematiikka sekä Quantum Technology -opintolinjat tarjoavat
todella monipuoliset työllistymismahdollisuudet niin tulevaisuudessa kuin jo opintojen ohessa. Pääsetkin seuraavaksi lukemaan erään opiskelijan kokemuksista työelämästä. Tämä on vain pieni siivu kaikesta siitä, mihin fyssalta voi työllistyä!

A

loittaessani Tefyllä en todellakaan tiennyt, mitä haluaisin tehdä isona. Enkä oikeastaan näin maisterivaiheen puolivälissä tiedä vieläkään. Olen kuitenkin oppinut, ettei siitä ole todellakaan syytä ahdistua, vaan sen
voi jopa kääntää voimavaraksi.
Fuksivuoteni jälkeen yritin kovasti saada töitä, tuloksetta. Päätin käydä pari kesäkurssia ja jopa viettää vähän
kesälomaa. Tämä oli silloin yksi viisaimpia päätöksiäni.
Jos opiskelee ohjeelliseen tahtiin, ja jatkaa siitä suoraan
koko kesän kestäviin täysipäivätöihin, on hankalaa löytää aikaa kunnon palautumiselle. Ja palautumisen tärkeyttä en voi korostaa tarpeeksi.
Seuraavana kesänä pääsin kuitenkin tekemään kandidaatintyötäni Aallon Neurotieteen ja lääketieteellisen
tekniikan laitokselle. Tutkin siellä MEG-kuvantamisen
data-analyysiprosessia, ja tein lähestulkoon liitutaulumatemaatikon hommia, mikä sopi mainiosti Matematiikan ja systeemitieteiden pääaineeseeni. Ymmärsin
kuitenkin äkkiä, ettei akateeminen ura välttämättä ole
minua varten.
Vuoden kuluttua pääsin uuteen ympäristöön Nokialle
softaharjoittelijaksi, käytännössä siis koodariksi. Opin
paljon hyödyllisiä taitoja ohjelmistokehityksestä suuressa organisaatiossa. Vaikka nuo taidot ovat osoittautuneet todella arvokkaiksi, totesin, ettei työskentely valtavassa korporaatiossakaan ehkä ole minun juttuni.
Tässä välissä olin myös ehtinyt toimia killassa fuksikapteenina, ja seuraavana vuonna tulisin pääsemään
ylioppilaskuntamme AYY:n hallitukseen tekemään täysipäiväistä työtä Aalto-yhteisön eteen. Jotkut eivät laskisi
näitä työkokemuksiksi, mutta minulle nämä pestit ovat
tuoneet opiskeluaikani arvokkaimmat kokemukset, joita on mahdoton saada muualta. Tahdon siis todellakin
kannustaa hakeutumaan vapaaehtoishommiin, jos ne
tuntuvat kiinnostavilta!
AYY:n hallitusvuoden aikana valmistuin myös kandidaatiksi, joten edessäni oli maisteriohjelman valinta.
Pitkähkön harkinnan jälkeen vaihdoin Tietotekniikan
maisteriohjelmaan lukemaan datatieteitä. Matematiikan

kandin taustalla on ollut todella siistiä päästä soveltamaan matematiikkaa näin kovassa kehityksessä olevalle alalle. Samalla pääsin myös nykyiseen työpaikkaani
hiljattain perustetulle adesso Nordicsille. Parasta aikaa
teen siellä diplomityötäni liittyen datavetoisuuteen ja
ennustemalleihin rakennusmateriaalien kiertotaloudessa.
Kuten tarinastani huomaa, on CV:ni varsinainen sillisalaatti. En kuitenkaan näe sitä heikkoutena, päinvastoin.
Nykyisessä työelämässä monivuotiset urat samassa organisaatiossa alkavat olla harvinaisempia, kun taas monipuoliset taidot ja kokemus ovat yhä kovempia valtteja.
Tämä on kuitenkin vain minun tarinani. Loppujen lopuksi vain sinä pystyt pohtimaan sopivaa polkua itsellesi.
Joel Himanen
TFM-fuksi 2015
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Entrepreneurship
Vaihda
aivosumu
is not what you think
otsahikeen
Monipuolista treeniä
edulliseen
opiskelijahintaan

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

Aalto Ventures Program is the
entrepreneurship education program at
Aalto University.
AVP Startup minor for diving deep into the startup world

Kluuvi Kumpula Otaniemi Meilahti Töölö

Open events on all things entrepreneurship and sustainability

Fyysikkokillan fuksiaapinen

Aalto Ventures Program

avp.aalto.fi

• 5 laadukasta kuntosalia
• yli 200 viikoittaista
ryhmäliikuntatuntia
• rennot palloiluvuorot
• Online-tunnit ja videot
Ensimmäinen
treeni on
ilmainen,
tervetuloa!

Entrepreneurial courses open for all Aalto students
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UniSportin kausikortilla
käytössäsi on:

Aalto
Ventures
Program

www.unisport.fi
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KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI

AALTO
Aalto-yliopistossa opiskelee
sekä tekniikan ja taiteen että
kaupallisen alan opiskelijoita.
Tähän kirjavaan joukkoon voit
tutustua seuraavilla sivuilla.
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Fuksimajurin
tervehdys
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, arwon fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa!
Olet suoriutunut hakuprosessista kunnialla, ja seuraavaksi onkin aika suunnata katse kohti tulevaa syksyä,
alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi
tervetulleeksi Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja teekkariyhteisöämme.
Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni on yhdessä
fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin vapaaehtoisena Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnassa ja johdan Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta, joka koostuu kaikkien tekniikan
alan fukseja vastaanottavien kiltojen ja yhdistysten fuksikapteeneista ja -päälliköistä.
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 opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti
omanlaista tekemistä samanhenkisessä seurassa!
Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori yliopisto, on
meitä teekkareita ollut jo puolitoista vuosisataa, ja sen
myötä teekkariudella on erittäin pitkä historia. Teekkarius täyttääkin juuri tänä vuonna 150 vuotta, mitä juhlistetaan pitkin vuotta monilla huikeilla valtavan kokoluokan
tapahtumilla! Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet
vuodesta 1966, mitä ennen Teknillinen korkeakoulu
sijaitsi Helsingin puolella. Teekkariuden arvokkain tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta
1893. Toivon, että pidät pitkän historian mielessäsi, kun
tutustut teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. 150
vuodessa on syntynyt paljon perinteitä, mutta tapahtunut myös valtaisasti kehitystä. Teekkarikulttuuri onkin
alati kehittyvää – kaikkea sitä hauskaa tai hullua, mitä
me teekkarit ikinä keksimmekään tehdä!
Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: teekkarit hyväksyvät kaikki
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Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin ja sen
perinteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä muuhun Otaniemen tarjontaan hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuotesi huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan
ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän sellaisen teille
järjestää.

juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään jätetä yksin.
Tupsukansa pyrkii toiminnallaan herättämään hilpeyttä
niin itsessään kuin kanssaeläjissään, ja Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään,
tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Teekkareille ominaista on myös reipas tekemisen meininki, ja kulttuuriamme kuvastavatkin erityisen hyvin erilaiset projektit,
joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arwon
fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava paikka kokeilla kaikkea uutta ja
ihmeellistä!
Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuksikapteenisi, tehtävä on
auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä sekä opastaa
sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä ansaitaksesi oman teekkarilakkisi.

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

Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain, toivottavasti
saan tutustua myös sinuun.
Toivotan juuri sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Henri Brax
Fuksimajuri

Tiesitkö, että...?
Fuksimajuri on valvonut
fuksien toimintaa jo 1920-luvulta lähtien.

Fyysikkokillan fuksiaapinen

41

Phuxivatorns hälsning
Stort GRATTIS till din studieplats på TFM och välkommen till Aalto-universitetet! Du har framför dig ett härligt
phuxår och du skulle inte ha kunnat göra ett bättre val.
Jag heter Rasu och fungerar som phuxivator på Teknologföreningen och min främsta uppgift är att ta hand om
TFs phuxar, det vill säga dig.
Teknologföreningen, också kallat TF, är den svenskspråkiga nationen vid Aalto Universitetet som samlar alla
som är intresserade om, vill lära sig eller talar svenska,
från alla skolor och studieinriktningar på Aalto. Som
studerande vid Aalto är du välkommen och bli medlem
på Teknologföreningen oberoende av modersmål, studieinriktning eller bakgrund. Vi samlas ofta i vårt egna
kända hus, Urdsgjallar, som ligger på Otsvängen 22 i Otnäs. Detta betonghus kommer bli en bekant plats för dig
under introveckan när du kommer på besök med dina
Storasyskon.
Genast från början kommer det ordnas en massa spännande program åt er phuxar. Det kommer ordnas program både på TF och på ditt gille. Jag rekommenderar
starkt att du ska hänga med på så mycket som du orkar
och hinner i början på båda! Det härliga med TF är att
kunna vara aktiv på gillet och på TF. Ta vara på chansen
att lära känna både andra svenskspråkiga studeranden
från olika linjer och studeranden från samma studieinriktning.

FTMK eli Fuksitoimikunta kokoaa yhteen kaikki
tekniikan alan fukseja vastaanottavat fuksikapteenit.
Fuksitoimikuntaa johtaa fuksimajuri Henri.

Kom dock ihåg att vila och njut ordentligt av sommaren!
Mycket av detta kommer kännas främmande i början,
men du behöver inte oroa dig, allt kommer nog bli bra!
Lotta och Tuomas kommer ta bra hand om dig, men jag
finns också här till för dig. Läs igenom denna blaska ordentligt, den innehåller en massa viktig information!
Ännu en gång, stort grattis på din studieplats! Njut av
sommaren och så ses vi på hösten!

SCI, SCI, SCI!
kuvaaja: ???

Perustieteiden korkeakouluun (SCI)
kuuluu viisi kiltaa: Fyysikkokilta,
Athene, Prodeko, Data Guild ja
Tietokilta.
Kuvassa SCI:n kipparit Lotta, Rainer,
Tuomas, Anna, Toivo, Risto ja Laura

Rasmus Sjöholm
Phuxivator
+358 45 120 4912
phuxivator@tf.fi
Telegram: @phuxivator
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Killat
Aalto-yliopistossa opiskelee fyysikoiden, matemaatikoiden ja systeemitieteilijöiden
lisäksi paljon muitakin teekkareita. Tällä aukeamalla voit tutustua fukseja
vastaanottaviin teekkarikiltoihin.

Teknologföreningen, TF, on Aallon 150-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai
oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista.
Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava
kilta. Maanmittarikilta ottaa vastaan kestävien yhdyskuntien, sekä kiinteistötalous ja geoinformatiikan linjojen kandiopiskelijoita. Killassa opiskelee rakennetun ympäristön opiskelijoita, joiden
haalarit ovat mattamustat, joissa vasen hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Haalareiden selästä
löytyy killan logo, ”kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.
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.
Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa
vastaan rakennustekniikan sekä englanninkielisen computational engineering -ohjelman kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen tulevaa syksyä killan opiskelijoiden pääaineena oli energia- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista ympäristön
vihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta “RAKSA JAKSAA” -huudosta.
Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista.
Tämä energia- ja konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkeakoulua
eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.
Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa
puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta
opiskelijoilta voitkin löytää vanhan lamppulogon. Oikeaa reisitaskua koristaa myös sähkösanoma.
Näitä haalareita alkaa näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit
saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä
SIK!”.
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Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki
Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan sekä Quantum Technology -linjan opiskelijat. Kukin
TFM-ohjelman fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan tai matematiikkaan ja systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse
omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä. QT-linjan opiskelijoiden haalareisen vasen hiha on beigen
värinen.
Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 perustama kilta, vaikka haalareissa legendaarisen virheen myötä lukeekin 1866. Vaikka kilta on pieni, ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit
suunnittelevat haalarit alusta asti omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut!
Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta on yksi Otaniemen suurimpia. Tietokillan siipien alta on useampi nuori kilta aloittanut taipaleensa, kuten AS, Athene sekä uusimpana Data Guild. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa
kiiltävänmustista haalareistaan, joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä
muistuttava tupsulogo. Heidät saattaa myös kuulla jo kaukaa raikuvista “tieto- KILTA!” -huudoistaan.
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS on vuonna 1998 perustettu ainejärjestö, joka yhdistää automaatio ja robotiikan, informaatioteknologian sekä Digital Systems and Design -pääaineen
opiskelijoita. AS:n jäsenet, eli aASit, tunnistat violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha
valkoisella taskulla muistuttaa TiK- ja SIK-menneisyydestä.
Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 perustama ainejärjestö, jossa nyt
ensimmäistä vuotta myös teknisen psykologian opiskelijat! Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja
nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset, takataskut
sekä vasen hiha, jotka kaikki muistuttavat Athenen juurista Tietokillassa.
Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen toiseksi 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 yhdistys. Vuodesta 2019 PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat.
Prosessiteekkareiden edustajat tunnistaa kirkkaasinisistä haalareistaan, joiden lahkeita ja hihoja
koristaa punainen, keltainen ja sininen raita muistona kemiantekniikan korkeakoulun kolmesta
vanhasta killasta, joista PT juontaa juurensa. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen
logo, prosessin painetta mittaava Bourdonputkimanometri.
Data Guild eli DG on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 perustettu Data Guild on Otaniemen nuorin kilta. Killan vanhat opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänmustista,
hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varustetuista haalareista. Nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänhopeista haalareista joissa on musta hiha, joka jäi muistoksi ajasta, kun Data Science-koulutuslinjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.
Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Hello fuksi and welcome
to Aalto community!
KY - AALTO UNIVERSITY
BUSINESS STUDENTS

PROBBA

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

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

KY is home for hundreds of volunteers, who
participate actively in KY’s clubs, subject clubs,
subcommittees and committees. They
organise a wide selection of activities and
festivities to make sure that everyone gets
the most out of their time in the university. We
have many traditional events that are also
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: probba.org
Instagram: probbary

Website: ky.fi
Instagram: ky_1911
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humpsvakar

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty
opiskelĳamusikaali

Teknologorkestern Humpsvakar
Den finlandssvenska teknologorkestern i Otnäs! Vi gillar ljuv hornmusik,
vacker dans och typerää viihdettä!
shop.humps.fi

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

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!
Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella
teekkarispeksi.fi
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RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin
Opiskelijakulttuuria taltioimassa.
Opiskelijakulttuuria
taltioimassa.

Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023

retuperanwbk
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Retuperän WBK

Retuperän WBK

OUBS
OUBSry
ryon
onOtaniemeläisen
Otaniemeläinenopiskelijoiden
opiskelijoiden sähköisen
sähköisen
median yhdistys.
yhdistys.Toimintaamme
Toimintaammeon
onopiskelijatoiminnan
opiskelijatoiminnanja
median
jaopiskelijoita
opiskelijoita
koskettavien
tapahtumien
livestriimaus
koskettavien
tapahtumien
livestriimaus
ja
ja taltiointi,
taltiointi, minkä
minkälisäksi
lisäksijärjestämme
järjestämmestudiollamme
studiollamme
viikottaisia
aikaisempaa
viikottaisiahengailuiltoja.
hengailuiltoja.Mitään
Tervetuloa
mukaan!
kokemusta tai osaamista ei tarvitse.
oubs.fi
oubs.fi
Tervetuloa
mukaan!
youtube.com/OUBSry
halllitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry

youtube.com/OUBSry
Fyysikkokillan fuksiaapinen
hallitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry
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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.
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ISOvastaavan
tervehdys
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Higgsin bosssonnit
Sonni (lue: ISO) on vähintään vuoden ikäinen urosnauta, Bos taurus,
(lue: teekkari), tätä nuoremmat tunnetaan mullina (lue: fuksi).
Todennäköisesti Fyysikkokillan päälliköimpinä sonneina varmistamme myös teidän vastasyntyneiden mullien sujuvan matkan
kohti sonniutta, läpi ensimmäisen vuoden koettelemusten, niin
opin tiellä, kuin sen ulkopuolellakin, Otaniemen vehreillä
laitumilla.
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Hei moi!
Olen Leo, Fyysikkokillan ISOvastaava. Ohjaan siis killan
ISOhenkilöiden toimintaa. Tehtäväni on siis yhdessä
edellisellä aukeamalla näkyneiden ISOjen kanssa varmistaa, että te kaikki pääsette nauttimaan Aalto-yliopistosta, sekä teekkariudesta täysin rinnoin.
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Kuten hyvä ystävämme Higgs on läpi elämänsä
tutkinut uutta ja tuntematonta, suosittelemme myös
kaikkia teitä hyppäämään rohkeasti teekkariuden
syvään päätyyn. Välttämättä kaikki ei ole juuri sitä itselle mieluisinta, mutta kaikille löytyy varmasti paljon
haippia tekemistä!

ISOhenkilöt ovat vanhempia, yleensä toisen vuoden
opiskelijoita, jotka toimivat tukenasi ja oppaanasi koko
tulevan fuksivuoden ajan. ISOjen tehtävä on tutustuttaa
teidät rakkaat fuksit yliopisto-opiskelun saloihin, sekä
Otaniemen suurenmoiseen opiskelijaelämään sekä
teekkarikulttuuriin.
Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä fuksit jaetaan
neljääntoista fuksiryhmään, joita luotsaa yksi neljästätoista ISOryhmästä. Omiin ISOihisi, sekä muihin ryhmässäsi oleviin fukseihin pääset tutustumaan huolella
lukuisissa orientaatioviikon aikana järjestettävissä tapahtumissa ja moni heistä voi olla ensimmäisiä hyviä
kavereitasi, sekä opiskelutovereitasi, yliopistossa. Myöskin ISOt tulevat olemaan läheisin linkkisi Otaniemeen ja
Fyysikkokiltaan myös orientaatioviikon jälkeen ja heidän
mukanaan menemällä pääsetkin tutustumaan turvallisesti näihin molempiin ilman, että Otaniemestä löytyvä

“Nää kaverit on kyl sonnei!”
- Peter Higgs, 1851
valtava tekemisen määrä pääsee häkellyttämään sinua.
ISOt ovatkin killassa fuksia lähinnä olevat toimijat, joista
suurin osa on juuri suorittanut oman fuksivuotensa ja täten ISOt osaavat opastaa teitä mahdollisesti vastaan tulevissa ongelmissa oman kokemuksensa johdattamina.
Täten ISOilta voi luottaa saavansa oikeasti toimivimmat
vinkit tehokkaaseen opiskeluun, hauskanpitoon, sekä
kantapään kautta opitut vinkit niin sanottuihin tyypillisiin fuksimokiin, joita kannattaa välttää.
Haluan vielä omasta puolestanikin toivottaa Sinut tervetulleeksi Aalto-yliopistoon ja Fyysikkokiltaan. Onnittelut
loistavasta valinnastasi, olet löytänyt tiesi uskomattoman upeaan opiskelijayhteisöön, ja edessäsi on takuuvarmasti unohtumaton fuksivuosi! Jos olette jaksaneet
lukea tänne asti, haluan vielä tarjota teille oman ykkösneuvoni tulevaan opiskelämään: vaikka teitä ei tässä vaiheessa tuntuisi kiinnostavan opiskelun ulkoinen toiminta, tutustukaa täysillä Fyysikkokiltaan, sillä killalla on niin
paljon annettavaa teille samanmielisten kanssaopiskelijoiden, killan toimihenkilöiden tarjoaman tuen, sekä palauttavan toiminnan ja lukemattomien muiden asioiden
muodossa. Jos taas opiskelun ohessa kiinnostaisi myös
tehdä muuta, niin Fyysikkokillalla on tarjolla toimintaa
laidasta laitaan. Yliopistoelämästä on tarkoitus nauttia
yhdessä ja Fyysikkokilta haluaa antaa teille parhaat elkeet siihen!

ISORYHMÄT

Monet Carlon Akateemisesti
Sivistyneet Lehmileidit
Niklas, Leo-Pauli, Einari, Sini,
Henrik, Vilhelm
Ryhmämme nimen kuultuaan osa varmasti parahtaa, onko tuossa mitään järkeä. No, ei ehkä
olekaan, mutta entä sitten? Järjestä viis sen me
vannomme, että teekkarielämä on parasta elämää. Ja sen piiriin me teidät, uudet fuksit, haluamme hellästi sulauttaa.

Nähdään syksyllä!
Leo Koponen
ISOvastaava
leo.koponen@fyysikkokilta.fi
Telegram: @LeksaK
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πthon
[ˈpiːt̪ ːon]
Rakkaalla ryhmällämme on monta nimeä: πthon, ethon,
3thon. Piittonin versio 3.1.4. on täällä teitä fukseja varten.
Autamme teitä selvittämään niin koodienne syntaksivirheet, unohtuneet pilkut kuin teekkariuden salat.
Tarvitsittepa sitten olkapäätä, prujuja tai kumiankkaa, me
ISOt autamme teitä iteroimaan lakin wapuksi päähän.

RuohonjuuritasointeGraalin malja
Heidi, Juho, Aleksi,
Minttu, Janette, Niklas
Pyöreän pöydän ISOT ritarit johdattavat sinut Otaniemen ja inteGraalin maljan saloihin. Löydä sisäinen Indiana
Jonesisi ja ota Niemi haltuun. Vaikka kaikki uusi varmasti jännittää, me ISOT toivotamme teidät lämpimästi tervetulleiksi ja tuemme teitä kaikenlaisissa tilanteissa.

Vaikka pyton pystyykin kuristamaan ihmisen minuutissa (lähde?), niin kanssamme kestätte πtempään.
Lupaamme olla käyttäytymättä toteemieläin pytonimme
tavoin, vaan suojelemme teitä tiikeriemon lailla. Tervetuloa kanssamme luovimaan fuksivuoden rientoja!

”Vanhan testamentin Ensimmäisessä kuninkaiden
kirjassa π on 3.” – Wikipedia
”On helppo ja selkeä. Suorituskyky ei kovin hyvä.”

Annukka, Joonas, Arne, Riku, Helena

Fuksivuoden aikana pääsette tutustumaan teekkarikulttuuriin ruohonjuuritasolta lähtien aina Smökin katolle
asti. Olkaatte huoleti, Fyysikkokilta pitää huolen siitä, että fuksivuosi on täynnä ainutlaatuista koettavaa ja hauskanpitoa. InteGraalin maljan tiedetään tuovan löytäjälleen onnea, joten lähde avoimin mielin seikkailuun opiskelijaelämän syövereihin.

Pascalin Kolmiodraama
Kauan sitten Otaniemessä, ennen Suurta Aaltoa, olivat Newton ja Pascal toivottomasti
rakastuneet kuuluisaan Galileihin, joka oli jo kauan tunnettu pitkästä kaukoputkestaan.
Galilei ei osannut päättää, kumman kanssa halusi olla muuttaen mieltään harva se
päivä. Tätä myös Galilein muunnokseksi kutsutaan.
He päättivät ratkaista kiistan leikkimällä piilosta. Galilei sai etsiä, ja se kumpi
löytyisi viimeisenä, veisi Galilein vihille. Leikin alkaessa Pascal ryntäsi ennennäkemättömällä paineella kohti viemäriä. Newton puolestaan lampsi itsevarmasti keskelle hiekkakenttää ja piirsi ympärilleen neliön. Vastaavasti
hiekkakenttä piirsi Newtoniin neliön. (N III)
Etsinnän aloitettuaan Galilei näki Newtonin saman tien ja huusi:
“Newton nähty!” Tähän Newton vastasi: “Yksi Newton neliömetrillä
on Pascal.”

Dodekadenssi
Lukuisien aikakausien saatossa on todettu dekadenssin yksilöllisen ja ruotuuntaipumattomuuden ideologian kukoistavan kanssa-ajattelijoiden piireissä.
Dodekadenssi puolestaan sisäistää kaikki elämisen
vaatimattomuuden hienoimmat ilmiöt kaksitoistakertaisena.
Tämän jalon ja boheemin
aatteen
edistämiseksi
tarvitaan nyt vaistomai-

sia ja yleismassasta poikkeavia fukseja, jotka uskaltavat demonstroida omintakeisuuttaan. Tällä uljaalla tiellä kulkevat
eivät kuitenkaan ole yksin, sillä ryhmänsä lisäksi heitä on
tukemassa ISOina Rikhard, Timo, Teresa, Ville ja Juho.
”Olen imperiumi dekadenssin lopussa.”
– Paul Verlaine 1886

Ja näin Newton sai Galilein käden ja he elivät elämänsä onnellisesti loppuun asti, ja Pascalin kolmiodraama sai onnellisen
lopun.
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Nabopolassar Nygård Instituutti

Arkhimedeen Kylpyankat
“Heureka!” huudahti Arkhimedes tunnetusti keksiessään nostetta koskevan lakinsa
käydessään kylvyssä. Vähemmän tunnettua
on, että tätä tapahtumaa oli todistamassa ja
innoittamassa joukko kylpyankkoja.
Me kylpyankka-ISOt olemme tämän syrakusalaisneron vaiheita seurattuamme valmiita
tutustuttamaan sinut fuksivuotesi aikana
Otaniemen ja teekkarielämän ihmeisiin niin
Ossinlammessa pulikoiden, metallien tiheyksiä määritellen kuin hanhi-insinöörikiltalaisia
(HIK) vältellen. Vaapu siis huoletta fyysikkokiltaan ja kylpyankkojen hellään huomaan!

Jo tuhat vuotta on avautunut Instituutin ydin,
kun ottaa hunajainen juoma vastaan fuksit avosylin.
Aina nuo Foinikialaisten perilliset aidot,
laittavat testiin fuksin laulutaidot
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“Kvaak kvaak” - ἀνκκα, 212 eaa.
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Schrödingerin kissakahvila

Siis syksyllä viimein on aika,
kokea Otaniemi ja Instituutin taika
Ja se kun iskujoukko Instituutin
kasvattaa fuksista teekkarin
Näiden kryptisten sanojen saattelemina, toivotamme
teidät, nuoret fuksit, sydämellisesti tervetulleeksi Fyysikkokiltaan!

Meidän kanssa pääset kokemaan elämäsi upeimman vuoden nauttien samalla Otaniemen parhaan kissankarvakäsipitserian toinen toistaan maukkaimmista annoksista! Täällä viihtyy kaikki vauvasta vaariin ja fuksista setään, eikä
paikka ole hinnalla pilattu. Teknologia mahdollistaa myös kotiinkuljetuksen Starshipillä raketin lailla tai Woltilla
ihan salamana.
Me Schrödingerin Kissakahvilassa ymmärrämme, että hyvä taikina tarvitsee riittävän määrän vaivaa, aikaa ja
rakkautta. Autamme teitä saamaan pohjan kuntoon, mutta täytteen ja
Siellä on kissa siellä putkessa!! (Vai
mausteet tähän annokseen saatte itse päättää. Älä pelkää liata itseäsi,
onko sittenkään?)
sillä rapatessa roiskuu (tiskarin paikka auki).
Tule siis kanssamme selvittämään ratkaisuja elämän suurimpiin kysymyksiin: Kuuluuko ananas pitsaan? Olenko elossa vai kuollut? Montako elämää
kissoilla oikeasti on (ihan tosissani, vastatkaa nopeesti)? Syöttekö täällä vai
laatikossa?
Nuutti, Joonas, Ville, Linnea, Santeri, Isak

MENU
πzza marg
aθzz
αnanas πz
za
Avogardro
πzza
λπzza
O’mega (ω
) πzza
λkebabπzz
a
Möbiuksen
nauhapasta
Mistä kissat tunn
etaan?
-MAUsta

Höyrytetyt mat-riisit
Ainekset
n x n -kokoinen mat-riisi
Sopivasti sitsailua
Vettä
1 kg teekkarimieltä
Ripaus suolaa ja tilkka hikeä
Aimo annos yhteistyötä
Hyppysellinen rohkeutta

Juha, Julius, Terho, Eeli, Max
Valmistus
Valmistele itsesi kesälomalla rentoutumisella ja hyvällä fiiliksellä. Lisää
joukkoon uudet kaverit ja ryhmäydy Otaniemessä orientaatioviikon ajan. Älä
epäröi kysyä apua tai juttukaveria tarvittaessa! Lisää vesi ja höyrystä laskaritehtäviä Kandilafkan sulkeutumiseen asti. Mausta oman maun mukaan
vapaaehtoishommilla ja valikoi joukkoon mieluisimmat tapahtumat. Anna
jäähtyä hetki ennen Wappua. Tarjoile walmis annos Teekkarilakista siman
kera. Kiva nähdä sinut syksyllä! <3

314 g laskaritehtäviä
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Strongly Interacting Mean Particles
Alkulukutoukat

Oletko koskaan miettinyt, mitä pimeä aine on? No, täällä
Otaniemessä se koostuu aineesta nimeltä Strongly Interacting Mean Particles!

Alkulukutoukat toivottaa teidät tervetulleeksi
Otaniemeen ja onnea matkallenne kohti teekkariutta. Samoin kuin pienestä toukasta kasvaa lopulta
perhonen, puhkeatte tekin ikimuistoisen fuksivuoden aikana loistoonne ja voitte lopulta painaa
tupsulakin päähänne. Hellässä huomassamme olet
suojassa niin Belphegorin alkuluvulta, kuin muiltakin varjoissa vaanivilta vaaroilta. Ryhmämme ISOt
kannustavat teitä ja ovat tukenanne läpi fuksivuoden, niin opintojen aherruksessa kuin myös vapaa
ajan riennoissa. Teemme fuksivuodestasi seikkailun,
jonka päätteeksi pääset kokemaan muodonmuutoksen ja levittämään siipesi teekkarina. Hyvää
kesää ja nähdään syksyllä!

Oli sitten kylmä yö tai aurinkoinen iltapäivä, meidän välillämme vuorovaikutukset ovat vahvoja. Älä anna hymymme
ja ystävällisyytemme huijata sinua, sillä olemme ilkeitä
(mean). Jotkut jopa sanovat, että olemme parempia kuin
keskimääräisesti.
Jos olet tarpeeksi onnekas lomittumaan kanssamme, saat
suuren kunnian kutsua itseäsi SIMP:n jäseneksi. Vitseistä
huolimatta haluamme johdattaa sinut kohti mahtavaa
fuksivuotta.
Nähdään pian! Pysykää interaktiivisina ja ilkeinä!

- Seet, Idaliina, Kerttu, Matias, Verneri, Vivi

- Teemu, Annina, Iago, Emanuele, Meeri

QUANTUM TECHNOLOGY

Planck’s Bohring Institute of Technology
Odotatko tulevaa vuotta? Mietitkö, mitä haasteita kohtaat matkallasi teekkariksi?
Huoli pois, sillä Planckin Bohring Institute of Technology ja sen mahtavat fyysikot ovat
täällä turvaamassa matkaasi fuksivuoden läpi.
Tulemme olemaan tukenasi ja saatamme sinut teekkariuden saloihin. Oletko valmis?
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a,
rtt
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o nas, Dana, Marius,

Superposition distract-ions
Kati, Julia, Mikail, Niko, Jaime

D a ni

Tiedätkö sen tunteen kun pitäisi opiskella,
mutta tekisit mieluummin mitä tahansa
muuta. Me viemme tämän tunteen maksimiin. Häiriö-ionien superposition avulla pystyt
tekemään kaikki tarpeettomat asiat samanaikaisesti. Esimerkiksi voit siivota kotisi ja
ulkoiluttaa koiran samaan aikaan!!!
Autamme enemmän kuin mielellämme sinut
fuksivuotesi läpi. Otaniemi voi olla jännittävä
paikka teille pikkufukseille mutta älkää huoliko, me tunnemme teekkarielämän läpikotaisin. Voisimme varmaan navigoida Otaniemessä silmät kiinni. Emme malta odottaa, että
tapaamme teidät kaikki orientaatioviikolla.
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Tupsufuksien tarinat
Tältä aukeamalta voit lukea kahden tupsufuksin tarinat. He olivat vuosi sitten täysin
samassa tilanteessa kuin sinä nyt!

A

mazing, you made it!!! Congratulations on getting
into university and starting the best years of your
lives. The life of a teekkari is filled with new friends,
events, parties and of course studying but I’ll get to that
later…. maybe?
Getting into Aalto was one of the best things that has
ever happened to me, and I remember being in the same
place as you a year ago. I had many questions about the
university, and it all felt like A LOT. Also, I was bursting
from excitement, and I only got more exited as the orientation week got closer. Would I make new friends?
How hard would I need to study? Who could I ask for
help? I know all of this might seem like a lot, but don’t
you worry little fuksies, all will go well. University life has
been everything and more than what I expected, and I
wouldn’t change a second of it.

”Aalto is such a huge place so don’t
be scared, you’ll find a community
that you feel like you belong in.
My advice to you is enjoy your first year with your full
heart and don’t let little uncertainties ruin your mood, go

with the flow and everything will be great. Also, us BIGs
will be there to help you, during and after orientation.
My favorite thing about university has been all the events
and teekkari traditions that you will get to know when
the time comes. For example, orientation week was
packed with having fun and getting to know everybody.
Many times, we had no clue what we were doing at these
events before it happened but that’s a part of the fun.
You just need to remember that every single one of you
is in the same boat, so don’t be shy and enjoy the company. But the ultimate test of teekkari spirit was Wappu,
the celebration that takes many weeks, at the end of
which you will get the ultimate mark of an teekkari, the
teekkari cap.
But let’s not get ahead of yourselves, before this you
probably should do some studying. The first period
will be quite hard, but after a few weeks you’ll get the
hang of it. At first you might get scared of the number of
deadlines per week, for example in the first period I had
five (5) deadlines per week (help), but with the help of
friends and my amazing BIGs I got through it. The most
valuable thing in university are your friends. They will
help you and you will help them, that is the kind of support you need in university in and outside of schoolwork
and deadlines. Your friends are your second family.
The most important thing I have gotten from my first year
of studies is a feeling of being a part of a community. Be
that the community of the guild of physics, your group
of friends or just the university community in general. I
have met so many new amazing people, I have studied
harder than ever, I have partied harder than ever, and I
have had more fun than ever. Aalto is such a huge place
so don’t be scared you’ll find a community that you feel
like you belong in.
So don’t be scared, enjoy your fuksiyear, it’s the only one
you’ll ever get and on Wappu at midnight I will more
than gladly put my cap on again knowing that you’ll get
to do it for the first time like I did a year ago.

Julia Valkama
Quantum Technology -tupsufuksi
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nnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa Aalto-yliopistoon ja ennnen kaikkea Fyysikkokiltaan (tefylle,
fyssalle)! Edessäsi on vuosi täynnä kaikkea uutta ja jännittävää.
Omat lähtökohtani yliopisto-opiskeluun eivät olleet
ehkä kaikkein normaaleimmat. Vanhempi veljeni
opiskeli Aallossa jo valmiiksi, joten hän oli minulle kuin
tietopankki, jolta pystyi aina kysymään mietityttäviä asioita yliopiston maailmasta. Tässä pari häneltä saatua,
hyväksi todettua vinkkiä mahtavaan fuksivuoteen:
1. Lähde kiltatoimintaan mukaan. Näin pääset tutustumaan killan vanhempiin opiskelijoihin, muihin fukseihin
ja saat hyvää tasapainoa opiskeluun. Syksyn aikana pääset kuulemaan erilaisista rooleista killassa. Tee sitä mikä
kiinnostaa.
2. Priorisoi aikaasi, opinnot eivät ole koko elämä. Yliopistossa oppiminen ei lopu kesken ja aina voisi opiskella
lisää. On hyvä miettiä, mitä haluaa tehdä, mitkä kurssit
haluaa päästä vain läpi ja mihin haluaa panostaa kunnolla.
3. Jätä aikaa vapaa-ajalle. Oli se sitten kokonaan vapaat
viikonloput tai arki-iltaisin Netflix-bingetys, vapaa-aika
on vain hyvästä, varsinkin fuksisyksynä, kun kaikki on
uutta ja tuntematonta. Lähde kävelylle, lue kirjaa tai
kokkaa lempiruokaa, mitä ikinä juuri sinä tykkäät tehdä.

”Ole oma itsesi, tee mitä huvittaa ja
lähde kaikkeen avoimin mielin”

En voi korostaa tarpeeksi avoimuuden ja aktiivisuuden
merkitystä fuksivuonna. Kaikki on uutta, joten ei voi tietää, mikä on hauskaa tai ei-niin-mielekästä itselle. Tässä
probleemassa haluaisinkin kannustaa sinua lähtemään
kaikkeen edes vähän kiinnostavaan mukaan ja kokeilla.
Vain tällä tavalla voi rakentaa oman näköisensä yliopistoelämän. Alussa se on raskasta, muistan fuksisyksyn
lopulla olleeni aivan poikki kaikista tapahtumista ja
opiskelusta, mutta se oli sen väärti. Sen jälkeen tiesin
minkälaisiin tapahtumiin haluan lähteä mukaan ja mistä
voin hyvällä mielellä jäädä pois.
Lause “Sinne minne tuuli tuuli kuljettaa ja sinne minne
nenä näyttää.” (Coco, Madventures) on mielestäni hauska esimerkki sanonnasta, jonka mukaan fuksivuosi kan-

nattaa viettää. Sinulla on täydellinen sauma singahdella
sinne tänne kokeillen uusia juttuja. Ole oma itsesi, tee
mitä huvittaa ja lähde kaikkeen avoimin mielin. Vaalin
tätä sanomaa koko fuksivuoteni ja sen ansiosta olen
kokenut kaikkea mahtavaa: Tarjoilin sattumalta pullaa
Fyysikkokillan puheenjohtajalle kämpässäni, lähdin
sitsaamaan (eräänlainen juhla yliopistossa) 15 minuutin
varoitusajalla, menin extempore paljubileisiin yksin, ja
hetken mielijohteesta opettelin ratkaisemaan Rubikin
kuution alle minuuttiin. Näiden lisäksi lämmöllä muistelen aamukahdeksan laskuharjoituksia sitsien jälkeen
muutaman tunnin yöunilla tai aamuneljään venähtänyttä kämppäkierrosta.
Elämä yliopistossa ei ole todellakaan pelkkää ruusuilla tanssimista, se vaatii rohkeutta ja kovaa työtä, mutta
voin taata että oikealla asenteella kaikesta siitä selviää.
Jokaiselle sattuu huonoja päiviä tai aikoja, mutta muista, että kanssafuksit, vanhemmat opiskelijat ja yliopiston
henkilökunta ovat tukenasi! Täällä sinua ei jätetä yksin!
Vielä kerran lämpimästi tervetuloa Aaltoon ja Fyysikkokiltaan, nyt nauti kesästäsi täysin rinnoin ja syksyllä nähdään!

Niklas Kostiander
TFM-tupsufuksi
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KV-vastaavan
tervehdys
Hellurei, ja mitä suurimmat onnittelut opiskelupaikasta
TFM:llä sekä ennen kaikkea,
Tervetuloa Fyysikkokiltaan!
Olen Laura ja Fyysikkokillan kansainvälisyysvastaava eli
lempinimeltä kv-vastaava. Vastaan uusien vaihto- ja
maisteriopiskelijoiden integroitumisesta kiltaan sekä
Aallon opiskelijayhteisöön. Aalto yliopisto on tunnettu
vahvoista kansainvälisistä kontakteistaan sekä pyrkimyksestään kehittää kansainvälistä yhteistyötään
maailmanlaajuisesti. Tästä syystä myös Fyysikkokiltaan
tulee kymmenittäin uusia kansainvälisiä
opiskelijoita, niin tutkinto-opiskelijoiksi, maisteriopiskelijoiksi kuin vaihto-opiskelijoiksi. Haluammekin taata
mahdollisimman hyvät puitteet tälle monimuotoiselle
yhteisölle järjestämällä kaikille kansainvälisille ja
kansainvälisyydestä kiinnostuneilla opiskelijoillemme
monenmoisia tapahtumia.
Jotta tämä olisi mahdollista, on apunani huikea joukko
kv-ISOja. He toivottavat uudet kv-opiskelijat
tervetulleiksi kiltaan orientaatioviikolla, järjestävät tapahtumia, auttavat kv-opiskelijoita käytännön
pulmissa sekä erityisesti tutustuttavat heidät suomalaiseen ja teekkarintäyteiseen opiskelijakulttuuriin.
Lisäksi kv-vastaavana kuulun AYY:n Teekkarijaoston alaisuudessa olevaan Kansainvälisyystoimikuntaan
(KvTMK), joka järjestää kansainvälisyyshenkisiä teekkarikulttuuritapahtumia.
Killassamme kansainvälisyys tarkoittaa myös ulkosuhteiden ylläpitoa muihin Suomen yliopistojen
sisarkiltoihin. Näiden kiltojen kanssa pyrimme vuoden

mittaan tekemään yhteistyötä esimerkiksi
excursioiden parissa tai ulkopaikkakuntalaisiin opiskelijatapahtumiin yhdessä osallistumalla. Killan omien
tapahtumien lisäksi on myös helppoa tutustua muiden
yliopistojen saman alan opiskelijoihin ja kokea ripaus
heidän opiskelijakulttuuriaan.

KV-ISOT

Uusiin ihmisiin tutustumisen lisäksi kansainvälinen toiminta tarjoaa mitä moninaisempia tapoja löytää oma
paikkansa Fyysikkokillasta ja samalla oppia uusista kulttuureista sekä mahdollisesti harjoittaa omaa
kielitaitoaan oli se sitten ranska, saksa tai ihan vain englannin treenaus. Opiskelijana onkin mahtavaa päästä
yhteisöön, jossa kukaan ei ole vielä valmiiksi ammattilainen. Kaikki me olemme täällä vielä oppimassa mitä
erilaisempia taitoja niin tieteestä, yhteisöllisyydestä kuin
kommunikoimisesta monilla eri kielillä. Siksipä ei
esimerkiksi englannin kielen käyttöä todellakaan tarvitse jännittää, vaan kannustan sinua rohkeasti
hyppäämään mukaan kansainväliseen toimintaan!
Tsemppiä orientaatioviikkoon ja alkavaan opiskelijataipaleeseen. Ottakaa siitä kaikki irti!

Laura Utriainen
KV-vastaava
kv-vastaava@fyysikkokilta.fi
Telegram: @laurautriainen
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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

Lakki on teekkarin tärkein tunnusmerkki ja yksi fuksivuoden tavoitteista. Teekkarilakin käyttöoikeus on vain
teekkareilla ja heilläkin vain kesäaikaan (1.5 - 30.9), ellei lakinkäyttöön ole
myönnetty erityislupaa. Käyttäessäsi
teekkarilakkia edustat suurta yhteisöä,
joten käytöksen tulee olla sen mukaista ja lakkia tulee kantaa sen vaatimalla
arvokkuudella ja ylpeydellä.

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

Sinulla on mahdollisuus hankkia teekkarilakki keräämällä riittävästi pisteitä
fuksipistekorttiin. Uudenuutukaisen
lakin saa painaa ensimmäistä kertaa
päähänsä Wapunaaton ja Wapunpäivän välisenä yönä klo 00.00. Teekkarilakin tilaamisesta tiedotetaan tarkemmin keväällä.

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

Wappulehdet
Otaniemessä ilmestyy kaksi wappulehteä: Äpy parittomina ja Julkku parillisina vuosina. Lehdet julkaistaan
noin viikko ennen Wappua, minkä
jälkeen innokkaat myyjät valtaavat
haalareissaan pääkaupunkiseudun
parhaat myyntipaikat. Myös sinä voit
osallistua Wapun ajan parhaisiin menoihin ja hankkia samalla mukavat
wappurahat myymällä Julkkua!
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Todellisia laulutaitureita varten AYY:n
piirissä toimii myös useita erinomaisia
kuoroja, kuten esimerkiksi Suomen
huippumieskuorojen riviin lukeutuva
Polyteknikkojen Kuoro sekä sekakuoro Dominante. Kannattaa kuitenkin
aina pitää mielessä teekkarilauleskelun ykkössääntö: teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin! Laulukoe onkin
eräs pakollinen suoritus, joka on tehtävä, mikäli teekkarilakin mielii mahdollisena Wappuna saada.

Tempaus
Tempaus on teekkarien tapa vaikuttaa ja ottaa kantaa maailmanmenoon
sopiva pilke silmäkulmassa, mutta
kuitenkin tosissaan. Tempaukseen
osallistuu aina suuri määrä teekkareita ja tämän takia niillä saadaan
helposti herätettyä paljon huomiota
ja välitettyä ha
luttu viesti. Yhdessä
kuuluisimmista tempauksista Otaniemen teekkarit kantoivat jatkosodan pommi
tuksissa vaurioituneen
Neuvostoliiton suurlähe
tystön raunioista Itäisestä Satamakaupungista
tiiliä Otaniemeen Teekkarikylän rakennustarpeiksi. Edellinen Tempaus
oli vuonna 2016, jolloin temmattiin
peruskoulutuksen puolesta vierailemalla lähes kaikissa Suomen peruskouluissa. Tempauskäskyt teekkareille antaa aina hyvin salaperäinen
henkilö nimeltään Jämeräpartainen
insinööri. Tempausta varten Jämeräparta kokoaa aina esikunnan ohjeistamaan teekkarikansaa tarvittavista yksityiskohdista. Annettu käsky
velvoittaa jokaista fuksia ja teekkaria
osallistumaan tempaukseen omalla
työ
panoksellaan. Historian aikana
tempauksista luista
neet fuksit ovat
monesti jääneet ilman teekkarilakkia
ja jopa vanhemmilta opiskelijoilta on
saatettu evätä lakinkäyttöoikeus, jos
he eivät ole käskyä noudattaneet.

Vuosijuhlat

Haalarit

Eri yhdistykset ja killat juhlivat vuosipäiväänsä arvokkaasti. Juhlat alkavat
usein cocktail-tilaisuu
della, jossa
kutsutut tahot luovuttavat lahjoja
yhdistyksen hallitukselle. Tämän jälkeen siirrytään itse pääjuhlaan, joka
on pöytäjuhla hienoimmasta päästä.
Pääjuhlasta siirrytään jatkojen sekä
mahdollisten jajatkojen kautta seuraavan aamun silliaamiaiselle eli sillikselle. 74-vuotiaan Fyysikkokillan
vuosijuhla on nimeltään Fuusio, ja sitä
pyritään juhlimaan aina keväisin Albert Einsteinin syntymäpäivää lähimpänä lauantaina.

Tupsulakin lisäksi teekkarin voi tunnistaa haalareista. Tämä ei ole kuitenkaan täysin yksiselitteistä, sillä
muutkin korkeamman asteen oppilaitokset käyttävät haalareita. Haalari
on teekkarin edustusasu, ja ensimmäinen
Opiskelijakulttuurimuseon
kokoelmissa oleva teekkarihaalari on
noin vuodelta 1961. Sinänsä keskustelu teekkareita yhdistävästä asusteesta
oli ollut käynnissä jo 1930-luvulla,
mutta vasta 1960-luvulla haalarit alkoivat muotoutua suositummaksi
vaihtoehdoksi kuin siihen asti käytetyt
labratakit. Haalareita koristellaan ompelemalla niihin kiinni mitä erilaisimpia kangasmerkkejä, mutta todelliset
haalaritaiteilijat kiinnittävät edustusasuunsa merkkien lisäksi erilaisia
hyödyllisiä ja vähemmän hyödyllisiä
härpäkkeitä.

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

Excursio
Excursio tarkoittaa opiskelijapiireissä
tarkkaan ottaen yritysvierailua, mutta
sitä käytetään usein myös yleisterminä muunkinlaisille vierailuille Otaniemen 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 Innofactorille. Useamman päivän kestäviä excuja
kutsutaan Puolipitkiksi tai Pitkiksi riippuen siitä, kestävätkö ne alle vai yli viikon. Puolipitkät on yleensä järjestetty
kotimaassa ja Pitkät ulkomailla.

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

Tämä on vain
pintaraapaisu kaikkeen,
mitä pääset kokemaan.
Syksyllä selviää lisää!
Fyysikkokillan fuksiaapinen
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Otaniemi–suomi-sanakirja

Lukkari

Johtaa laulua sitseillä ja vastaa killan laulukulttuurin tilasta.

Lörs

Asia tai olotila, jossa kaikki ei ole viimeiseen asti hiottua. Myös kätevä täytesana.

Alvari

Opiskelijaravintola Kanditalossa. Voi tarkoittaa myös Alvarin aukiota.

Amfi

Otaniemen siluettia hallitseva rakennus. Teekkariuden tärkeä alttari, jolla jaetaan esimerkiksi lakit.

Maltain Ritarikunta, MaltRK

Tuhatvuotinen järjestö, joka nähdään ajoittain auttamassa killan tapahtumien järjestämisessä. Pukeutuu kaapuihin.

Annihilaatio

Fyysikkofuksien keväisin järjestämät, kaikelle kansalle avoimet bileet.

ManMan

Maailman seksikkäin, viihdyttävin, paras sekä ainoa otaniemeläinen fyysikkoshowtanssiryhmä.

Assari

Kurssiassistentti. Ohjaa laskuharjoituksia (ks. Laskarit). Onnistuu parhaimmillaan selittämään asioita ymmärrettävästi.

MT

Miestentie. Otaniemen lounaislaitamilla sijaitseva opiskelija-asutuksen keskittymä.

N

Vuosikurssi neljännen jälkeen.

Nepsu

Neljännen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.

Noppa

Opintopiste (op). Opintojen suorittamisen mittaamisessa käytettävä, muka-standardoitu, yksikkö.

OK20

Otakaari 20. Sisältää asuntoja sekä sauna- ja sitsitilat.

Opiskelijakulttuurimuseo

Suomen vanhin opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä museo. Perustettu 1958. Sijaitsee JMT
3A:n kellarissa. Tunnettiin ennen vuotta 2021 nimellä Polyteekkarimuseo.

Ossin linna

Otakaari 18. Sisältää asuntoja sekä Ossinsaunan ja hengailutilan nimeltä Ossinkulma.

Otaantua

Kun kaikki tarvittava löytyy Otaniemestä.

Pilalla

Kun joku asia ei nyt vaan ole ihan niin kuin pitäisi. Fraasin vaikutusta voi vahvistaa tuplaamalla (”Pilalla pilalla”).

Pitkä

Vähintään viikon kestävä excursio, yleensä ulkomaille.

Prujata

”Saanks mä vilkasta sun laskareita?”

Pruju

Opetusmoniste.

Puolipitkä

Useamman yön mittainen, alle viikon kestävä excursio, yleensä kotimaahan.

Bälst

Kun jotakin tapahtuu suurella intensiteetillä. Etymologia lienee englannin sanassa ”blast”.

Bärs

Ks. Körs.

Dipoli

Kolossaalinen labyrinttirakennus Otaniemessä, johon pääset tutustumaan monissa tapahtumissa.

Epsilon

Mielivaltaisen pieni kreikkalainen kirjain, jonka kanssa voi joutua ongelmiin matematiikan kursseilla.

Excursio, excu, XQ Vaihtelevan pituinen vierailu yhteen tai useampaan alan yritykseen.
Fii, Φ

Kreikkalaisista kirjaimista kaunein ja sopusuhtaisin. Fyysikkokillan tunnus.

Fiisut

Fyysikkokillan laulukirja.

FTMK

Otaniemen fuksikapteeneista koostuva Fuksitoimikunta.

Fuksimajuri

Johtaa FTMK:ta. Päättää, järjestetäänkö Wappu.

Fuusio

Kiltamme vuosijuhla, joka järjestetään aina Einsteinin syntymäpäivää lähimpänä lauantaina. Tänä
vuonna Fyysikkokilta täytti 74 vuotta.

Gravitaatio

Valtavat laskiaisbileet, jotka järjestetään suuressa anniskeluravintolassa Itäisessä Satamakaupungissa.

Hinaus

Usein kiltahuoneella tai mobiiliviestimissä esiintyvä kiihkeä väittely enemmän tai vähemmän merkittävästä aiheesta. Fyysikkokillan kansallislaji.

Pöhinä

Olotila, jossa ryhmä kehittää ällistyttävän innovatiivisia ideoita.

Raati

Killan hallitus. Valitaan vuosittain vaalikokouksessa, yleensä marraskuussa.

Hottis

Hyvän olon toimikunta, järjestää mm. saunailtoja sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Rantsu

Rantasauna, teekkarihengellä ja osittain -työlläkin rakennettu.

ISO

Tukenasi ja oppaanasi heti orientaatioviikosta aina mahdolliseen Wappuun saakka. Kirjoitetaan
aina ISOlla.

RWBK

Uudempaa ranskalaista Torwimusiikkia soittava espoolainen teekkaripalokuntaorkesteri.

Saman asian suorittamista yhä uudestaan, kunnes saavutetaan haluttu lopputulos. Jos et tästä hiffannut, lue tämä kohta uudestaan.

Sananmuunnos

Munansaannos.

Sankarilasku

Yleensä tarpeettomasti käsin tehty, monimutkainen matemaattinen prosessi.

SCI SCI SCI

Perustieteiden korkeakoulun sotahuuto. Huudettaessa hiihdetään.

Selkkari

Tapa muuttaa satunnaiset laboratoriomittaukset tieteelliseksi työksi.

Setä, täti, käpy

Hieman vanhempi opiskelija. Puolet lauseista alkaa sanoilla ”Silloin kun minä olin fuksi...”

Sillis

Silliaamiainen, jossa nimestään huolimatta harvoin syödään silliä ja on enemmän brunssi kuin aamiainen. Pidetään vuosijuhlien, ja mahdollisesti muidenkin juhlien, jälkeisenä päivänä.

Sisis

Killan sisätoimikunta, järjestää juhlia ja sitsejä (ks. Sitsit).

Sitsit

Akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään, juodaan, lauletaan ja iloitaan.

KandidaattiRakennus osoitteessa Otakaari 1, jossa myös kiltiksemme sijaitsee. Yliopiston entinen päärakennus,
keskus, päälafka mistä nykyisinkin käytetty nimitys juontaa juurensa.

SMT

Servin Maijan tie. Toinen Teekkarikylän tiheästi asutuista alueista, joka myös Perhekylänä tunnetaan.

Kiltis

Kiltahuone. Fyysikkokillan kiltis sijaitsee Kandidaattikeskuksessa (Otakaari 1).

Smökki

Servin mökki, Jämeräntaival 4. Yleinen sitsi- ja biletila.

Kimble

Suosittu lautapeli, jossa menestyminen vaatii mestarillista taktikointia. Syödyksi tulemisesta sakotetaan ankarasti.

Teekkarilakki

Aallossa kuusikulmainen tupsulakki, jonka käyttöoikeuden voi saada aikaisintaan fuksivuoden Wappuna.

Kolmipisteoperaattori ”...”

Muuttaa mystisen, täysin käsittämättömän lausekkeen yksinkertaiseen muotoon sievennetyksi lopputulokseksi.

Telegram, TG

Otaniemessä laajalti käytetty WhatsAppin tyylinen, mutta ominaisuuksiltaan parempi sovellus.

Tempaus

Teekkarien tapa herättää huomiota jonkin tärkeäksi kokemansa asian puolesta.

Konklaavi

Krokettiyhdistys, joka valvoo ja järjestää krokettipelejä mielikuvituksellisilla sakkokäytännöillä. Pelitarjontaan kuuluu paitsi rentoja yksittäispelejä myös perinteinen kesäliiga.

Tripsu

Kolmannen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.

Triviaali

Kvantti

Fyysikkokillan pää-äänenkannattaja ja kiltalehtien supremum.

Matematiikan kieltä: ”Minä tiedän”. Myös ”Ei havaintoakaan miten tähän tulokseen päädyttiin, mutta...” → ”Triviaalisti nähdään, että...”

Kylteri

Kauppatieteiden opiskelija.

Tupsu

Teekkarilakin koriste. Myös toisen vuoden opiskelijasta käytetty nimitys.

Körs

Ks. Bärs.

Täffä

Lakinlaskijaiset

Jättimäiset bileet, joissa teekkarilakki lasketaan arvokkaasti talvilepoon.

Teknologföreningenin, AYY:n ruotsinkielisen osakunnan, omistamasta hämmentävästä betonisesta
rakennuksesta ja siellä sijaitsevasta ravintolasta käytettävä nimitys.

Laskarit

Laskuharjoitukset. Voi tarkoittaa joko tilaisuutta tai tehtäviä.

Ullis

Ullanlinnanmäki Itäisen Satamakaupungin Kaivopuistossa. Laskiaisena mäenlaskun ja Wappupäivänä picnic-silliksen tapahtumapaikka.

Latex

Ladontakieli, jolla saa kätevästi kirjoitettua matematiikkapitoista tekstiä ja vielä kätevämmin poltettua päreensä.

Wappu

Mahdollisesti järjestettävä kiehtova ajanjakso huhtikuun alkupuolen ja toukokuun välillä. Suuri ja
perinteikäs juhla, jolloin fuksipisteitä riittävästi keränneet fuksit saavat lakkinsa. Täytyy kokea itse.

Äpy

Parittomina vuosina ilmestyvä wappujulkaisu.

Iterointi
Itäinen Satamakaupunki

Välittömästi Otaniemen itäpuolella sijaitseva alue, jota joissain piireissä kutsutaan myös maamme
pääkaupungiksi.

JMT

Jämeräntaival. Toinen Teekkarikylän tiheästi asutuista alueista.

Julkku

Parillisina vuosina ilmestyvä wappulehti.

Jäynä

Kaikille osapuolille iloa tuottava omaperäinen käytännön pila.

Kamoom

Tuhatvuotinen perinnehuudahdus. Legenda kertoo huudahduksen kaikuneen ensimmäistä kertaa
Fyysikkokillan voittaessa Fuksipeijaiset.
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Otaniemen
kampuskartta
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– Tuomas, Lotta, Leo, Laura

tie

Seuraa Fyysikkokiltaa!

1.

Kandidaattikeskus eli päälafka. Saavu tänne
U2-salin eteen ekana päivänä!

11. AYY:n keskustoimisto eli Keto

• Killan nettisivut: fyysikkokilta.fi

TUAS-talo.

12. Dipoli, yliopiston virallinen päärakennus

• Facebook: facebook.com/fyysikkokilta

2.
3.

T-talo

13. Otahalli ja Unisport

• Instagram: @fyysikkokilta

4.

Nanotalo

5.

Konelafka

6.

Kemianlafka

7.

Maarintalo

8.

Väre ja A Bloc. Täältä löydät ruokakauppoja ja
metroaseman

9.

Harald Herlin -oppimiskeskus, tuttavallisemmin kirjasto

10. Alvarin aukio. Tavataan täällä Varaslähdössä!
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Siistiä saada sut mukaan Fyysikkokiltaan ja osaksi Aalto-yhteisöä!
Tehdään ensi vuodesta ikimuistoinen!

Otaranta
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14. Otaranta. Kiljavan bussit lähtevät täältä!
15. TF, tuttavallisemmin Täffä
16. Otakaari 20 eli OK20

Muistathan vielä:

17. Otakaari 18 ja Ossinkulma

• Lataa Telegram-sovellus ja liity FK Fuksit ’22
-ryhmään osoitteessa t.me/FKfuksit22

18. Servin mökki eli Smökki
19. Rantasauna eli Rantsu
20. Opiskelijakulttuurimuseo
21. Ossinlampi
22. YTHS:n toimipiste
Fyysikkokillan kiltahuone eli kiltis

• Liity Telegramissa Kipparien kuuma linja -tiedotuskanavalle osoitteessa t.me/fuksikipparit
• Ilmoittaudu Varaslähtöön su 21.8. oheisella
QR-koodilla tai osoitteessa
ilmo.fyysikkokilta.fi/event/323

HUOM! ON ERITYISEN TÄRKEÄÄ ETTÄ LIITYT TELEGRAM-RYHMIIN JO KESÄLLÄ! Päivitämme sinne viimeisimmät tiedot Varaslähdön ja orientaatioviikon toteutuksesta.
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NAUTI KESÄSTÄ!

NIIN KIPPARISIKIN
TEKEVÄT <3

