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FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS
Ihan sairaan suuret onnittelut opiskelupaikastasi ja
tervetuloa tutalle! Meikäläinen on Severi, kolmannen
vuoden tuotantotalouden opiskelija, ammattimainen
procrastinoija, Porvoolaisen lastenlaulukilpailun pronssimitalisti vuodelta 2008 ja ennen kaikkea Prodekon,
eli myös juurikin sinun, fuksikapteeni tulevana vuonna.
Jahu! Tämä tarkoittaa, että vastaan tulevana vuonna
teikäläisestä ja muista linjamme uusista kandidaattivaiheen opiskelijoista. Huomaat nopeasti, että sinä ja
noin 50 muuta uutta opiskelijaa olette hyvin
odotettuja yhteisössämme. Niin odotettuja, että valtava lössi ihmisiä on halunnut
kirjoittaa terveiset juuri sinulle tähän
oppaaseen, jota pitelet nyt kädessäsi.
Tämä opas sisältää onnitteluja, tervetulotoivotuksia, vinkkejä, ohjenuoria ja niksi-Pirkasta plagioituja otteita
ja vastauksia ensimmäistä opiskeluvuottasi varten. Kannattaakin lukaista
se huolella!
Mikä ihme siis on Prodeko? Prodeko on Aalto
yliopiston tuotantotalouden opiskelijoiden ainejärjestö eli kilta ja tästä eteenpäin myös sinä olet Prodekolainen! Prodeko ja erityisesti meikäläinen tulevat
sinulle hyvin tutuksi tulevan vuoden aikana, sillä minä
ja kilta olemme täällä juuri sinua varten. Prodeko tulee
järjestämään sinulle kemuja, yritysvierailuja, ulkomaan
ja kotimaan matkoja, hyvinvointivalmennusta, kiltahuoneen (kts. sivu 29) ja sen kahvit, 24h kuntosalin, biljardipöydän, teatterivierailuja, haalarit sekä apua opiskeluihin. Jos mikään milloinkaan askarruttaa, haluat
juttuseuraa tai jonkun jonka voittaa biliksessä (allekirjoittanut ei lähes erota biliskepin päitä toisistaan), älä
pelkää nykäistä meikäläistä sateenkaarihihasta!

Fuksivuotesi tulee mitä luultavimmin olemaan tähänastisen elämäsi yksi parhaista ellei paras vuosi! Tiedän, tämä voi kuulostaa hieman Stetsonista™ vedetyltä,
yltiöpostiiviselta vaalilupaukselta, mutta sitä fuksivuosi
aidosti on! Yksi parhaita asioita tulevassa vuodessasi on se, että pääset jakamaan fuksivuoden hetket ja
muistot yhdessä muiden fuksien kanssa, joista tulee
mitä todennäköisimmin sinulle elinikäisiä ystäviä. Tämä
kohottoava huikeuskokonaisuus alkaa (tällä hetkellä
voimassa olevien suunnitelmien mukaan) Varaslähdöllä (, sillä epidemian aiheuttamat rajoitukset voivat muuttaa tilannetta) ja päättyy keväällä mahdolliseen Wappuun,
jolloin sinäkin saatat päästä asettamaan teekkarilakin päähäsi!
Seuraava vuosi tulee olemaan huima uusien asioiden, kokemusten ja
kohtaamisten, mutta myös yhteisöllisyyden vuosi. Sillä yhteishengellä, joka
täällä vallitsee, on onnistuttu saamaan aikaan pyörillä työnnettäviä saunoja, huvipuistolaitteita opiskelijabileisiin ja sitsejä pomppulinnoihin ja pian sinä pääset olemaan osa sitä! Suosittelen
sinua lähtemään mukaan kaikkeen - niin ne uskomattomat muistot syntyvät. Muista siis kaksi asiaa: Nauti
fuksivuodestasi, se on sinulla vain yhden (1) kerran. Ja
toiseksi, älä epäröi pyytää apua tai tulla juttelemaan,
jos sinusta tuntuu siltä. Olemme täällä sinua varten!
Nauti kesästä ja nähdään syksyllä!
Severi Sinkko, Fuksikapteeni
fuksikapteeni@prodeko.org
+358 44 2726497
Telegram: @fuksikapteeni

Ilmoitathan minulle,
aloitatko opintosi nyt
vai myöhemmin. Kerro
myös, osallistutko
Varaslähtöön 15.-16.8.
(lisätietoja sivulla 71).
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ENSIMMÄISET PÄIVÄT
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

ENSIMMÄINEN VIIKKO

Saavu T-talolle (Konemiehentie 2) maanantaina 31.8.
klo 8:00. T-talolla sinua on odottamassa kasa intoa
puhkuvia ISOja värikkäissä sateenkaarihaalareissa!
ISOt ovat valmiina auttamaan sinua kaikissa opiskeluihin liittyvissä kysymyksissä.

Ensimmäisen viikon eli orientaatioviikon tarkoituksena
on tutustuttaa sinut Otaniemeen, opiskeluun ja opiskelijaelämään. Tulet näkemään, missä kaikki tilat ja rakennukset sijaitsevat, miten kursseille ilmoittaudutaan
ja miten Aallon eri järjestelmiä käytetään. Tätä opasta
kirjottaessani, emme vielä tiedä epidemian aiheuttamien rajoitustoimien tarkkoja vaikutusia orientaatioviikolla, mutta pidän sinut ajantasalla Facebookissa sekä
myöhemmin Telegramissa.

Ensimmäisenä päivänä ilmoittaudutaan yliopistoon,
saadaan vähän erilaisia härpäkkeitä ja nautitaan Perustieteiden korkeakoulun, Tuotantotalouden laitoksen ja
fuksikapteenien tervetulotilaisuuksista. Päiväohjelma
päättyy noin klo 16.
Illalla lähdemme bussikuljetuksella legendaariseen
Paikkaan X, jota varten ota mukaasi ETYK (En Tule Yöksi kotiin) –varustus. Paikka X on huikea tilaisuus tutustua paremmin kanssafukseihin ja muihin prodekolaisiin! Paikasta X tulemme takaisin seuraavana aamuna
suoraan ensimmäiselle luennolle.

Päivän tutustuttamispainotteisen ohjelman lisäksi luvassa on runsaasti toinen toistaan mahtavampaa iltaohjelmaa, jota et halua missata! Kannattaakin tyhjentää kalenteri syksyn, tai ainakin orientaatioviikon, osalta
vapaaksi, sillä luvassa on mitä huikeampia tapahtumia,
jotka järjestetään vain fukseille! Lisätietoa tapahtumista
löydät sivulta 38.
Älä kuitenkaan huoli, jos tiedon määrä tuntuu käsittämättömän suurelta. ISOt ja minä pidämme huolen, että
olet orientaatioviikolla oikeaan aikaan oikeassa paikassa, ja meiltä voi aina kysyä, jos jokin askarruttaa! ISOjen
lisäksi sinulla on käytössä myös fyysinen ohjelma, josta
näkyvät kaikki orientaatioviikon luennot ja tapahtumat.

Elämä on täynnä suuria ihmeitä sille,
joka on valmis ottamaan niitä vastaan.
-Muumipappa

Otaniemessä etäisyydet ovat lyhyet :)
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DEKAANIN TERVEHDYS
Arvoisat 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!
Meneillään olevalla koronakriisillä on merkittäviä vaikutuksia
yliopistojen toimintaan. Kevätlukukausi toteutettiin maaliskuun puolivälistä alkaen kokonaan etäopetuksena ja erilaisia
opetusmuotoja joudutaan sovittamaan epidemiatilanteeseen vielä pitkään. Teidän kannalta suuri muutos oli, että normaaleja pääsykokeita ei voitu järjestää, ja tämä on varmasti
tuottanut paljon epävarmuutta ja stressiä hakutilanteessa.
Pääsykokeiden järjestämisessä yliopiston ehdottomana
tavoitteena oli mitata samaa osaamista ja potentiaalia kuin
aiemminkin, ja uskomme että tässä on onnistuttu. Hienoa
saada teidät osaksi yliopistoyhteisöämme.
Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi School of Science,
lyhenteenä Aalto SCI – tunnetaan korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta. Kouluumme haetaan neljään hakukohteeseen kandidaattitutkintoa varten (teknillinen fysiikka ja
matematiikka, tietotekniikka, informaatioverkostot,
tuotantotalous). Lisäksi koulumme vastaa englanninkielisessä tekniikan alan kandidaattiohjelmassa kahdesta pääaineesta, Data Science ja Quantum Technology. Kandin jälkeen
meillä on tarjolla lukuisia maisteriohjelmia sekä kansainvälisiä
yhteisohje mia, 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 energiaratkaisut, 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.
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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 kannustaa vaihto-opiskelua
ulkomailla mm. erilaisten yhteistyöverkostojen ja stipendien
avulla. Tämä mahdollisuus kansainvälisen kokemu sen 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 vahvaa. Aalto-yliopisto ja sen perustieteiden
korkeakoulu suosivat avointa, kriittistä keskustelua
ja opiskelijan laaja-alaista osallistumista oppimisen ja tutkimustyön yhteisön toimintaan. Koulutamme vastuullisia,
itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää suuntaa
kehitykselle.
Tervetuloa ja menestystä tuleviin
opintoihin!
Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

LAITOSJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys uusi tekniikan ylioppilas,
Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi Tuotantotalouden ohjelmassa! Yliopisto-opintojen aloittaminen
on uusi ja ehkä jännittäväkin vaihe elämässä. Aloituspaikka Tutalla on merkki siitä, että olet menestynyt tähänastisissa opinnoissasi kiitettävästi. Tästä eteenpäin
tärkeintä ei ole opintojen suorittaminen, vaan henkilökohtaisen osaamisen syventäminen ja valmiuksien kehittäminen.
Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja talouden osaamisen kykyyn ymmärtää yritystoimintaa tavalla, joka auttaa tuottamaan innovaatioita sekä kehittämään arvoa
tuottavia prosesseja ja kestävää liiketoimintaa. Taloudellinen tuotanto on keskeinen osa yhteiskuntien toimintaa. Sana tuotantotalous viittaa yhä enemmän palvelujen, ratkaisujen ja arvon tuottamiseen.

Koronaviruksen aiheuttaman maailmanlaajuisen kriisin
myötä opiskelu tapahtuu yhä enemmän etäopiskeluna.
Vaikka opintojen suunnittelu onkin itsenäisempää kuin
ennen, kaikkia tarvittavia taitoja ei voi oppia pelkästään
yksin opiskellen. Opiskelu Tutalla on yhteisöllistä ja
opiskeluaikana solmitut kontaktit jatkuvat tyypillisesti
läpi elämän. Yhteistoiminta opiskelukavereiden kanssa
on tärkeä osa myös opiskeluajan hyvinvointia. Tartu siis
innolla niihin mahdollisuuksiin, joita Prodeko-yhteisö,
Tuotantotalouden ohjelma ja koko Aalto-yliopisto tarjoavat niin opiskeluun kuin vapaa-aikaan.
Toivotan sinulle parhainta mahdollista menestystä
opintoihin!
Risto Rajala
Tuotantotalouden laitoksen johtaja

Tuotantotalouden ohjelmassa sinulla on mahdollisuus
oppia teknologiayrittäjyyden keskeisiä taitoja: kuinka
tuotantoa, teknologiaa hyödyntäviä liiketoimintoja ja
ihmisiä johdetaan. Tuotantotalouden ohjelma on monialainen. Voit sen myötä syventyä 1) teknologiayritysten strategiseen johtamiseen ja kasvuyrittäjyyteen, 2)
organisaatioiden ja ihmisten yrittäjähenkiseen johtamiseen tai 3) operaatioiden ja palvelujen johtamiseen.
Näitä kaikkia alueita yhdistää tietotekniikan lisääntyvä
hyödyntäminen teknologialiiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa.
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, arvoisa fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa! Olet
suoriutunut pääsykokeista kunnialla ja on aika ottaa katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi osaksi upeaa
teekkariyhteisöämme.
Olen fuksimajuri Rudolf Nikander ja tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa ja
johdan tekniikan alan fukseja vastaanottavien yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta.
Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. Yliopistossa
opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa. Akateeminen
vapaus antaa sinulle oikeuden päättää opinnoistasi ja tuo
mukanaan mahdollisuuksia, mutta se edellyttää myös
paljon vastuuta omasta opiskelustasi. Voit itse päättää
missä tahdissa opiskelet, mutta loppukädessä olet itse
vastuussa opintojen etenemisestä. KannatSCIn fuksi
kapt
taa siis heti alusta alkaen pohtia omaa
een
it
ajankäyttöä ja jaksamista.
Otaniemessä opiskelee
teekkareiden
lisäksi
myös taiteiden sekä
ka u p p at i et e i d e n
ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen yliopisto
sekä Aalto-yhteisö mahdol
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listavat opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen
opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista tekemistä samanhenkisessä seurassa!
Teekkariudella on pitkä historia ja teekkarit ovatkin vuosien varrella olleet näkyvästi esillä koko Suomessa, erityisesti Otaniemessä ja Helsingissä. Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 1966. Otaniemen
ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Tupsukansa
pyrkii tekemisellään herättämään hilpeyttä niin itsessään
kuin kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 1893. Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien perinteiden vaalimisesta,
kuitenkaan niihin jumittumatta. Teekkarikulttuuri onkin
lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai hullua me teekkarit sa-

tummekaan keksimään!
Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät kaikki
juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin reipas tekemisen meininki ja
kulttuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset projektit, joissa
yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arvon 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 saadaksesi oman teekkarilakin. Fuksipisteet
tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin, pitkiin perinteisiin
sekä muihin Otaniemessä opiskeleviin, hauskanpitoa
unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu teekkareiden juhlista
arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän
sellaisen teille järjestää.

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

Rudolf Nikander,
Fuksimajuri
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PHUXIVATORNS HÄLSNING
Hej på dig!

att ta hand om Teknologföreningens, TF:s phuxar.

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

Teknologföreningen är Aalto Universitetets svenskspråkiga nation. För att bli medlem i Teknologföreningen behöver du inte annat än ett intresse för att tala
svenska, oavsett utbildningsprogram. TF är för alla,
“ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”! Ta gärna tillfället i
akt under de första dagarna vid Aalto då dina storasyskon tar er på besök till TF:s nationshus Urdsgjallar. Ifall
du är nyfiken på vad allt vi gör på Teknologföreningen
är det bara att kontakta mig eller komma på besök till
Urds!
Du har ett alldeles otroligt år framför dig, phuxåret är
ett av det mest minnesvärda året under studietiden.
Kom ihåg att vila och njuta under sommaren. Genast
från början händer det mycket, och jag rekommenderar att du går med på allt. På det sättet lär du känna
phuxar och äldre studerande, dessutom ska du samla phuxpoäng, eftersom de som får tillräckligt med
phuxpoäng kan få teknologmössan till Wappen (om
den ordnas)!
Jag vet att Severi kommer att ta bra hand om dig, men
jag är också alltid här för dig. Kom ihåg att läsa igenom
hela denna blaska ordentligt, den innehåller mycket
bra info. Vi ses på hösten!
Kram,

Sara Salminen, Phuxivator
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OPISKELIJAPALVELUT

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, jotka auttavat
sinua opintoihin liittyvissä asioissa aina ekasta päivästä valmistumiseen
saakka. Älä siis liian kauan mieti asioita yksin, vaan tule käymään, laita
viestiä tai soittele. Palvelemme sinua kampuksella ja verkossa.
Tutustu palveluihimme ja opetussuunnitelmaan Into-portaalissa:
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
Opiskelijapalvelut löydät Otaniemessä Tietotekniikan talon
päädystä, (Konemiehentie 2)
ruokalan ja kirjaston jälkeen.
Tähän oli tarkoitus tulla meistä
kaikista kiva ryhmäkuva, mutta
ei ehditty sitä ottaa ennen kuin
jouduimme erillemme toisistamme koronaviruksen takia.
Tämä korvaava kuva kertoo kuitenkin johtoajatuksemme:
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OTSIKKO

Congratulations on getting accepted to study and choosing Aalto University - you can be proud of
your achievement! We at KY are pleased to welcome you to our great Aalto community and next
we want to tell you a little bit about what KY is all about.

What is KY?
For over a hundred years, and for years to come, Aalto University Business Students, or commonly
known as KY, has and will be the home and community for all Aalto University Business students.
Founded in 1911, KY has ever since provided its members services and benefits, student advocacy
and memorable experiences, as well as friendships that last a lifetime.
KY exists solely for – and because of – its members. Many students choose to volunteer their time
and are active in, for example, KY's associations, committees and project teams. Every degree
student at Aalto University School of Business may join KY and the membership is free of charge.
KY Foundation, for its part, was founded to support the students at Aalto University School of
Business. The foundation distributes grants and subsidies, for example, to KY's associations and
individual projects. Together, KY ry and KY foundation form one united KY with endless
possibilities.

KY in numbers
Over 3000 members
109 years
3 locations
11 employees & 8 board members
Over 50 associations
Hundreds of volunteers
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TOKYO TEKSTI
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TOKYO eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoiden etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunvalvontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapahtumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TOKYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä.

Aalto ARTS student organization
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat
TOKYO ry is a student organization which brings
together students of Aalto University School of Arts,
Design
andsisällä
Architecture.
There
multiple
TOKYO vaikuttaa
yliopiston
tiiviissä yhteistyössä
Aallon are
järjestöjen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita.
subject
organizations
withinyritysten,
Aalto
ARTS, but
TOKYO tekee
myös yhteistyötä
artsilaisia työllistävien
ammattiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taideTOKYO is the umbrella association open
ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskunnassa.
to all ARTS students. As a school level
association
TOKYO
an active
ARTSin korkeakoulu on täynnä
taitavia tyyppejä
ja TOKYOtakes
haluaa mahdollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin.
inkävijöitä
student
advocacy
and
Tästä esimerkkinä ovat erityisestipart
tuhansia
keräävät
kevät- ja
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO
organizes events to gather
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan
TOKYOn vuosijuhliin
together
all the ARTS
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset.
minded students and
Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoiden kasvisravintola Kipsarista tai elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaikenalumni.
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä!
rakkaudella,
TOKYOn hallitus

tokyo.fi

TOKYO- Students of Arts, Design and
Architecture;Sheryl Arts

hallitus@tokyo.fi

@sheryltokyo

DOMINANTE

www.dominante.fi
#dominantechoir

DOMINANTE

Varaa koelauluaikasi Dominanten
DOMINANTE
KUOROKAVERIKSEMME
LAULA M ALLA
M A A I L M A L L ELÄHDEkaikkien
fuksien äideiltäKIINNOSTUITKO?
- LAULAMALLA
Avoimet harjoitukset
ma 7.9. klo 18.00
Pääsykoepäivät ti 8.9. & ke 9.9.
MAAILMALLE

MONIPUOLISILLE KEIKOILLE JA
YLLÄTYKSELLISILLE
Helmi UusitaloMATKOILLE!Aada

OTA YHTEYTTÄ

Toivettula
050 3301284
RIINA.NIEMINEN@
040 560 8305
040 017 1872
AALTO.FI
AVOIMET HARJOITUKSET 10.9.
helmi.uusitalo@aalto.fi
DOMINANTEN KOELAULUT aada.toivettula@aalto.fi
11.9. & 18.9.
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AYY:N TERVEHDYS

Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta
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Aalto-yliopiston
ylioppilaskunta –
AYY
Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, jonka tunnistat myös kirjaimista AYY! Me täällä ylioppilaskunnassa
pyrimme takaamaan, 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, olemaan utelias, oivaltamaan, oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä
pelkää, vaikka oman paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus olla haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua ja
auttamassa vaikeissa paikoissa.
Ollaan yhteyksissä!

Imran Shamsul
uusista opiskelijoista ja kansainvälisyydestä
vastaava hallituksen jäsen

17

Mikä AYY?

Yksityiset palveluntarjoajat:
vuokraovi.com; oikotie.fi
Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen

Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta
eli AYY
on sinun
ylioppilasmonenlaisia
palveluita
ja mahdollisuuksia
lukuvuokuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen,
muotoilun,
kauppatieteen
ja
sikalenterista
ja opiskelijoiden
edunvalvonnasta
tekniikan opiskelijaa. Teemme töitä kaikkien jäsentemme
hyvinvoinnin varmishuikeisiin vapaaehtoispesteihin.
AYY:n jäsenten on
mahdollista vuokrata erilaisia sauna- tai
tamiseksi ja kehittääksemme Aallon opetustaesimerkiksi
ja opiskelijaelämää.
kokoustilojatiloja sekä pakettiautoa erittäin edullihintaan.
AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin seen
ylioppilaskunnan
palveluihin ja

opiskelijaetuihin niin paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opiskelijaAYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löydät sivuilta
na sinulla
onvahvistus
myös mahdollisuus
osallistua
toimintaan ja tapahtumiin, joiayy.fi/jasenille/
voi hakea
heti, kun
opiskelupaikasta
on
ta
on
AYY:n
lisäksi
järjestämässä
yli
200
AYY:n
piirissä toimivaa yhdistystä.
saapunut. AYY:n soluasuntojonoihin on saatavissa
ns. fuksipiste. Fuksipisteen saadakseen on asuntoa
haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.

AYY numeroina

Asunnon hakeminen AYY:ltä
Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon:
• 14 000 jäsentä
ayy.fi/asuminen

• 200 järjestöä ja yhdistystä
• tarkasti
40 työntekijää
Lue läpi
ainakin hakuinfo:
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhakijat/hakuinfo/
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• satoja vapaaehtoisia

Sekä asuntotoimistomme että palvelupisteemme
löydät osoitteesta:
Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asuntotoimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400
Aukioloajat löydät osoitteesta:
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/

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

Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan
riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä myös muiden reittien kautta. Muita vaihtoehtoja asumisesta
pääkaupunkiseudulla ovat esimerkiksi:

Viestintäkanavat

Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista ja mahdollisuuksista
osoitteessa
AYY.FI.
Helsingin
opiskelija-asuntosäätiö
HOAS: Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asumisen järjestäjä.
www.hoas.fi

Facebook: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY

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

Twitter: AYY_FI
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AYY:n keskustoimisto, Keto (ei enää työmaa).

Helou!

OPINTOTUKI

Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, kun olet
saanut opiskelupaikan. Opintotuki koostuu opintorahasta, opintolainasta ja ateriatuesta. Yleinen
Ja haetaan
isot onnittelut
päätökasumistuki
nykyäänerinomaisesta
erikseen. Helpoiten
haet tuet
verkosta!
sestäsi
tulla mukaan Aalto-yhteisöön!

Varpaani kipristelevät jännityksestä puo-

Näin haet
opintotukea:
lestasi
ja toivonkin että elämäsi yliopishttp://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

to-opiskelijana tulee olemaan juuri niin
mielenkiintoinen,
hauska ja yllättävä kun
Näin haet
yleistä asumistukea:
minunkin on tähän mennessä ollut. Opinhttp://www.kela.fi/yleinen-asumistuki-nain-haet
tosi luovat sinulle vankan pohjan matkalla
Tukea jatulevaisuuden
ohjausta opintotukiasioihin:
huippuosaajaksi ja Prodeko
Kelan verkkoasiointi
ja puhelinpalvelu:
kela.fi/asiointi
ja ylioppilaskuntasi
AYY tarjoavat
sinulle
Kelan eri
puhelinpalvelunumerot:
kattavan tukiverkon koko opiskeluajallesi –
kela.fi/palvelunumerot
ja vielä sen jälkeenkin!

OPISKELIJAKORTTI
- FRANK
Yliopistoon siirtyminen
on suuri etappi ja
Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi koko
onkin
siinä, että voit
täysin itse Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja toimituksesta
Frankin taika
tiimiltä!
Frankjuuri
on opiskelijoiden
hyötypalvelu,
valita
millaiset
vuodet
Aalto-yhteisössä
jonka kautta voit mm. tilata opiskelijakorttisi. Fran- si- löydät Frankin sivuilta www.frank.fi.
on sekä
edessäsi.
Yhteisömme
on täynnä
killa on nulla
käytössä
digitaalinen
että perinteinen,
muovinen
opiskelijakortti. Molempiin
voisinua
halutessaan
mahdollisuuksia,
kannustan
kokeile- HUOM! Kortin vastaanotettuasi tarvitset siihen lukuvuositarran, jonka saat esimerkiksi AYY:n palvelupisliittää kansainvälisen
ISIC-lisenssin,
joka
oikeuttaa
yli
maan rohkeasti kaikkea uutta ja kutkutta150 000
etuun
yli
130
maassa!
vaa! Yliopisto on niin paljon muutakin kuin teeltä.
vain opinnot ja juuri ylioppilaskuntamme
Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on virallivoi auttaa sinua tutkimaan elämän jännit- TERVEYS JA HYVINVOINTI
nen opiskelijatunniste, joka kannattaa ladata ja
täviä
aktivoida
heti,sivupolkuja.
kun olet maksanut ylioppilaskunnan
YTHS
jäsenmaksun. Sillä saat suoraan taskuusi sadat
NautiMatkahuollon
kesästä, nähdään
syksyllä! sekä
edut, Kelan,
ja VR:n alennukset
oikeuden opiskelijahintaisiin lounaisiin.

Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS, www.yths.
fi). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä yleisterveyden,
suunterveyden ja mielenterveyden alueilla, kun olet
Milja
Leinonen jossa on Danske Bankin
Muovinen
opiskelijakortti,
maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ajanvatarjoama maksuominaisuus, on ilmainen kaikille
raukset tehdään puhelimitse ja YTHS:llä on käytössä
AYY:n hallituksen
varapuheenjohtaja,
korkeakouluopiskelijoille.
Ilman
maksuominaisuutta Pro- takaisinsoittopalvelu. Yhteydenotto ja yleisterveykortin saat
hintaan
15,10 € + toimituskulut.
denkäynnit ovat aina maksuttomia.
dekon
hallituskummi
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HUOM! Kun olet saanut (muovisen) kor-

Aallon oppilaitospastoreiden eli tuttavallisemmin
Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tunnukset
Palvelut
muista hakea
siihenvoit
myös
lukuvuosipuoleen
kääntyä,
kun haluYTHS:n sähköiseen Self-palveluun (www.yths.fi/self). tin,Aalto–pappien

AYY:n
palvelupisteeltä!
at keskustella
luottamuksellisesti
melkeinpä mistä
Palvelussa voit hoitaa ajanvaraus, -siirto sekä muita vuositarra
tahansa mieltä painavasta asiasta. He ovat kaikkien
terveysasioistasi sähköisesti.
aaltolaisten käytettävissä uskonnosta tai elämänOpiskelijaedut
katsomuksesta riippumatta.
HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä tahansa
Opiskelija-asuminen
Lisätietoa: Into.aalto.fi (Palvelut > Aalto-papit)
YTHS:n toimipisteen palveluja, myös muilla paikOpiskelijana
sinulla
on
oikeus
satoihin
kakunnilla. Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa,
Nyyti
ry on opiskelijoiden
edistävoit käyttää
omaa
kunnallista
terveysasemaasi
etuuksiin,
kuten
Kelan,
Matkahuollon
ja VR:n tai AYY
omistaa
noin 2 600mielenterveyttä
opiskelija-asunvä
valtakunnallinen
yhdistys,
jonka
jäsen
AYY
terveyskeskuspäivystystä.
etuuksiin
ja alennettuun opiskelijalounaatoa Helsingissä ja Espoossa. Tarjoamme on.
Yhdistyksen tavoitteita ovat esimerkiksi opiskelijoiseen opiskelijaravintoloissa. Myös pääkodin yli 3200 asukkaalle. Kaikilla tutkintoden mielenterveyden sekä opiskelukyvyn tukeminen.
YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
kaupunkiseudun julkisen liikenteen opisja Lisätietoja:
vaihto-opiskelijoilla,
www.nyyti.fi jotka ovat AYY:n
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
kelija-alennus
on
käytettävissäsi,
kunhan
jäseniä,
on
oikeus
hakea AYY:n asuntoja.
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki
asuinpaikkasi on HSL-alueella ja olet päiVoit
hakea omaa- asuntoa
Yliopistoliikunta
UniSport heti, kun saat
vittänyt
matkakorttiisi opiskelijastatuksen
Aaltolaisille edullisia
liikuntapalveluja
tuottaa UniSMuita hyvinvointipalveluja
vahvistuksen
opiskelupaikan
vastaanottaHSL:n
palvelupisteellä.
Samalla
port. Liikkujia
palvelevat
liikuntakeskukset
OtanieOpintoihin
liittyvissä haasteissa
voitmatkakorkääntyä oman misesta
yliopistolta. Ensimmäisen vuoden
messä,
Helsingin
yliopiston
keskustakampuksella,
korkeakoulusi
opintoasiainpalveluiden
tai
Aallon
tilla pääsee myös joihinkin yliopiston tiloiopiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkoKumpulassa, Meilahdessa sekä Töölössä. UniSportin
opintopsykologien puoleen. Opintopsykologit ohhin!
puolelta
muuttavat opiskelijat ovat etutarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikuntaa, palloilua,
jaavat ja tukevat opiskelijoita oppimiseen,
sijalla
asuntoja
Ylimääräisen
kuntosaleja sekäjaettaessa.
erilaisia kursseja
ja heidän kausimotivaatioon, itsesäätelyyn, stressinhallintaan sekä
Opiskelijapalvelu
Frankin
kautta
saat
saa,
kun
hakeeedullisempia
ensimmäi-kaikille
ja kertalippunsa
ovat
pysyvästi
opiskelukykyyn liittyvissä haasteissa. Heidät tavoit- hakijapisteen
opiskelijakortin,
jolla varmistat opiskelisen
vuoden opiskelijana
AYY:n soluasunAalto-yliopiston
opiskelijoille.
taa parhaiten sähköpostitse
ja-alennukset
koko
Suomessa.
Frankilla
on
tojonoihin.
Tämän pisteen saadakseen
Lisätietoa: www.unisport.fi.
opintopsykologit@aalto.fi.
sekä digitaalinen että perinteinen muovinen opiskelijakortti.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on
virallinen opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja aktivoida käyttöösi, 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.
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on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. Voit selailla ja hakea
AYY:n asuntoja Domo-järjestelmän kautta: DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit myös
hakea asuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS).

Terveydenhuolto
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huolehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö
(YTHS). AYY:n jäsenenä saat tarvitessa-

si apua YTHS:ltä yleisterveyden, suunterLIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
veyden ja mielenterveyden
SuuPääkaupunkiseudun
joukkoliikenteessäalueilla.
opiskelijarin osa(-50
YTHS:n
palveluista
on maksuttomia
alennuksen
%) saavat
ne alle 30-vuotiaat
yhteydenotot
ja
yleisterveyden
käynnit
opiskelijat, jotka ovat kirjoilla HSL-alueella (Espoo,
Helsinki,
Kauniainen,
Kerava,
Kirkkonummi, Vantaa)
ja
mukaan
lukien,
ja maksullisetkin
palvelut
joilla on
on opiskelijastatus
matkakortissaan.
pidetty kohtuuhintaisina.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankkimisesta ja
Syyslukukaudelle läsnäolevaksi ilmoittaualennuslippuhakemus löytyy sivulta
tumisen yhteydessä maksetaan terveywww.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat

denhoitomaksu osana ylioppilaskunnan
jäsenmaksua,
mutta korkeakouluopiskeliHelpoiten
selvität joukkoliikenteen
reitit ja aikataulut
joiden
opiskeluterveydenhuollon
järjestäAallon
kampuksille,
niiden välille ja muuallekin
HSL:n
reittioppaasta
osoitteessa:
www.reittiopas.fi,
misvastuu
ja terveydenhoitomaksun
keEspoossa
ja Helsingissä
voit Kelalle
lisäksi loppukevään
rääminen
siirtyvät
1.1.2021, joten
ja alkusyksyn
kaupunkipyörillä.
Pyö-peri
keväällävälillä
2021liikkua
ylioppilaskunta
ei enää
rät saat käyttöösi 30€ vuosimaksua vastaan ja
jäsenmaksun yhteydessä YTHS-maksua.
kaupunkipyöräasemia on kampusalueellakin useita.
YTHSsaat
tuottaa
vastaisuudessakin
opiskeliPalvelusta
lisätietoa
osoitteessa
joiden
opiskeluterveydenhuollon
palvelut
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/.
ja ne ovat käytettävissä terveydenhoitoOpiskelijana
maksunkaukoliikenteessä
maksaneille.
VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkoista sekä
Matkahuollon
50 % opiskelija-alennus
80
1.1.2021 alkaen
kansainväliset vähintään
vaihto-opiskilometrin pituisista matkoista. Muista, että tämän
kelijat, jatko-opiskelijat, täydennyskoulutalennuksen saadaksesi tarvitset voimassa olevan
tautuvat tarroineen!
ja tilauskoulutusopiskelijat eivät
opiskelijakortin
kuulu www.vr.fi
YTHS:n ja
opiskelijaterveydenhuollon
Lisätietoa:
www.matkahuolto.fi.

piiriin. Lisätietoja osoittesta YTHS.FI.

Yhdistykset ja
opiskelijakulttuuri
Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat
oleellinen osa aaltolaista opiskelijakulttuuria. Vuoden kohokohtina toimivat Wapun tapahtumat, vuosijuhlat, laskiaisrieha
ja monet muut tapahtumat heti orientaa-

tioviikosta lähtien. AYY:n piirissä toimii yli
200 yhdistystä, jotka järjestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin ja peleistä muihin harrastuksiin. Uudet opiskelijat
ovat aina tervetulleita mukaan yhdistystoimintaan. Kannattaa pysyä avoimena
eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin tulevissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja
vaikuttaminen
AYY edustaa opiskelijoita yliopiston päätöksentekoelimissä ja ajaa opiskelijoiden
etua yhteiskunnassa. AYY:n valitsemien
opiskelijaedustajien kautta opiskelijat
pääsevät vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n ylin päätöksentekoelin on edustajisto, joka valitaan äänestämällä. Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet
voivat äänestää ja asettua ehdolle.

Muut palvelut
Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa jäsenilleen muitakin palveluita ja mahdollisuuksia design-kalenterista ja stipendeistä
monenlaisiin vapaaehtoismahdollisuuksiin.
AYY:lla on myös lukuisia sauna-, juhla- ja
harrastustiloja, joita jäsenet voivat vuokrata. Osa tiloista on maksuttomia.
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KUVIA KILTALAISISTA
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FUKSISYKSYSI OPINTOJA
Fuksisyksyllä tulee vastaan monia eri kursseja, joista
osa on aiheeltaan lukiosta tuttuja, mutta toiset ovat
täysin uutta asiaa. Tässä pieni maistiainen syksyn tarjonnasta!

OHJELMOINTI 1
Pakollisiin opintoihisi kuuluu myös ymmärtää jonkin
verran ohjelmoinnista ja sen perusperiaatteista. Ohjelmoinnin ensimmäisellä kurssilla lähdetään liikkeelle
aivan perusteista, joten ei tarvitse huolestua, jos ei ole
ennen koodannut. Kurssin aikana on viikottaisia palautuksia, ja kurssin loppua kohden tehtävänä voi olla
vaikka koodata tekstipohjainen seikkailupeli tai miinaharava.
RYHMÄTOIMINTA JA ORGANISOINTI

MATEMATIIKAN PERUSKURSSIT
Diskreetin matematiikan perusteet ja Differentiaali- ja
integraalilaskenta 1 ovat fuksisyksysi matematiikan
kurssit. Perusmatikat luovat vahvan pohjan jatkolle,
joten nämä kannattaa suorittaa pois alta heti fuksisyksynä. Kursseilla on kaksi luentoa viikossa ja sen lisäksi
kahdet laskuharjoitukset (2x 2h), joissa pääset itsekin
laskemaan assarien avulla. Laskuharjoituspisteet ja
tentti muodostavat kurssien arvostelun.
TUOTANTOTALOUS 1
Kurssilla pääset tutustumaan tuotantotalouden peruskäsitteisiin ja aihealueisiin. Kurssiin kuuluu myös nettitehtäviä sekä harjoitustyö, joissa perustatte neljän hengen ryhmänä kuvitteellisen yrityksen, kuten kahvilan,
huonekaluliikkeen tai panimon..
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Tällä kurssilla pääset tutustumaan hieman siihen, miten ryhmien ja niiden jäsenten väliset prosessit toimivat. Kurssi on erittäin hyödyllinen nimenomaan tutalaisille, sillä tulevissa opiskelu- ja työtehtävissä ryhmässä
toimiminen on keskeisessä osassa.

MUUTA HYÖDYLLISTÄ TIETOA
Jos haluat lukea enemmän kursseista, kaikkien kurssien esittelyt löytyvät osoitteesta mycourses.aalto.fi.
Kurssivalintoja ja -ilmoittautumisia ei ole tarpeen tehdä
vielä, vaan teemme ne yhdessä orientaatioviikolla!
Yliopistossa opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa;
akateeminen vapaus tarkoittaa, että olet itse vastuussa
opiskelusta ja ajanhallinnasta, mutta toisaalta sinulla on
paljon vapautta esimerkiksi opintojen suunnittelussa.

Fuksisyksyn aikana kannattaa etsiä itselleen parhaat
työtavat – toiset oppivat ryhmässä, toiset yksin ja kolmannet kuuntelemalla aktiivisesti luennoilla. Se oma
paras tapa hahmottuu vain kokeilemalla! Toisin kuin lukiossa pääset nyt vapaasti valitsemaan, miten ja mitä
opiskelet. Luennoilla ei ole pakko istua, jos et koe hyötyväsi niistä.
Keväällä pääsette sitten käsiksi muun muassa fysiikan
opintoihin, operaatioiden johtamiseen, tietokantoihin ja
ehkä jopa ensimmäiseen projektikurssiin. Oppimisen
iloa!
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PRODEKON HALLITUS

Miki Lehto
Puheenjohtaja
Miki on kiltamme pomo,
koiravaljakon kuski, se, joka
pitää huolen että hallitus
myös tekeekin jotain. Miki
vastaa Prodekon toiminnasta ja johtaa kiltaa eteenpäin
käsittämättömän energisellä
ja innostavalla draivilla!

Eeva Jokinen
Varapuheenjohtaja
Eevan vastuulla on kiltahuone
ja kiltamme tukipilarit – toimihenkilöt. Eeva huolehtii ehkä
maailman lämpimimmällä
otteella siitä, että jokaisella
kiltalisella on yhteisössämme
hyvä olla!

Lauri ”Late” Lahtinen

Heikki Saarenhovi

Yrityssuhdevastaava

Excumestari

Late vastaa kiltamme rahavirtojen säilymisestä yhdessä muun yrityssuhdetiimin
kanssa. Sellaista sponsorineuvottelua ei ole, josta tämä
myyntihai ei uiskentelisi
voittajana kotiin!

Kiinnostaako konsultointi,
startupskene, teollisuus tai
pienpanimoyrittäjyys? Näihin
kaikkiin pääset tutustumaan
huikeilla yritysvierailuilla, joita
Heikki meille järjestää! Hesus
järjestää yritysvierailuja jopa
ulkomaille.

Lotta Oksala
Opintovastaava
Lotta on kiltamme ääni opintoasioissa. Hän pitää energisellä
tatsillaan huolen, että opiskelemme relevantteja ja mielenkiintoisia asioita myös jatkossa.
Lotta ylläpitää killan suhteita
akateemiseen maailmaan.
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Taavi Mustajoki
Mediakeisari
Taavi pitää huolen, että killan
nettisivut skulaavat, mailit
kilahtavat sähköpostiin ja F5:n
hakkaaminen tapahtumiin
ilmoittauduttaessa ei riko
killan palvelimia. Tämän lisäksi
hänen vastuullaan on brändäys ja ulkoinen näkyvyys.

Severi Sinkko
Fuksikapteeni
Severi on vastuussa kiltamme
fukseista ja suurella pilkkeellä
silmäkulmassa johdattaa heidät, sinut, läpi opiskelijaelämän salojen. Hallituksessa hän
vastaa fuksien eduista ja pitää huolen, että mahdollisena
Wappuna pääset asettamaan
teekkarilakin päähäsi!

Ilari Jokinen
Ulkoministeri
Mr. Worldwide! Ilari varmistaa
yhdessä ESTIEM-vastaava-Matleenan kanssa sen,
että Prodekon ulkosuhteet
rullaavat ja että kustannustehokkaita koko perheen
pakettimatkoja on kiltalaisille
tarjolla jatkossakin.

Heidi Fontell

Veera Mäntylä

Sisä- ja kulttuuriministeri

Isäntä

IE-tiimin toinen puolisko – Heidi järjestää yhdessä Veeran
kanssa killan juhlimispainotteisia tapahtumia. Tämän lisäksi
Heidin vastuulla ovat killan
külttürellisemmat tapahtumat,
kuten speksit tai pororetket.

Myös IE-tiimin toinen puolisko
– Veera järjestää mitä uskomattomampia tapahtumia! Yhdessä Heidin ja juomanlaskijoiden kanssa he pitävät huolen,
että juhlijoilla on lautaset täynnä ruokaa, lasit täynnä juomaa
ja parempi pössis kun sadalla
jäniksellä.

Hannes Väre
Rahastonhoitaja
Mister Money itse. Hannes
pitää huolen, että killan rahaliikenne toimii ja säästöt ovat
asiallisesti sijoitettuna. Long
tai short, mies operoi kaikilla
pituuksilla - eli hoitaa kulukorvauksianne.

Tommi Salmi
Maisteri - ja KV-kapteeni
Tommi luotsaa loistavalla tatsilla kiltamme uusinta hallitusvirkaa ja vastaa maisteri- sekä
vaihtoopiskelijoiden perehdyttämisestä Otaniemeläiseen
elämäntapaan.
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Aivan huikeat onnittelut opiskelupaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Prodeko-yhteisöön!
Mä olen Miki ja toimin tuotantotalouden killan Prodekon puheenjohtajana. Prodeko yhdistää kaikki
tuotantotalouden opiskelijat, alumnit, tuotantotalouden laitoksen sekä muut Prodeko-henkiset sankarit
yhdeksi timanttiseksi yhteisöksi. Tästä porukasta ei
intoa, taikka intohimoa puutu, ja voit olla varma, että
fuksivuotesi aikana pääset omin käsin kokemaan,
mitä kaikkea uskomattomuuksia tämä jengi voikaan
yhdessä tekemällä saada aikaiseksi!
Ensimmäisen kosketuksesi yhteisöömme saat heti
syksyn Varaslähdössä ja, voi pojat, siitä opiskeluaikasi
vasta alkaakin! Killasta tulee opiskeluvuosien aikana
sinulle melkeinpä toinen koti (muista kuitenkin käydä myös siellä omassasi), ja kiltalaisten kanssa tulee
tehtyä yhdessä mitä kummallisempia juttuja aina
parkkipaikalla kylpemisestä merenneitouintiin ja fuksimatikka-aivoriihistä Suomea kiertäviin bussimatkoihin asti.
Uskomaton meisinki ei kuitenkaan jää pelkästään
Prodekon sisälle, vaan myös koko Aalto-yhteisö on
näppiesi tuntumissa heti ensimmäisestä opiskelupäivästäsi alkaen! Täällä löytyy tapahtumaa ja kerhoa,
vaikka muille jakaa: Halusitpa sitten urheilla, musisoida, laskuvarjohyppiä taikka surffata niin Aallosta löytyy siihen järjestö!
Ota opiskeluvuosistasi kaikki irti! Tämä on sitä aikaa,
kun pääset kokeilemaan omia rajojasi, löytämään aidosti omia kiinnostuksenkohteitasi ja yksinkertaisesti
nauttimaan elämästäsi. Pääset kokemaan mahtavia
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onnistumisia ja ikimuistoisia hetkiä, mutta myös aivan
uudenlaisia epäonnistumisia ja kehittymismahdollisuuksia. Et ole kuitenkaan ikinä yksin, vaan nuo about
viisikymmentä muuta veijaria, jotka aloittavat kanssasi
samanaikaisesti tulevat aina kannustamaan sinua ja
nostamaan sinut kerta toisensa jälkeen ylös kohti uusia taistoja. Tutustu tähän porukkaan, jätä kouluhommat välillä seuraavaan iltaan ja lähde ulos pitämään
hauskaa fuksijengin voimin: Ennen pitkää huomaat
ympärilläsi hymyilevän viisikymmentä elinikäistä ystävää!
Seuraava vuosi tulee olemaan ikimuistoinen seikkailu
täynnä uusia ystäviä ja unohtumattomia kommelluksia! Ota siitä kaikki ilo irti – fuksivuosi on sinulla vain
kerran!
Nähdään Varaslähdössä!
-Miki

VPJ, KILTAHUONE & TOIMARIT
Heippa tuore tutafuksi! Valtavat onnittelut opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa Prodeko-yhteisöön.
Olen Eeva ja toimin kuluvana vuonna Prodekon varapuheenjohtajana. Käytännössä tehtäviini kuuluu vastuu
Prodekon kiltahuoneesta eli kiltiksestä ja toimihenkilöistä eli toimareista.

Tulemme varmasti törmäämään syksyllä kiltahuoneella. Jos jokin mietityttää tai muuten vaan kaipaat
juttuseuraa, niin tule ehdottomasti moikkaamaan.
Rentouttavaa kesää ja syksyllä nähdään.
Eeva Jokinen
Prodekon varapuheenjohtaja

Prodekon kiltahuone on TUAS-talolta löytyvä kaikille kiltalaisille tarkoitettu oloiluhuone, jonne voit tulla
koulupäivän aikana hengähtämään ja vaihtamaan kuulumisia muiden kiltalaisten kanssa. Kiltikseltä löydät
juttuseuran lisäksi bilispöydän, Xboxin sekä kahvia ja
teetä. Kiltiksellä on myös namukaapin, josta voit ostaa
pientä purtavaa opiskelujen boostiksi. Aivan kiltiksen
vieressä on kiltalaisille tarkoitettu kuntosali, jossa voit
käydä vapaasti treenaamassa. Kulman takaa löytyy
myös tuta-klubi, joka on erinomainen paikka itsenäiselle opiskelulle. Kiltikseltä, punttikselta ja tuta-klubilta
löydät varmasti kiltalaisia, jotka auttavat pulmassa kuin
pulmassa. Näihin kaikkiin tiloihin pääset 24/7, kunhan
käyt hakemassa kirjastolta kulkulätkän. Tähän saat varmasti apua ISOilta jo heti orientaatioviikolla.
Prodeko on mahtava yhteisö, joka tarjoaa jäsenilleen
runsaasti monipuolista toimintaa. Suurinta osaa tästä
toiminnasta pyörittää toimihenkilöt eli toimarit. Toimarit
ovat kiltalaisia, jotka ovat innostuneet lähtemään mukaan johonkin killan virkaan. Toimihenkilövirkoja on aina
yrityssuhdetoimarista, kulttuuripersoonaan ja webbitiimiläiseen asti. Tehtäviä on paljon ja niissä pääsee hyödyntämään hyvin monipuolisesti omia vahvuuksiaan ja
oppimaan uusia taitoja. Toimarihommien kautta pääsee myös varmasti tutustumaan muihin kiltalaisiin. Voit
lukea tarkemmin toimariviroista killan nettisivuilta.

29

OPINTOVASTAAVAN MOROTUS
Moikka fuksi!
Olet tehnyt valtavan työn päästessäsi sisään ja nyt on
aika päästä nauttimaan opiskelusta ja opiskelijaelämästä. Kannattaa olla avoin kaikelle mahtavalle, mitä seuraavan vuoden aikana pääset näkemään, kokemaan ja
tekemään. Minä olen Lotta, kiltamme Prodekon opintovastaava tänä vuonna. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa minunkin puolestani Prodekolle!
Olet siis valinnut tulla opiskelemaan Aalto-yliopiston
Perustieteiden korkeakoulun teknis-tieteelliseen kandidaattiohjelmaan tuotantotalouden pääainetta eli
kavereiden kesken tutaa. Opiskelu yliopistossa tulee
eroamaan edellisistä kouluistasi niin opintojen kuin arjenkin osalta. Yliopistossa olet opiskelijana osa akateemista yhteisöä, johon kuuluvat myös professorit, opettajat ja yliopiston muu henkilökunta. Tämän yhteisön
jäsenenä pääset oppimaan lukemattomia uusia asioita.
Yliopisto-opiskelijan arki koostuu luennoista, laskuharjoituksista, ryhmätöistä, yrityksiin tehtävistä projekteista ja omatoimisesta opiskelusta. Kurssien toteutustavat poikkeavat suuresti toisistaan ja tulet varmasti
löytämään juuri itsellesi sopivan opiskelutavan.
Kaikista tärkein asia, mikä opintoihin liittyen täytyy
muistaa, on se, että kilpaileminen muita opiskelijoita
vastaan on täysin turhaa. Muut opiskelijat ovat fiksua
porukkaa, mukavaa seuraa ja aivan samassa tilanteessa kuin sinä, joten kannattaa rohkeasti kysyä apua ja
tehdä kouluhommia yhdessä niin fuksikollegoidesi
kuin vanhempien tieteenharjoittajien kanssa. Toiseksi
tärkein asia, mikä on hyvä painaa mieleen, onkin se,
että apua saa
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Lotta edustamassa Prosessiteekkarien vuosijuhlilla

lähtökohtaisesti aina kysymällä – ei kannata jäädä yksin hakkaamaan päätä seinään.
Opintovastaavana olen opiskelijoiden yhteys tuotantotalouden laitokseen ja yliopistoon ja edustan opiskelijoiden näkökulmaa päätöksenteossa. Meillä tutan
opiskelijoilla on todella hyvät suhteet laitoksemme
henkilökuntaan, joten vaikutusmahdollisuudet ovat
todelliset. Jos siis milloinkaan fuksivuotesi aikana törmäät joihinkin kehityskohtiin kursseissa, opetuksessa
tai ylipäätään missä tahansa, mitä yliopisto tekee, vinkkaa siitä rohkeasti minulle!
Loistakasta loppukesää ja nähdään orientaatioviikolla!
<3:llä,
Opintovastaava Lotta

TEK

Welcome to TEK Community
Congratulations - you have made a great choice by choosing Aalto University as a place to study!
You have awesome years ahead. Take full advantage of your time the university and enjoy especially the ”Teekkari community”!
Academic Engineers and Architects in Finland - TEK, founded 120 years ago, is your professional
organisation. There are about 72 000 of us.
As a student member you get nearly all membership benefits for free, such as internship
hunting advice, trainings, networking events, salary counselling, employment counselling
and multiple benefits and discounts.
Read more and join us:

www.tek.fi/en/students

Best Regards,
Eero Järvinen
Student Liaison
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Teija Teekkari
PS. Prodekolla TEK-yhdyshenkilönä
Guild Contact Person
toimii Rita Myllymäki!
Ritan tavoitat
sähkö@posti
+358
xx
xxx xxxx
maililla rita.myllymaki@aalto.fi,
Telegra-

missa @ritamyllymaki tai kasvotusten
kiltahuoneella!

Ps. Student Membership
is Free of charge!
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YRITYSSUHTEET
Prodekon yrityssuhdetoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa kiltalaiset heitä kiinnostaviin toimialoihin sekä
työnantajiin. Yrityssuhdetoiminta on Prodekolla erittäin
aktiivista, mikä on osoitus siitä, että yritykset haluavat
parantaa omaa näkyvyyttään sekä työnantajamielikuvaansa prodekolaisten silmissä. Yhteistyökumppanimme ovat erinomaisia työllistäjiä prodekolaisille niin
opintojen aikana kuin niiden jälkeenkin, ja lisäksi aktiivinen yritysyhteistyö mahdollistaa rakkaan kiltamme
monipuolisen toiminnan!
Yritysyhteistyö heijastuu prodekolaisen arkeen muun
muassa seuraavin tavoin:
Prodeko Network
Prodekon yritysyhteistyön lippulaivana toimii eksklusiivinen yhteistyöverkostomme Prodeko Network, johon
kuuluu Suomen johtavia yrityksiä lukuisilta eri toimialoilta. Prodeko Network on jo vuodesta 1994 lähtien
toiminut prodekolaisten ylpeyden aiheena. Pääsetkin
jo fuksina tutustumaan Network-yrityksiin opiskeluun
sisällytetyillä luennoilla sekä yritysvierailuilla.
Excursiot
Yritysvierailut, eli excursiot, ovat Prodeko Networkin
ohella merkittävä osa Prodekon yrityssuhdetoimintaa.
Prodeko järjestää vuosittain kymmeniä excuja, joilla pääset tutustumaan sinua kiinnostaviin yrityksiin ja
tapaamaan yritysten edustajia sekä kuulemaan heidän uratarinoistaan. Usein excursioilla on ohjelmassa ruokailua, jutustelua sekä hauskanpitoa, ja excujen
paikat vaihtelevat yritysten toimistoista japanilaisiin
arcade-luoliin. Excuja järjestetään kaikille vuosikurs-
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seille, joten sinäkin pääset tutustumaan kiinnostaviin
mahdollisiin tulevaisuuden työnantajiisi jo fuksivuotesi
aikana!
Puolipitkät excursiot
Puolipitkät excursiot kuuluvat vahvasti Prodekon vuosikalenteriin ja excursiotoimintaan. Prodekolla on perinteisesti järjestetty excursiomatkoja eli Puolipitkiä sekä
kotimaahan että ulkomaille, ja näistä ensimmäisenä
vastaan tulee fuksivuotesi aikana Ulkomaan Puolipitkä
2020 eli UPP. Päivisin puolipitkillä tutustutaan paikallisiin yrityksiin, joita ei Otaniemen lähimaastosta löydy, ja
illat vietetään joko paikallisten opiskelijoiden tai oman
huikean PP-porukan kesken. Matkalle lähtee mukaan
prodekolaisia fuksista viimeisen (eli ännännen) vuoden
opiskelijoiin, joten sinullakin on mahdollisuus päästä jo
ensimmäisinä opiskeluviikkoinasi excuilemaan ulkomaille! Pysy siis kuulolla, jotain jännää on tulossa...;)

YRITYSVIERAILUT ELI EXCUT
Lorem
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- unelmaduuneja prodekolaisille!

aTalent Recruiting on Prodekon vuonna 2004 perustama rekrytointiyritys, joka välittää opiskelijoita ja
vastavalmistuneita ammatillisesti kehittäviin tehtäviin eli tuttavallisemmin oman alan duuneihin. Asiakkaita meiltä löytyy pienistä startupeista aina suuriin pörssiyhtiöihin asti ja teemmekin yhteistyötä
parhaiden tekijöiden löytämiseksi mm. Smartlyn, RELEXin, SEB:n ja Nokian kanssa. aTalent on myös
kasvanut kymmenen vuoden aikana kovaa tahtia; omistajapohjamme on laajentunut ja samalla toimintamme on kasvanut kattamaan lisäksi merkittävän osan Aallon kauppatieteilijöista sekä myös erilaisia teknisen alan osaajia. Toiminnan kasvaessa myös tarjolle tulevat työmahdollisuudet ovat entistä
monipuolisempia.

Mitä hyötyjä sinä saat?

Miten pääset mukaan?

Prodekolaisena hyödyt aTalentista saamalla tiedon
oman alan työmahdollisuuksista ensimmäisenä. Tarjoamme mm. kesätöitä, trainee-paikkoja, lyhyempiä
projekteja, kuin myös vakiduuneja mielenkiintoisissa yrityksissä. Viime vuonna välitimme yhteensä 579
opiskelijaa ja vastavalmistunutta, ja tänä vuonna tavoitteenamme on välittää reilu 800 henkilöä oman
alansa töihin. Työmahdollisuuksien lisäksi tarjoamme
kauttamme hakeville kandidaateille tukea ja sparrausta työnhakuprosessin aikana ja sen jälkeen. Kaikki
työnhakijamme saavat halutessaan yksilöllistä palautetta työnhakuun liittyen, esimerkiksi kuinka parantaa
työhakemusta, selventää CV:tä tai onnistua paremmin
haastatteluissa. Prodekon fuksina saat myös mahdollisuuden saada henkilökohtaista palautetta CV:stäsi,
tästä lisää myöhemmin tänä vuonna!

Liittymällä rekisteriimme varmistat tiedon sinulle sopivista työmahdollisuuksista opiskelun aloittamisesta
aina pitkälle valmistumisen jälkeen. Liittyessäsi rekisteriimme saat tiedon sinulle relevanteista työmahdollisuuksista vuosikurssin, pääaineen ja kiinnostuksen kohteidesi mukaan sähköpostiisi, ilman spämmiä.
Tietojasi käytetään ainoastaan työnhakuun liittyvissä
asioissa, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.
Liity rekisteriin ja varmista tulevaisuuden työmahdollisuudet osoitteessa: www.atalent.fi!

Parhaita tekijöitä etsimme mm. seuraavien kumppanien kanssa:

Vahvan kasvun myötä myös
oma tiimimme kasvaa jatkuvasti
Meille töihin? Ota yhteyttä:
mia.paatsalo@atalent.fi

ABIVASTAAVAN AATTEET
Morjesta fuksi! Lämpimästi tervetuloa Prodekoon!
Voit olla todella ylpeä itsestäsi ja nyt on aika nauttia
opinnoista ja opiskelijaelämästä. Tutalaisena sinulla on
ovet avoinna ihan kaikkialle, joten suosittelen vahvasti
kokeilemaan kaikkea uutta mitä opinnot ja fuksivuosi
tuo tullessaan. Tässä kohtaa ei todellakaan tarvitse tietää mikä sinusta tulee isona ja se yksi tämän alan parhaista puolista.
Tutalla opiskelu on ollut oman elämäni parasta aikaa
ja haluan levittää tietoa alastamme kaikille. Toimin tänä
vuonna killan abivastaavana. Tärkeimpänä tehtävänäni on johtaa abitiimiä, jonka kanssa järjestämme infoja
kouluilla, abeille suunnattuja tapahtumia niin Aallossa
kuin muualla Suomessa, sekä tuotamme sosiaalisen
median markkinointia.
Abimarkkinointiin on todella helppoa lähteä mukaan
ja ihan jokainen fuksista vanhempaan tieteenharjoittajaan voi käydä pitämässä abi-infon omassa koulussaan.
Abitiimiläiset auttavat enemmän kuin mielellään infoon
valmistautumisessa ja tässä yhteisössä voi aina kysyä,
jos jokin askarruttaa. Minuun voi olla yhteydessä milloin
vain.
Abimarkkinoinnista tullaan pitämään lisää infoa, kun
opinnot alkavat. Jos abimarkkinointi, somevaikuttaminen tai esimerkiksi omien esiintymistaitojen harjoittelu
kiinnostaa niin suosittelen lämpimästi hakeutumaan
osaksi killan abitiimiä.

36

Toivotan vielä kerran aivan uskomattoman paljon onnea fuksivuoteen!
Teemu
Prodekon abivastaava

UNISPORT

HARJOITUS TEKEE MAISTERIN!
Monipuolista treeniä opiskelijahinnoin lähellä sinua

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI
UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia,
lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja.
Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI
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TAPAHTUMAT
Moikka upouudet fuksit! Jotta yliopisto-opiskelu ei menisi pelkiksi matikan laskareiksi ja tentteihin pänttäämiseksi, rikastuttavat opiskelijajärjestöjen toinen toistaan
huikeammat tapahtumakokonaisuudet elämää Otaniemessä ja sen ulkopuolella. Prodekolla tapahtumien
suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa Prodekon oma
IE-tiimi. IE tulee sanoista Isännistö ja Emännistö, ja Prodekolla tähän reippaaseen porukkaan kuuluvat isäntä
Veera, sisä- ja kulttuuriministeri Heidi sekä kahdeksanhenkinen juomanlaskijajoukko.

sisällössä vain mielikuvitus on rajana. Kuluneen vuoden aikana on esimerkiksi osallistuttu porukalla Jukolan viestiin, käyty Venäjällä katsomassa balettia ja
järjestetty monenlaista pienempää kivaa sushi-illasta
videopeliturnaukseen. Tapahtumistamme parhaita ja
perinteikkäimpiä ovat sitsit eli akateemiset pöytäjuhlat,
mutta suosittelemme lähtemään avoimin mielin mukaan kaikkeen, mitä Prodeko ja Otaniemi vuoden aikana tarjoavat. Parhaan kuvan tapahtumista saa tietysti
osallistumalla niihin itse, joten nähdään Syyssitseillä ja
muissa syksyn meiningeissä!

ISÄNTÄ VEERA JA SISÄKUMI HEIDI
JUOMANLASKIJAT
Mielettömän suuret onnittelut loistavasta opiskelupaikasta ja tervetuloa Prodekolle! Fuksivuosi tulee
olemaan täynnä unohtumattomia hetkiä Varaslähdön
jännityksistä aina mahdolliseen Wappuun ja tupsulakin
päähän laittamiseen asti. Vuoden aikana me järjestämme yhdessä juomanlaskijoidemme kanssa monenlaisia hauskoja tapahtumia ja tempauksia, kuten sitsejä,
kiltisaamupaloja ja erilaisia kulttuuritapahtumia, joiden

Veera
Heidi
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Heipähei tuore fuksi! Tässä tapaat Prodekon tärkeimmät henkilöt, raskaan juomataakan kantajat ja hikipäässä keittiössä ahertavat juomanlaskijat! Tehtävämme on
isännän ja SisäKumin avustamina valmistella ja järjestää Otaniemen, ja usein koko maailman, parhaat ja legendaarisimmat tapahtumat. Takaamme viihtyvyytesi
lukuvuoden ensimmäisistä sitseistä, Syyssitseistä, aina
mahdollisen Wapun viimeisiin Prodekon juhliin asti,
joten mahan kurniessa tai kurkkua kuivatessa käänny
meidän puoleemme. Varsinkin prameilta koko killan
Syyssitseiltä on jo nyt varattu paikka jokaiselle fuksille, jotta pääsette heti tutustumaan sitseihin eli killan
ehdottomasti parhaisiin bileisiin! Näissä akateemisissa
pöytäjuhlissa juhlakansa istuu, laulaa ja syö yhdessä.
Kuulostaa kuivalta, mutta voimme luvata, ettei ole kuivaa ollenkaan.
Nimemme mukaisesti olemme juomien laskemisen
asiantuntijoita. Työmme on tärkeä ja kunnioitettu, ja siksi arvostammekin sitä asianmukaisella tavalla: kaikkien
juhlajärjestelyiden ohessa varmistamme, että parhaat

juhlat ovat keittiössä ja baaritiskin takana.
Juhlajärjestelyjen lisäksi kuuluu tontillemme myös perinteisen ja mysteerisen juoman, Thunderin, valmistus.
Kyseessä on Prodekon oma huippusalaisella reseptillä
Thunder-marjoista valmistettu makunystyröitä hivelevä juoma, jonka reseptiä me juomanlaskijat varjelemme hengellämme. Thunderille tyypillistä on niin maun,
värin, hajun kuin koostumuksenkin vaihtelevuus, mikä
riippuu Thunder-marjojen kasvukaudesta ja saatavuudesta. Tälle makumatkalle sinulla on mahdollisuus
päästä kaikissa killan merkittävissä tapahtumissa, al-

kaen heti Varaslähdöstä ja orientaatioviikon paikka X:stä!
Mahtavaa vuotta odottaen,
Roosa, Mikko, Joonas, Jonas, Anton, Sanni, Niina ja Eero
Prodekon Juomanlaskijat
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ULKOMINISTERIN MATKAOPAS
¡Ciao, hallootjes ja moikkeliskoikkelis vaan uusille
fukseille!
Tämän opuksen sivuilta löytyy mittavasti kertomuksia
siitä, kuinka mahtavan, laajan mutta silti läheisen verkoston osaksi olette erinomaisen valintanne ja huikean
suorituksenne (onnittelut vielä!) myötä päässeet, mutta
mitäpä jos paljastaisin, etteivät nämä verkostot pysähdy Otaniemeen, susirajalle tai edes koti-Suomen rajalle?

mahdollisuuksia erinäisiin rientoihin myös muualla kotimaassa, ja kotimaan aktiviteettitarjonnan lisäksi myös
erittäin hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä mitä
moninaisimmilla tavoilla. Olipa sitten kyse vaihto-opinnoista, kansainvälisistä case-kilpailuista tai perinteisemmistä huvittelu+ruoka- ja juomakulttuurimatkoista,
on näitä mahdollisuuksia järjestelemässä ja niistä tiedottamassa minä itse, yhdessä ESTIEM-vastaavamme
Matleenan sekä koko Prodekon ulkosektorin kanssa.

Miltä kuulostaa nähdä maailmaa halvalla?
Kiinnostaako kielellinen kehittyminen
aidosti kansainvälisessä ympäristössä?
Haluatko tutustua uusiin ihmisiin?
Täätä terveisiä toivottaa Ilari, Prodekon ulkoministeri ja kolmannen vuoden
tutalainen. Teillä on tutalaisina
Otaniemen
tapahtumien
lisäksi
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Hetkinen, siis mikä ESTIEM? No tietenkin kaikkien Euroopan tutalaisten yhteinen opiskelijaverkosto, European STudents of Industrial Engineering and Management! ESTIEM tarjoaa tutalaiselle edullisen ja
ehdottomasti helpoimman tavan kansainvälistyä missä
tahansa Euroopassa. Yliopistoja järjestössä on mukana
yli 80, yli 30 maasta, ja sen tapahtumatarjonta vaihtelee
aina Alpeilla vaeltamisesta ja Oktoberfesteistä Milanon
investointipankkeihin ja kreikkalaiseen ruokakulttuuriin,
kaikkeen akateemisen ja aktiivisen sisällön väliltä. Parasta järjestössä on kuitenkin pitkät perinteet ja mahtava yhteishenki, ja tapahtumissa onkin aina helppoa
oikeasti tutustua tutalaisiin kaikista eurooppalaisista

Kippari-Severi (vas.) edustamassa Aallon tutalaisia Kyprosella

kulttuureista.
Local Group Helsinki, meidän ESTIEM-alajärjestömme, joka muodostuu Prodekosta sekä informaatioverkostojen kilta Athenesta, onkin itse järjestänyt viime vuosina tapahtumia kuten Slush x
BusinessBooster sekä Tour of the Nordics, joista
jälkimmäinen yhdessä Göteborgin ESTIEM-alajärjestön, Local Group Gothenburgin kanssa!

Jos ylipäätään kansainvälistyminen kiinnostaa, kielitaitoja tulisi treenailla, tai vaihto-opintomahdollisuudet
kysyttävät, niin heti vaan allekirjoittanutta hihasta tai
lahkeesta kiinni, niin jutellaan! :D See you somewhere
in Europe!
Ilari Jokinen
Ulkoministeri

Kenties tärkein pointti tästä juuri Sinulle on kuitenkin jokavuotinen fuksiexchange, joka pyritään
järjestämään tulevanakin lukuvuonna, mikäli vain
matkustusrajoitteet sallivat, huippusalaiseen kohteeseen. Viimevuotiset exchanget Alankomaihin
Eindhoveniin sekä Espanjaan Madridiin ovat olleet
aivan huippuja, ja kannattaakin pitää matkalaukut
lähtökuopissa ja passit voimassa, kun teidän fuksivuotenne exchangeen avataan haku!
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MAISTERI- JA KV-KAPTEENIN HEIPAT
Tervetuloa Prodekolle!
Olet tehnyt viisaan ratkaisun hakiessasi Aallon Tutalle,
koska pääset osaksi rakasta Prodeko-yhteisöä! Haluankin toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi yhteisöömme. Tulet kohta hyppäämään mahtavaan seikkailuun
(jota myös ”opiskelijaelämäksi” kutsutaan), jossa tulet
saamaan paljon uusia kokemuksia, kavereita ja elämyksiä. Toivonkin, että ymmärrät antaa yhteisölle tilaisuuden
ja uskallat hypätä rohkeasti tuntemattomaan. Se on päätös, jota et tule katumaan! Yhteisömme tulee tarjoamaan
sinulle elämäsi parhaita vuosia!

Nimeni on Tommi ja olen kolmannen vuoden tutalainen
sekä kiltamme Maisteri- ja KV-kapteeni. Kunnianani on
toivottaa kiltaamme tervetulleeksi uudet maisteri- ja
kansainväliset
opiskelijat. Kansainvälisiä opiskelijoita saapuukin kiltaamme niin tutkinto-opiskelijoiksi kuin
vaihto-opiskelijoiksi. Killastamme löytyy myös paljon
ulkomaille vaihtoon lähtijöitä ja yliopisto tarjoaa loistavat
puitteet vaihtoon lähtemiselle. Suosittelenkin vaihtoon
lähtemistä ja listoilta löytyy huippuyliopistoja sekä kandiettä maisterivaiheessa. Vaihto-opinnot tarjoavat huikeita
kokemuksia ja laajentavat maailmankuvaa.
Parhaiten omaa vaihtokokemusta voi pohjustaa osallistumalla jo Suomessa aktiivisesti kansainväliseen toimintaan. KV-opiskelijoita killassa vastaanottaa luonnollisesti
KV-ISOt, jotka orientoivat vaihtarit Suomeen ja teekkarikulttuuriin. Mikäli toiminta innostaa, KV-ISOksi on mahdollista lähteä jo ensimmäisenä vuonna, mutta suosittelen tutustamaan aktiivisesti vaihtareihin jo ensimmäisenä
syksynä ilmankin KV-ISOn statusta. Vaihtarit ovat yleensä
todella mukavia ja sosiaalisia tyyppejä, joihin on helppo
tutustua.
Suosittelen vahvasti hyödyntämään kansainväliset mahdollisuudet opiskeluaikana. Niiden merkitystä ei voi liikaa
painottaa. Toivon että lähdet jo ensimmäisenä vuonna
aktiivisesti kansainväliseen toimintaan mukaan!
Vielä kerran onneksi olkoon opiskelupaikastasi Tutalla!
See you somewhere around the Globe!
Tommi Salmi
Maisteri- ja KV-kapteeni
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MEDIAKEISARIN MIETTEET
Terve fuksi!
Aivan ensimmäiseksi onnittelut erinomaisesta päätöksestä opiskelupaikan suhteen. Nimeni on Taavi ja toimin
Prodekon Mediakeisarina tänä vuonna. Mediakeisarin
tehtävänä on vastata brändin kehityksestä ja killan viestinnästä sekä huolehtia, että Mediajaoksen pyörät pyörivät.
Mediajaokseen kuuluu viestintävelhoja ja dokumentoijia
sekä kolme tiimiä - Webbitiimi, Abitiimi ja Prolekon toimitus. Viestintävelhot toimivat killan grafiikkaguruina ja
some-strategisteina sekä Mediakeisarin oikeana kätenä.
Dokumentoijat taas pitävät huolen, että killan toiminnasta jää jälkipolville ihmeteltävää kuva-arvoitusten muodossa. Abitiimi vastaa killan abimarkkinoista ja sitä johtaa
esimerkillä ja rautaisella otteella Abivastaava Teemu.
Kiltalehti Proleko?:n toimituksen tehtävänä on niin ikään
toimittaa kiltalehti Proleko? ja sitä taas vetää monessa
liemessä keitetty, kokenut Päätoimittaja Olli. Webbitiimi

taas ylläpitää ja kehittää killan IT-systeemejä. Webbitiimin vetäjänä, CTO:na, toimii jo fuksina suuriin saappaisiin
astunut IT-maagi Eero. Jos ikinä tulee kysyttävää, niin
kannattaa vetää kuvan kaveria hihasta. Mediakeisarin
tunnistaa myös kultaisesta repusta ja hänet todennäköisimmin löytää luonnollisesta elinympäristöstään - kiltikseltä CTO:n kanssa ihmettelemästä miksi killan nettisivut
eivät toimi.
Vielä kerran tervetuloa tutalle ja suosittelen laittamaan
Prodekon seurantaan Facebookissa ja Instagramissa.
Nettisivuja kannattaa myös käydä kurkkaamassa: prodeko.org
Taavi Mustajoki
Mediakeisari
mediakeisari@prodeko.org
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MEDIAKEISARI

HMoikka
E I F UFuksi!
KSI!
Haluaisitko opetella koodaamaan? Miten omalle startupille tehdään nettisivut?
Ovatko IG ruokavalokuvaus
kenties ruohonjuuritason
journalismi
lähellä kurssi.
Tuotantotalouden
opiskelijantai
perusopintoihin
kuuluu muutama
tietotekniikan
sydäntäsi?
Nämä
kaikki
(ja pari muuta
asiaa webbitiimi
kuten brändi
ja tiedotus)
kuuluvat
Mikäli
kuitenkin
haluat
syventää
osaamistasi,
tarjoaa
tähän oivan
mahdolliProdekon
mediakeisarin
jokin
edellämainituista
asioista
kiinnostaa,
suuden.
Prodekolta
löytyyvastuulle.
IT-alustojaMikäli
laidasta
laitaan,
ja webbitiimin
tehtävänä
on niiden
löytyy ja
killasta
toimijavirkoja
jokaiseen
kehitys
ylläpito.
Webbitiimissä
pääsetniistä.
tekemään juuri sinua kiinnostavia projekteja
THINK BIG
GET THINGS DONE
LEARN AND GROW
GIVE BACK
BE A GOOD PERSON
auki osoittamalla
Snapkoodin saat
hetken
ja painamalla sitä

yhdessä muiden tiimiläisten kanssa. Tiimi koostuu
Viime aikoina on uutisoitu paljon siitä, kuinka Suomessa
noin 15 jäsenestä fuksista lähes valmistuneisiin ja
on kova pula IT-osaajista. En itse ollut koskaan koodannut
tiimiä vetää vuosittain valittava CTO. Webbitiimin
ennen yliopistoa - nykyisin osaan jo paljon. Kannustan
ylläpitämiä palveluita ovat esimerkiksi ovat esimersinua tsemppaamaan Ohjelmointi 1 -kurssilla ja liittymään
kiksi kiltahuoneesta livekuvaa näyttävä kiltiskamera,
Prodekon Webbitiimin jos innostut ohjelmoinnista!
sekä biljardipöydän pelituloksia tallentava biliskilke.
Webbitiimi koodaa kiltalaisten käyttöön erilaisia sähköisiä
Näiden lisäksi killalla on kymmeniä muita palveluita
palveluita. Tänä vuonna työn alla on muun muassa botti,
ja sivustoja. Monet webbitiimin jäsenet ovat aloittajonka avulla näkee kiltahuoneen kahvitilanteen!
neet ilman aiempaa kokemusta ja kehittyneet taitaviksi koodareiksi yksinkertaisesti koodaamalla. SuoLämpimästi tervetuloa minunkin puolestani yhteisöön,
sittelen hakeutumista webbitiimiin jos kiinnostuit.
joka tulee muuttamaan elämäsi.
Eero Turkki
Timo
Riski
CTO
Mediakeisari

44

snapin kameran

koodiin

KILTALEHTI PROLEKO

“Journalism is literature in a hurry.”
– Matthew Arnold
Fuksioppaan propaganda on saattanut alkaa jo iskostua
takaraivoosi, ja olet oppinut, että Prodekon toiminnan
perään katsoo killan hallitus. Jotta tämä norsunluutorni ei kuitenkaan saisi autoritääristä ylivaltaa, Prodekon
kiltalehti, Proleko?, valvoo ja auditoi valveentuneena,
killan oppositiona hallituksen toiminta.
Pidättelemätön, rohkea, utelias ja vibrantti Proleko?
sanallistaa killan arjen, pureutuu ajankohtaisiin kiltahuoneen trendeihin, toimittaa ajankohtaisia kenttätutkimuksia (esimerkiksi mistä maasta saa parhaat Big
Macit) ja kaikkea näiden ulkopuolelta. Lehden vanhoihin numeroihin voit tutustua esimerkiksi kiltahuoneen
arkistoissa tai vaihtoehtoisesti odottaa vuosijuhlilla ja
pikkujouluissa julkaistavia uunituoreita nykyjuornalismin helmiä.

1
09/10/17

03:10

Proleko1.i

ndd 1

Lisäksi, jos lehden värikäs toimenkuva, kirjoittaminen
tai taittaminen herättivät kiinnostuksesi jo nyt, hyppää
mukaan toimitukseen myöhemmin syksyllä järjestettävissä vaaleissa. Luku- tai kirjoitustaitoa ei vaadita tehtävissä.
Lukuiloa ja tervetuloa iloiseen joukkoon!
Olli
Proleko?n päätoimittaja
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POLYTEKNIKKOJEN RAITTIUSSEURA - PORA
Raikkaan raitis tervehdys!
Polyteknikkojen Raittiusseura eli tuttavallisemmin PoRa on jo
vuodesta 1969 asti toiminut
Espoon suurin ja maailman
kovin Raittiusseura! Jo 50 vuoden ajan Raittiusseura on edistänyt raittiustaistelua Wiinan
kauhistusta vastaan omalla erityisellä tavallaan. Aatteen
ja vichyn voimalla PoRan poralaiset taistelevat vapaamman ja raittiimman maailman puolesta, liity sinäkin joukkoomme! Raittiustoiminnassaan PoRa järjestää paljon
erilaisia urheilutapahtumia sekä tempauksia. Meidät
poralaiset tunnistaa helposti vuosittain väriä vaihtavasta
PoRa-paidasta ja iloisesta fiiliksestä!

Teekkarikylän kentällä. Vakiovuorojen ja yliopistosarjojen
lisäksi PoRa järjestää vuosittain useita lajikokeiluja, joissa
jäsenistö pääsee kokeilemaan eksoottisempia lajeja, kuten surffausta, curlingia tai jousiammuntaa.
Toinen Raittiusseuran toiminnan peruspilareista on aatteellinen toiminta. PoRan perimmäisenä tarkoituksena on
valistaa ja levittää raittiusaatetta erityisesti Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, mutta myös yliopiston
ulkopuolella. PoRan raittiustyötä edustavat erilaiset tapahtumat ja tempaukset sekä ruohonjuuritason valistustyö. Jokaisen poralaisen vuoden kohokohta on perinteinen
Vesiviikko, joka kestää Otonpäivästä Yrjönpäivään (17.-23.
huhtikuuta). Tällöin tunnollinen raittiuskansalainen välttelee
Wiinan houkutuksia koko kyseisen viikon ajan.

MITÄ PORA TEKEE?
PoRan toiminnan peruskalliona on tukeva kolmikanta,
jonka muodostavat aate ja urheilu. Urheilutoiminnassa PoRan pelikirja perustuu valmennusfilosofiaan, jossa
taitojen puute korvataan hyvällä yhteishengellä ja asenteella. Pilke silmäkulmassa pelaten PoRa on niittänyt
mainetta kansainvälisellä tasolla voittaen maailmanmestaruuksia muun muassa Suopotkupallossa ja Akateemisessa Kyykässä. PoRa osallistuu kaikkiin Otaniemen
palloilusarjoihin, ja saa pelitaidoillaan, sekä vaihtopenkin
innokkaalla kannustuksella hymyn huulille niin vastustajien kuin tuomareidenkin keskuudessa. Vakituisimpana
osana urheilutoimintaa PoRalla on viikoittainen sählyvuoro Otahallilla sunnuntaisin klo 21-22 koko lukuvuoden ajan. Kesäkauden ajan pelataan rantalentopalloa
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MUKAAN PORAN TOIMINTAAN?
Läheinen suhde Prodekoon tekee PoRan toimintaan liittymisestä helppoa myös sinulle – kaikki Prodekon uudet
fuksit ovat myös PoRan jäseniä! Virallisesti uudet jäsenet
hyväksytään osaksi PoRaa salaperäisillä ja spektaakkelimaisilla Kinkereillä. Siellä jaetaan lisäksi PoRan toimihenkilövirat ja jokainen osallistuja saa itselleen sopivan tittelin.
Viime vuosina aatteen lähettiläinä ovat toimineet muun

muassa työkaluvastaava, kala-asiantuntija sekä kirjastonhoitajan puutarhanhoitaja. Kuten titteleistä arvata saattaa, PoRan toiminnassa tärkeintä on pitää aina pilke silmäkulmassa.
Yhdessä tekemisen ilo välittyy kaikista PoRan tapahtumista,
ja sanommekin usein olevamme “Ennen kaikkea joukkue.”
Urheilutoiminnassa taitoja paljon tärkeämpää on liikunnan
riemu: älä siis epäröi tapahtumiin osallistumista, vaikka kyseessä olisi elämäsi ensimmäinen kosketus johonkin lajiin!
Liity mukaan raittiustaistelijoiden joukkoon ja tykkää PoRasta
myös somessa. Siellä voit tarkastella kuvia ja päivityksiä Raittiusseuran viimeaikaisista kommelluksista. Nähdään orientaatioviikolla PoRan tapahtumissa!
Raittius on iloinen asia!

Instagram: @raittiusseura
Facebook: Polyteknikkojen Raittiusseura

Meri Kalke, PoRan puheenjohtaja 2020
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TEEKKARISPEKSI
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ISOVASTAAVA JA ISOTOIMINTA
Rakas fuksi!

jubailemaan.

Toivottavasti olet vähintään yhtä innoissasi tulevasta syksystä kuin minä. Haluan yhdessä muiden prodekolaisten kanssa ansaitusti onnitella sinua opiskelupaikastasi ja toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi
kiltaamme, joka on kotisi seuraavat vuodet. Lähitulevaisuutesi tulee muodostumaan uniikista kombinaatiosta
yliopisto-, teekkari- sekä kiltaelämää ja varsinkin aluksi joka puolella kuohuva informaatiotulva voi tuntua
uuvuttavalta. Kellukkeinasi aallokossa toimivat tutorit
eli ISOhenkilöt. He ovat toisen tai kolmannen vuoden
opiskelijoita, joilla on vielä hyvin muistissa oman fuksivuotensa karikot, ulapat ja suojasatamat.

ISOt kulkevat rinnallasi koko fuksivuoden ajan, aktiivisimmin ensimmäisten viikkojen aikana. Minä olen ISOvastaava, eli pidän huolta ISOkatraastamme. Osallistun
tapahtumiin kanssanne ja olen yksi niistä kaikista prodekolaisista, joilta voi vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta tulla kysymään mitä vain, juttelemaan
mistä vain tai pyytämään apua vaikka fuksikapteenin
jäynäämisessä. Suosittelen kilta- ja opiskelijatoimintaan lähtemistä, sillä se oli omalla kohdallani yksi fuksivuoden parhaista päätöksistä. Oma fuksivuoteni oli
ikimuistoinen ja tunteellinen. Tässä ISO merkitys oli
ISOhenkilöillä, jotka olivat olemassa meitä varten, kuten tämän vuoden ISOt ovat sinua varten. Älä siis epäröi
ottaa yhteyttä mieltä askarruttavissa asioissa <3

ISOhenkilöt ovat tukenasi, jotta tuntisit olosi kotoisaksi
ensimmäisestä päivästä lähtien. Kuulut fuksiryhmään,
jossa muiden fuksien lisäksi kanssasi navigoi viisi ISOa
sekä vastuu-ISO, joka vastaa siitä, että ryhmänne on
oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Seuraavat sivut fuksioppaasta ovat täynnä ISOjen esittelyjä, joista saat salaisia kurkistuksia syksyllä tutuksi tulevista kasvoista.
Vastaanotat lisäksi tervehdyksen omilta ISOiltasi myöhemmin kesällä.

Pian nähdään!
Niina Ikonen
ISOvastaava ’20

Ryhmääsi kuuluu vastuu-ISOn ja ISOhenkilöiden lisäksi vanhempia tieteenharjoittajia, fabuISOja. Heiltä
saat sitä kuuluisaa insightia opiskelusta, työelämästä
ja maailmasta yleensäkin. FabuISOn tunnistaa kuluneemmasta sateenkaarihaalarista ja palavasta halusta
jakaa viisauksia nuoremmilleen. Heidät voit bongata
muun muassa fuksiryhmätapaamisissa, kiltahuoneella ja opiskelijatapahtumissa. Mene rohkeasti nykimään
heidän haalareidensa hihoja, sillä täällä et kuule tyhäm
fuks -läppää, vaan saat sen sijaan kutsuja lounaalle
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KIPPARIN KITEYTYKSET
Aaltolaisuus, Teekkarius ja Prodekolaisuus tuovat mukanaan jos jonkinmoista uutta ja ihmeellistä asiaa tuleville elämäsi tilikausille. Alla löydät listattuna jokseenkin
sattumanvaraisessa, kuitenkin hennon kronologisessa
järjestyksessä tulevan fuksivuotesi kohokohtia, tähtihetkiä, kulminaatioita, kliimakseja ja paikallisia maksimeja. “Let’s dive in” eli dyykataan inekseen!
Varaslähtö
Lähtö ennen lähtömerkkiä, erityisesti urheilussa. Yhdyssana sanoista varas ja lähtö. (wiktionary.org)
Tämä urheilustakin tuttu termi on ihka ensimmäisen
häppeningin nimi, jossa pääset ensi kertaa olemaan
oikea tuta-fuksi. Jihu! Tapahtuma on mökkeilymuotoinen viikonloppu, jossa pääset pamlaamaan fellow-tuta-fuksien kanssa, syömään hyvin, saunomaan ja uiskentelemaan sekä jutustelemaan ISO-henkilöiden (eli
jo vähintään vuoden tutaa opiskelleiden) kanssa fuksiudesta, tutasta tai siitä miten e^iπ+1=0 on johdettu
(en lupaa käypää vastausta viimeiseen). Äärimmäisen
iso suositus tälle tapahtumalle, koska onhan se mukava hieman tietää minkälaisten Kaisa-Petterien ja Juho-Liisojen kanssa sitä opiskelua pääsee fuksivuonna
suorittamaan.
Orientaatioviikko
Orientaatio: perehtyminen, suuntautuminen,
tutustuminen. Viikko: seitsemän päivän yhtenäinen jakso.
Lyhenne vko. (wiktionary.org)
Orientaatioviikko on fuksivuotesi ensimmäinen viikko
ja sen perimmäinen tarkoitus on opastaa teikäläinen
opiskeluelämän syviin saloihin. Jotta tästä viikosta saa-
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daan yksi tulevan vuotesi eeppisimpiä viiden päivän yhtenäisiä jaksoja, on se ahdettu täyteen jos jonkinmoista
kekkeriä, kemua ja savolaista lammasjuhlaa eli kilipailua, joten jo maanantaina pääset paikassa X viettämään
aikaa ravinnon, saunan ja tulevien opiskelukavereidesi
ympäröimänä. Seuraavina päivinä tulet käymään tärkeillä opiskelijaelämästä kertovilla luennoilla, osallistumaan monen sortin aktiviteetteihin ja tapaamaan lukuisia uusia ihanaisia ihmisiä (ja heidän lisäksi vanhempia
tutalaisia (kreh, kröh)). Viikko huipentuu perjantaina kohottavaan huikeuskokonaisuuteen, Kaukkareihin (kauden avajaisiin), joten kannattaa ennen kyseistä viikkoa
ladata akut täyteen niin puhelimesta kuin itsestäänkin,
tyhjentää viikko muusta menosta ja nautiskella opintojen alusta ihan huolella.
Sikajuhlat
Sika: euraasialaisperäinen villisian alalaji. Myös adjektiivia korostava sana: todella, erittäin. Juhla: sosiaalinen
tapahtuma jonkin asian juhlistamiseksi. (wiktionary.org)
Sikajuhlat ovat perinteikkäät Prodekon fuksien järjestämät marraskuiset bileet Servin Maijan mökillä (kavereiden kesken Smökillä), joihin saat kunnian pukea
haalarisi (mallia sateenkaari) ensimmäistä kertaa ylle.
Iso jihuu tälle! Sikajuhlia varten on sen verta paljon järkkäiltävää, että jokainen pääsee hommiin ja yhdessä
puuhastelu onkin noissa kemuissa ihan sika kivaa.
Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään, lauletaan juomalauluja ja pidetään puheita. (wikipedia.org) Ja töherretään vieruskaverin laulukirjaan.

Kuten Wikipedia asian totesi: sitsit eli niin sanottu akateeminen pöytäjuhla ovat ruokaa, juomaa, värikyniä ja
ylipäätään kaikkea sitä miksi olla edes elossa. Syksyn
ensimmäiset sitsisi ovat Prodekon prameat syyssitsit ja
tälle jampalle ne olivatkin yhdet fuksivuoden parhaista
ja muistorikkaimmista sitseistä (ei mennä niiden muiden muistamattomuuteen sen syvemmin). Sitsejä tullaan järjestämään ympärivuoden ja teemat sekä miljööt näillä vaihtelevat kerroittain. Kerää ne kaikki!

mahdollisuus nautiskella hyvistä ilmaisista lounaista.
Näillä kannattaa ehdottomasti käydä, sillä eri yritysten
toiminnasta kuuleminen aina matikan kotitehtävien
tekemisen voittaa ja hei, pitäähän sitä fuksinkin jotain
syödä.

Täffän spagu
Keskiviikkoisin Teknologiföreningerin valmistama suosittu
opiskelijalounas. (alkuperä tuntematon)

Tämän kaiken yllä mainitsemani jälkeen saattoi hetkeksi päästä karkaamaan mielestä, että meitä kaikkia
yhdistää tämän listan lisäksi vielä harrastus nimeltä
opiskelu. Fuksivuonna opinnot ovat pääasiassa pakollisia perusopintoja kuten matikkaa, fyssaa, vähäsen
koodailua ja taloutta. Opinnoista ei kannata ottaa liikaa
ressiä, sillä jos tätä kirjettä luet, selviydyt niistä varmasti
kunnialla. Vanhemmilta tieteenharjoittajilta saa takuulla
jelppiä sitä pyytäessä ja monia hommia paiskot fuksikavereidesi kanssa ryhmässä, joten ei midist huolta!

Kun Otaniemessä keskiviikko (tutavallisemmin spagundai) koittaa, vaeltavat Alvarin aukion läpi nälän ja terveellisten opiskelijalounaiden uuvuttamat soturit, joilla
on kaikilla vain yksi tavoite mielessään: päästä Täffälle
herkuttelemaan spagua lisäspagulla. Spagu eli jauhelihakastike spagetilla on yksiselitteisesti parasta lounasta mitä keskiviikkoisin Täffältä voi saada, ( joskin myös
ainoata) ja lisäspagulla höystettynä eli extra-spagetilla
se pitää isommankin nälän poissa päiviä. Spagubileissä
nähdään!
XQ
Erityisesti opiskelijapiireissä yritysvierailu, opintomatka tai
tutkimusretki. (wikipedia.org)
Excursiot (excut) eli yritysvierailut ovat jotain, mitä Prodekolla pääsee kokemaan jo fuksivuonna. Ne ovat tilaisuuksia yrityksille kertoa omasta toiminnastaan ja
mitä töitä heillä on mahdollisesti tulevaisuudessa meille Prodekolaisille tarjota. Fuksille se on mitä mainioin

Opiskelu
Opiskella: harjoittaa opintoja, hankkia ja analysoida tietoja (wiktionary.org)

Mahdollinen Wappu
”Lempi vuodenaikani.” (Emerita fuksikapteeni Oona Kallela)
Fuksivuotesi tulee huipentumaan huhti- ja toukokuun
taitteessa Wappuun, jos nyt sellaista päätetään ylipäätään silloin järjestää. Fukseille tulee olemaan paljon
omaa ohjelmaa ja suosittelen hakeutumaan mukaan
kaikkeen, sillä fuksiwapun voi kokea vain aikalailla tasan yhden (1) kerran.
<3:llä Severi
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TUPSUFUKSIN TERVEHDYS
Tervehdys tuore fuksi ja tervetuloa Prodekolle!
Vaikka muistan vuonna 2016 oman puhtoisen ylioppilaslakkini saamisen olleen merkittävä etappi, nyt
vuonna 2020 päähän painamani yhtä puhtoinen, mutta tupsullinen lakki oli jopa vielä merkityksellisempi
saavuttaa. Nyt viidennen opiskeluvuoteni alkaessa on
hämmentävää katsoa taaksepäin ja miettiä tähän asti
kuljettua matkaa sekä kaikkea mitä siitä on jäänyt käteen: elinikäisiä ystäviä, unohtumattomia kokemuksia
sekä luottamus itseeni ja tulevaisuuteeni.
Olin nuorempana päättänyt omistautua musiikille.
Unohtumattomat konserttimatkat ja kokemukset suurten sinfoniaorkesterien solistina motivoivat ja inspiroivat harjoitteluun. Sain uskomattoman määrän upeita
kokemuksia ja ystäviä musiikkimaailmasta. Vuonna
2015 aloin kuitenkin kyseenalaistaa tähänastisia haaveitani ja havahduin siihen, että ylioppilaskirjoitukset
olivat aivan nurkan takana. Sosiaaliset verkostoni jäivät
muiden jatkaessa musiikkiuraansa ja tuntui siltä, että
kohdallani tiimalasin hiekka oli valumassa loppuun.
Ylioppilaskirjoituksiakin ja fysiikan pikaista opettelua
isompi huoleni oli epävarmuus omasta tulevaisuudesta ja sen suunnasta. Mitä helvettiä oikein tekisin? Perheeni kannusti minua vahvasti akateemisen uran pariin.
Mietin paljon teknisiä opintoja koska lääketieteellinen
ei kiinnostanut, mutta ympäristöni viesti oli selvä. Lopulta kompromissiratkaisuna aloitin syksyllä proviisoriopintoni Helsingin yliopistossa.
Hyvin pian kävi ilmi, että olin totaalisen väärällä alalla.
Vauhti oli kuitenkin kova ja päädyin tekemään aika lailla kaikkea mahdollista mitä opiskelijana oli mahdollista tehdä ja kokea, jotta jaksoin työstää eteenpäin tylsiä opintojani. Nuoresta iästä huolimatta oli mahtavaa
huomata osaavansa ja saavansa omasta työstään arvostusta. Vaikka aina kaikki ei ollut pelkkää auringon-
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paistetta, sain upeita kokemuksia sekä vielä upeampia
ystäviä, joiden kanssa sain kokea ne. Näinä opiskelija-aktiivivuosinani sain myös tähän asti tärkeimmät opitut taitoni. Päätyminen syvään päätyyn edunvalvonnan
ja politiikan sekä terveydenhuollon parissa opettivat
sellaista, joita mitkään opinnot eivät olisi voineet opettaa. Vapaaehtoistyö ja aktiivisuus opiskelijana oli tuonut
minulle myös sellaisen edun, jota en ollut aikaisemmin
edes ajatellut: sen lisäksi, että olin saanut elinikäisiä
ystäviä, oma verkostoni oli kasvanut räjähdysmäisesti. Ja kuin sattuman kautta elämääni tupsahti muuan
hassunhauska tutalainen, joka oli varmasti myötävaikuttamassa hakupäätökseeni. Joten otin sapattivapaata ensimmäisten kandiopintojeni jälkeen miettiäkseni
pikkuhiljaa kirkastuvia tavoitteitani ja aloitin vihdoin luku-urakkani tutalle. En voi kuvailla, mikä merkitys ystävilläni ja kumppanillani on ollut tämän prosessin aikana.
Sillä tiedolla, että joku uskoo ja tukee satasella, on niin
iso arvo, että sitä ei edes ymmärrä.
Mikään saavutuksistani ei liity siihen, että olisin jotenkin erityisen omnipotentti. Tähän pisteeseen minut on
tuonut pitkälti se, että olen uskaltanut myöntää itselleni oman tietämättömyyteni kaikesta. Vai hyväksymällä
omat puutteensa on mahdollista oppia ja lähteä haluamaansa suuntaan. Vaikka jotkut vääräleuat jaksavat ylläpitää urbaania legendaa, jonka mukaan suurin työ on
ollut päästä Aallon tutalle, kyseenalaistan itse tämän
väittämän: se kaikista vaikein osuus matkastasi alkaa
vasta nyt.
Vaikka tuta on paras paikka aloittaa opiskelutaival, olen
huomannut, että täällä ollessaan helposti sokeutuu
omalle tekemiselleen. On helppoa lopettaa omaehtoinen ajattelu, iskeä laput silmille ja suorittaa sen sijaan,
että pysähtyisi, katsoisi peiliin ja miettisi mitä kannattaisi tehdä seuraavaksi. Jotta voisi välttää valmistumien
kynnyksellä olevan kriisin, on tärkeää käyttää opis-

keluaika hyvin ja keskittyä löytämään se, mikä tuntuu itselle merkityksellisimmältä ja muistaa opintojen
lomassa pitää ystävistään kiinni. Vaikka tutalle päätyy
kanssasi joukko ihmisiä, jolla on poikkeukselliset matemaattisloogiset päättelytaidot, on kuitenkin jatkossa
tärkeimpänä tekijänä fiksuuden todistelun sijaan se,
miten viisaasti käytämme meille suotua pääomaa.
Toinen hyödyllinen oppi oli huomata se, että menestystä kannattaa tavoitella rohkeasti. Menestyksen ei
tosin pidä olla itseisarvo. Menestyksessä nimittäin ei
ole kyse siitä, ettei koskaan epäonnistu, vaan siitä, että
jatkaa eteenpäin epäonnistumisten jälkeen ja uskoo
jonain päivänä onnistuvansa. Tämä on ensisijaisen tärkeää itsensä motivoimisessa. Sinun ja tavoitteesi väliin
tulee varmasti vastoinkäymisiä ja itseensä sekä tekemiseensä luottaminen mitataan silloin. Uskalla siis hypätä ja lähde rohkeasti kokeilemaan uusia asioita. Tällä
en suinkaan tarkoita, että impulsiivisuus ja tyhmänrohkeus olisivat jotenkin erityisen tavoiteltavia ominaisuuksia. Tarkoitan sitä, että tiedostamalla omat kykynsä
ja rajoitteensa on mahdollista asettaa itselleen sopivia
haasteita. Jos jotain olen matkani aikana oppinut, niin
juurikin itsetuntemuksen merkityksen omaan tekemiseen.

äläkä unohda tehdä omia uhrauksiasi heidän puolestaan. Olet vähintään sen heille velkaa.
Ero ensimmäistä kertaa yliopistoon hakevalla Ilonalla
ja nyt teekkarilakin vastaanottaneella Ilonalla ei ole siis
mitenkään maailmaa mullistava, olen edelleen sama
tyyppi kaikkine vikoineni ja omituisuuksineni. Erona
on se, että nyt tiedostan ne itse. Vain ymmärtämällä ja
hyväksymällä sen kuka on ja mitä osaa – sekä mitä ei
osaa – voi ainoastaan päästä eteenpäin, olen saanut
monta arvokasta oppituntia siitä. Olen oppinut paljon
elämästä, ihmisistä sekä kaikista tärkeimmästä – luottamuksesta. Tapahtui ikinä mitä tahansa, pidä mielessäsi se kuka olet ja mistä tulet, uskalla antaa itsestäsi
muille sata prosenttia ja opi tuntemaan omat tukijoukkosi. Luottamus itseesi sekä omaan tiimisi on se turva,
joka kannattelee sinua synkimpinäkin hetkinä.
Näillä sanoilla toivon sinulle, rakas fuksi, runsaasti naurun ja elämänmakuisia hetkiä sekä paljon onnea matkallesi!
-Ilona Raimas

Kolmas ja erittäin tärkeä näkökulma elämään on se,
että kukaan menestyjistä ei ole ollut yksin. Ikävä tosiasia on se, että meillä on rajallisesti henkisiä ja ajallisia
resursseja. Jokaisen päätöksen myötä suljet itseltäsi
ovia toisaalta, joten unelmien tavoittelu vaatii siis myös
uhrauksia. Jotta pystyt saavuttamaan jotakin sellaista,
mistä olet aina unelmoinut, se vaatii uhrauksia itsesi
lisäksi myös monilta muilta. Olen oppinut kantapään
kautta arvostamaan ihmisiä, jotka ovat tehneet niitä minun vuokseni ja mahdollistaneet sen, missä olen nyt.
Vähintä mitä voit tehdä, on tunnistaa omat arvopelaajasi, olivat he sitten äitisi, kumppanisi taikka työtoverisi,
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FUKSIRYHMÄ OPERA SPECIAL

Julia Sandelin
Yöllä päivät jatketaan

Janne Sipola
Asioilla on tapana järjestyä

Ilarion Sjöberg
Kyllä se siitä!

Matias Lehtinen
Se o vaa nestettä!

Mikael Nuotio
Vois mennä huonomminkin

Ilona Raimas
Ole ajoissa, vaikka maailma
palaisi.
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FUKSIRYHMÄ PERFETTA

Pekka Urvas
Vamos

Oskari Leppä

Mika Siirilä

Aseta tavoite, luovuta
välissä, nouse uudestaan,
saavuta tavoite, toista.

Mika meininki??

Juuso Parkkinen

Elias Takala

Muistakaa hymyillä!!

A day without sunshine is like, you know,
night.

Iina-Sofia Launonen
Anna kaekkes vuan älä
periks
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FUKSIRYHMÄ MONSTERI

Kustaa Yli-Äyhö
Elämä on laiffii

Kusti Hämäläinen
Pitää tacoo kun rauta on
kuumaa

Roosa Toivakka
Ulkonäkö voi hämätä
Mikko Välisalmi
Tämänkin voisi optimoida

Anna Pölönen
Seinillä ei aina oo korvia
Eero Turkki
Teen tän nyt ku muut ei osaa
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FUKSIRYHMÄ QUATTRO STAGIONI

Peik Sauso
Just smile and wave
boys, just smile and
wave…
Elin Dölker
Och samma på svenska!

Sanni Hyytinen

Jaakko Lehtonen

herätä mut maanantaina

Hevosella saa ja rahalla
pääsee

Joonas Räikkönen
Tervetuloa fuksi!

Leo Alanko
chillisti
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FUKSIRYHMÄ BIG SAUSAGE

Julius Hagelstam
Kim Kardashian on mun
toteemieläin
Joonas Kuusela
Everybody gangsta
unti wappu perutaan
oikeesti
Sonia Singh
Hyvällä fiiliksellä eteenpäi

Anton Mikkonen
Kiitos ryhmään pääsystä!

Jani Vepsäläinen
Harmittaa mut ei harmita
onneks

Sini Hänninen
Miten nörtti tuulettaa huoneensa? Hän avaa windowsin
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JÄYNÄ????
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TEEKKARIT - AINUTLAATUINEN YHTEISÖ
”Opinahjo kouluttaa virkamiehen, yhteisö luo kansalaisen”, tokaisi teekkari Nils Wenell Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan syntyhetkillä 1872. Lausahdus
pitää paikkansa vielä tänäkin päivänä ja teekkaritarinoita on yhtä monta kuin niiden kertojia. Mitä enemmän itseään tarinoille altistaa, niin sitä varmemmin saa
hämmästyä teekkarikulttuurin monimuotoisuudesta.
”Teekkarius on sitä mitä teekkarit tekevät” on tästä
kenties paras kuvaus, mutta yksittäistä totuutta tästä
on mahdotonta muodostaa, sillä jokainen määrittää
teekkariuden omien kokemustensa kautta. Seuraavana on vuorossa allekirjoittaneen vuosien varrella tutalaisesta näkökulmasta kerättyjä huomioita siitä, millainen yhteisö sinua ensi syksynä odottaa.
PRODEKO ON HYVÄ PORUKKA
Tutalle hakeutuminen on sellainen asia, mitä ei ole
tarvinnut katua. Tiivis 50 opiskelijan vuosikurssi ja killan tapahtumat tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden
tutustua huipputyyppeihin ja varsin pian huomaatkin
tuntevasi oman vuosikurssisi, mutta
myös joukon vanhempia tutalaisia. Opiskelu sujuu
yhteistyön voimin paljon mukavammin ja
mikäli perinteet
yhtään pitävät
paikkansa, niin
syntyneistä
t utt av u u ksista on iloa
vielä vuosikymmeniksi.
Vuoden 1949 tempaus ”Otaniemi on — Teekkarikylä tehdään”
Lähde: Polyteekkariarkisto
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OTANIEMI ON, TEEKKARIKYLÄ TEHDÄÄN!
Teekkareista puhuttaessa, niin yhdessä tekemistä ja
luovaa hulluutta ei sovi unohtaa. Otsikon huudahduksen henkeen maailmassa ei liene teekkarikylän lisäksi
toista opiskelijoiden itse itselleen rakentamaa kampusaluetta. Samoin voitte olla varmoja, että itse rakennettu
kylä ei ole tekemisen loppu vaan alku. Vaikka kylässä
ei asuisikaan, niin sen tilat ja siellä toimivat yhdistykset
tulevat omien preferenssien mukaisesti varmasti tutuiksi. Liiaksi Otaniemeen ei kuitenkaan kannata takertua, vaan aktiivisesti tutustua siihen mitä Aalto-yliopiston muilla kampuksilla ja pääkaupunkiseudun virkeällä
opiskelijatoiminnalla on sinulle tarjottavana.
KAVERIA EI JÄTETÄ
Otaniemen yhteisön hienona piirteenä, tänä 2000-luvun itsekeskeisyyden aikakautena, olen kokenut sen
että monimuotoinen yhteisö pitää huolta omistaan
ja ottaa uudet tulijat mieluusti vastaan. Kenenkään ei
tarvitse lähteä mukaan vastentahtoisesti, mutta suosittelen tutustumaan ennakkoluulottomasti siihen mitä
Aalto-yhteisöllä on opiskelun vastapainoksi tarjota. Repertuaari on laaja Sukelluskerhosta espanjan kielen
opiskelijoihin ja kuoroista ilmailukerhoon.
TEEKKARI ON HERRASMIES/-NAINEN
Hyvä käytös on teekkarin ja tutalaisen tunnusmerkki.
Hyvä käytös ei suinkaan tarkoita sitä, että teekkari ei
osaisi ottaa iloa irti — päinvastoin: Hyvä käytös tekee
teekkarista arvostetun ja joviaalin seuralaisen ajasta ja
paikasta riippumatta. Käytöstapoja voi harjoitella esimerkiksi sitseillä ja vuosijuhlissa, jotka ovat akateemisia
pöytäjuhlia, joihin pukeudutaan siististi, syödään ja lauletaan. Puolentoista vuosisadan saatossa teekkareille

on muodostunut vahva laulukulttuuri, joka koostuu niin
opiskelijapiireissä yleisesti laulettavista lauluista kuin
perinteisistä teekkarilauluistakin. ”Teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin” kuvastaa varsin hyvin teekkarien
ajattelutapaa laulamiseen.

sukupuolta... Pitkään historiaan liittyy myös se, että lakin käyttöoikeus tulee ansaita. Fuksivuoden wappuna
ne fuksit, jotka ovat osoittaneet hyvää teekkarihenkeä
koko vuoden ajan saavat painaa teekkarilakin päähänsä ja käyttää itsestään teekkarin arvonimeä.

ULKOISET TUNNUSMERKIT — LAKKI JA HAALARI

Teekkarilakin ohella toinen näkyvä tunnusmerkki on
haalari. Prodekossa fuksivuosikurssi perinteisesti hankkii itse omat haalarinsa, jolloin jokaisen vuosikurssin
haalarit eroavat hiukan toisistaan. Prodekon haalareiden nykyinen väritys juontaakin juurensa siitä, että
aluksi jokaisen vuosikurssi valitsi haalarin raitojensa
värin. Tämä koettiin kuitenkin kavereiden tunnistamista
sen verran epäkäytännölliseksi, että päädyttiin ratkaisuun, jossa Prodekon haalarin värityksenä on valkoisella pohjalla olevat sateenkaariraidat.

Akateemisissa yhteisöissä on perinteisesti haluttu
erottua muista omia tunnuksia käyttämällä eivätkä
teekkarit ole tässä poikkeus. Merkittävin teekkareiden tunnusmerkki on luonnollisesti teekkarilakki, joka
otettiin nykymuodossaan käyttöön jo 1800-luvun lopulla. Perimätiedon mukaan tupsu haluttiin teekkarilakkiin mukaan, koska miesvaltaisessa yhteisössä oli
tehty havainto, että tupsu miellytti kovasti kauniimpaa

Teekkariyhteisö pitää siis sisällään kaikenlaista: tapahtumia, historiaa, kokemuksia ja ulkoisia tunnusmerkkejä. Näistä tärkeimmäksi koen kuitenkin sen kavereista
välittämisen ja yhdessä tekemisen, mistä ainutlaatuinen yhteisöllisyys kumpuaa. Mutta mitä teekkarius on,
niin se on paljon vaikeampi juttu ja sitä ei kukaan voi
kenellekään kertoa, vaan se jokaisen teistä pitää itse
löytää.
Jussi Valtonen
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan puheenjohtaja 2010
Prodekon fuksikapteeni 2006
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OTANIEMEN KILLAT

Teknologföreningen - Teknologföreningen TF on Aallon 146-vuotias ruotsinkielinen, ja ainut, osakunta. Kaikki
ovat tervetulleita TF:lle opiskelulinjasta huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuri betonirakennus Dipolin vieressä. Siellä TF:llä on oma
lounasravintola anniskeluoikeuksineen. TF:llä on tekniikanpunaiset haalarit.
Maanmittarikilta, eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava kilta. Killasta
on muodostunut sanonta “killoista perhein”. Haalarit ovat mattamustat ja vasen hiha kertoo kertoo opiskeluohjelman: rakennettu ympäristö = fuksia, kiinteistötalous = viininpunainen ja geomatiikka = metsänvihreä. Haalareiden selkää koristaa killan logo “kolme kovaa”, ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssitunnus.
Arkkitehtikilta on perustettu 1908 ja se on Otaniemen kolmanneksi vanhin kilta. Se on koti arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä ovat sekä teknillisen alan että taiteen
alan opiskelijat. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa.
Maisema-arkkitehtiopiskelijat tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta itse maalatusta puusta, johon aina
Wappuna lisätään yksi lehti. Jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään.
Rakennusinsinöörikilta eli IK tai tuttavallisemmin Raksa on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan
energia- ja ympäristötekniikan kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Ennen vuotta 2013 killan opiskelijoiden
pääaineena oli rakennus- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareistaan sekä legendaarisesta RAKSA JAKSAA huudosta.
Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. Tämä aiemmin
kone- ja energiatekniikkaa ja vuodesta 2013 kone- ja rakennustekniikkaa opiskelevien tekniikan ylioppilaiden
ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista
haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Veerasta sekä riemukkaista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoista.
Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu, pian satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa lamppulogo ja oikean reiden reisitaskua sähkösanoma. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit
saavat haalarinsa ensimmäisinä Otaniemessä. SIKin huuto on “Jappadaida, jappadaida, Hei, hyvä SIK!”
Fyysikkokilta eli FK on vuonna 1947 perustettu ainejärjestö, joka kerää saman katon alle kaikki Aallon teknillisen fysiikan ja matematiikan opiskelijat. Kukin fyssalainen erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan, matematiikkaan tai systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit
värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä.
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Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1866 perustama kilta. Vaikka kilta onkin sisäänotoltaan
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 myös yksi Otaniemen suurimpia. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo.

Automaatio- ja systeemitekniikan killan AS:n jäsenet eli aASit tunnistaa violeteista haalareista, joiden vasen
hiha on musta. Mustassa hihassa komeilee vielä valkoinen tasku merkiksi tietoliikenneopiskelijoiden SIK-menneisyydestä. Haalareiden selässä on killan logo ja teksti “Aivan Sama”, jota toisinaan kuulee aASien suusta
huudettuna.

Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden, 1999 perustama ainejärjestö. Otaniemessä ehkä hieman
pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset Athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan, Athenen silmästä. Haalareita koristaa musta vasen hiha, joka muistuttaa Tietokiltalaisista juurista. Athene kuuluu myös Prodekon kanssa ESTIEM-järjestöön.

Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen nuorin 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 lyhyemmin PT on Otaniemen uusin tulokas, vuonna 2012 perustettu korkeakouluyhdistys.
PT ottaa vastaan kaikki kemian tekniikan korkeakouluun tulevat fuksit. PT:läiset pitävät yllään sinisiä haalareita
joiden lahkeissa ja hihoissa koristelee keltaiset, siniset ja punaiset raidat. Raidat kuvastaa korkeakoulun vanhoja kiltoja, jotka ottivat ennen fuksit vastaan. PT:läiset tunnistaa “Pumppu, Tase!” -huudosta.
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PALA PRODEKON HISTORIAA
1966

1977

1.11. Vanhalla Polilla perustettiin tuotantotalouden kerho
PRODEKO TKY:n alayhdistykseksi ja Koneinsiinörikillan alaisuuteen. Samana syksynä oli alkanut tuotantotalouden opintosuunta.

TKY tuki PRODEKOn toimintaa 20 markalla, mikä kattoi alle
0,25 promillea kuluista. Tästä suivaantuneena PRODEKO
päätti myöntää TKY:lle 35 markan toiminta-avustuksen.

1968

Rahakkaita prodekolaisia liitettiin Juppipossu-kerhoon ja oma
tenttikokoelma perustettiin. KIKin hallitus alkoi kokea prodekolaiset ongelmanuorina, koska “inhottava prodekolainen
itsevarmuus on joissain tapauksissa herättänyt ihmetystä”.

PRODEKO järjesti televisioidun yleisökeskustelun Dipolissa
aiheesta “Miksi insinöörejä ei kuulla talouspoliittisissa ratkaisuissa.” Paikalla istuivat mm. herrat Ilaskivi, Karjalainen, Salonen, Suonpää ja Vennamo.
Ensimmäinen ulkomaan excursio tehtiin Berliiniin, Prahaan ja
Varsovaan. Prodekolaiset näkivät Prahan viimeisen vapaan
päivän ennen miehitystä, mikä johti lukuisiin haastatteluihin
kotimaassa.

1969
Polyteknikkojen Raittiusseura, PoRa perustettiin.

1971
PRODEKOn jäsenmaksu oli 1 mk. Tuotantotalouden opetusohjelmassa oli vaihtoehtoisina kursseina kehruutekniikkaa,
sidosoppia ja tekstiilien koetusta.

1976
Lahti-Insbruck-rullasuksiviestissä prodekolaiset hiihtivät
Lahden kaupungin, seuraavien MM-hiihtojen isännän, tervehdyksen Innsbruckin olympiakaupungin pormestarille.
PRODEKOn nelihenkinen delegaatio osallistui HKK Kaarle
Kustaan ja Silvian pyynnöstä heidän häihinsä. Kuningasparille
luovutettiin juhlavin menoin tandemrullasukset, jotka muistuttivat Innsbruckin tempauksesta ja kuningasparin tapaamisesta urheilun merkeissä. Tempaukset noteerattiin laajasti
useissa Euroopan lehdissä.
PRODEKO liittyi Suomi-Kiina ja Suomi-Neuvostoliitto seuraan.
Prodekolaiset pääsivät ensimmäisenä länsimaisena opiskelijaryhmänä tutustumaan Kiinan kansantasavallan ja Mongolian talouselämään.

64

1987

1989
Sääntömuutoksella PRODEKO muutettiin tuotantotalouden
kerhosta tuotantotalouden killaksi. Alkoi kova pr-työ killan
aseman tunnetuksi tekemiseksi. Kassassa oli vuoden lopulla
48 NOK ja 0,50 FIM.

1990
Perustettiin Euroopan tuotantotalouden opiskelijoiden liitto ESTIEM, johon Prodeko liittyi yhdessä 13 muun yliopiston
opiskelijajärjestön kanssa. Sähköinsinöörikillan jäynäkilpailussa Prodeko peitti SIK:n kiltahuoneen 8000 vedellä täytetyllä muovimukilla - tuloksena kisan voitto.

1992
Vapautuneisiin Baltian tasavaltoihin avattiin suhteet ja Prodeko teki Via Baltica -excursion kiertäen Viron, Latvian ja Liettuan kautta Puolaan.

1993
Suhteita yrityksiin kehitettiin aloittamalla tunnustelut Prodeko
Networkin luomiseksi. Pitkä excursio suunnattiin Pietariin,
Moskovaan ja Kazakhstaniin.

1994
Prodeko Network potkaistiin kunnolla käyntiin. Prodekon viisivuotista taivalta kiltana juhlittiin näyttävin vuosijuhlin.

1996
Prodeko järjesti TIMES-finaalin ja voitti sen. Prodeko sai myöskin historiallisesti ensimmäisenä lakit. Prodekon vuosijuhlat
olivat poikkeuksellisen suuret, kun juhlittiin ammattiainejärjestön 30-vuotista olemassaoloa.

1997

2010

Tuotantotalouden osasto muutti Otaniemen ulkopuolelle
Spektriin. Prodeko sai järjestettyä opiskelijoiden tarvitsemat
tilat vielä Otaniemestä.

Aalto-yliopisto aloitti toimintansa, kun entiset TKK, HSE ja
TaiK yhdistyivät yhdeksi huippuyliopistoksi.

1998

Vanha Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta muuttui
Aalto-yliopiston myötä Perustieteiden korkeakouluksi.

Tuotantotalouden osaston oman talon suunnittelu kampusalueelle aloitettiin. Paluumuuton Otaniemeen odotettiin tapahtuvan vuonna 2000.

1999
PoRan perustamisesta tuli kuluneeksi 30v. Joulukuussa 1998
pidettiin Prodekon Alumnin ensimmäinen hallituksen kokous.
Alumnin pääasiallisena tarkoituksena on tukea Prodekoa
sekä toimia yhdyssiteenä valmistuneiden kesken.

2000
Osaston paluumuutto Spektristä Otaniemeen lykkääntyy tulevaisuuteen: tutatalo on edelleen suunnitteluvaiheessa. Prodekon lehden Proleko?n 10v juhlanumero ilmestyi.

2001

2011

2012
Prodeko keräsi lähes neljäsataa tuhatta euroa Aalto-yliopiston varainhankintaan.

2014
Prodeko voitti fuksipeijaiset ja jakoi lakit.

2016
Prodeko vietti 50. juhlavuottaan.

2020
Sinusta tulee Prodeko-fuksi! Nyt on sinun vuorosi osallistua
Prodekon historian luomiseen!

Prodeko rekisteröityy. Killan laulukirja ilmestyy vihdoin.

2002
TuAS-talon rakentaminen aloitetaan.

2003
TuAS-talo valmistuu ja opiskelijat pääsevät muuttamaan uusiin tiloihin. Valtakunnallisen jäynäkilpailun voitto menee prodekolaisille.

2004
Prodeko Recruiting perustetaan.

2006
Prodeko juhli 40-vuotista taivaltaan. Prodekon historiateos
julkaistaan.

2008
Tuotantotalouden osasto liitettiin Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekuntaan osana TKK:n tiedukuntauudistusta.
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OTANIEMI-SUOMI -SANAKIRJA
Aalto-yliopisto

TKK:n, Kauppakorkeakoulun ja Taideteol-

JMT

lisen korkeakoulun yhdistyessä syntynyt
uusi yliopisto. Täynnä dynaamisia huippu-

Julkku

osaajia.
AINO

1. Alvar Aallon vaimo 2. AYY:n lehti, joka
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

ALKO

Valtion monopoli - ainakin vielä toistaiseksi

Alumni

Valmistuneiden tieteenharjoittajien yhteenliittymä

Alvari

sekä tekijä, että jäynättävä nauttivat.
Kanditalo

Kanditalon silmiinpistävä arkkitehtuurinen

Entinen TKK:n päärakennus, osoitteessa
Otakaari 1

Keltsu

Cantina - teekkarin ravintolaolohuone
Dipolissa, joka lopetti toimintansa 2015.

Kilta

na oleva aukio.
Amfi

Teekkarihuumorin konkreettinen ilmentymä, nerokas ja hauska kepponen, josta

Alun perin Alvar Aalto. Nimeä kantavat kanditalon ruokala ja saman rakennuksen taka-

Parillisina vuosina ilmestyvä wappulehti.
Teekkarihuumorin kukkanen.

Jäynä

ilmestyy muutaman kerran vuodessa.
AYY

Jämeräntaival. Otaniemen teekkarikylän
Route 66. Campuksemme sykkivä aortta.

Saman koulutusohjelman opiskelijoiden
yhteenliittymä, Sinulla Prodeko.

Kiltis

näyttämö.

Kiltahuone. Luentosalia mukavampi paikka
viettää luennot. Täällä myös kadotetut

Assari

Assistentti eli Proffan apulainen

Dipoli

Kongressikeskus ja loistava ravintola Ota-

Kylteri

Kauppakorkean opiskelija.

niemessä. Suurien juhlien pitopaikka.

Kyyhkyslakka

Kanditalon alakäytävältä löytyvä lokerikko,

Kyykkä

Sekä peli että peliväline. Lajin akateemiset

DL

elämät törmäävät.

Deadline. Ajankohta, johon mennessä jokin
pitäisi olla tehty. Edeltävänä yönä et yleensä

josta voit löytää esim. laskarit.

nuku.

MM-kisat järjestetään helmikuussa. Muistut-

Excursio

XQ. Vierailu yritysten luo. Voi sisältää asiaa

taa mölkkyä.

FTMK

Fuksitoimikunnassa istuvat kiltojen

testataan käytännössä. Aiheuttaa yleensä

fuksikapteenit.

päänsärkyä ja pahoinvointia.

tai jotain ihan muuta. Tai joskus molempia.

Fuksi

Sinä - ainakin mahdolliseen Wappuun

Labra

Lafka

saakka.
Fuksikapteeni
Fuksimajuri
Fuksipistekortti

Killan hallituksen jäsen, joka vastaa siitä,

Laboratoriotyö, jossa tunnetut teoriat

Korkeakoulun osasto tai rakennus. Esim.
päälafka.

Laskarit

1. Kotilaskujen tarkastustilaisuus. Piinal-

että sinulla on huikea fuksivuosi!

linen kaksituntinen, jossa jännität, joudutko

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja. Fuksi-

laskemaan laskusi taululle (ja pahimmassa

kapteenien pomo.

tapauksessa ymmärtämään, mitä kirjoittelit).

Kortti, johon kerätään aktiivisella sähellyk-

2. Laskuharjoitus-tehtävät.

sellä ja raadannalla pisteet lakin saamista

Laulukirja

varten.
Gorsu

Saunatila JMT 5:n kellarissa.

Gravitaatio

1. Juhla laskiaistiistaina 2. Painovoima.

Kirja, joka on täynnä teekkarilauluja.
Tarpeellinen esim. sitseillä.

Luennoitsija

Joskus myös pedagogisia kykyjä omaava
asiantuntija.

Hymni

Teekkarilaulu, joka lauletaan keskiyöllä.

Ilmo

Ilmoittautuminen. Usein osoitteessa

panot siirtyvät opiskelijan muistiinpanoiksi

ilmo.prodeko.org.

kulkematta kummankaan aivojen kautta.

ISOhenkilö

Luento

Tavallisesti tupsufuksi, joka omistautuu
perehdyttämään sinut opiskelijaelämään.

1. Tilaisuus, jossa luennoitsijan muistiin-

2. Toiseksi paras tapa tavata kavereita
Lukkari

Laulun taitaja, osaa paljon sanoja ja/tai
säveliä. Esilaulaja sitseillä.
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Manta
OK

Havis Amanda -patsas Kauppatorilla,

Servin mökki eli JMT:n alkupäässä sijaitseva rakennus. Entinen ruokala. Iltaisin loput-

Otakaari on Otaniemen Champs-elysee,

tomien juhlien pitopaikka.

20:ssä on paljon käytetty sauna.
Opintopiste

Smökki

lakitetaan Wappuna.
Sillis

Suurien juhlien jälkeen järjestettävä

Sitsit

Pöytäjuhla. Hieno ja perinteinen tilaisuus,
Servin Maijan Tie, (P)erhekylän keskusväylä.

Op, pinna, noppa, eli kurssien suuruutta
kuvaava mittayksikkö.

silliaamiainen. Voi jatkua seuraavaan yöhön.

Ossi Törrönen

Legendaarinen teekkari.

Ossin lampi

Sähköosaston vieressä sijaitseva lampi.

SMT

jossa vietetään iltaa hyvässä seurassa.

Otaantua

Negatiivisen sävyn sisältävä termi, joka

Speksi

Huumoripitoinen interaktiivinen näytelmä.

tarkoittaa vieraantumista muusta maailmas-

TF

1. Teknologföreningen, Täffä. Ruotsinkieli-

Teekkari

Fuksivuoden ja Wapun kunnialla selvittänyt

ta.
Otahalli

Otaniemessä sijaitseva urheiluhalli. Aal-

nen osakunta. 2. Rakennus Otakaarella.

to-yliopiston sisäisten mestaruussarjojen

tekniikan ylioppilas (tekn. yo).

pitopaikka.

Tekn. yo

Tekniikkaa opiskeleva ylioppilas.

Otariisto

Otaniemen ostoskeskuksessa sijaitseva

Tempaus

Tapahtuma, jolla pyritään esimerkiksi

normaalihintainen ruokakauppa.

kohdistamaan suuren yleisön huomio yhtei-

OUBS

Otaniemi Underground Broadcasting Sys-

seen huolenaiheeseen. Viimeisin Tempaus

tem. Entinen teekkarikylän oma TV- ja
Polysteekki
Polyteekkari

oli syksyllä 2016.

radioasema.

TKY

Siellä me ennen opiskelimme, pääsee

TUAS-talo

Laitoksemme koti. Kiltis löytyy täältä.

kätevästi Bulevardia pitkin.

Tupsu

On lakissa.

1. Tekniikan alan korkeakouluopiskelija 2.

Tupsufuksi

Entinen ylioppilaskunnan (TKY) oma lehti,

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta

Ensimmäistä vuotta lakkinsa omistava teekkari.

jonka seuraaja on AINO.

Teekkarilakki

Mahdollinen palkinto aktiiviselle fuksille.

Puolipitkä

Useamman päivän kestävä matka, jossa

Tutalafka

Meidän ihan ikioma laitos.

käydään excuilla, jotka muistat/et muista.

Ulkkari

Ulkomaanvaihdossa Suomeen eksynyt

Proleko?

Prodekon kiltalehti. Ilmestyy säännöllisen
epäsäännöllisesti.

Prujata
Pruju

Kopioida, monistaa. Koneellisesti tai käsin.

Rantsu

päivänä.
Wanha Poli

Prodekon laulukirja
Rantasauna, teekkareiden talkootyönä
On juuri sitä, miltä se kuulostaakin. Teek-

Wappu

Otaniemen kansallinen juhlapäivä/viikko/

YTHS

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö.

Äpy

Parittomina vuosina ilmestyvä perinteikäs

kuukausi, jos fuksimajuri niin päättää.

karit kokoutuvat yhteen saunomaan,
laulamaan ja juhlimaan.
Satamakaupunki

Otaniemen suurin esikaupunki, Helsinki.

Satamakaupunkiin jäänyt osakuntatalo.
Nykyisin Glo Hotel Art.

rakentama sauna meren rannalla.
Saunailta

Ullanlinnanmäki, kokoontumispaikka
Satamakaupungissa laskiaisena ja vapun

Opetusmonisteet. Voivat sisältää tentissä
kysyttäviä asioita.

Pääkirja

ulkomaankieltä puhuva henkilö.
Ullis

Toimipiste myös Otaniemessä.
wappulehti. Since 1948.

Pääelinkeino turismi.
Selkkari

Labrasta tehtävä selostus, jossa koitat
selittää miksi mittaustuloksesi eivät sovi
teoriaan.
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KOELAULUT
15.9. klo 16

TUAS-talo (Maarintie 8)

ILMOITTAUTUMINEN
https://tinyurl.com/
Koelaulut2020S
LISÄTIETOA

http://www.polyteknikkojenkuoro
kuoron-esittely/koelaulut/

OTANIEMEN KARTTA
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MUISTILISTA
ENNEN OPINTOJEN ALKUA
Ota opiskelupaikkasi vastaan ja ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi.
Maksa ilmoittautuessasi AYY:n ja Prodekon jäsenmaksu.
Tulosta AYY:n jäsenmaksun kuitti. Se toimii opiskelijakortin korvikkeena ensimmäisinä päivinä esim. opiskelijahintaista safkaa varten.
Hanki opiskelijakortti Frankilta.
Järjestä asuminen pääkaupunkiseudulta. Kannattaa laittaa opiskelija-asuntohakemus tulille AYY:lle ja/tai
HOAS:ille (myös osakunnat tarjoavat asuntoja).
Hae opintotukea, opintolainaa ja yleistä asumistukea Kelalta.
Tsekkaa millä julkisilla Otaniemeen pääsee (metro on kova!) ja hae opiskelijan matkakorttia.
Liity Prodeko-fuksit’20 ryhmään Facebookissa.
Osallistu Varaslähtöön lauantaina 15.8. (ilmoittaudu minulle viimeistään 31.7.).
Osallistu Fuksiryhmätapaamiseen perjantaina 21.8. (ilmoittaudu minulle viimeistään 31.7.). VastuuISOsi lähettää sinulle kirjeen kesällä, jossa on tarkempaa tietoa tapahtumasta.
Muista varata kalenterisi tyhjäksi ainakin 31.8.-4.9., mutta mieluiten koko syksyksi!
Nauti kesästä!
EKA PÄIVÄ, NYT MENNÄÄN!
Ole T-talon aulassa maanantaina 31.8. klo 8:00
Ota mukaan opiskelijakorttisi (tai kuitti AYY:n jäsenmaksusta, jos kortti ei ole vielä kilahtanut postiluukusta)
Rahaa käteisenä
ETYK (En Tule Yöksi Kotiin) -kamat Paikka X:ää varten. Paikka X on huikea mahdollisuus tutustua muihin fukseihin ja kiltalaisiin!
Hyvää fiilistä ja avointa mieltä!
Jos et löydä jotain tietoa netistä tai puskaradiosta, tai sinulla on kyssäreitä, ihmetyksen aiheita tai mitä tahansa
muuta opintoihin ja opiskeluun liittyvää mielessä, ole yhteydessä minuun! Minut tavoittaa puhelimitse, meilitse,
Whatsappilla, Telegramissa tai vaikka Facebookissa!
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TERVETULOA VARASLÄHTÖÖN!
VARASLÄHTÖ?
Etkö malta odottaa fuksivuoden alkua? Haluatko tietää millaisessa porukassa pyörit tulevat vuodet? Ehkä
haluat vain ilmaista ruokaa? Tule Varaslähtöön ja täyty
tiedonjanosi – tai nälkäsi! Varaslähtö on mahtava tilaisuus päästä tutustumaan opiskelijakavereihin jo ennen opintojen alkua! Muiden fuksien lisäksi paikalla on
ISOvastaava, muutama ISO ja minä. Meiltä voit kysellä
kaikesta opintoihin liittyvästä tai liittymättömästä! Rennon tutustumisen lisäksi tarjolla on yllä mainostettua
sapuskaa ja sauna odottaa rannassa lämpimänä.
Varaslähtö järjestetään vajaan tunnin ajomatkan päässä Otaniemestä ja lähdemme yhdessä tapahtumaan
Otaniemestä lauantaina 15.8. (tarkemmat tiedot tulevat
FB-ryhmään). Palaamme sunnuntaina päivällä, joten
iloisen mielen lisäksi muista ottaa ETYK (En Tule Yöksi
Kotiin) -kamat mukaan. Jotta saamme varattua kaikille
tarpeeksi ruokaa ja juotavaa, ilmoitathan minulle mahdollisimman pian sähköpostilla tai puhelimitse, pääsetkö tulemaan paikalle ja, jos pääset, ruoka-aineallergiasi!

Ilmoittaudu Varaslähtöön!
fuksikapteeni@prodeko.org
+358 44 2726497
Telegram: @fuksikapteeni

ONKO SINULLA ENSI VUONNA JOTAIN MUUTA?
Mikäli vastasit kyllä, pyydän sinua silti ilmoittamaan minulle, vaikka et opiskelisikaan ensi vuonna. Näin saan
pidettyä kirjaa myös seuraavan vuoden fukseista ja voit
osallistua Varaslähtöön silloin! Toisaalta mikään ei estä
osallistumasta kahtena vuonna peräkkäin…
Jos olet poissaoleva ensi vuonna, muista ilmoittautua
koululle poissaolevaksi, niin et menetä opiskelupaikkaasi!
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