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FUKSIKAPTEENIN TERVEHDYS
AIVAN KÄSITTÄMÄTTÖMÄN SUURET ONNITTELUT
OPISKELUPAIKASTA JA TERVETULOA TUTALLE!

Minä olen Toivo, sinun fuksikapteenisi ja tästä
hetkestä eteenpäin sinä olet Tuotantotalouden
Kilta Prodekon fuksi! Minun tehtäväni on yksinkertaisesti pitää huoli siitä, että ensi vuodesta tulee
sinun elämäsi paras! Kuvaus saattaa kuulostaa
kliseiseltä, mutta fuksivuosi on sellainen aika elämästä, joka kuluu nopeasti, mutta jota muistellaan
pitkään. Tätä tehtävää en suinkaan suorita yksin,
vaan tulevan vuoden teistä pitää huolen
myös minun taisteluparini, ISOvastaava
Laura, ja 38 innokasta ISOa. Tämän lisäksi meillä on noin 400 muuta Prodekolaista jotka innolla odottavat,
että he pääsevät tutustuman killan uusiin jäseniin, eli teihin. Tämä
läpyskä käsissäsi on “Fuksiopas”
ja se toimii kokoelmana neuvoja,
tervehdyksiä ja esittelyitä ihmisiltä, jotka ovat halunneet antaa sinulle ensikosketuksen maailmaan,
joka sinulle ensi syksynä avautuu.
“Silloin kun minä olin fuksi…”
- Vanha Suomalainen sanonta

Fuksivuosi on siitä ihmeellinen, että se on jokaiselle erilainen, mutta kuitenkin yhdistää meitä
kaikkia. Tulevana vuonna sinua odottaa liuta erilaisia tapahtumia, juhlia, yritysvierailuja ja kokemuksia jotka kaikki on suunniteltu juuri sinua varten.
Parasta tässä on se, että pääset jakamaan kaikki fuksivuoden muistot ja hetket muiden fuksien
kanssa, joista mitä todennäköisimmin saat ison
kasan elinikäisiä ystäviä. Fuksivuoden tapahtumarummutus alkaa varaslähdöllä ja loppuu mahdolliseen Wappuun, jolloin sinäkin ehkä pääset laittamaan teekkarilakin päähän!
Hauskanpidon ohessa pääset myös opiskelemaan! Tuotantotalouden opinnot ovat siitä hienoja,

että ne mahdollistavat lukuisia erilaisia urapolkuja, ja sinun tulevaisuuttasi täällä määrittävät omat
kiinnostuksen kohteesi eikä mikään valmiiksi lukittu urapolku. Täällä ei tarvitse opiskella yksin, vaan
lukuisten ryhmätyökurssien lisäksi yksilökurssejakin pääsee pohtimaan porukalla. Kaveria ei jätetä
ja yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuri on läsnä
niin hauskanpidossa, tapahtumajärjestämisessä
kuin koulutehtävissäkin. Yhdessä tekeminen on
myös yksi teekkarikulttuurin kulmakivistä. Tekemisen meiningillä ja “miksi ei”-asenteella on
saatua aikaan maailman suurimpia saunoja, huvipuistolaitteita opiskelijabileisiin ja lukuisia muita hullunkurisia
projekteja, jotka ilahduttaa niin meitä kuin muuta yhteiskuntaan.
Siispä muista levätä nyt kesällä,
koska syksyllä mennään! Fuksivuosi tulee (todennäköisesti) vain
kerran elämässä, ja siitä kannattaa
ottaa kaikki mahdollinen irti. Rohkaisen sinua suuresti lähtemään
kaikkeen toimintaan täysillä mukaan,
sillä parhaimmat kohtaamiset usein
löytyy sieltä mistä niitä vähiten odottaa!
Muista vielä, että me olemme täällä sinua varten
ja minua, ISOvastaavaa, sekä kaikkia ISOja saa lähestyä ilman kynnystä ja kellonajasta riippumatta.
Meiltä voi aina pyytää apua tai tulla ihan vaan juttelemaan säästä taikka opinnoista.
Nauti kesästä ja syksyllä nähdään!
Toivo Rannila, Fuksikapteeni
fuksikapteeni@prodeko.org
045 805 7100
Telegram: @fuksikapteeni

Ilmoitathan minulle,
aloitatko opintosi nyt
vai myöhemmin. Kerro
myös, osallistutko
Varaslähtöön 20.-21.8.
(lisätietoja sivulla 79).
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ENSIMMÄISET PÄIVÄT
ENSIMMÄINEN PÄIVÄ

ENSIMMÄINEN VIIKKO

Saavu T-talon (Konemiehentie 2) salin U2 aulaan maanantaina 29.8. klo 9:00. 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.

Ensimmäisenä päivänä saadaan vähän erilaisia härpäkkeitä ja nautitaan Perustieteiden korkeakoulun, Tuotantotalouden laitoksen ja fuksikapteenien tervetulotilaisuuksista. Päiväohjelma päättyy noin klo 16.

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 39.

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 Otaniemeen ja ohjelma jatkuu klo 14.

Kippari, ISOvastaava ja MKV kippari spottailemassa uusia fukseja

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
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DEKAANIN TERVEHDYS
Dekaanin tervehdys

teiskunnallisia kysymyksiä. Tämän ohella voidaan
hybriditoteutuksilla tukea aiempaa paremmin eri-

Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya studenter -

laisia oppijoita ja elämäntilanteita. Opiskelu ei ole

dear incoming students! Tervetuloa Aalto-yliopis-

koskaan ollut yhtä monipuolista kuin mitä teille on

toon, sen perustieteiden korkeakouluun ja onnit-

nyt tarjolla!

teluni erinomaisesta opiskelupaikan valinnasta!
Välkomna till Aalto-universitetet, till högskolan i

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi School

grundvetenskap. Jag gratulerar för ett utmärkt val

of Science, lyhenteenä Aalto SCI – tunnetaan

av studieplats! Welcome to Aalto University, and

korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimukses-

congratulations for an excellent choice of where

ta. Kouluumme haetaan viiteen hakukohteeseen

to study!

kandidaattitutkintoa varten (teknillinen fysiikka ja
matematiikka, tietotekniikka, informaatioverkos-

Kahden vuoden poikkeustila etäopiskeluineen

tot, tuotantotalous ja uutena teknillinen psykolo-

on nyt (toivottavasti) ohi, ja pääsette aloittamaan

gia). Lisäksi koulumme vastaa englanninkielisessä

opinnot jopa aiempaa paremmassa tilanteessa.

tekniikan alan kandidaattiohjelmassa kahdesta

Kampus on taas täynnä toimintaa, sekä opiskelua

pääaineesta, Data Science ja Quantum Techno-

että opiskelijaelämää. Lisäksi olemme korona-ai-

logy. Kandin jälkeen meillä on tarjolla lukuisia

kana oppineet toteuttamaan ajasta ja paikasta

maisteriohjelmia sekä kansainvälisiä yhteisohjel-

riippumatonta sähköistä opetusta tehokkaasti. Nyt

mia, mm. European Institute of Technologyn (EIT)

haetaan parhaita ratkaisuja hybridioppimiseen.

verkostossa. Koulun hakukohteet ovat tekniikan

Opiskelijayhteisössä mukana oleminen, verkostoi-

ja luonnontieteiden alan halutuimpien joukossa

tuminen ja yhdessä oppiminen on aivan keskeistä

koko maassa.

niiden taitojen ja valmiuksien hankkimisessa, joilla
tehdään huipputiedettä tai ratkaistaan suuria yh-
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SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tule-

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mukaan

vaisuuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen opetus.

kansainväliseen yliopistoyhteisöön, jossa erilai-

Parannamme maailmaa kansainvälistä tunnus-

set kulttuurit kohtaavat laboratorioissa, luento-

tusta saaneen korkeatasoisen tutkimustyön avul-

saleissa, ryhmätöissä ja kampuksen arjessa. Aal-

la. Perustieteiden korkeakoulussa tutkimustyön

to-yliopisto tukee ja kannustaa vaihto-opiskelua

ytimessä ovat kehittyneet energiaratkaisut, tiivis

ulkomailla mm. erilaisten yhteistyöverkostojen ja

aine ja materiaalifysiikka, teknologiapohjaisen lii-

stipendien avulla. Tämä mahdollisuus kansainväli-

ketoiminnan luominen ja muutos, datatiede, teko-

sen kokemuksen hankkimiseen kannattaa käyttää

äly ja ohjelmistotekniikka, sekä terveysteknologia

hyväksi.

ja neurotiede. Perustutkimuksen lisäksi yrittäjyys
ja start-up-kulttuuri ovat koululle tärkeitä.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muutos.
Yliopisto-opinnot ovat haaste, koska opiskelija on

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppimi-

itsenäinen ja vastuullinen toimija: mitä opiskelet,

sen kehittäminen. Aalto-yliopistossa tiede ja taide

koska, ja miksi? Korkeakoulu haluaa yhdessä kil-

kohtaavat tekniikan ja talouden. Haluamme luoda

tojen kanssa auttaa tässä sinua – ”kysy rohkeasti”.

edellytykset ja tarjota ympäristön monipuolisiin,

Opintojen tavoite on vauhdikkaasti suoritettu tek-

perinteiset rajat ylittäviin opintoihin. Uutta voidaan

niikan kandidaatin tutkinto, ja valmistuminen osaa-

kuitenkin rakentaa vain, jos opinnot ja tulevan in-

vaksi, kansainvälisen tason diplomi-insinööriksi.

sinöörin työ perustuvat vankalle osaamiselle. Siksi

Me Aalto-yliopistossa haluamme, että tutkintosi

kiinnitämme erityistä huomiota kandidaattiopinto-

johtaa haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapoluil-

jen sisältöön ja sujuvuuteen. Tekniikan kandidaa-

la. Yhteys Aaltoon säilyy myös täältä lähtemisen

tin tutkinto on lyhyt, mutta huomaat voivasi itse

jälkeen, sillä yliopiston ja kiltojen alumnitoiminta

pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.

on vahvaa. Aalto-yliopisto ja sen perustieteiden
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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.
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Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!
Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

LAITOSJOHTAJAN TERVEHDYS
Tervehdys uusi tekniikan ylioppilas,
Lämpimät onnittelut opiskelupaikastasi Tuotantotalouden ohjelmassa! Yliopisto-opintojenaloittaminen on
uusi ja ehkä jännittäväkin vaihe elämässä. Aloituspaikka Tutalla on osoitus siitä, ettäolet menestynyt tähänastisissa opinnoissasi erinomaisesti. Tästä eteenpäin
tärkeintä ei ole opintojensuorittaminen, vaan henkilökohtaisen osaamisen syventäminen ja valmiuksien kehittäminen.
Tuotantotalous yhdistää tekniikan ja talouden osaamisen kykyyn ymmärtää yritystoimintaa tavalla,joka auttaa tuottamaan innovaatioita sekä kehittämään arvoa
tuottavaa ja kestävää liiketoimintaa. Taloudellinen tuotanto on keskeinen osa yhteiskuntien toimintaa. Sana
tuotantotalous viittaa yhäenemmän palvelujen, ratkaisujen ja arvon tuottamiseen.

edellyttää tervettä ja toimivaa vuorovaikutusta lähipiirin ja opiskeluyhteisön kanssa. Opiskelu Tutalla on yhteisöllistä ja opiskeluaikana solmitut kontaktit jatkuvat
tyypillisesti läpi elämän. Suositan lämpimästi, että tartut niihin mahdollisuuksiin, joita Prodeko-yhteisö, Tuotantotalouden ohjelma ja koko Aalto-yliopisto tarjoavat
opiskeluun ja 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
kehitetään ja ihmisiä johdetaan.Tuotantotalouden ohjelma on monialainen. Voit sen myötä syventyä mm.
teknologiayritystenstrategiseen johtamiseen ja kasvuyrittäjyyteen, organisaatioiden ja ihmisten johtamiseen
tai operaatioiden ja palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen. Näitä kaikkia alueita yhdistää tietotekniikan lisääntyvä hyödyntäminen liiketoiminnassa.
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. Myös opiskeluajan hyvinvointi
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OPISKELIJAPALVELUT
Opiskelijapalveluiden tervehdys
Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa opiskelemaan Perustieteiden korkeakouluun!
Mitä teen, kun en tiedä mille kursseille piti ilmoittautua? Missä se luentosali on? Haittaako, jos en pystykään opiskelemaan ihan mallilukkarin
mukaan? Miten suunnittelen opintoni? Huoli pois, fuksi! Me kaikki opiskelijapalveluissa autamme sinua matalalla kynnyksellä. Tapaat meidät
heti ensimmäisenä päivänäsi kampuksella.
Kussakin pääaineessa on opintosihteeri ja suunnittelija/koordinaattori,
jotka auttavat sinua opintoihin liittyvissä asioissa aina ekasta päivästä
valmistumiseen saakka. Älä siis liian kauan mieti asioita yksin, vaan laita
viestiä, varaa aika tapaamiseen tai soittele. Palvelemme sinua kampuksella ja verkossa.
Tutustu palveluihimme ja opetussuunnitelmaan Into-portaalissa:
into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
Opiskelijapalvelut löydät Otaniemessä
Tietotekniikan talon päädystä, (Konemiehentie 2) ruokalan ja kirjaston jälkeen.
Nähdään orientaatioviikolla!
Terkuin SCI-koulun opiskelijapalvelut
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas,
arwon fuksi,
Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yliopistossa!
Olet suoriutunut hakuprosessista kunnialla, ja seuraavaksi onkin aika suunnata katse kohti tulevaa syksyä,
alkavaa fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi Otaniemeen, osaksi upeaa Aaltoja teekkariyhteisöämme.
Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni on yhdessä
fuksikapteenien ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin vapaaehtoisena Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnassa ja johdan Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta, joka koostuu kaikkien tekniikan
alan fukseja vastaanottavien kiltojen ja yhdistysten
fuksikapteeneista ja -päälliköistä.

tääkin juuri tänä vuonna 150 vuotta, mitä juhlistetaan
pitkin vuotta monilla huikeilla valtavan kokoluokan tapahtumilla! Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet
vuodesta 1966, mitä ennen Teknillinen korkeakoulu
sijaitsi Helsingin puolella. Teekkariuden arvokkain tunnus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo vuodesta
1893. Toivon, että pidät pitkän historian mielessäsi, kun
tutustut teekkariuden ihmeelliseen maailmaan. 150
vuodessa on syntynyt paljon perinteitä, mutta tapahtunut myös valtaisasti kehitystä. Teekkarikulttuuri onkin
alati kehittyvää – kaikkea sitä hauskaa tai hullua, mitä
me teekkarit ikinä keksimmekään tehdä!
Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustumassa, on
monella tapaa ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu
yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus: teekkarit hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään jätetä yksin. Tupsukansa pyrkii toiminnallaan herättä-

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

een
it

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori yliopisto, on meitä
teekkareita ollut jo puolitoista vuosisataa, ja sen
myötä teekkariudella
on erittäin pitkä historia. Teekkarius täyt-
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mään hilpeyttä niin itsessään kuin kanssaeläjissään,
ja Otaniemen ulkopuolella teekkarit tunnetaan muun
muassa jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. Teekkareille ominaista on myös reipas tekemisen
meininki, ja kulttuuriamme kuvastavatkin erityisen hyvin erilaiset projektit, joissa yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaavat. Tahdon
rohkaista sinua, arwon fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi näköistä. Otaniemi on loistava paikka
kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!
Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea fuksikapteenisi, tehtävä on auttaa sinut alkuun opiskelijaelämässä sekä
opastaa sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden.
Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtävistä ansaitaksesi oman
teekkarilakkisi. Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin ja sen perinteisiin, toisiin opiskelijoihin sekä
muuhun Otaniemen tarjontaan hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuotesi huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän
sellaisen teille järjestää.
Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkarille, on kehotus heittäytyä mukaan toimintaan täydellä sydämellä
ja pilke silmäkulmassa. Saat varmasti uusia kavereita
ja ystäviä, joiden kanssa tulet seuraavat vuodet viet-
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tämään. Tutustu siis kurssikavereihisi, ISOhenkilöihisi,
fuksikapteeneihisi sekä muihin Otaniemen asukkeihin,
sillä yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat opintojen
lisäksi parasta, mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi
sinulle tarjota. Kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi, me Fuksitoimikunnassa sekä lukemattomat muut tahot luomme puitteet toiminnalle ja järjestämme tapahtumia
parhaamme mukaan, mutta loppujen lopuksi sinä itse
päätät, millaisen haluat omasta fuksivuodestasi tehdä.
Sinua odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!
Olen etuoikeutetussa asemassa päästessäni seuraamaan sinun ja fuksitovereidesi matkaa kohti teekkariutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin vain, toivottavasti
saan tutustua myös sinuun.
Toivotan juuri sinulle ikimuistoista fuksivuotta!

Henri Brax
Fuksimajuri

PHUXIVATORNS HÄLSNING
Phuxivatorns hälsning
Stort GRATTIS till din studieplats på produktionsekonomi och
välkommen till Aalto-universitetet! Du har framför dig ett härligt phuxår och du skulle inte ha kunnat göra ett bättre val. Jag
heter Rasu och fungerar som phuxivator på Teknologföreningen och min främsta uppgift är att ta hand om TFs phuxar, det
vill säga dig.
Teknologföreningen, också kallat TF, är den svenskspråkiga
nationen vid Aalto Universitetet som samlar alla som är intresserade om, vill lära sig eller talar svenska, från alla skolor och studieinriktningar på Aalto. Som studerande vid Aalto

är du välkommen och bli medlem på Teknologföreningen
oberoende av modersmål, studieinriktning eller bakgrund. Vi
samlas ofta i vårt egna kända hus, Urdsgjallar, som ligger på
Otsvängen 22 i Otnäs. Detta betonghus kommer bli en bekant plats för dig under introveckan när du kommer på besök
med dina Storasyskon.
Genast från början kommer det ordnas en massa spännande program åt er phuxar. Det kommer ordnas program både
på TF och på ditt gille. Jag rekommenderar starkt att du ska
hänga med på så mycket som du orkar och hinner i början på
båda! Det härliga med TF är att kunna vara aktiv på gillet och
på TF. Ta vara på chansen att lära känna både andra svenskspråkiga studeranden från olika linjer och studeranden från
samma studieinriktning.
Kom dock ihåg att vila och njut ordentligt av sommaren! Mycket av detta kommer kännas främmande i början, men du
behöver inte oroa dig, allt kommer nog bli bra! Toivo kommer
ta bra hand om dig, men jag finns också här till för dig. Läs
igenom denna blaska ordentligt, den innehåller en massa
viktig information!
Ännu en gång, stort grattis på din studieplats! Njut av sommaren och så ses vi på hösten!

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

Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys ei maksa sinulle mitään. Saat mm.
kesätyönhakuneuvoja, tekniikan alan ammattilehtiä, palkkatietoa, jäsenetuja ja alennuksia sekä pääset
mukaan huippupuhujien webinaareihin.
TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta valmistuneen yhteisö. Olemme osaltamme
ratkomassa muun muassa aikamme suuria kysymyksiä ilmastonmuutoksesta luonnon resurssipulaan ja
modernin työelämän haasteisiin.
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan www.tek.fi/liity!
Terveisin,
Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: @sarasiivola
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KY:N TERVEHDYS

Hello fuksi and welcome to Aalto community!
KY - AALTO UNIVERSITY
BUSINESS STUDENTS

P ROB BA

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

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

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

Website: probba.org
Instagram: probbary

Website: ky.fi
Instagram: ky_1911
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SEP 2
START ARTS

AUGUST 18
PRE-START
PICNIC

CHERRY ON TOP
OF THE
ORIENTATION
WEEK EVENTS

TOKYO RY IS A STUDENT ORGANIZATION THAT BRINGS TOGETHER STUDENTS OF
AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ARTS, DESIGN, AND ARCHITECTURE.
There are multiple subject organizations within Aalto ARTS, but TOKYO is the
umbrella association open to all ARTS students. As a school-level association,
TOKYO takes an active part in student advocacy and organizes events to gather
together all the ARTS-minded students and alumni. Events include Lapland trip,
Maskerad (costume party around Halloween), and Christmas Sales, where students
can sell their art. TOKYO also owns Kipsari and Kipsari Studio - two great
restaurants that are fully vegan from this year on! - as well as Torso magazine, which
you could be a part of.

END OF
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AND DANCE MOVES RE
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MORE INFO AND UPDATES?
CHECK OUR SOCIALS:
IG: tokyo_aalto_arts
https://tokyo.ﬁ
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DOMINANTE

www.dominante.fi
#dominantechoir

DOMINANTE
LAULA M ALLA M A AIL M ALLE

Varaa koelauluaikasi Dominanten
fuksivastaavilta

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

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

Vilma Eskelinen
050 353 8804
vilma.eskelinen@aalto.fi
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humpsvakar
Teknologorkestern Humpsvakar
Den finlandssvenska teknologorkestern i Otnäs! Vi gillar
ljuv hornmusik, vacker dans och typerää viihdettä!
shop.humps.fi
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AYY:N TERVEHDYS

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

AYY numeroina
•
•
•
•
•
•

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

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

@ayy_fi
@ayyhousing

Aalto University Student Union AYY

AYY_FI

Student Union AYY

AYY Info
Ayy Events

Merlinin pöksyt
sentään!
Onnittelut opiskelupaikkasi johdosta ja
tervetuloa Aalto-yliopistoon! Elämässäsi
on alkamassa nyt uusi luku, joka tuo mukanaan kaikenlaista uutta ja jännittävää.
Opintosi luovat sinulle kattavan osaamispohjan tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen. Opintotaipaleellasi sinua tukevat
erityisesti kiltasi Prodeko sekä ylioppilaskuntasi AYY!
Luentojen ja laskuharjoitusten lisäksi Otaniemi tarjoaa sinulle paljon kaikenlaisia
yhdistyksiä ja vapaa-ajan toimintaa. Kehotankin lähtemään rohkeasti kokeilemaan kaikenlaista uutta! Mahdollisia polkuja kuljeskeltavaksi on yhtä paljon kuin
ihmisiä niitä kuljeskelemaan, löydät siis
varmasti jotain juuri sinulle mieluisaa. Olet
tullut yliopistoon suorittamaan tutkintoa, mutta muista myös nauttia matkasta,
omalla tavallasi! Nähdään syksyllä!
Suosioonne sulkeutuen
Samuli Vehkomäki
Hallituksen jäsen (kiinteistöt, asuminen,
kampus, kestävä kehitys),
Prodekon hallituskummi
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Palvelut
Opiskelija-asuminen
AYY omistaa noin 2600 kohtuuhintaista opiskelija-asuntoa Helsingissä sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli 3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja vaihto-opiskelijoilla,
jotka ovat AYY:n jäseniä, on oikeus hakea
AYY:n asuntoja. Voit hakea omaa asuntoa
heti, kun saat vahvistuksen opiskelupaikan
vastaanottamisesta yliopistolta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat
opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Ylimääräisen hakijapisteen saa,
kun hakee ensimmäisen vuoden opiskelijana AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän
pisteen saadakseen on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun
aikana, opintojen aloitusajasta riippuen.
Voit selailla ja hakea AYY:n asuntoja Domo-järjestelmän kautta: domo.ayy.fi. Opiskelijana voit myös hakea asuntoa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä
(HOAS).

Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja edustaa opiskelijoita sekä yliopiston päätöksentekoelimissä että valtakunnallisella

tasolla. Voit hyödyntää AYY:n edunvalvontaa esimerkiksi, jos tenttituloksesi
ovat myöhässä tai ottaa yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos kohtaat häirintää. AYY:n jäsenenä voit hakea hallinnon
opiskelijaedustajaksi ja päästä vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin.
AYY:n ylin päätöksentekoelin on edustajisto, joka valitaan vaaleilla. Vaaleissa
kaikki AYY:n jäsenet ovat äänioikeutettuja ja voivat asettua ehdolle. Edustajiston
jäsenet pääsevät päättämään ylioppilaskunnan tavoitteista ja linjauksista.
Seuraavan kerran edustajistovaalit pidetään tänä syksynä.

Opiskelijakulttuuri
Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminta ja monenkirjavat tapahtumat ovat
oleellinen osa aaltolaista opiskelijakulttuuria ja Aalto-yhteisöä. Vuoden kohokohtina toimivat Wapun tapahtumat,
vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet muut
tapahtumat heti orientaatioviikosta lähtien.
Tapahtumien taustalla ovat ylioppilaskunnan lisäksi vapaaehtoiset, jotka toimivat jaostoissa ja toimikunnissa. AYY:ssa
toimii kuusi jaostoa: Yhteisöjaosto Aava,
Kampusjaosto, Teekkarijaosto, Museojaosto, UO-jaosto ja edunvalvonnan
johtoryhmä eli tuttavallisemmin EduJory.
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Vapaaehtoishaku aukeaa loppusyksystä, ja siitä tiedotetaan AYY:n viestintäkanavissa. Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli
200 yhdistystä, jotka järjestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin ja peleistä muihin harrastuksiin. Uudet opiskelijat
ovat aina tervetulleita mukaan yhdistystoimintaan, ja AYY antaa apua, tukea ja
neuvoja yhdistyksen perustamiseen ja
toimintaan. Kannattaa pysyä avoimena
eri mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin tulevissa tapahtumissa!
Remontin ja brändiuudistuksen kokenut
AYY:n uudistunut Opiskelijakulttuurimuseo toivottaa kaikki tervetulleeksi perehtymään opiskelijakulttuurien historiaan.

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

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

KUVIA KILTALAISISTA
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RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin
Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023
retuperanwbk
rwbk.fi
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Retuperän WBK

Retuperän WBK

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. Kurssin aikana on viikottaisia palautuksia, ja kurssin loppua
kohden tehtävänä voi olla vaikka koodata tekstipohjainen seikkailupeli tai miinaharava.
RYHMÄTOIMINTA JA ORGANISOINTI
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.

MATEMATIIKAN PERUSKURSSIT
Diskreetin matematiikan perusteet ja Differentiaali- ja
integraalilaskenta 1 ovat fuksisyksysi matematiikan aiheet. 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. Laskuharjoituspisteet ja tentti muodostavat
kurssin arvostelun.
TUOTANTOTALOUS 1
Kurssilla pääset tutustumaan tuotantotalouden peruskäsitteisiin. Kurssiin kuuluu myös nettitehtäviä sekä
harjoitustyö, joissa pääsette ryhmänä perustamaan kuvitteellisen yrityksen, esimerkiksi kahvilan, ravintolan
tai panimon.
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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!

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.

Yliopistossa opiskelu on hyvin erilaista kuin lukiossa:
akateeminen vapaus luo vastuuta omasta ajanhallinnasta. Fuksisyksyn aikana kannattaa etsiä itselleen

Keväällä pääsette sitten käsiksi mm. fysiikan opintoihin,
operaatioiden johtamiseen, tietokantoihin ja arvon luomiseen. Oppimisen iloa!

MUUTA HYÖDYLLISTÄ TIETOA

28

PRODEKON HALLITUS

Severi Sinkko
Puheenjohtaja
Severi on kiltamme pomo,
apinaorkesterin konduktööri,
eli se, joka pitää huolen että
hallitus myös tekeekin jotain.
Veera vastaa Prodekon toiminnasta ja johtaa kiltaa eteenpäin
energisellä draivilla!

Pihla Päivänsalo
Varapuheenjohtaja
Pihlan vastuulla on kiltahuone
ja kiltamme tukipilarit – toimihenkilöt. Pihla pitää Severin
aina aisoissa ja huolehtii, että
jokaisella
kiltalisella on yhteisössämme
hyvä olla!

Iiro Moisander

Aino Klintrup

Yrityssuhdevastaava

Excumestari

Jäänkylmät hermot, pettämätön pokerinaama ja The Art Of
the Deal ulkomuistista – nuo
YSVin tunnusomaiset piirteet…
Iiro vastaa Prodekon suhteista yritysmaailmaan ja hoitaa
sponssitulot toimintamme
pyörittämiseen.

Kiinnostaako konsultointi,
startupskene vaiko pienpanimoyrittäjyys? Näihin kaikkiin
pääset tutustumaan huikeilla
yritysvierailuilla, joita Aino järjestää! Tämän lisäksi Puolipitkät ovat hänen käsialaansa!

Teemu Koskiahde
Opintovastaava
Teemu on kiltamme ääni opintoasioissa. Hän pitää huolen
että opiskelemme relevantteja
ja mielenkiintoisia asioita ja
ylläpitää killan suhteita akateemiseen maailmaan.

Sami Pelander
Mediakeisari
Sami pitää huolen, että killan
nettisivut skulaavat, mailit
kilahtavat sähköpostiin ja F5:n
hakkaaminen ilmokilkkeessä
ei riko killan palvelimia. Tämän
lisäksi hänen vastuullaan on
brändäys, ulkoinen näkyvyys,
ja muu viestintä.
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Toivo Rannila
Fuksikapteeni
Toivo 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!

Iiro Ukkonen
Ulkoministeri
Mr Worldwide! Iiro pyörittää
Prodekon ulkosuhteita niin
Suomessa kuin ulkomailla.
Hän pitää huolen, että lompakolle ystävällisiä kiltaperheen
pakettimatkoja on tarjolla
jatkossakin.

Reeta Lalla

Ella Talme

Emäntä

Isäntä

Reeta on IE:n toinen puolisko
ja hyvin usein hänet löytääkin
keittiön puolelta. Yhdessä
Ellan kanssa he järjestävät
kiltalaisille sitsejä sekä muita
tapahtumia. Reeta varmistaa,
että killan kalenterista löytyy
sitsien ja bileiden lisäksi myös
kulttuuritapahtumia.

IE-tiimin toinen puolisko Ella
järjestää kiltamme juhlia ja tapahtumia. Yhdessä Reetan ja
juomanlaskijoiden kanssa hän
varmistaa, ettei juhlissa ole
koskaan pulaa ruoasta, juomasta tai hyvästä meinigistä!

Roy Ihatsu
Rahastonhoitaja
Mister Money itse. Roy pitää
huolen, että killan rahaliikenne
toimii ja säästöt ovat asiallisesti sijoitettuna. Oli se sitten uusi
kajari taikka Dogecoin-sijoitus,
Roy varmistaa, että rahat käytetään aina fiksusti.
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Veera Fristadius
Maisteri- ja KV-kapteeni
Veera luotsaa loistavalla
tatsilla ja rennolla meiningillä
kiltamme maisteri- sekä vaihto-opiskelijoita, ohjaten heitä
läpi opiskelujen ja tutustuttaen heidät Otaniemeläiseen
elämäntapaan.

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
Oikeesti moro, aivan huikaisevat onnittelut opiskelupaikastasi ja isosti tervetuloa Prodeko-yhteisöön!
Mä oon Severi ja toimin tuotantotalouden killan
Prodekon puheenjohtajana. Prodeko yhdistää
kaikki tuotantotalouden opiskelijat, alumnit, tuotantotalouden laitoksen sekä muut Prodeko-henkiset yhdeksi timanttiseksi yhteisöksi. Voin sanoa,
että tästä porukasta ei intoa, taikka intohimoa
puutu! 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
ajoittain omassasi), ja kiltalaisten kanssa tulee
tehtyä yhdessä mitä kummallisempia juttuja aina
parkkipaikalla kylpemisestä merenneitouintiin ja
fuksimatikka-aivoriihistä Suomea kiertäviin bussimatkoihin asti.

yksinkertaisesti nauttimaan elämästäsi. Pääset
kokemaan mahtavia 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 kertakaikkisen ikimuistoinen seikkailu täynnä uusia ystäviä ja unohtumattomia kommelluksia! Ota siitä kaikki ilo irti –
fuksivuosi on sinulla vain kerran!
Nähdään Varaslähdössä!
- Severi

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
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VPJ, KILTAHUONE & TOIMARIT
Hei mahtavaa nähdä sut täällä!
Mä oon Pihla ja oon Prodekon varapuheenjohtaja eli
huolehdin osaltani mm. kokouksiin, kiltahuoneeseen,
härintäyhdyshenkilöihin ja toimihenkilöihin eli toimareihin liittyvistä jutuista. Tämänkin oppaan sivuilta
löytyy useita Prodekon yli sadasta toimarista, jotka
tekevät töitä fuksivuotesi onnistumiseksi. Meiltä löytyy
täältä teitä varten myös kiltis bilispöytineen, kahveineen ja punttisaleineen.
Jo ekan vuoden aikana kannustan kovasti käymään
meiän monenkirjavissa tapahtumissa, hengailemaan
kiltiksellä, kyselemään kanssa-prodekolaisilta ja lähtemään kiltahommiin mukaan! Jos mikään näistä kiinnostaa, oon enemmän kuin iloinen pohtimaan kiltaan
liittyviä juttuja sun kanssa ja ohjaamaan oikeaan paikkaan! Kilta kaipaa juuri sinun ideoitasi ja osaamistasi ja
sitä vastaan killalla on mitä lämpimin tuki tarjottavanaan. Tuotantotalouden opinnot taas sallivat lukuisiin
eri aiheisiin syventymisen: tarkkaile, mikä niistä kutsuu
sinun nimeäsi.
Kaiken uuden ja siistin seassa vaaditaan vähän valikointia, että homma pysyy hauskana, etkä erehdy
ylisuorittamisen loukkuun. Sitä varten ihan itse keksimiäni viisauden sanojat: Et saavuta itsesi näköistä
tulevaisuutta muuten kuin tekemällä itsesi näköisiä
valintoja. Prodeko ja Otaniemi tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia - kokeile rohkeasti, valitse sydämellä. Olet
nyt hyvässä paikassa, vuosi Prodekolla ei ikinä olisi
vuosi hukkaan heitetty.
Tervetuloa porukkaan,
Pihla
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OPINTOVASTAAVAN MOROTUS
Moikka fuksi, onnittelut mahtavan opiskelupaikan valinnasta!
Meikämandoliinin nimi on Teemu aka Teme ja toimin Prodekon opintovastaava tänä vuonna. Opintovastaavana toimin kiltalaisten edustajana ja yhteyshenkilönä yliopiston hallinnollisissa elimissä,
eli esim. perustieteiden korkeakoulun akateemisessa komiteassa ja tuotantotalouden koulutusneuvostossa.
Ai mikä ihmeen korkeakoulu? Perustieteiden korkeakoulu, tuttavammin SCI, on yksi Aalto-yliopiston kuudesta korkeakoulusta. Perustieteiden korkeakoulussa on yksi yhteinen kandidaattiohjelma,
teknistieteellinen kandidaattiohjelma, jonka alta
löytyy peräti kuusi eri pääainetta. Näistä olet valinnut ylivoimaisesti parhaan, eli tuotantotalouden.
Onnittelut jälleen kerran!
Opiskelu yliopistossa eroaa edellisistä kouluista
niin opintojen kuin arjenkin osalta. Yliopistossa
olet opiskelijana osa akateemista yhteisöä, johon
kuuluvat myös professorit, opettajat ja yliopiston
muu henkilökunta. Kaikki yhteisön jäsenet tekevät tiiviisti yhteistyötä, ja meillä tuta-opiskelijoilla
onkin erityisen hyvät suhteen tuotantotalouden
laitoksen henkilökuntaan. Näin ollen vaikutusmahdollisuutemme kursseihin ja opetukseen
ovat suuret, joten älä epäröi ottamaan yhteyttä
minuun, jos fuksivuotesi aikana havaitset kehityskohteita yliopiston toiminnassa.
Opiskeluaikaan kuuluu kuitenkin myös paljon
enemmän kuin vain opintoja. Prodekon ja koko

Aalto-yhteisön jäsenenä pääset osallistumaan
monenlaisiin tapahtumiin ja kokemaan lukemattomia uusia asioita, sekä tutustumaan muihin
opiskelijoihin. Lähde siis rohkeasti mukaan sinua
kiinnostavaan toimintaan ja kokeile uusia asioita
myös mukavuusalueesi ulkopuolelta, sillä silloin
saatat yllättäen löytää sekä uuden intohimon että
elinikäisiä ystäviä.
Mulle saa milloin tahansa tulla juttelemaan tai
laittaa viestiä niin opintoasioista kuin mistä tahansa muusta aiheesta. Nauti kesästä, nähdään
orientaatioviikolla!
Lämpimin terveisin,
Opintovastaava Teemu
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YRITYSSUHTEET
Prodekon yrityssuhdetoiminnan tarkoituksena on tutustuttaa kiltalaiset heitä kiinnostaviin toimialoihin sekä
työnantajiin. Yrityssuhdetoiminta on Prodekolla erittäin
aktiivista, mikä on seurausta sitä siitä, että yritykset haluavat parantaa omaa näkyvyyttään sekä työnantajamielikuvaansa prodekolaisten silmissä. Tähän kiinnostukseen pyrkii vastaamaan Prodekon päässä YS-tiimi,
joka Yrityssuhdevastaavan ja Excumestarin johdolla
huolehtii siitä, että prodekolaiset pääsevät mielenkiintoisille excuille ja siitä, miten yritykset näkyvät killan
arjessa ja juhlassa. 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
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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 vuosikursseille, 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
2022 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...;)

ABIVASTAAVAN AATOKSET
Jono!
Kaikuu useasti kiltahuoneella klassisen ”Moro”-tervehdyksen sijaan. Varmasti te uudet fuksit tulette myös
huomaamaan tämän tervehdyksen kiltahuoneella käydessänne. Suuret onnittelut vielä teille Aallon tuotantotaloudelle pääsystä!
Olen Vilho Prodekon abivastaava, eli vedän abimarkkinointia tekevää ja kehittävää tiimiämme. Mielestäni abimarkkinointi on parhaimmillaan, kun voi nähdä
kuuntelijoiden kasvot ja kuulla heiltä aitoja kysymyksiä.
Sosiaalisesta mediasta voi myös meidän mainoksiamme bongata, mutta itse koen niiden vaikuttavan vasta
itse opiskelijoiden pitämän abi-infon jälkeen.
Kannustankin teitä kaikkia osallistumaan abimarkkinointiin! Abimarkkinointia tehdään todella matalalla
kynnyksellä, ja sitä rohkaistaankin tekemään, vaikkei
kuuluisi Abitiimiimme. Voi kuulostaa erikoiselta, että
miten fuksina pystyisi mennä esittelemään tuotantotaloutta ja Aalto-yliopistoa lukioihin. Kuitenkin juuri
fukseina teille avautuvat merkittävimmät erot lukio- ja
yliopistomaailman välillä, jonka takia osaatte kertoa
abeille juuri siitä, mikä heitä kiinnostaa.
Muistan itsekin abivuodelta matikan tunnin, jossa sateenkaarihaalariset hyypät tulivat kertomaan tuotantotaloudesta. Esittely herätti minussa mielenkiinnon
pääkaupunkiseudulle muuttoon ja nimenomaan tuotantotalouden saloihin perehtymiseen. Ilman heidän
infoaan en olisi täällä. Siksi halusinkin lähteä abitouhuihin mukaan. Ensimmäisen vuoden keväällä teillä onkin
oiva tilaisuus liittyä abitiimin tai lähteä jopa vetämään
sitä!

Onnea ja menestystä opintoihin ja ennen kaikkea nauttikaa fuksivuodestanne!
-Vilho Järvi
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UNISPORT

Vaihda aivosumu otsahikeen
Monipuolista treeniä edulliseen
opiskelijahintaan
UniSportin kausikortilla
käytössäsi on:
• 5 laadukasta kuntosalia
• yli 200 viikoittaista
ryhmäliikuntatuntia
• rennot palloiluvuorot
• Online-tunnit ja videot
Ensimmäinen treeni on
ilmainen, tervetuloa!
Kluuvi Kumpula
Otaniemi Meilahti
Töölö

38

www.unisport.fi

TAPAHTUMAT
Yliopistoelämä on kaikkea muutakin kuin matikan laskareita ja tentteihin pänttäämistä. Nimittäin opiskelijajärjestöjen järjestämät, toinen toistaan huikeammat
tapahtumakokonaisuudet Otaniemessä ja sen ulkopuolella varmistavat, että jokaiselle löytyy hauskaa
tekemistä myös opintojen ulkopuolella! Prodekolla tapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä vastaa Prodekon oma IE-tiimi. IE tulee sanoista Isännistö ja Emännistö, ja Prodekolla tähän timanttiseen tiimiin kuuluu
Isäntä Ella, Sisä- ja Kulttuuriministeri (tuttavallisemmin
emäntä) Reeta sekä Juomanlaskijat. Tapahtumajaoksessa sitsejä elävöittämässä on myös Prodekon omat
lukkarit ja lukkarikisällit. Lisäksi meidän idearikkaat ja
innokkaat kulttuuripersoonat ovat mukana keksimässä
ja järjestämässä erilaisia virkistäviä kulttuuritapahtumia
kiltalaisten päänmenoksi!
ISÄNTÄ ELLA JA EMÄNTÄ REETA
Suuret onnittelut huikeasta opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa Prodekolle! Edessä on haippinen

Ella

Reeta

fuksivuosi, joka tulee varmasti olemaan täynnä unohtumattomia hetkiä heti Varaslähdön jännityksistä aina
mahdolliseen Wappuun saakka. Me olemme täällä varmistamassa, ettei vuodesta puutu menoa ja meininkiä,
ja yhdessä juomanlaskijoiden ja kulttuuripersoonien
kanssa järjestämme hauskoja tapahtumia ja tempauksia, kuten sitsejä, kiltisaamupaloja ja ulkotapahtumia,
joiden sisällössä vain mielikuvitus on rajana!

Vaikka korona ei vielä ole täysin lopettanut jylläämistään, ei se meitä liikaa ole hidastellut viimeisen vuoden
aikana. Kiltalaiset ovat päässeet muun muassa vaeltamaan Lappiin, kisaamaan Prodekon GP-tittelistä sekä
tietysti sitsaamaan. Sitsit, eli akateemiset pöytäjuhlat,
ovat tapahtumiemme parhaimmistoa ja tärkeä osa perinteitä. Tulkaa heti Syyssitseille tsiigaamaan, mistä oikein on kyse. Prodekon tapahtumakalenterista löytyy
varmasti jotain jokaisen makuun, mutta kannattaa ehdottomasti lähteä messiin muihinkin tapahtumiin, niistä
ei Otaniemessä syksyllä pulaa ole!

Huikeeta kesää kaikille ja nähdään Varaslähdössä tai
viimeistään Orientaatioviikolla :)
Haippisin terveisin,
Ella & Reeta
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JUOMANLASKIJAT
Moikka moi!
Tässä tapaat Prodekon tärkeimmät henkilöt, raskaan
juomataakan kantajat ja hikipäässä keittiössä ahertavat
juomanlaskijat! Tehtävämme on isännän ja emännän
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, vaikka välillä saattaa yksi jos toinenkin
tippua laskuista. 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, alkaen heti Varaslähdöstä ja orientaatioviikon paikka X:stä!
Mahtavaa vuotta odottaen, Prodekon Juomanlaskijat
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ULKOMINISTERIN MATKAOPAS

Hellurei vaan kaikille uusille fukseille!
Onnea tutalle pääsystä ja tervetuloa meidän laajaan ja
monipuoliseen yhteisöön! Kuitenkaan nämä verkostot
eivät pysähdy Otaniemeen tai edes valtion rajojen sisälle vaan mahdollisuuksia löytyy kaikkialta maailmasta!

set case-kilpailut tai perinteinen huvittelu reissu. Näitä
mahdollisuuksia järjestämässä ja tiedottamassa ovat
minä itse yhdessä ESTIEM- vastaava Merin kanssa. Tietenkin apunamme ulkosektorin nakkikoneet.

Miltä kuulostaa nähdä maailmaa halvalla?
Kiinnostaako kielellinen kehittyminen
aidosti kansainvälisessä ympäristössä?
Haluatko tutustua uusiin ihmisiin?
Terveiset toivottaa Matleena, Prodekon ulkoministeri
ja kolmannen vuoden tutalainen. Teillä on tutalaisina Otaniemen tapahtumien lisäksi mahdollisuus erilaisiin kansainvälisiin aktiviteetteihin tapahtumia olipa
sitten kyseessä vaihto-opinnot, kansainväli-

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
kulttuureista.
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LG Helsinki Barcelonassa

Local Group Helsinki, ESTIEM-alajärjestömme,
joka muodostuu Prodekosta sekä informaatioverkostojen kilta Athenesta, onkin nyt maailman
taas avauduttua päässyt järjestämään mm. Tour
of The Nordics -tapahtuman yhdessä LG Göteborgin kanssa! Syksyllä järjestämme myös Businessbooster x Slush -tapahtuman, jossa eurooppalaiset tutalaiset pääsevät tutustumaan
suomalaiseen startup -kulttuuriin.
Kenties tärkein pointti tästä juuri Sinulle on kuitenkin jokavuotinen fuksiexchange, joka järjestetään tulevanakin lukuvuonna huippusalaiseen
kohteeseen. Viimeisin reissu tehtiin keväällä Barcelonaan ja aikaisemmin on matkattu mm. Alankomaihin Eindhoveniin. Paikallisten opiskelijoiden
johdolla kaupunkeihin ja kulttuuriin pääsee tutustumaan uskomattoman ainutlaatuisella tavalla, joka jää varmasti mieleen! Kannattaa siis pitää
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laukut pakattuina ja passit voimassa, kun haku reissulle
aukeaa!Jos reissaaminen tai kielitaitojen treenailu kiinnostaa, tai vaihto-opintomahdollisuudet kysyttävät, niin
heti vaan vetäsemään meikäläistä hihasta, lahkeesta tai
tukasta, niin jutellaan! See you somewhere in Europe!
Matkakuumeisin terkuin,
Iiro Ukkonen
Ulkoministeri
PS: Tapahtumiin voi tutustua osoitteessa estiem.org/
events :)

MAISTERI- JA KV-KAPTEENIN HEIPAT

Hei ihana fuksi ja isot onnittelut täältäkin päästä!
Mää oon Veera, kolmannen vuoden Prodekolainen ja
vuoden 2022 Maisteri- ja KV-kapteeni. Se tarkoittaa,
että mun tehtävänä on toivottaa meidän kiltaamme tervetulleeksi uudet maisteri- ja kansainväliset opiskelijat,
jotka ovat siis joko maisterivaiheen tutkinto-opiskelijoita tai vaihto-opiskelijoita. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovatkin yksiä Aallon parhaista puolista. Vaihtareita tulee tänne paljon ja monesta paikasta, mikä
myös tarkoittaa, että sullakin on mahdollisuus lähteä
vaihtoon melkein minne vaan. Vaihtoon lähteminen
kannattaa, varsinkin kun yliopisto tarjoaa siihen mahtavat puitteet niin kandi-, kuin myös maisterivaiheessa,
ja vaihtoehtoina on huippuyliopistoja eri puolilta maailmaa. Prodekolla on paljon vaihtoon lähtijöitä, mikä kertoo myös siitä, että vaihto-opinnot antavat paljon upeita kokemuksia ja mahdollisuuksia kasvaa.

Omaa vaihtokokemusta voi pohjustaa hyvin jo Otaniemestä käsin osallistumalla aktiivisesti kansainväliseen
toimintaan. KV-opiskelijoita on killassa vastaanottamassa tietysti KV-ISOt, jotka orientoivat vaihtarit Suomeen ja teekkarikulttuuriin. KV-ISOksi voi lähteä heti
ensimmäisenä opiskeluvuonna, mutta vaihtareihin ja
KV-toimintaan kannattaa tutustua heti syksyllä muutenkin. Vaihtarit ovat useimmiten todella mukavia ja sosiaalisia tyyppejä, joihin on helppo tutustua.
Mun mielestä Prodekossa on parasta juuri yhteisöllisyys
ja samanhenkisen porukan löytäminen. Otaniemessä ei
ole koskaan tylsää, ja eri yhdistysten toimintaan osallistuminen onkin mahtava tapa päästä tutustumaan
poikkitieteellisesti muihin opiskelijoihin ja löytää just ne
omat mielenkiinnon kohteet. Sun fuksivuodesta on tulossa upea, joten muista ottaa siitä kaikki irti!
Terkuin,
Veera Fristadius, Maisteri- ja KV-kapteeni
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MEDIAKEISARIN MIETTEET
Moi uusi Prodekolainen!
Hellurei ja onnittelut opiskelupaikasta myös mun puolesta! Meikäläinen on Sami ja toimin Prodekon Mediakeisarina tänä vuonna. Mediakeisarin tehtävänä on vastata Prodekon brändin kehityksestä, killan sisäisestä ja
ulkoisesta viestinnästä, sekä pitää Mediajaoksen pyörät pyörimässä.
Mediajaos
Mediajaos on killan suurin jaos eikä ihmekään, sillä se
sisältää viisi eri tiimiä; viestintävelhot, dokumentoijat,
Webbitiimi, Abitiimi sekä myös Prodekon oman kiltalehden Proleko?:n toimitus ovat kaikki osa mediajaosta.
Viestintävelhot ovat killan grafiikkaguruja, meemivelhoja sekä some-strategisteja, jotka toimivat Mediakeisarin oikeana kätenä viestinnässä. Dokumentoijat taas
pitävät huolen, että Prodekon galleria pysyy ajantasalla, ja että sinne tallentuu jälkipolville ihmeteltävää kuvien sekä videoiden muodossa. Abitiimi taas vastaa killan abimarkkinoinnista vetäen kouluissa esittelyjä tutan
opinnoista ympäri Suomen, päivittäen sosiaalisen median mainoksia kuin myös järjestämällä joka syksyiset
Abipäivät. Kiltalehti Proleko?:n toimituksen tehtävänä
on niin ikään toimittaa kiltalehti Proleko?, jonka tutkiva
journalismi viihdyttää kiltalaisia aina parin kuukauden
välein. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on Webbitiimi, joka ylläpitää ja kehittää killan monenmoisia IT-palveluja.
Jos siis tulee mitään kysyttävää killan nettisivuihin, sähköpostilistoihin, Prodekon someihin tai ihan vaikka TikTok-meemeihin liittyen, tulkaa ihmeessä nykäisemään
hihasta tai ottakaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.
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Muistakaa myös ottaa seuraukseen Prodekon somet
sekä Facessa että Instagramissa ja käykää myös etukäteen tutkimassa meidän nettisivuja osoitteessa prodeko.org!
Nähdään syksyllä!
Sami Pelander
Mediakeisari
mediakeisari@prodeko.org

CTO:N SELITYKSET

Morjensta Fuksi!
Valtavat onnittelut opiskelupaikasta ja mahtavaa saada juuri sut osaksi Prodekoa, tervetuloa!
Mä oon Aleks ja vedän tämän vuoden CTO:na killan Webbitiimiä, joka vastaa IT-alustojen
kehittämisestä ja ylläpitämisestä.
Tuotantotalouden opintoihin kuuluu muutama tietotekniikan kurssi, joista ensimmäinen pyörähtää käyntiin heti vuoden alusta. Nämä kurssit on ollut allekirjoittaneen ja monen muunkin
tietotekniikkaan vierähtäneen prodekolaisen mielestä erittäin hauskoja ja opettavaisia kursseja, niistä kannattaa ottaa kaikki ilo ja oppi irti!
Jos pakollisten tietotekniikkakurssien tarjoama ei onnistu sammuttamaan koodausnälkääsi,
webbitiimi tarjoaa hyvän alustan päästä kehittymään koodaajana, oppimaan muiden samanhenkisten tyyppien kanssa ja/tai pitämään ylipäätään hauskaa mahtavan porukan kanssa!
Olet ehkä käynytkin jo kurkkaamassa Prodekon verkkosivuja (jos et, ne löytyy osoitteesta
prodeko.org !). Verkkosivujen lisäksi Prodekolta löytyy IT-palveluita laidasta laitaan: kiltiskamera näyttää live-kuvaa kiltahuoneelta, biliskilke seuraa biljardipöydän pelituloksia, ja paljon
muuta. Nämä kaikki palvelut ovat webbitiimin aikaansaamia ja webbitiimissä pääsetkin tekemään juuria sinua kiinnostavia projekteja yhdessä muiden tiimiläisten kanssa.
Webbitiimi koostuu noin 10 jäsenestä fuksista lähes valmistuneisiin, keltanokasta tietotekniikkavelhoihin. Tärkeimpiä ominaisuuksia webbitiimiläiselle on hyvä asenne ja innostus koodaamiseen. Monet webbitiimiläiset ovat aloittaneet ilman suurempaa koodauskokemusta
ja kehittyneet taitaviksi koodareiksi yksinkertaisesti koodaamalla säännöllisesti. Hae siis ihmeessä webbitiimiin, jos tunnet pientäkin vetoa tietotekniikkaan!
Onnittelut vielä kertaalleen mahtavasta opiskelupaikasta ja nähdään syksyllä!
Aleks Hiidenhovi, Prodekon CTO
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KILTALEHTI PROLEKO
Rakas lukija, uusi prodekolainen (kunhan maksat jäsenmaksun),
pitelet käsissäsi yhtä prodekolaislähtöisen painotuotannon taidonnäytettä - tai mahdollisesti sen
digitaalista vastinetta (toim. huom. kyse siis tästä
fuksioppaasta). Verbaaliakrobatia, huippuesteettinen
taittotyö ja täydellisen objektiivinen informatiivisuus
yhdistyvätkin Prodekolla fuksioppaan lisäksi myös toisessa muodossa. Kyseessä on tietysti Aalto-yliopiston
tuotantotalouden kilta Prodeko ry:n ikioma kiltalehti,
Proleko?.
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Proleko? on jo yli kolmen vuosikymmenen ajan informoinut, tutkinut, valistanut ja valvonut kiltaa, kiltalaisia,
hallituslaisia, Otaniemeä ja toisinaan koko Suomea.
Melko vastikään kiltalehtemme päätyikin siteeratuksi
Helsingin Sanomissa asti. Proleko?:n toimintaa ohjaakin journalismin periaatteiden lisäksi raskas vastuun
taakka kiltavallan vahtikoirana, neljäntenä kiltamahtina
sekä teekkarikiltamme oikeinkirjoitusopin viimeisenä
vartiona.
Luonnollisesti raskas vastuu vaatii tasapainotuksensa,
ja tämä toteutuu täysin estottomana sprölöilynä. Onkin
kyse sitten hallituslaisten menneisyyksien ennustamisesta, bingojen tehtailusta, kiltalaisten photoshoppaamisesta, LinkedIn-pöhinätajunnanvirrasta tai
perinteisestä satiirista, Proleko?:n tiivistäminen yhteen
sivuun on lähes mahdotonta. Nopein (ja rajuin) väylä
kiltaimmersioon onkin tarttua ensimmäiseen kiltahuoneelta (tai sen digitaaliselta vastineelta) löytyvään
Proleko?:on ja antaa sen tapahtua.
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Lämpimästi tervetuloa Prodekolle, ja vielä lämpimämmin tervetuloa osaksi Proleko?:n toimitusta, jos sisälläsi asuu pieni journalisti, vaikka sitten ihan tosi pieni ja
vuokralla!
Kiva, kiitti, moi,
Veera Mäntylä.
Prolekon päätoimittaja ‘22

POLYTEKNIKKOJEN RAITTIUSSEURA - PORA
Raikkaan raitis
tervehdys!
Polyteknikkojen Raittiusseura eli tuttavallisemmin PoRa on jo
vuodesta 1969 asti toiminut
Espoon suurin ja maailman
kovin Raittiusseura! Jo yli 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!

taan rantalentopalloa 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.
MUKAAN PORAN TOIMINTAAN?

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 viikottaiset
urheiluvuorot Otahallilla keskiviikkoisin ja sunnuntaisin
klo 21–22 koko lukuvuoden ajan. Kesäkauden ajan pela-

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

47

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!
Juho Mäki, PoRan puheenjohtaja 2021
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Instagram: @raittiusseura
Facebook: Polyteknikkojen Raittiusseura

TEEKKARISPEKSI
Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty
opiskelĳamusikaali

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

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!
Kaikille avoimet improvisaatio- ja
tanssikurssit syyslukukaudella
teekkarispeksi.fi
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ISOVASTAAVA JA ISOTOIMINTA
Moikka ihana fuksi ja valtavasti onnea uudesta
opiskelupaikasta!
Edessäsi on hurjan hauskoja vuosia, joista mieleenpainuvin luultavasti tulee olemaan fuksivuosi. Fuksivuoden alku saattaa tuntua jännittävältä:
luvassa on uusia ihmisiä, tapahtumia, teekkarikulttuuria sekä tietenkin opiskelua. Tukihenkilöinä
sulle toimii Prodekon tutorit eli ISOhenkilöt, jotka
ovat toisen vuoden opiskelijoita. ISOt ovat vastaanottamassa teitä heti varaslähdöstä ja orientaatioviikosta alkaen, ja tulevat kulkemaan mukanasi koko fuksivuoden läpi.
Mä oon Laura ja toimin Prodekon ISOvastaavana,
eli oon vastuussa siitä, että ryhmäsi on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja että ISOt pitävät
susta hyvää huolta. Kuulut fuksiryhmään, jossa
on ISOjen lisäksi ryhmän johtaja eli vastuuISO.
VastuuISO lähettää sulle myöhemmin tervehdyskirjeen, josta saat lisätietoa oman ryhmän ISOista
ja syksyn suunnitelmista. ISOjen lisäksi ryhmääsi
kuuluu muutama vanhempi tieteenharjoittaja, eli
fabuISOt. FabuISOilla löytyy kokemusta muun
muassa työelämästä ja vaihto-opiskelusta, ja he
jakavat mielellään neuvoja vaikkapa lounaan parissa. Prodekolla on myös omat TF-ISOt (mukaan
lukien mä ;), joiden kautta pääset tutustumaan
TF:en, eli Aalto-yliopistossa toimivaan ruotsinkieliseen osakuntaan Teknologföreningeniin.
ISOjen tehtävä on tukea ja auttaa sua kaikessa
mahdollisessa ja tietenkin tehdä fuksivuodestasi
unohtumattoman. Heiltä voit aina pyytää apua
mihin tahansa opintoihin tai opiskelijaelämään
liittyvään tai liittymättömään asiaan, tai yksinkertaisesti nykäistä hihasta kun kaipaat juttuseuraa.
ISOilta kannattaa ehdottomasti myös kysyä vink-
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kejä kilta- ja opiskelijatoimintaan lähtemisestä.
Aktiivitoiminta on helppo tapa tutustua uusiin kavereihin ja ennen kaikkea tosi hauskaa! Mullekkin
saa enemmän kuin mielellään tulla juttelemaan
tai kyselemään ihan mistä vaan ja milloin vaan!
Seuraavilla sivuilla saat kurkistuksen sun tulevista
ISOista, jotka tulevat olemaan kavereitasi ennen
kuin huomaatkin. Mun juuri loppunut fuksivuosi
oli ihana ja ikimuistoinen ISOjen ansiota, ja voin
luvata, että te saatte vähintään yhtä mahtavan
kokemuksen. Mä, ISOt ja kaikki muut prodekolaiset emme malta odottaa, että päästään tapaamaan sut!
<3:
Laura Ukkonen
ISOvastaava ‘22

TUPSUFUKSIEN VINKIT
Nimi: Lotta Mäntylä // Mättä Lontula

Kiltahommat: VastuuISO, juomanlaskija, ruokaSIKA, Proleko?:n taittaja
Täffän spaguja syöty noin: 2.0000000
Pelatut bilispelit: 155
Wau ihan super mega onnittelut opiskelupaikasta
ja tervetuloa tutalle! Nyt on aika nauttia viimeisistä hetkistä ennen fuksisyksyn alkamista ja olla aamusta iltaan äärimmäisen ylpeä itsestään ja saadusta opiskelupaikasta.
Sinulla on alkamassa yksi siisteimpiä, mutta myös
kiireisimpiä vaiheita elämässäsi, jonka takia minä
kehotan sua nyt latailemaan akkuja kavereiden,
perheen ja harrastusten parissa. Fuksivuoden aikana sulla on todennäköisimmin suurin määrä
mahdollisuuksia kokea uusia asioita mitä oot aikaisemmin päässyt kokemaan. Tapahtumien ja
uusien ihmisten lisäksi sinulla alkaa myös yliopisto-opinnot, jotka tuovat tähän elämänvaiheeseen
myös oman lisämausteensa.
Tärkeimmät tupsufuksin vinkit, jotka minä voin antaa juuri fuksivuodesta selvinneenä: ole armollinen itsellesi, ole rohkea ja muista nukkua.

esim. matikan kotitehtävistä mitään. Fuksisyksynä
pääsee siis selvittämään näitä omia vahvuuksia
uusien haasteiden edessä. Oman henkilökohtaisen kasvun osalta koen, että fuksivuosi on tästä
syystä ollut yksi opettavaisimpia vuosia.
Ole rohkea. Tuotantotalouden kilta Prodeko on
omasta mielestä siisteimpiä yhteisöjä, johon olen
oman elämäni aikana kuulunut. Täällä pääset tekemään huippujuttuja huipputyyppien kanssa.
Etenkin fuksisyksynä kaikkea uutta tulee kerralla
todella paljon ja jotkut jutut saattaa tuntua jännittäviltä. Haastan sinut kuitenkin olemaan rohkea ja
tehdä just niitä asioita, jotka tuovat sun arkeen iloa
myös mukavuusalueen ulkopuolella!
Muista nukkua. Tätä ei voi äitikään korostaa liikaa:
jos käy paljon tapahtumissa ja tekee täyspäiväisesti koulua niin pitää muistaa huolehtia unesta.
Oman empiirisen tutkimuksen perusteella pystyn
toteamaan, että jos seuraavan päivän to do -lista on pitkä ja edellisenä yönä pääsee nukkumaan
vasta aamutunneilla on järkevämpää laittaa herätyskello soimaan vasta, kun on nukuttu 8 h yöunet.
Seuraavan päivän aikana saa enemmän aikaan,
vaikka aamulla nukkuisikin pitempään.
En malta odottaa, että pian me kaikki prodekolaiset päästään tapaamaan just sut! Nauti kesästä ja
kovalla työllä ansaitusta opiskelupaikasta!!

Ole armollinen itsellesi. Tutalla yksi siisteimpiä
asioita on kaikki super fiksut ja ihanat ihmiset, jotka
kuuluu tähän meidän yhteisöön. Erityisesti tämän
takia on tärkeää muistaa, että fuksisyksyn kurssien
alkaessa se on enemmän kuin ok, että jotkut asiat
ovat sulle vaikeampia kuin vieruskaverille. Yliopisto-opinnoissa on tärkeä muistaa, että kaikilla on
omat vahvuutensa ja sinä et ole ainut, joka ei tajua
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Nimi: Lauri Pelttari // Pauri Lelttari
Kiltahommat: ISO, juomanlaskija, rahaSIKA
Täffän spaguja syöty noin: 20.0000
Pelatut bilispelit: 48
Suuret onnittelut opiskelupaikan johdosta! Nyt on
aika nauttia kesästä ja olla ylpeä tehdystä työstä.
Kesä nimittäin menee nopeasti, ja syksy sekä varaslähtö ovat oikeasti jo ihan kulman takana. Näin
oman fuksivuoden lopussa voin todeta, että sinua
odottaa ensi vuonna aivan mahtava opiskelijayhteisö täynnä huikeita tyyppejä, tapahtumia ja perinteitä enemmän kuin voit edes kuvitella.
Tulet huomaamaan jo orientaatioviikolla, että tapahtumia ja tekemistä on todellakin paljon. Kannustankin käymään niissä niin paljon kuin vaan
oma jaksaminen suo, sillä fuksisyksy on vain kerran! Pitkin syksyä tulet oppimaan, että bileisiin ja
muihin tapahtumiin menee paljon aikaa, ja usein
koulussa vain huippuarvosanoja saanut prodekofuksi saattaakin löytää itsensä tilanteessa, missä
aika ei vain yksinkertaisesti tunnu riittävän kaikkien
eri koulukurssien viimeisen päälle tekemiseen samalla kun tapahtumia löytyisi melkein joka illalle.
FOMO voi tuntua suurelta, ja toisaalta omat paineet ja tottumukset koulumenestyksen suhteen
saattavat kanssa tuntua niskassa.
Tasapainon löytäminen opiskelujen ja rientojen
välillä on todella tärkeää- Kaikesta ei välttämättä
tarvitse saada sitä kirkkainta arvosanaa, jos joku
kurssi tuntuu raskaalta, sen voi akateemisen vapauden nimissä jättää myöhemmällekin! Toisaalta jos joskus tuntuu siltä, että bileiden sijaan haluaisitkin viettää rauhallisen koti-illan, sekin tekee
välillä hyvää! Tapahtumat eivät todellakaan lopu
kesken. Itse olen useamman kerran ottanut itselleni liian paljon hommaa, ja silloin on joutunut
tinkimään juuri kouluun laitetusta panoksesta tai
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jättäytymään tapahtumista pois aikataulujen ja
jaksamisen vuoksi. Siitä huolimatta, tai ehkä osittain sen ansiosta, että olen tajunnut myös ottaa
välillä myös rennosti, olen saanut niin opinnoista
kuin opiskelijameiningistä paljon irti ja löytänyt
oman paikkani. Varsinkin killan vastuutehtävistä
saa todella paljon irti ja tutustua muihin yhteisen
tekemisen kautta. Lämpimästi tervetuloa Prodeko-yhteisöön, nähdään syksyllä!
Nimi: Jaakko Rouste
Kiltahommat: VastuuISO, Juomanlaskija, Abitiimin jäsen, Sikajuhlien juomatiimin jäsen
Täffän spaguja syöty: 12
Biliskilkepelit: 75
Hei! Ensinnäkin onnittelut uudesta opiskelupaikasta, huippu veto! Ovet ovat auki maailmalle!
Mahdollisuudet ovat rajattomat ja pääset kulkemaan juuri sellaista polkua kuin itse haluat. Muista
myös tehdä niin!

TUPSUFUKSIEN VINKIT
Uusi maailma ja uusia mahdollisuuksia - kuinka
jännittävää! Ja sitä se myös on! Fuksivuosi tulee
vain kerran ja kannattaa ottaa siitä kaikki irti. Kokeilla kaikkea mahdollista ja löytää oma paikkansa
niin Prodekon kuin Otaniemenkin sisällä! Paikkoja täällä on niin monta ja enemmänkin kuin mitä
opiskelijoita. Pidä siis silmät auki! Prodekon sisältä löytyy todella paljon kaikkea kivaa, mutta niin
löytyy myös muualta Otaniemestä tai jopa ulkomailta! Itse ainakin innostuin kansainvälisestä ESTIEM-toiminnasta melkolailla fuksivuonnani!
Usein kuulee puhuttavan, että opiskelun, bilettämisen ja nukkumisen kolminaisuudesta pystyy
valitsemaan vain kaksi. Nopeasti herääkin ajatus
siitä, että valintahan on helppo: opiskelu ja kekkeröinti. Mutta uskokaa minua, kun sanon kokemuksen syvällä rintaäänellä, että välillä on ihan hyvä
myös levätä. Se, että sanoo jollekin asialle “ei”,
tarkoittaa, että sanoo monelle muulle asialle “joo”.
Näistä hyvänä esimerkkinä laadukkaat yöunet
sekä henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Paljon voi
tehdä, mutta kaikkea ei, sillä tehtävää on niin paljon! On hyvä pitää hauskaa ja välillä kokeilla fyysisempiäkin maratoonisuorituksia, mutta samalla
tulee pitää huolta omasta jaksamisestaan ja siitä,

että homma pysyy lapasessa.
Opiskelussakin on hyvä pitää pilke silmäkulmassa.
Olivat omat standardisi mitä vain, on hyvä kokeilla elämää opiskelujen ulkopuolellakin! Se saattaa
yllättää! Kokeile, elä ja kasva! Tiedätäpähän sitten,
mitkä asiat ovat sinua varten ja mitkä eivät. Yliopistossa eivät työt tekemällä lopu. Aina on lisää tehtävää, eivätkä asiat valmistu, vaikka kuinka rehkisi,
sillä aina on nurkan takana jotakin uutta tehtäväksi.
Pidä harrastuksista kiinni! Vaikka elämä saattaa
saada uuden vaihteen yliopiston alussa ja paljon
saattaa muuttua, kannattaa pitää harrastuksista
kiinni. Kyllä sitä aikaa harrastuksille löytyy, mikäli
vain haluaa! Harrastukset ovat tärkeä voimavara ja
tuovat rutiinia muuten murroksessa olevaan maailmaan. Itselläni tämä voimavara löytyi pianonsoitosta ja aikaa löytyi tarvittavissa määrin kaiken
muun ohella!
Yhteistyössä ja yhteisössä on voimaa! Kouluhommien keskellä on täysin ok hakea tukea kaverista
ja työstää yhdessä asioita. Kaikessa ei voi olla paras, siksi vinkit kaverilta, joka saattaa osata itseäsi
paremmin, ovat jossain määrin pelastus. Ne tunnit
ja turhautumiset, joilta olen itse säästynyt kysyttyäni ystäviltäni apua ovat lukemattomat. Ystävät
ja yhteisösi, Prodeko, ovat täällä sinua varten, eivätkä ne ole menossa mihinkään. Uskalla pyytää
jeesiä silloin, kun sitä tarvitset ja muista myös tarjota sitä, jos paikka avunannolle aukeaa!
Be a good person & give back. Siinä ovat kaksi arvoa, jotka vievät elämässä pitkälle!
Tervetuloa mukaan ja nähdään varaslähdössä!
- Jaakko
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Opiskelijakulttuuria taltioimassa.
ipsum
OUBS ry on Otaniemeläinen opiskelijoiden
sähköisen median yhdistys. Toimintaamme
on opiskelijatoiminnan ja opiskelijoita
koskettavien tapahtumien livestriimaus ja
taltiointi, minkä lisäksi järjestämme
studiollamme viikoittaisia hengailuiltoja.
Mitään aikaisempaa osaamista tai
kokemusta ei tarvitse. Tervetuloa mukaan!
oubs.fi
youtube.com/OUBSry
hallitus@oubs.fi
Telegram: https://t.me/oubsry

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

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

lue lisää ja tutustu:

@Teekkarius150

teekkarius150.fi

Entrepreneurship
is not what you think

For us, entrepreneurship isn’t just about
founding cool technology startups and rolling
in money in Silicon Valley, but something much
more. Entrepreneurship is a mindset and a tool
that helps daring individuals make an impact
and solve real, meaningful problems either as
an entrepreneur or from inside an existing
organization. We don’t want you to become a

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

startup millionaire. We want you to save the
world — and maybe become a millionaire while
doing it. If that sounds like something you’d like
to do, we can help.

Entrepreneurial courses open for all
Aalto students
AVP Startup minor for diving deep
into the startup world
Open events on all things entrepreneurship and sustainability

Aalto Ventures Program

avp.aalto.fi

Aalto
Ventures
Program

JÄYNÄ

KISA ON KÄYNNISSÄ!
WWW.JAYNA.FI
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MUIKUT

Peter Pekkinen
Iso, Isompi, ISO

Juho Waris
Suomi voitti? Tuutori TuuTorille

Aleksi Jänkälä
Mikael Karvinen

Voittajat eivät koskaan
luovuta, eivätkä luovuttajat koskaan voita

Mennään eteenpäin

Lauri Pelttari
Kasper Vienanlinna

Isosti kuistilla

Jokainen tsäänssi on
mahdollisuus

Lotta Mäntylå
onks tää nyt se sellane
sigma alffa juttu?
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KAMPELAT

Roope Ripatti
Joskus saa aiheuttaa
yleistä paheksuntaa
Vilho Järvi

Aaro Ahola

Dedikset tulee ja
menee

Jabbadabbaduu :D

Veera Immonen
Jos elämän peli alkaa
painaa voin aina lainaa omaa mailaa

Jaakko Rouste
Ei kai siinä sitte

Markus Aitio
No ragrets
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ANKERIAAT

Karoliina Pitkänen
Ei hullumpi meno

Aleksi Utriainen

Paavo Tanskanen

Eihän se tästä
helpommaks mee

Ei ne hommat
tekemällä lopu

Joonatan Taponen
En oo koskaan ollu näin
innostunut ISO

Niki Shenshin
Ei se oo nii justiinsa

Lukas Pirker
En oo koskaa nähny
näi hyvää orientaatioviikkoo
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LAHNAT

Niklas Linnanen
Ainii toi hitsin quote
Rasmus Collin
Ketään ei kiinosta et
te käytte salilla

Aliina Lehtonen
Touko Johtimo
Ketä nää äijät on?

Ei hyvätkään miltään
näytä jos ei oo huonoja joukos

Miika Imponen
Bilis ja mielenterveys
kulkevat käsi kädessä

Olli Hakala
aa kiva mä käyn 6

Pauli Lahtinen
Mä käyn 5 kertaa viikos
salil
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KATKARAVUT
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Aino Lehtinen

Rafael Repo

Homma hanskassa ja
hanskat hukassa

Miksi orava ei osannut
ratkaista sanaristikkoa? Siinä oli liikaa
pähkinää purtavaksi

Aleksi-Elias Ruohonen

Ida Oittinen

Kaikki paitsi purjehdus on
turhaa

Sponttaanit illat on
parhaimpii

Mikael Rönnholm

Sami Vilén

Jos juhannuksena on
lunta katolla, niin silloin
sitä on melko varmasti
maassakin

Mitä halvempi kalja
sen paremmat juhlat

KULTAKALAT

Peter Blomqvist
håll skärgården siisti

Tommy Stenius
Pidä saaristo siistinä

Markus Pirilä
Mut joo kyl tää täst

Petteri Raita
Minkä takii Otaniemi
on nii tiilinen?
Jonna Komulainen

Jenna Liinamaa

Homma hallussa!

Tee työtä jolla on
merkitys
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HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖIDEN TERVEHDYS
Tervehdys uusi tutalainen!

Nauttikaa kesästä, syksyllä nähdään!
Terkuin,

Aivan ensiksi haluamme onnitella sinua uudesta opiskelupaikastasi. Olet valinnut itsellesi aivan
mahtavan paikan niin opintojen kuin yhteisönkin
puolesta, ja odotamme innolla, että saadaan juuri
sinut mukaan meidän sateenkaarenväriseen porukkaan!
Seuraavaksi siis lyhyesti Prodekon häirintäyhdyshenkilöistä. Meille, kuten muullekin killalle, tärkeintä on se, että joka ikinen kiltalainen pystyy
pitämään hauskaa, ja tuntee samalla olonsa turvalliseksi ja mukavaksi. Jotta tämä toteutuisi, Prodekolla on nollatoleranssi kaikenlaista häirintää,
syrjintää, solvaamista ja kiusaamista kohtaan.
Häirintäyhdyshenkilöt ovat siis täällä sinua varten,
ja olemme aina valmiita juttelemaan kaikenlaisista asioista, liittyivätpä ne aikaisemmin mainittuihin
ikäviin teemoihin tai ei. Laita siis meille viestiä tai
tule nykäisemään hihasta hyvin matalalla kynnyksellä mihin tahansa asiaan liittyen. Häirintäyhdyshenkilöt ottavat asiasi hoitoon, ja tarvittaessa
avustavat asiasi kanssa eteenpäin, noudattaen
aina kiusatuksi tai häirityksi tulleen preferenssejä.
Kaikki meidän kanssa juttelemasi asiat ovat täysin
luottamuksellisia, ja toivommekin, että voit laittaa
meille viestiä kaikissa askarruttavissa asioissa. Autamme sinua enemmän kuin mielellämme kiusaamiseen ja häirintään liittyvien asioiden lisäksi
myös kaikessa muuhun opiskeluelämään liittyvissä asioissa. Pienistä puroista kasvaa iso joki, joten
vaikka jokin asia tuntuisi vähäpätöiseltä, se saattaa ajan mittaan kasvaa suureksikin ongelmaksi:
älä siis epäröi ottaa meihin yhteyttä aina kun siltä
tuntuu.

Häirintäyhdyshenkilöt Aino, Aleksi ja Sami
Ps. Alla vielä meidän omat esittelyt, ota yhteystiedot talteen!

Aino Soinio, Fuksi ‘20

Sami Vilén, Fuksi ‘21

Heipsuu! Mä oon Aino Soinio,
toisen vuoden prodekolainen.
Bailut on jees, mutta toisinaan
oon henkisesti keski-ikäinen ja rakastan chillejä koti-iltoja Downton
Abbeyn parissa :) Oon luotettava
ja aika mukava tyyppi, joten jos
on ikin mtn nii tuuthan jubailee!
Vaikka säästä jos ei muusta ;)

Moikka! Oon Sami Vilén, Prodekon
fuksi ’21. Tykkään ulkoilla ja urheilla erilaisten lajien parissa, tän
hetken lemppareina fribe ja lentis.
Tuu ihmeessä juttelee jos siltä
tuntuu, mikään asia ei oo liian
pieni eikä turha!

aino.soinio@aalto.fi

+358 452754750

+358 449745644

TG: @samivilen

TG: @qlonqqu

sami.vilen@aalto.fi

Aleksi Turkkila, Fuksi ’20
Moikka! Oon Aleksi Turkkila ja oon Prodeko-fuksi '20. Vapaa-ajallani tykkään mennä
eteenpäin kaudelle sopivalla tavalla, hiihto
ehk näistä lemppari. Autan erittäin mielelläni
kaikissa asioissa, joten laita rohkeesti viestii!
aleksi.turkkila@aalto.fi
+358 40 592 6353
TG: @aleksiturkkila
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Hyvinvointiopas 2021
Näitä elämääsi mullistavia vinkkejä et halua missata!

65

NAPPAA NÄMÄ VINKIT OPISKELUUN...

”Kannattaa opiskella muiden
kanssa, vaikka olisikin eri
kurssit!”

”Kannattaa opetella käyttämään
kalenteria ja to-do-listoja, sillä
ilman niitä hukkuu dediksiin.”

”Muista, että voit ottaa esim.
vapaavalintaisia kursseja mallilukkarin
kurssien lisäksi, kuitenkin oman
jaksamisen mukaan!”

”Ohjelmoinnissa netistä löytyy
laajasti apua, sillä todennäköisesti
monet muutkin ovat törmänneet
samoihin ongelmiin.”

"Hyvä työtuoli- ja –piste edistävät
myös opiskelua. Mukavassa tuolissa
ja siistillä työasemalla jaksaa esim.
koodata vaikka yön yli!"
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”Kysy rohkeasti apua kohdatessasi
vaikeuksia esim. tehtävissä, myös
vanhemmilta vuosikursseilta!”

”Tutustu opintoihisi jo etukäteen
Intossa, näin vältyt
ilmoittautumisiin liittyviltä
ongelmilta!”

”Hyviä YouTube-kanavia
opiskelun tueksi: The Organic
Chemistry Tutor, 3Blue1Brown ja
KhanAcademy.”

”Yliopistossa asioiden tekemättä
jättäminen on paitsi hyväksyttävää, mutta
myös joskus välttämätöntä. Aina ei vain
ehdi ja se on okei!”

”Hyödynnä kampuksen hyviä
opiskelutiloja esim.
Kandikeskuksessa ja Väreessä.”

”Suunnittele opintosi omien
mielenkiinnon kohteiden mukaan
ja uskalla erottua massasta!”

”Älä ahdistu luennolla, jos koet ettet
osaa mitään. Todennäköisesti muutkin
tuntevat täysin samoin.”

”Pyri opiskelemaan mahdollisimman
paljon kampuksella. Tämä helpottaa
vapaa-ajan ja opiskelun erottamista
toisistaan.”

”Pakolliset kieliopinnot kannattaa
käydä hyvissä ajoin alta pois esim.
jo fuksivuotena!”

...
OPISKELIJAELÄMÄÄN!
... JA
JA OPISKELIJAELÄMÄÄN!

”Vapaa-aika ja opiskelu kannattaa
erottaa selvästi toisistaan.”

”Kun pohdit opiskelun ja rientojen
välillä, muista että töitä ehtii tehdä
loppuiän ja opiskeluaika on vain nyt!
Valitse viisaasti!”

”Kaverien kanssa kävelyllä käyminen
on hyvä tapa irrottautua opiskelusta ja
ulkoilla samalla.”

”Vapaaehtoishommissa tutustuu uusiin ihmisiin ja
saa uusia kavereita. Kannattaa lähteä rohkeasti
mukaan eri tehtäviin ja kokeilla uutta!”
”Vaikka opiskelijaelämä on paikoin
hektistä, niin kannattaa silti pitää
yhteyttä vanhoihin kavereihin ja
muihin läheisiin.”
”Muista jättää aikaa myös omille
harrastuksille, yliopiston takia ei
todellakaan kannata lopettaa
harrastamista tai edes jättää näitä
tauolle!”

"Viimeinen julkinen (bussi) lähtee Helsinkiin
päin Otaniemestä noin puoli kahdelta,
suunnittele siis tämän mukaan illan
ohjelmasi. Metro kulkee taas noin viiden
aikoihin."

”Kannattaa opetella myös joskus sanomaan
”EI”, sillä aina löytyy vapaaehtoishommia
niin paljon kuin ehtii tehdä. Oma
jaksaminen aina etusijalle!”

”Hyödynnä YTHS:n palveluita. Ne ovat
käyttöä varten olemassa!”
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APUA LÖYTYY
APUA MYÖS LÖYTYY!

Aallon opintopsykologit ovat juuri sinua varten.
Opintopsykologien tehtävänä on sulavoittaa opiskelijan arkea
tukemalla häntä opiskeluun liittyvissä haasteissa.

Oli kyse sitten stressistä, opiskelumotivaation puutteesta,
asioiden viime tippaan jättämisestä, tai vaikka halusta hioa
omaa opiskelutekniikkaa, ole yhteydessä!

Älä jää yksin! Ota pienellä kynnyksellä
yhteyttä Aallon opintopsykologeihin!
Ajanvaraus: opintopsykologi@aalto.fi
bit.ly/OpintopsykologitAalto
Tutustu opintopsykologien palveluihin:
Paras hetki päivässä -podcast
Starting Point of Wellbeing
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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 60 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
tuttavuuksista on iloa
vielä vuosikymmeniksi.
Vuoden 1949 tempaus ”Otaniemi on — Teekkarikylä tehdään”
Lähde: Polyteekkariarkisto

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
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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, TF, on Aallon 150-vuotias ruotsinkielinen ja ainut osakunta. Kaikki ovat tervetulleita TF:lle
opiskelulinjasta ja äidinkielestä huolimatta. Ainut vaatimus on kiinnostus puhua tai oppia ruotsia. Teknologföreningenin tilat ja oma lounasravintola sijaitsevat Urdsgjallarissa, suuressa betonirakennuksessa Dipolin vieressä. TF:läiset tunnistaa tekniikanpunaisista haalareista.
Maanmittarikilta eli MK, on perustettu 1901 ja on Suomen vanhin fukseja edelleen vastaanottava kilta. Maanmittarikilta ottaa vastaan kestävien yhdyskuntien, sekä kiinteistötalous ja geoinformatiikan linjojen kandiopiskelijoita. Killassa opiskelee rakennetun ympäristön opiskelijoita, joiden haalarit ovat mattamustat, joissa vasen
hiha ja reisitasku ovat fuksianpunaiset. Tulevilla opiskelijoilla haalareiden väri saattaa muuttua. Haalareiden
selästä löytyy killan logo, "kolme kovaa", ja vasemmassa pohkeessa on vuosikurssilogo.
Arkkitehtikilta AK on perustettu 1908 ja se on Otaniemen toiseksi vanhin fukseja vastaanottava kilta. Se on koti
arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoille, eli jäseniä on sekä tekniikan että
taiteiden aloilta. Arkkarihaalarit ovat maalarinvalkoiset, ja materiaali on erittäin helposti likaantuvaa puuvillaa.
Maisema-arkkitehdit tunnistaa vasemmassa lahkeessa olevasta puusta, sisustusarkkitehdit taas koristelevat
haalarinsa itse suunnittelemallaan kankaalla. Haalarit ovat joka vuosi erilaiset, sillä jokainen vuosikurssi suunnittelee oman logonsa haalareiden selkään.
Rakennusinsinöörikilta eli IK, tuttavallisemmin Raksa, on 1913 perustettu ainejärjestö, joka ottaa vastaan rakennustekniikan sekä englanninkielisen computational engineering -ohjelman kandidaattiopiskelijat. Alkuperäiseltä nimeltään Insinööriklubina tunnettu yhdistys on Otaniemen kolmanneksi vanhin fukseja vastaanottava
kilta. Ennen tulevaa syksyä killan opiskelijoiden pääaineena oli energia- ja ympäristötekniikka. Raksalaiset tunnistat raksan sinisistä haalareista ympäristön vihreällä hihalla ja takataskulla, sekä tietenkin legendaarisesta
“RAKSA JAKSAA” -huudosta.
Koneinsinöörikilta eli KIK perustettiin vuonna 1915 ja on yksi Otaniemen suurimmista killoista. Tämä energiaja konetekniikan opiskelijoiden ainejärjestö on osa Insinööritieteiden korkeakoulua eli ENGiä. KIKkiläiset tunnistaa iloisen vaaleanpunaisista haalareistaan, samanvärisestä telatraktorimaskotti Tela-Verasta sekä kauas
raikuvista “Yy, kaa, KO, NE!” -huudoistaan.
Sähköinsinöörikilta SIK on vuonna 1921 perustettu satavuotias kilta. Reippaat ja ahkerat sähköläiset tunnistaa
puhtaanvalkoisista haalareistaan joiden selkää koristaa killan uusi rataslogo, kun taas vanhemmilta opiskelijoilta voitkin löytää vanhan lamppulogon selästä. Näitä haalareita alkaakin näkyä sähköfukseilla heti ensimmäisestä päivästä lähtien, sillä SIKin fuksit saavat haalarinsa 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 sekä Quantum Technology -linjan opiskelijat. Kukin TFM-ohjelman fyssalainen
erikoistuu myöhemmin joko fysiikkaan tai matematiikkaan ja systeemitieteisiin. Killan haalarit ovat luonnonvalkoiset, ja oikean sävyn saavuttamiseksi fuksit värjäävät itse omat haalarinsa esimerkiksi teevedellä. QT-linjan
opiskelijoiden haalareisen vasen hiha on beigen värinen.

71

Prodeko on tuotantotalouden opiskelijoiden vuonna 1966 perustama kilta, vaikka haalareissa legendaarisen
virheen myötä lukeekin 1866. Vaikka kilta on pieni, ovat sen jäsenet sitäkin aktiivisempia! Prodekolaisen tunnistaa valkoisista haalareistaan, joita koristavat sateenkaaret. Uudet fuksit suunnittelevat haalarit alusta asti
omannäköisikseen ja pukevat ne ensimmäistä kertaa päälle marraskuun Sikajuhlissa, jonne sinäkin olet tervetullut!
Tietokilta eli TiK on vuonna 1986 perustettu tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö. Sisäänotoltaan Tietokilta
on yksi Otaniemen suurimpia. Tietokillan siipien alta on useampi nuori kilta aloittanut taipaleensa, kuten AS,
Athene sekä uusimpana Data Guild. Helpoiten Tikkiläiset tunnistaa kiiltävänmustista haalareistaan, joiden selässä komeilee valkoinen killan epävirallinen @-merkkiä muistuttava tupsulogo. Heidät saattaa myös kuulla jo
kaukaa raikuvista “tieto- KILTA!” -huudoistaan.
Automaatio- ja systeemitekniikan kilta AS on vuonna 1998 perustettu ainejärjestö, joka yhdistää automaatio
ja robotiikan, informaatioteknologian sekä Digital Systems and Design -pääaineen opiskelijoita. AS:n jäsenet,
eli aASit, tunnistat violeteista haalareista. Vasemman käden musta hiha valkoisella taskulla muistuttaa TiK- ja
SIK-menneisyydestä.
Athene on informaatioverkostojen opiskelijoiden vuonna 1999 perustama ainejärjestö, jossa nyt ensimmäistä
vuotta myös teknisen psykologian opiskelijat! Otaniemessä ehkä hieman pienempi ja nuorempi kilta on sitäkin eläväisempi, ja iloiset athenelaiset voikin tunnistaa metsänvihreistä haalareistaan sekä tunnuksestaan,
Athenen silmästä. Haalareita koristaa mustat kaulukset, takataskut sekä vasen hiha, jotka kaikki muistuttavat
Athenen juurista Tietokillassa.
Bioinformaatioteknologian kilta Inkubio on perustettu vuonna 2007, ja on siten Otaniemen kolmanneksi nuorin ja kaikista paras kilta. Inkubion haalarit ovat historiallisen kirjoitusvirheen seurauksena punarusekat ja niitä
koristavat valkoiset, itseommeltavat lehmänlaikut, jotka muistuttavat ajasta osana Sähköinsinöörikiltaa. Selässään he kantavat ylpeydellä piirilevylehmälogoaan Maikkia.
Prosessiteekkarit eli PT on vuonna 2012 perustettu kemiantekniikan fukseja vastaanottava yhdistys. Vuodesta
2019 PT on vastaanottanut myös englanninkielisen ChemEng -kandilinjan opiskelijat. Prosessiteekkareiden
edustajat tunnistaa kirkkaasinisistä haalareistaan, joiden lahkeita ja hihoja koristaa punainen, keltainen ja sininen raita muistona kemiantekniikan korkeakoulun kolmesta vanhasta killasta, joista PT juontaa juurensa. Selässä Prosessiteekkareilla komeilee yhdistyksen logo, prosessin painetta mittaava Bourdonputkimanometri.
Data Guild eli DG on Data Science -koulutusohjelman opiskelijoiden kilta. Vuonna 2019 perustettu Data Guild
on Otaniemen nuorin kilta. Killan vanhat opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänmustista, hopeanvärisellä vasemmalla hihalla varustetuista haalareista. Nykyiset opiskelijat voi tunnistaa kiiltävänhopeista haalareista joissa
on musta hiha, joka jäi muistoksi ajasta, kun Data Science-koulutuslinjan opiskelijat olivat vielä osa Tietokiltaa.
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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.

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.
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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
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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2011

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

2014
Prodeko voitti fuksipeijaiset ja jakoi lakit.

2016
Prodeko vietti 50. juhlavuottaan.

2022
Sinusta tulee Prodeko-fuksi! Nyt on sinun vuorosi osallistua
Prodekon historian luomiseen!

OTANIEMI-SUOMI -SANAKIRJA
Aalto-yliopisto		

TKK:n, Kauppakorkeakoulun ja Taideteol-

JMT			

Jämeräntaival. Otaniemen teekkarikylän

			

lisen korkeakoulun yhdistyessä syntynyt

			

Route 66. Campuksemme sykkivä aortta.

			uusi yliopisto. Täynnä dynaamisia huippu-

Julkku			

Parillisina vuosina ilmestyvä wappulehti.

			osaajia.

			Teekkarihuumorin kukkanen.

AINO			

Jäynä 			

Teekkarihuumorin konkreettinen ilmen-

			ilmestyy muutaman kerran vuodessa.

			

tymä, nerokas ja hauska kepponen, josta

AYY			Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

			

sekä tekijä, että jäynättävä nauttivat.

ALKO			

Kanditalo			

Entinen TKK:n päärakennus, osoitteessa

1. Alvar Aallon vaimo 2. AYY:n lehti, joka

Valtion monopoli - ainakin vielä toistaiseksi

Alumni			Valmistuneiden tieteenharjoittajien yhteen-

			Otakaari 1

			liittymä

Keltsu 			

Cantina - teekkarin ravintolaolohuone

Alvari 			

Alun perin Alvar Aalto. Nimeä kantavat kan-

			

Dipolissa, joka lopetti toimintansa 2015.

			

ditalon ruokala ja saman rakennuksen taka-

Kilta 			

Saman koulutusohjelman opiskelijoiden

			na oleva aukio.

			yhteenliittymä, Sinulla Prodeko.

Amfi 			

Kiltis 			

Kiltahuone. Luentosalia mukavampi paikka

			näyttämö.

			

viettää luennot. Täällä myös kadotetut

Assari			

Assistentti eli Proffan apulainen

			elämät törmäävät.

Dipoli 			

Kongressikeskus ja loistava ravintola Ota-

Kylteri 			

Kauppakorkean opiskelija.

			

niemessä. Suurien juhlien pitopaikka.

Kyyhkyslakka 		

Kanditalon alakäytävältä löytyvä lokerikko,

DL			

Deadline. Ajankohta, johon mennessä jokin

			

josta voit löytää esim. laskarit.

			

pitäisi olla tehty. Edeltävänä yönä et yleensä

Kyykkä 			

Sekä peli että peliväline. Lajin akateemiset

			nuku.

			

MM-kisat järjestetään helmikuussa. Muistut-

Excursio			

XQ. Vierailu yritysten luo. Voi sisältää asiaa

			taa mölkkyä.

			

tai jotain ihan muuta. Tai joskus molempia.

Labra 			

FTMK 			

Fuksitoimikunnassa istuvat kiltojen

			testataan käytännössä. Aiheuttaa yleensä

Kanditalon silmiinpistävä arkkitehtuurinen

Laboratoriotyö, jossa tunnetut teoriat

			fuksikapteenit.

			päänsärkyä ja pahoinvointia.

Fuksi 			

Lafka 			

Sinä - ainakin mahdolliseen Wappuun

Korkeakoulun osasto tai rakennus. Esim.

			saakka.

			päälafka.

Fuksikapteeni		

Killan hallituksen jäsen, joka vastaa siitä,

Laskarit 			

1. Kotilaskujen tarkastustilaisuus. Piinal-

			

että sinulla on huikea fuksivuosi!

			

linen kaksituntinen, jossa jännität, joudutko

Fuksimajuri 		

Fuksitoimikunnan puheenjohtaja. Fuksi-

			

laskemaan laskusi taululle (ja pahimmassa

			kapteenien pomo.

			

tapauksessa ymmärtämään, mitä kirjoittelit).

Fuksipistekortti 		

Kortti, johon kerätään aktiivisella sähellyk-

			2. Laskuharjoitus
-tehtävät.

			

sellä ja raadannalla pisteet lakin saamista

Laulukirja 			

Kirja, joka on täynnä teekkarilauluja.

			varten.

			Tarpeellinen esim. sitseillä.

Gorsu 			

Saunatila JMT 5:n kellarissa.

Luennoitsija 		

Gravitaatio 		

1. Juhla laskiaistiistaina 2. Painovoima.

			asiantuntija.

Hymni 			

Teekkarilaulu, joka lauletaan keskiyöllä.

Luento 			

1. Tilaisuus, jossa luennoitsijan muistiin-

Ilmo			

Ilmoittautuminen. Usein osoitteessa

			

panot siirtyvät opiskelijan muistiinpanoiksi

			ilmo.prodeko.org.

			

kulkematta kummankaan aivojen kautta.

ISOhenkilö 		

			

2. Toiseksi paras tapa tavata kavereita

Lukkari 			

Laulun taitaja, osaa paljon sanoja ja/tai

Tavallisesti tupsufuksi, joka omistautuu

			perehdyttämään sinut opiskelija
elämään.

Joskus myös pedagogisia kykyjä omaava

			säveliä. Esilaulaja sitseillä.
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Smökki			

Servin mökki eli JMT:n alkupäässä sijaitse-

			lakitetaan Wappuna.

			

va rakennus. Entinen ruokala. Iltaisin loput-

OK 			

Otakaari on Otaniemen Champs-elysee,

			tomien juhlien pito
paikka.

			

20:ssä on paljon käytetty sauna.

Sillis			

Opintopiste		

Op, pinna, noppa, eli kurssien suuruutta

			silliaamiainen. Voi jatkua seuraavaan yöhön.

Manta 			

Havis Amanda ‑patsas Kauppatorilla,

			kuvaava mittayksikkö.

Sitsit 			

Pöytäjuhla. Hieno ja perinteinen tilaisuus,

Ossi Törrönen 		

Legendaarinen teekkari.

			

jossa vietetään iltaa hyvässä seurassa.

Ossin lampi 		

Sähköosaston vieressä sijaitseva lampi.

SMT 			

Servin Maijan Tie, (P)erhekylän keskusväylä.

Otaantua 			

Negatiivisen sävyn sisältävä termi, joka

Speksi 			

Huumoripitoinen interaktiivinen näytelmä.

			tarkoittaa vieraantumista muusta maailmas-

TF 			

1. Teknologföreningen, Täffä. Ruotsinkieli-

			ta.

			

nen osakunta. 2. Rakennus Otakaarella.

Otahalli 			

Otaniemessä sijaitseva urheiluhalli. Aal-

Teekkari 			

Fuksivuoden ja Wapun kunnialla selvittänyt

			

to-yliopiston sisäisten mestaruussarjojen

			tekniikan ylioppilas (tekn. yo).

			pitopaikka.

Tekn. yo 			

Tekniikkaa opiskeleva ylioppilas.

Otariisto 			

Tempaus 			

Tapahtuma, jolla pyritään esimerkiksi

Otaniemen ostoskeskuksessa sijaitseva

			normaali
hintainen ruokakauppa.

			kohdistamaan suuren yleisön huomio yhtei-

OUBS 			

Otaniemi Underground Broadcasting Sys-

			seen huolen
aiheeseen. Viimeisin Tempaus

			

tem. Entinen teekkarikylän oma TV- ja

			oli syksyllä 2016.

			radioasema.

TKY 			

Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta

Polysteekki 		

TUAS-talo			

Laitoksemme koti. Kiltis löytyy täältä.

			kätevästi Bulevardia pitkin.

Tupsu 			

On lakissa.

Polyteekkari 		

1. Tekniikan alan korkeakouluopiskelija 2.

Tupsufuksi 		

Ensimmäistä vuotta lakkinsa omistava teek-

			

Entinen ylioppilaskunnan (TKY) oma lehti,

			kari.

Siellä me ennen opiskelimme, pääsee

			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

			ulkomaankieltä puhuva henkilö.

PO

			epäsäännöllisesti.

Ullis 			

Ullanlinnanmäki, kokoontumispaikka

Prujata 			

Kopioida, monistaa. Koneellisesti tai käsin.

			

Satamakaupungissa laskiaisena ja vapun

Pruju			

Opetusmonisteet. Voivat sisältää tentissä

			päivänä.

			kysyttäviä asioita.

Wanha Poli 		

Pääkirja 			

Prodekon laulukirja

			Nykyisin Glo Hotel Art.

Rantsu 			

Rantasauna, teekkareiden talkootyönä

Wappu		

Otaniemen kansallinen juhlapäivä/viikko/

			

rakentama sauna meren rannalla.

			

kuukausi, jos fuksimajuri niin päättää.

Saunailta 			

On juuri sitä, miltä se kuulostaakin. Teek-

YTHS 			

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö.

			

karit kokoutuvat yhteen saunomaan,

			Toimipiste myös Otaniemessä.

Satamakaupunkiin jäänyt osakuntatalo.

			laulamaan ja juhlimaan.

Äpy 			

Satamakaupunki 		

			wappulehti. Since 1948.

Otaniemen suurin esikaupunki, Helsinki.

			Pääelinkeino turismi.
Selkkari 			

Labrasta tehtävä selostus, jossa koitat

			

selittää miksi mittaustuloksesi eivät sovi

			teoriaan.
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Suurien juhlien jälkeen järjestettävä

Parittomina vuosina ilmestyvä perinteikäs
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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.
Tilaa opiskelijakortti Frankilta. (Digitaalisen saa huomattavasti nopeammin)
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 fuksien Telegram ryhmään (https://t.me/+OKL-Vq6cfbliZmFk)
Osallistu Varaslähtöön lauantaina 20.8. (ilmoittaudu minulle viimeistään 12.8.).
Osallistu Fuksiryhmätapaamiseen perjantaina 26.8. (ilmoittaudu minulle viimeistään 5.8.). VastuuISOsi lähettää sinulle kirjeen kesällä, jossa on tarkempaa tietoa tapahtumasta.
Muista varata kalenterisi tyhjäksi ainakin 29.8-22.9., mutta mieluiten koko syksyksi!
Nauti kesästä!
EKA PÄIVÄ, NYT MENNÄÄN!
Ole Kandidaattikeskuksen (Otakaari 1) U2-salin aulassa maanantaina 29.8. klo 9:00
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! (Mieluiten Telegram! Se on Otaniemessä yleisesti käytetty viestintäsovellus.)
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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 20.8. (Tarkemmat tiedot tulevat telegramiin) 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
0458057100
TG: @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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