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PHUKSIKAPTEENIN PUHEET

Hei phuksi!
 
Ai mikä? Sinusta on nyt tullut informaati-
overkostojen ensimmäisen vuoden opiske-
lija, eli phuksi. Nyt viimeistään on aika 
taputtaa itseään selkään ja riemuita - ehkä 
parhaan - opiskelupaikan saamisesta. 
Syyskuussa pääset sukeltamaan yliopisto- 
ja opiskelijamaailmaan ja aloittamaan 
aivan uudenlaisen vaiheen elämässäsi, 
mutta vielä tämän kuun ajan saat rentou-
tua ja nauttia kesästä - olet ansainnut sen!

Tulevaan syksyyn ei kuitenkaan sisälly 
pelkkiä kursseja ja pänttäämistä. Sen li-
säksi, että sinusta tulee informaatioverkos-
tojen opiskelija, sinusta tulee myös athene-
lainen! Athene on informaatioverkostojen 
opiskelijoiden kilta eli opiskelijajärjestö, 
joka huolehtii muun muassa siitä, että 
opiskeluaikasi ei kulu ainoastaan kirja (tai 
läppäri) sylissä. 

Missä ikinä oletkin, luet nyt Athenen phuk-
siopasta. Sen tarkoituksena on johdattaa 
sinut Athenen, info-opintojen, korkea-
koulun ja ennen kaikkea opiskelija- sekä 

teekkarielämän monipuoliseen maail-
maan. Tämä opas on tehty juuri sinulle 
ja uskonkin sen vastaavan useisiin mieltä 
hämmentäviin kysymyksiin - tutustu siihen 
siis kunnolla!
 
Athene tunnetaan Otaniemen kampuksella 
vihreistä haalareistaan ja iloisesta meinin-
gistään. Tulet jo 1.9. pidettävässä Varas-
lähdössä huomaamaan, kuinka suurella 
innolla ja lämmöllä vanhemmat tieteenhar-
joittajat toivottavat sinut tervetulleeksi. Vas-
taanotto voi tuntua aluksi hämmentävänkin 
avoimelta, mutta älä suinkaan pelästy, 
sillä tämä kuvaa vain kiltamme tiivistä, 
vuosikurssirajat ylittävää yhteishenkeä. 
Emme malta odottaa, että pääsemme tu-
tustumaan sinuun!
 
Minä olen Hanna, sinun phuksikapteenisi. 
Tehtävänäni on huolehtia, että siirtymise-
si opiskelijaelämään sujuu mutkattomasti 
niin opintojen, vapaa-ajan aktiviteettien 
kuin käytännön asioidenkin osalta. Lisäksi 
opastan teitä uusia phukseja läpi vuoden 
matkallanne teekkariuteen, jotta keväällä 
mahdollisen Wapun koittaessa pääsisitte 

painamaan päähänne teekkarilakit. Koko 
phuksivuotesi ajan olen siis täällä vain 
sinua varten, joten painoi mieltäsi mikä 
tahansa, tule vetämään hihasta, soita tai 
laita viestiä - autan parhaani mukaan!
 
Teekkarius - mitä se on?
 
Phuksivuoden merkittävimpiä asioita on 
kasvu phuksista teekkariksi. Tämä tar-
koittaa tutustumista teekkariuden ja teek-

karikulttuurin saloihin muun muassa eri-
laisten tapahtumien kautta. Vaikka vuosi 
on täynnä uutta ja ihmeellistä, mistään 
ylitsepääsemättömästä ei kuitenkaan ole 
kyse. Osallistumalla aktiivisesti killan ja 
ylioppilaskunnan tapahtumiin matka teek-
kariuteen taittuu kuin itsestään. Syksyn 
ensimmäisinä päivinä saat käsiisi phuksi-
pistekortin, johon on koottu phuksivuoden 
keskeisimpiä tapahtumia. Pisteitä kerää-
mällä pääset tutustumaan niin Athenen, 
ylioppilaskunnan kuin erilaisten yhdistysten 
toimintaan ja perinteisiin. Ja mikä tärkein-
tä, tutustut samalla paremmin ympärilläsi 
oleviin mahtaviin tyyppeihin!
 
Tapahtumia löytyy laidasta laitaan, mikä 
mahdollistaa sen, että voit tehdä phuksi-
vuodestasi juuri sen näköisen kuin haluat. 
Sama monimuotoisuus pätee teekkariu-
teen. Teekkariudesta löytyy määritelmiä 
yhtä monia kuin teekkareitakin, joten sitä 
on vaikeaa kuvailla yksiselitteisesti. Yleen-
sä teekkarius kuitenkin tiivistetään yhdes-
sä tekemiseen, hyviin käytöstapoihin ja 
hauskanpitoon erilaisissa tapahtumissa ja 
tempauksissa. Osa tapahtumista voi vai-

kuttaa aluksi kummallisilta, mutta lähde 
rohkeasti kokeilemaan kaikkea, mikä vä-
hänkin kiinnostaa - ainakin minulle avoin 
asenne on tuonut kasan yllättäviä ja unoh-
tumattomia kokemuksia. Se, miten paljon 
haluat teekkarikulttuuriin tutustua, on sinus-
ta itsestäsi kiinni, mutten oikeastaan muista 
kenenkään katuneen teekkarimeininkeihin 
mukaan lähtemistä. Ennakkoluulottomalla 
asenteella pääset kokemaan ikimuistoisia 
hetkiä, joista et halua luopua mistään hin-
nasta. 
 
Lottovoittajia ja yksisarvisia
 
Muuan vanhempi tieteenharjoittaja, nykyi-
nen Athenen alumni, on tiivistänyt infolai-
suuden melko osuvasti: ”Infolle pääsy on 
kuin voittaisi lotossa ratsastaessaan aurin-
gonlaskuun yksisarvisella Chuck Norrisin 
toimiessa navigaattorina”. Saattaa kuulos-
taa melko huvittavalta, mutta en pystyisi 
itse paremmin kuvailemaan. Athenelaiset 
ovat joukko lämpimiä ihmisiä, joilta saa 
aina tukea opintoihin tai mihin tahansa on-
gelmaan liittyen, ja joiden kanssa ajautuu 
päivittäin inspiroiviin ja innostaviin keskus-

teluihin. Niin minä kuin muutkin tämän op-
paan kirjoittajat saatamme kehua Athenea 
melko ylenpalttisesti, mutta emme turhaan. 
Info on huikea paikka niin koulutusohjel-
man kuin ihmistensä puolesta. Toivonkin 
sydämeni pohjasta, että myös sinä viihdyt 
infolla ja koet olevasi täällä kuin kotonasi.
 
Nyt sinulla on kuitenkin vielä hetki aikaa 
kerätä voimia syksyä varten. Tiedossa 
on paljon uutta ja jännittävää tekemistä, 
sekä valtava joukko uusia ja ihania ihmi-
siä, joista osasta saattaa tulla elinikäisiä 
ystäviäsi. Älä kuitenkaan turhaan jännitä 
tulevaa syksyä, sillä minä, ISOvastaava 
ja ISOt olemme apunasi ensimmäisestä 
päivästä lähtien. Jos jokin mietityttää, älä 
epäröi laittaa viestiä vaikka jo nyt kesällä. 
Sitä ennen käy hakemassa jäätelö, istu 
nurmikolle ja nauti kesästä. Nähdään va-
raslähdössä!

Hanna Hämäläinen
Athenen phuksikapteeni

phuksikapteeni@athene.fi
+358 45 3206114
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS

Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, 
fuksi. Ensimmäisenä tahdon tietysti onni-
tella sinua opiskelupaikastasi. Mahtavaa! 
Haluan myös toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi osaksi upeaa teekkariyhtei-
söämme.

Minä olen fuksimajuri Lauri Nyrhilä ja mi-
nun tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien 
ja ISOhenkilöittesi kanssa auttaa sinut al-
kuun opiskelijaelämässä ja tehdä ensim-
mäisestä opiskeluvuodestasi ikimuistoinen. 
Toimin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa 
ja johdan kaikkien yhdistysten fuksikaptee-
neista koostuvaa Fuksitoimikuntaa tai tutta-
vallisemmin FTMK:ta.

Elämässäsi on alkamassa uudenlainen 
vaihe. Yliopisto-opiskelu eroaa valtavasti 
vaikkapa lukion käynnistä. Akateeminen 
vapaus tuo mukanaan vapautta ja mahdol-
lisuuksia opiskelun saralla, mutta samalla 
akateemisen vastuun – oletkin jatkossa itse 
vastuussa opiskelustasi. Monialainen yli-
opisto mahdollistaa opintojen lisäksi myös 
äärimmäisen rikkaan opiskelijatoiminnan. 

Otaniemessä opiskelee teekkareiden li-
säksi myös taiteiden ylioppilaita sekä kyl-
tereitä eli kauppatieteiden ylioppilaita.

Teekkariyhteisö johon olet astumassa si-
sään, on monella tapaa ainutlaatuinen. 
Teekkariudelle ominaista on ennakkoluu-
lottomuus, yhteishenki ja yhteisöllisyys. 
Teekkarit ovat rehtiä ja reipasta porukkaa, 
jotka hyväksyvät jokaisen juuri sellaisena 
kuin hän on. Kulttuuria kuvastavat hyvin 
erilaiset projektit, joissa mennään tekemi-
nen edellä ja murehditaan tarvittaessa jäl-
kikäteen. Otaniemi onkin loistava paikka 
kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä.

Teekkariudella on pitkä historia ja tänä syk-
synä juhlitaankin teekkariuden 145-vuotis-
juhlaa. Teekkarit ovat historiansa aikana 
olleet näkyvästi esillä koko Suomessa, 
erityisesti Otaniemessä ja aikanaan Hel-
singissä. Otaniemen ulkopuolella teekkarit 
tunnetaan jäynistään, wappulehdistään, 
tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. 
Tupsukansa pyrkii aina herättämään huo-
miota ja hilpeyttä niin itsessään kuin kans-

saeläjissään. Tupsulakki, tuo teekkarin 
arvokkain tunnus on ollut käytössämme jo 
pitkään: ensi vuonna sen käyttöönotosta 
tulee kuluneeksi jo 125 vuotta. Teekkarit 
ovat tunnettuja pitkien perinteiden vaalimi-
sesta jumittumatta niihin. Teekkarikulttuuri 
onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai 
hullua kulloisetkin teekkarit sattuvat keksi-
mään.

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Oman teekkarilakin saa-
dakseen fuksit osoittavat aktiivisuutta ja 
mielenkiintoa yhteisöään kohtaan kerää-
mällä fuksipisteitä erilaisista tapahtumista 
ja tehtävistä. Fuksipistekortin seuraaminen 
onkin mainio keino tutustua teekkarikulttuu-
riin ja muihin Otaniemessä opiskeleviin 
hauskanpitoa unohtamatta! Mikäli teek-
kariyhteisö ja erityisesti fuksit osoittavat 
ansiokkaasti teekkarihenkeä, on mahdol-
lista että mieleni heltyy ja päätän järjes-
tää teille teekkareiden juhlista suurimman, 
Wapun, jolloin fuksit saavat ensimmäistä 
kertaa painaa päähänsä oman teekkari-
lakkinsa.

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teek-
karille, on kehotus heittäytyä mukaan 
toimintaan täydellä sydämellä. Tutustu 
fuksikapteeniisi, ISOhenkilöihisi, kurs-
sikavereihisi sekä muihin Otaniemen 
asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja ko-
keminen ovat opintojen lisäksi parasta, 
mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi 
sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimikun-
nassa sekä lukemattomat muut tahot 
luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä 
itse päätät, millaisen haluat omasta 
opiskeluajastasi tehdä.

Olen etuoikeutetussa asemassa pääs-
tessäni seuraamaan sinun ja toverei-
desi matkaa kohti teekkariutta. Tule 
juttelemaan milloin vain. Näillä sanoil-
la haluan toivottaa sinulle ikimuistoista 
fuksivuotta!

Lauri Nyrhilä
Fuksimajuri

lauri ON VÄHÄN NiiNKu KaiKKiEN FuKSiKaPTEENiEN POMO Ja liSÄKSiHuiPPuTYYPPi!
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PHUXIVATORNS HÄLSNING

Grattis till din studieplats på Informations-
nätverk och välkommen till Aalto-universi-
tetet! Du skulle inte ha kunnat välja bättre, 
framför dig har du nämligen ett helt fantas-
tiskt phuxår.

Jag heter Christian Segercrantz och är 
Phuxivator på Teknologföreningen, TF, 
den svenskspråkiga nationen vid Aalto-uni-
versitetet. Min viktigaste uppgift är att ta 
hand om TF:s phuxar. Att bli phux på TF är 
ingen konst, bara du vill tala svenska här 
vid universitetet så är du varmt välkommen 
med. Det är bara att komma med hit un-
der orienteringsveckan eller kontakta mig. 

Det kommer att ordnas en massa program 
för er. Jag rekommenderar att modigt vara 
med på allt genast från början. Då lär du 
känna de andra phuxarna och även äldre 
studerande. Dessutom ska du samla phux-
poäng. De som får tillräckligt med phux-
poäng kan nämligen få teknologmössan 
till Wappen (om den ordnas)!

Jag vet att Hanna kommer att ta bra hand 
om dig, men jag är också alltid här för 
dig.  Kom ihåg att läsa igenom hela 
denna blaska ordentligt och i tid ta 
i tu med alla de nya utmaningarna 
som kommer att ske, ta checklistan i 
denna blaska till hjälp. Jag hoppas 
du har en skön sommar och vi ses 
i september.

Christian “Chriso” Segercrantz
Phuxivator

+358 400 566 668
phuxivator@tf.fi

FTMK ELI 

FUKSITOIMI-

KUNTA KOOSTUU 

MAJURISTA JA 16 

KIPPARISTA. ME KAIK-

KI OLLAAN TÄÄLLÄ   

IHAN VAAN TEITÄ 

FUKSEJA VAR-

TEN! 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Paljon onnea opiskelupaikasta ja lämpi-
mästi tervetuloa!
 
Yliopistomaailmaan astuminen tuo mu-
kanaan paljon uutta ja ihmeellistä, ja 
ensimmäiset viikot voivatkin tuntua melko 
hektisiltä. Uusien kuvioiden ja opintojen 
myllerryksessä ei tarvitse kuitenkaan suun-
nistaa yksin. Phuksikipparisi Hanna ja 
ISO-henkilöt ovat ottamassa sua vastaan 
heti ensimmäisenä päivänä ja ohjaavat 
teidän vuosikurssia koko ekan vuoden 
ajan. Näiden lisäksi ihan jokainen vanha 
kiltalainen odottaa jo innolla teidän toivot-
tamista tervetulleeksi osaksi Athenea!
 
Athene on siis meidän infolaisten oma 
kilta. Kilta tarkoittaa opiskelijayhdistystä, 
joka huolehtii esimerkiksi opiskelijoiden 
edunvalvonnasta, uusien opiskelijoiden 
vastaanottamisesta ja yhteistyöstä oman 
alan yritysten kanssa. Virallisempien tehtä-
vien lisäksi kilta järjestää hurjasti kaikkea 
muutakin: liikuntaa, matkoja, pelejä, juh-
lia, yritysvierailuja ja kaikkea muuta mihin 
mielikuvitusta ja intoa vain riittää. Jäsen-

määränsä puolesta Athene ei ole killoista 
suurimpia, mutta sen toiminta on sitäkin 
aktiivisempaa. Pienen koon ansiosta meis-
tä muodostuu myös harvinaisen tiivis po-
rukka, jossa opiskelukavereihin on helppo 
tutustua vuosikurssirajojen yli.
 
Kiltatoimintaa pyöritetään meidän opiske-
lijoiden voimin, ja me kaikki yhdessä pää-
tetäänkin mitä me halutaan sen jäsenilleen 
olevan. Samalla jokainen voi olla killan 
toiminnassa mukana juuri sillä tavalla kuin 
itse haluaa. Oman opiskeluajan aikana 
voi päästä järkkäämään unohtumattomia 
bileitä, vaikuttaa yliopiston päätöksente-
koon, rakentaa yhteistyötä yritysten kans-
sa tai vaikka kirjoittaa kiltalehteen. Kiltaa 
ei kuitenkaan rakenneta vain hallitus- tai 
toimihenkilövirkojen kautta. Vaikkei vi-
rallisempiin tehtäviin hakeutuisikaan, on 
jokainen athenelainen mukana rakenta-
massa sitä yhdessä tekemisen ja toisista 
huolenpitämisen meininkiä, joka saa killan 
tuntumaan parhaimmillaan toiselta kodilta.
 
Mikään kiltatoiminnassa ei ole pakollista, 

ja osallistua voi juuri sillä tavalla kuin oma 
into ja aika sallivat. Suosittelen sydäme-
ni pohjasta kuitenkin kaikkia lähtemään 
mukaan avoimin mielin ja kokeilemaan 
rohkeasti kaikkea, mitä killalla ja opiske-
lijaelämällä yleisesti on tarjota. Silloin, 
kun istuin sun paikalla lukemassa omaa 
phuksiopastani, en olisi ikinä uskonut mi-
ten paljon kiltatoiminta tulee mulle tulevien 
vuosien varrella antamaan: uusia ystäviä, 
onnistumisia ja yllätyksiä, oppeja joita lu-
ennoilta ei voi saada, tukea vaikeina het-
kinä ja paljon, paljon muuta. Toivon, että 
sun tulevat vuodet opiskelijana ja osana 
tätä yhteisöä tulevat olemaan ikimuistoi-
sia.
 

Tervetuloa, morjenstetaan syksyllä!
 

Antti Tolppanen
Athenen puheenjohtaja

PUHEEN-JOHTAJAA KUTSUTAAN KAVEREIDEN KES-KEN LEPPOISASTI PUHIKSEKSI
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Athenen hallitus pitää huolta killan toi-
minnasta, kiltalaisista ja tapahtumien 
järjestämisestä. Jokaisella hallituksen jä-
senellä on oma vastuualueensa, mutta ka-
veria ollaan aina valmiita auttamaan  yli 
vastuualuerajojen. 

Hallituksen toiminta, etenkin viikoittaiset 
kokoukset, on kaikille killan jäsenille avoin-
ta ja siitä tiedotetaan killan tiedotuskana-
villa. Hallituksella on apunaan iso liuta 
toimihenkilöitä, joilla on ehkä pienemmät 
muttei suinkaan vähäisemmät vastuualu-
eensa. 

Killan hallitus ja toimihenkilöt valitaan vaa-
likokouksessa syksyisin. Kuka tahansa kil-
lan jäsenistä voi asettua ehdolle, eikä ai-
emmalla kokemuksella kiltatoiminnasta ole 
ehdokkuuden kannalta merkitystä. Sinäkin 
olet enemmän kuin tervetullut mukaan! Itse 
asiassa killan hallituksessa on tähän asti 
ollut joka vuonna mukana vähintään yksi 
edellisenä syksynä aloittanut infolainen, 
milloin missäkin tehtävässä. Tämä on omi-
aan tuomaan

HALLITUS

kiltaan jatkuvasti  raikkaita ajatuksia ja so-
pivaa ketteryyttä!

Isäntä ja emäntä (eli IE) pitävät huolta 
siitä, että kiltalaisilla on tarpeeksi erilaisia 
kemuja, jottei kenenkään tarvitse nyhjöt-
tää yksin kotona.

Phuksikapteeni taas huolehtii uusien 
phuksien (teidän!) kasvatuksesta kunnon 
teekkareiksi killan ja ylioppilaskunnan pe-
rinteiden mukaisesti.

Opintovastaava pitää yhteyttä opettajiin 
ja tuo opiskelijoiden äänen esille infon 
opintoihin liittyvissä asioissa.

Ulkoneuvoksen tehtävänä on pitää yh-
teyttä kaveriyhdistyksiin ja järjestää toimin-
taa heidän kanssaan.

Yrityssuhdevastaava keskustelee yritysten 
kanssa ja metsästää sponsorituloja, jotka 
kolahtavat rahastonhoitajan ylläpitä-
mään kirstuun.

Viestintäpäällikkö vastaa killan sähköi-
sestä viestinnästä, kuten nettisivuista, sosi-
aalisesta mediasta ja sähköpostilistoista.

Pääsihteeri on kiltalehden päätoimittaja, 
pitää huolta jäsenrekisteristä ja toimii hal-
lituksen kokouksissa sihteerinä.

Puheenjohtaja taas organisoi kokonai-
suutta, edustaa kiltaa ja huolehtii kiltalais-
ten hyvinvoinnista.

KV-kapteeni puolestaan huolehtii niin 
meille tulevista vaihto-opiskelijoista, kuin  
meiltä vaihtoon lähtevistä athenelaisista!

Oman killan asioiden hoitamisen ohella 
suurin osa hallituslaisista istuu erilaisissa 
ylioppilaskunnan toimikunnissa, jotka ke-
räävät yhteen saman viran edustajat kai-
kista Otaniemen killoista, korkeakouluyh-
distyksistä ja osakunnista.

Jesse Palo
Ulkoneuvos

Antti Tolppanen
Puheenjohtaja

Cecilia Berg
Opintovastaava

Matti Talvela
Rahastonhoitaja

Katri Saarinen
Emäntä

Ville Kumpulainen
Yrityssuhdevastaava

Robert Kokkola
Isäntä

Georg Ostrovski
KV-kapteeni

Mari Hirvi
Pääsihteeri

Katri Mäki-Kullas
Viestintäpäällikkö

Hanna Hämäläinen
Phuksikapteeni

TULE IH-MEESSÄ MOIKKAA-MAAN MEITÄ KOKOUKSIIN
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TOIMIHENKILÖT
Lukkarimestari Antti Nupponen

Lukkarit Akseli Väyrynen
  Aleksi Talsi
  Anu Vehkamäki
  Emma Honkamaa
  Erno Laakso
  Joel Lappalainen
  Kaarlo Kock 

Kulttuuri - Ellinoora Laaksonen
neuvokset Johanna Rantanen

Rekrymestari Miska Kulmala

Excumestari Alan Pirdil

Marathoonarit Joel Lappalainen
  Kaarle Leinonen

Hercules & Axel Cedercreutz
Xena  Tuuli Metsäkoivu

Athene Angels- Mikko Latva-Käyrä
vastaavat Märt Vesinurm

Historioitsija Antti Nupponen

Kukan toimitus- Alexia Leimu
sihteeri
Kukan taittajat Aleksi Taipale
  Meri Terho

Kukan  Ilona Rahnasto
toimittajat Minja Axelsson
  Pinja Hokkanen
  Robert Kokkola
  Sampo Kyyrö
  Vili Kurppa

OLOhuonetoimi- Emma Honkamaa
kunta  Joel Lappalainen
  Krista Huhtamäki
  Leevi Lappi
  Pinja Hokkanen

Namutääti Ilona Rahnasto

CTO  Pekka Lammi

Tietskarijengi  Alan Pirdil
  Aleksi Ala-Harja
  Matti Sippola
  Olli Angervuori
  Vili Kurppa
  Ville Kumpulainen
  Ville Vuorenmaa

PizzaOravat Jessica Mason
  Katri Mäki-Kullas

Sosiaali- Märt Vesinurm
poliitikko

Hallituksen lisäksi killan toimintaa ja elinvoi-
maisuutta edistävät toimihenkilöt. Toimihenki-
lövirkojen skaala on laaja, ja yleinen tavoi-
te onkin ilahduttaa sinua ja muita kiltalaisia 
mahdollisimman mukavan monipuolisesti. 

Esimerkiksi IE:n apuna toimii pikku-IE, sitseillä 
juhlakansaa laulattavat lukkarit ja killan liikun-
nallisuudesta vastaavat Hercules ja Xena. 

Älä anna erikoisilta kuulostavien nimikkeiden 

hämätä sinua, esittelyssä on joukko sangen 
toiminnallista porukkaa. Mikäli ensi syksynä 
et päädy hallituksen jäseneksi, on erittäin 
todennäköistä, että löydät itsesi uusien toimi-
henkilöiden joukosta.

Vuosijuhlati - Antti Nupponen
rehtöörit Kaarlo Kock
  Niklas Hellström

Vuosijuhla-  Julia Isotalo
toimikunta Noora Tanska
  Veera Vimpari

TEK-kiltayhdys- Mira Lindroos
henkilö
Pikku-IE  Anni Heinonen
  Atte Makkonen
  Markus Taskinen
  Silvia Geier
  Suvi Hämäläinen
  Tuuli Metsäkoivu

Abinaattorit Ilona Rahnasto
  Joel Lappalainen

Abinat  Iines Vuorjoki
  Miska Kulmala
  Tiina Pajukari
  Silvia Geier

Alumnisuhde- Stella Tuovinen
vastaavat Veera Vimpari

Twitterguru Alan Pirdil

ISOvastaava Roosa Laurikainen
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ISOhenkilöt

Huoli pois, ISOhenkilöt ovat sinua vastas-
sa!

Moi ja aivan valtavat onnittelut vielä infol-
le pääsemisestä! Mun nimi on Roosa ja 
olen meidän killan ISOvastaava. Tehtä-
vänäni on siis huolehtia koko vuoden ajan 
siitä, että Athenen ISOhenkilöt suoriutuvat 
hommastaan eli pitävät huolta just susta! 
Kaksi vuotta sitten olin kuitenkin samassa 
tilanteessa kuin sä nyt - olin juuri saanut 
opiskelupaikan ja pitelin kädessäni kau-
neuttaan hehkuvaa Athenen phuksiopasta.  
Rehellisesti sanottuna vaikka odotin innolla 

opiskelujen alkamista ja uuteen ympäris-
töön tutustumista, oli syksyssä myös paljon 
jännitettävää. Mielessäni pyöri niin kysy-
myksiä uusien kavereiden löytämisestä ja 
kursseilla opiskelemisesta kuin myös pieni 
pelko Otaniemen ihmeellisten rakennusten 
keskelle eksymisestä.

Jo ensimmäisenä päivänä päädyin kuiten-
kin hämmästelemään vanhemmilta opis-
kelijoilta ja erityisesti ISOilta saamaani 
lämmintä vastaanottoa. Myös tänä syksy-
nä Athenen ISOt ovat heti ensimmäisestä 
päivästä lähtien sinun ja uusien opiskelu-

tovereidesi tukena. ISOjen tehtävänä on 
tietää (tai ainakin selvittää) vastaukset kai-
kenlaisiin kysymyksiin, joten ethän epäröi 
kysyä apua asiassa kuin asiassa. Olipa 
kyseessä sitten bussikortin opiskelija-alen-
nuksen hankkiminen, myöhäisen illan jäl-
keen yöpaikan löytäminen tai mikä vaan 
mieltä askarruttava kysymys niin ISOt ovat 
täällä sinua varten!

ISOhenkilöt ovat pääasiassa toisen vuo-
den opiskelijoita, jotka haluavat olla 
mukana luomassa sulle yhtä ikimuistoista 
phuksivuotta kuin minkä he ovat itse ko-
keneet. Samasta syystä mukana on myös 
joukko phabuISOja, eli vanhempia info-
laisia, joilta löytyy kokemusta opiskelusta 
jo useamman vuoden ajalta. Minä, ISOt 
ja muut kiltalaiset emme maltakaan enää 
odottaa, että päästään tutustumaan uuteen 
vuosikurssilliseen huipputyyppejä. Mutta 
nyt, nauti kesästä täysillä äläkä turhaan 
hermoile tulevaa syksyä – lupaan että 
täällä on ihan huikeat ISOt sua vastassa!

Roosa Laurikainen
Athenen ISOvastaava

ISOryhmä 1

Miska Kulmala
“Mun kädet ei oo 
mitkään utareet”

Anni Heinonen
“Kypsyminen on he-
delmien hommaa.”

Axel Cedercreutz 
“Why be normal 
when you can 

be athene phuksi 
instead?”

Tsekkaa seuraavilta 
sivuilta millaisia 

tyyppejä on syksyllä 
sua vastassa!

Ellen Aarinen
“Keep it real.”
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ISOryhmä 2 ISOryhmä 3

Iines Vuorjoki
”Elämä on niinku 
paljon vessapa-
perii, eli hyvin 

pyyhkii!”

Emma Honkamaa
“It does not do to 

dwell on dreams and 
forget to live, remem-

ber that.” - Albus 
Dumbledore

Atte Makkonen
“Life is too short for 
filter coffee so that’s 

why I prefer flat 
white with oat milk.”

Tiina Pajukari
“Jokainen tsäänssi 
on mahdollisuus.”

Tuuli Metsäkoivu
”Jos kysytään, että 

kannattaako vai eikö 
kannata, niin kyllä 

yleensä kannattaa.”

Leevi Lappi
“Never tell me 

the odds.”

Markus Taskinen
“Kauas on pitkä 

matka.”

Silvia Geier
“Juures se on 
perunakin.”
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ISOryhmä 4 PhabuISOt

Ville Vuorenmaa
“Kohti wappua 

ja sen yli. “

Suvi Hämäläinen
“Se mikä ei tapa, 

ketuttaa.”

Ilona Rahnasto
“Et voi pysäyttää aal-

toa, mutta voit opetella 
surffaamaan.”

Pinja
Hokkanen Teemu

Konkola

Julia
Isotalo

Mira
Lindroos

Laura
Niemi

Kasper
Kylmälä

Antti
Tolppanen

Mikko
Latva-Käyrä

Antti
Nupponen

Joel
Lappalainen Pauli

Putkonen

Liisi Korvenranta
“No one else 

knows what they’re 
doing either.”
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IE

Heipähei!
 
Me olemme Athenen isäntä ja emäntä, 
eli tuttavallisemmin iki-ihanan uuden kiltasi 
IE:t Robert ja Katri. Lyhyesti sanottuna vas-
taamme kiltamme vastustamattomista bak-
kanaaleista. Pidemmin sanottuna järjes-
tämme teille niin akateemisia pöytäjuhlia 
ruokineen päivineen (arkikielellä sitsejä), 
silliaamiaisia (ihan parasta), saunailtoja 
kuin muitakin pikku kissanristiäisiä, samal-
la kun varmistamme että keittiössä ovat 
parhaat bileet. Meidät löydät esimerkiksi 
elämänlaatuasi kohentamassa jo varas-
lähdöstä!
 
Onneksi emme pyöritä tätä sirkusta yksin-
kaksin, vaan mukanamme on kuusi kor-
vaamatonta apuria, eli pikkuIE:tä, jotka 
häärivät mukanamme niin keittiön hulinas-
sa kuin barbaarimaisessa viininmaistelus-
sakin, pitäen aina välillä hiukan vanhaa 
tiuskentelevaa pariskuntaa muistuttavan 
IE:n päät kasassa. Vuoden vaihtuessa 
aloittavat taas uudet pikkuIE:t, joten keittiö-
taitoiset ja -taitamattomat sitten skarppeina 

kiltavaalien lähesty-
essä!
 
Sitsikulttuuri voi tun-
tua alkuun hiukan 
vieraalta, mutta on hä-
vyttömän hauskaa ja toi-
vommekin että juhlamme 
maistuvat myös teille uusille 
phukseille. Syksyllä juhlapöy-
tään pääsee useaan otteeseen 
ja luvassa ovat muun muassa 
phuksisitsit, höpöhöpöt ja AA-kerhon 
vuosijuhlat. Sitseillä on myös helppo tutus-
tua muihin ainejärjestöihin - athenelaiset 
saattavat olla parhaimpia tyyppejä ikinä, 
mutta kyllä ne muutkin opiskelijat ihania 
ovat. Kuluneena vuonna olemme nosta-
neet maljaamme niin tuotantotalouden, 
arkkitehtuurin, biologian kuin muotoilunkin 
opiskelijoiden kanssa. Lystikästä!
 
Ja vielä kerran, onneksi olkoon opiske-
lupaikan johdosta - toivotamme teidät 
lämpimästi tervetulleeksi ihastuttavaan kil-
taamme! Ei me IE:t mitään tapahtumia jak-

settaisi jär-
jestää, ellei tätä 
saisi näin suloisille ihmisille tehdä.

 
Varaslähdössä nähdään!
 
Rakkaudella,
Robert & Katri
Athenen Isäntä & Emäntä 2017

MEIDÄT LÖYTÄÄ USEIN 
TISKIN TOISELTA 
PUOLELTA :)
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HERCULES & XENA

Heipähei!
 
Tervetuloa infolle ja tuhannesti onnea, 
olette tehneet aivan mahtavan päätök-
sen! Me olemme Axel ja Tuuli, kiltamme 
liikuntavastaavat Hercules ja Xena. Mei-
dän tehtävämme on varmistaa, että koko 
kilta pääsee opiskelurientojen ohella myös 
nauttimaan ja pitämään hauskaa liikunnan 
parissa. Järjestämme läpi vuoden liikunta-
aktiviteetteja, joissa kaikki pääsevät ren-
toutumaan - älä siis ikinä mieti osallistumis-
ta osaamistasosi kautta! Olethan jo kuullut 
sanonnan: ”Teekkari laulaa paremmin 
kuin hyvin”? No, nyt ainakin olet, ja tämä 
sama periaate pätee myös urheiluun!

Ensimmäisenä liikuntatapahtumana onkin 
heti orientaatioviikolla Phuksit vs Phabut 
-phutispeli, jossa uudet phuksit pääsevät 
haastamaan kokeneemmat opiskelijat täs-
sä perinteisessä mittelössä. Phabut odotte-
levatkin jo innolla revanssia viime vuoden 
tappion jälkeen. Tulos ei kuitenkaan ole 
tärkeintä, vaan yhdessä tekeminen ja toi-
siin tutustuminen! Alkusyksystä päästään 

myös kilvoittelemaan Athenen olympialai-
sissa, joissa kiltalaiset pääsevät ottamaan 
mittaa toisistaan perinteisissä (ja ei-niin-
perinteisissä) urheilulajeissa.

Syksyllä starttaavat myös keväälle asti 
jatkuvat teekkarisarjat, joissa Athenen 
joukkue Ethana on perinteisesti ollut edus-
tamassa kaikissa lajeissa: salibandyssa, 
futsalissa, lentopallossa ja koripallossa. 
Järjestämme säännöllisen epäsäännöllises-
ti myös erilaisia lajikokeiluita, joissa pääs-
tään yleensä testaamaan vähän erikoi-
sempia lajeja. Kannattaa lähteä rohkeasti 
mukaan pelailemaan ja tutustumaan uusiin 
mahtaviin tyyppeihin!

Otaniemi tarjoaa myös itsessään paljon 
mahdollisuuksia liikkumiseen. Yliopiston 
liikuntakeskus Unisport tarjoaa niin kunto-
salin, kuin kaikkea ryhmäliikuntatunneista 
joogaan ja erilaisiin kursseihin. Sieltä voi 
myös varata todella edullisesti esimerkik-
si sulkapallo- tai biljardivuoroja. Unisport 
on luonnollisesti hyvin opiskelijaystävälli-
nen hinnoiltaan, minkä takia siellä usein 

törmääkin tuttuihin. Samalla kortilla voi 
käyttää myös muita Unisportin toimipistei-
tä, jotka sijaitsevat Helsingissä Töölössä, 
Meilahdessa ja Kumpulassa. Otaniemes-
tä löytyy myös biitsikenttä, urheilukenttä ja 
talvisin ulkojäät.

Runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuk-
sia tarjoaa myös Aalto-yliopiston yliop-
pilaskunta eli AYY. Otaniemessä toimii 
lukemattomia erilaisia urheiluyhdistyksiä, 
joiden toimintaan on helppo hypätä mu-
kaan - miltä kuulostaisi esimerkiksi amerik-
kalainen jalkapallo, cheerleading, kamp-
pailulajit tai mikä vain tanssilaji breikistä 
flamencoon ja nykäristä tankotanssiin?

Meiltä saa kysyä neuvoa mistä vain ja 
missä vain: meidät löytää niin facebookis-
ta kuin kiltahuoneelta opiskelemasta (lue: 
pelaamasta fifaa). Nauti loppukesästä, 
mutta älä sure sen loppua; paras on vielä 
tulossa ;) Nähdään syksyllä!
 

Tuuli Metsäkoivu & Axel Cedercreutz
Xena & Hercules 

LIITY ATHENEN LIIKUNNALLISEEN FB-RYHMÄÄN NI-MELTÄ ETHANA



26 27

myös tutustumaan ylioppilaskunnan ja kilto-
jen yhteisissä tapahtumissa sekä erilaisissa 
yhdistyksissä. Harrasteyhdistyksiä Aallossa 
on joka lähtöön, eli jokaisen on helppo 
kerätä oman näköisensä paletti erilaista 
tekemistä. Kaikkeen ei ole kuitenkaan pak-
ko ehtiä, mutta jos joku juttu kiinnostaa, 
kannattaa ehdottomasti mennä mukaan! 
Aikaa on kuitenkin hyvä riittää myös kou-
lutöiden tekemiselle, eikä hommia kannata 
jättää viime tinkaan (vaikka yleinen hajoilu 
tuntia ennen deadlinea jääkin usein hyväk-
si muistoksi).
 
Otaniemi muuttuu jatkuvasti, ja tällä het-
kellä sinne rakennetaankin muun muassa 
ARTSilaisille omaa rakennusta. Myös län-
simetron pitäisi valmistua mitä pikimmin, 

ja silloin Otaniemestä pääsee entistä-
kin kätevämmin esimerkiksi Helsingin 

keskustaan. Otaniemi ja yliopiston 
rakennukset itsessään voivat tuntua 
hyvinkin sokkeloisilta, mutta vuo-
den aikana niissä oppii suunnista-
maan päivä päivältä paremmin ja 
lopulta paikat ovatkin tutumpia kuin 

omat taskusi.
 
Kuitenkin sinulle ensimmäinen tärkeä ta-
pahtuma on Varaslähtö, johon toivottavasti 
mahdollisimman moni ehtii mukaan! Silloin 
pääset tutustumaan muihin phukseihin, 
ISOihin ja phuksikapteeniin jo ennen orien-
taatioviikon ja opintojen alkua rennoissa 
merkeissä. Tämän ja muiden tapahtumien 
siivittämänä vuosi kuluu nopeasti ja ennen 
kuin huomaatkaan olet saanut itsellesi ystä-
viä, joiden kanssa olisit valmis lähtemään 
vaikka viikon lomamatkalle. Syksyn aikana 
saat myös omat Athenen metsänvihreät 
haalarit! Vuosi huipentuu mahdollisesti jär-
jestettävänä Wappuna, kun saat viimein 
painaa päähäsi ikioman teekkarilakin.
 
Tämä kaikki on kuitenkin vielä parempaa 
itse koettuna. Odotamme innolla, että 
pääsemme tutustumaan sinuun, nähdään 
syksyllä!
 

Rakkaudella, 
tupsuphuksit ja ISOt

Tiina ja Miska

TUPSUPHUKSIEN TERVEISET

Moikka sinä uunituore phuksi!

Me olemme Tiina ja Miska, ja haluamme 
toivottaa sinut sydämellisesti tervetulleeksi 
ihanaan kiltaamme! Olemme myös ISOja, 
joten tulet näkemään meitä paljon erilai-
sissa tapahtumissa varsinkin alkusyksystä. 
 
Olet selvittänyt infon haastavat pääsyko-
keet, ja nyt on vielä aika nauttia kesästä. 
Sinulla on kuitenkin edessä vuosi, joka tu-
lee todennäköisesti olemaan yksi elämäsi 
unohtumattomimmista. Pääset tutustumaan 
uusiin huipputyyppeihin ja teekkarikulttuu-
riin, joka on ehdottomasti yksi parhaista 
tavoista viettää opiskelijaelämää. Opiske-
lu tulee olemaan aika erilaista kuin luki-
ossa, mutta se on sitäkin antoisampaa ja 
apua löytyy aina, esimerkiksi Olkkarilta. 
 
OLOhuone eli Olkkari on Athenen oma 
kiltahuone, josta löytyy aina porukkaa 
vuosikurssiin katsomatta. Olkkari sijaitsee 
T-talolla Subwayn läheisyydessä ja siellä 
on tarjolla aina ilmaista kahvia, hyvää 
seuraa ja pehmeitä sohvia. Olkkari on 

nimensä mukaisesti lämminhenkinen koh-
taamispaikka, johon porukka kokoontuu 
tekemään yhdessä koulutöitä tai vaikkapa 
viettämään leffailtaa. Lopulta saatat huo-
mata viettäväsi Olkkarilla enemmän aikaa 
kuin muualla (ja silloin on jopa suositelta-
vaa ottaa omaa aikaa ja nähdä muitakin 
kavereita).
 
Yhteishenki on Athenella aivan huikea - 
ehdottomasti Aallon parhaita. Atheneen 
on kerääntynyt paljon mahtavaa poruk-
kaa, joiden kanssa pääsee viettämään 
aikaa lukuisissa erilaisissa killan tapahtu-
missa, kuten sitseillä, saunailloissa sekä 
urheilu- ja kulttuuritapahtumissa. Parasta 
on, että killan tiiviissä yhteisössä saa olla 
vapaasti aivan oma itsensä ja jokainen 
saa mahdollisuuden käyttää omia kyky-
jään muiden ja killan hyväksi esimerkiksi 
erilaisissa hallitus- ja toimariviroissa. 
 
Ihanien athenelaisten lisäksi muiden alo-
jen opiskelijoihin (jopa kyltereihin eli 
kauppislaisiin ja ARTS:in eli taideteolli-
sen korkeakoulun opiskelijoihin) pääsee 

TIINAJA MISKA OLI 
VIIME VUONNA 

SAMASSA TILAN-
TEESSA KUN SÄ NYT!
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WANHAKIN JAKSAA

 Moi!

Mä oon Aleksi, noin ännännen vuoden infolainen. Ajattelin ker-
toa sulle omia kokemuksiani opiskelusta. Omat opinnot on 

vähän venähtäneet, kun on innostunut yhdistystoiminnasta 
ja päässyt mielenkiintoisiin töihin, mut koitan sanoa niis-

tä pari sanaa. :)

Muistan tosi elävästi, miten jännitti tulla uuteen 
kouluun ja kiltaan. Millasta porukkaa siellä on 
vastassa, tai keiden kanssa tuun opiskelemaan? 
Tai onks toi kilta semmonen juttu, johon haluaa 
liittyä? Nyt jälkikäteen vähän hymyilyttää. On 
ihan tajutonta, miten nopeasti killasta löytyi 
samanhenkisiä kavereita ja kuinka siitä 
muotoutui se toinen koti ja perhe. Ja mahta-
vaa, miten se on sellasena myös pysynyt.

Infon opinnoissa mua taas kiinnosti nii-
den monialaisuus. Ohjelmointikin kuulos-
ti mielenkiintoiselta, vaikkei mulla ollut oi-
keastaan mitään hajua, mitä se oikeasti 
olisi. Kun ei oikeen suoraan tiennyt mitä 
halusi, oli helppo valita vähän kaikkea.

Ja vähän kaikkea se on ollutkin. Ekoina 

vuosina sai tosi hyvän poikkileikkauksen 
siitä, mitä infolla voi opiskella ja käsityk-
sen siitä mihin suuntaan jatkaa. Phuksina 
koodattiin oma peli, myöhemmin tehtiin 
isompia sovelluksia ja suunniteltiin markki-
nointikampanja yritykselle. Mut on saanut 
tehdä aivan muutakin: yhdellä kurssilla 
suunniteltiin puutarha, toisella käsikirjotet-
tiin, kuvattiin ja editoitiin oma lyhyteloku-
va.

Vaikka opinnoista on löytyny tosi paljon 
kiinnostavia aiheita, en oo vieläkään ihan 
varma mitä haluaisin tehdä sit isona. Iso 
oppi onkin ollut just se, ettei se haittaa. 
Opiskelut opettaa oppimaan ja käsittele-
mään uusia aiheita ja kokonaisuuksia, ja 
just siitä onkin ollut eniten hyötyä ainakin 
omassa työelämässä. Niinkun sanottu, 
ison osan taidoista oppii toki sit myöhem-
min töissä, mutta info opintoineen antaa 
siihen erinomaisen pohjan.

Vaikka koulun ja töiden puolesta voi rehel-
lisesti sanoa oppineensa enemmän kuin 

missään aikaisemmin, on opiskeluelämä 
ollut paljon muutakin. Opiskeluaikana oon 
laulanu, tanssinu, askarrellu ja rakentanu 
enemmän kuin koskaan. Oon saanut lau-
laa karaokea bussin käytävällä keskellä 
Suomea, viettää vuosijuhlajatkoja kylpy-
lässä ja nostaa näyttelijäuran nousuun 
roolilla seepran pyllynä. Tommoset koke-
mukset ja vähän tyhmiltäkin kuulostavien 
ideoiden toteuttaminen isosti on hyvää 
vastapainoa koululle ja työlle.

Yks juttu on kuitenkin ollut ylitse muiden: 
mitään ei oo tarvinnut tehdä yksin. Vaik-
ka Athene onkin ollut about parasta mitä 
on tapahtunut, löytyy upeeta jengiä myös 
koko muusta Aallosta. On tykätty sanoa, 
että jos ei jo omaan kiinnostuksen kohtee-
seen liittyvää yhdistystä tai porukkaa vielä 
ole, sen voi perustaa. Mulle se on konkre-
tisoitunut, kun on päässyt olemaan alusta 
asti mukana nyt 5 vuotiaassa Aallon opis-
kelijoiden jenkkifutis-joukkueessa. Taskuun 
on jäänyt niin opiskelijoiden suomenmes-
taruus, joukkueellinen uusia kavereita kuin 

upeat kokemukset uuden lajin parissa.
Killan tai yhdistysten toimintaan ei toki 
kannata lähteä pelkästään siksi, että se 
on hauskaa. Harvassa paikassa saa ko-
kemattomana niin paljon vastuuta tai niin 
turvallista ympäristöä tehdä ja oppia kuin 
opiskelijatoiminnassa. Ja ollakseen “vain 
opiskelijatoimintaa”, Otaniemessä ja Aal-
lossa voi tehdä todella isojakin juttuja. Itse 
oon saanut oppia ihan tajuttomasti organi-
soinnista, johtamisesta, ja kaikkein eniten 
itsestäni, kun on saanut mahdollisuuden 
lähteä mukaan. Voin vain suositella sulle-
kin. :)

Opiskeluelämä on ollut mulle, ja on toivot-
tavasti sullekin, tähän mennessä elämän 
parasta aikaa. Ei oo kuitenkaan mitään 
oikeeta tapaa tehdä sitä. Tärkeintä on 
uskaltaa kokeilla ja etsiä itselleen paras 
juttu, ja tehdä se täysillä. Ja mä lupaan, 
sä saat varmasti tehdä sen täällä!

Aleksi Pyykkönen
Infophuksi ’11
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Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria, ja legendat jäynistä elävät aina.

“Teekkarijäynän luonteesta ja kohteesta riippumatta ne eivät koskaan olleet raakoja, väkivaltaisia, älyttömässä kännissä 
tai muussa huumeessa tapahtuneita mellastuksia tai tuhotöitä. Aina niissä oli humoristinen taustasävel, ja tarkoituksena 
oli tuottaa yllätyksellistä hupia itselle, kohteille ja kaikille asiasta myöhemmin kuuleville. Oikea teekkarijäynä oli - ja on 
varmaan edelleenkin - siis hieman ilkikurinen, usein sopivaisuuden äärirajoilla liikkuva, mutta ei koskaan heavy-pornoa, 
politiikkaa tosimielessä, eikä ketään vakavasti loukkaavaa. Nähtiin paljon vaivaa pienen, epäsovinnaisen iloisen hetken 
aikaansaamiseksi.” -- Ossi Törrönen
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MIKÄ INFO?

skelemaan todella laaja-alaisesti, mutta 
sivuaineen, vapaavalintaisten opintojen 
ja maisteriohjelman avulla perehtymään 
syvemmin itseään eniten kiinnostaviin 
aiheisiin. Opintojen ei tarvitse myöskään 
rajoittua Aallon opintoihin, vaan kursseja 
voi käydä esimerkiksi myös Taidekorkeak-
oulun tai Helsingin yliopiston puolelta. 
Oman osaamisen määrittelystä ei kuiten-
kaan kannata stressata - pohjimmiltaan 
infolaisuudessa korostuu uteliaisuus eli se, 
että kaikkea voi (ja kannattaa) kokeilla!

Tulevina vuosina tulet oppimaan vaikka 
mitä uutta ja samalla keräämään huikeita 
ihmisiä ympärillesi. Kannustankin sinua 
opiskelemaan kaikkea, mikä vain kiin-
nostaa ja kokeilemaan rohkeasti uusia 
asioita. Olen itse tehnyt ja opiskellut 
asioita, joita en edes osannut kuvi-
tella sinun tilanteessasi ollessani. 
Muista kuitenkin myös naut-
tia phuksivuoden muista 
hulinoista täysillä. Minä, 
sekä infon opintosuun-
nittelija ja -sihteeri 

olemme aina käytettävissäsi, jos sinulla 
herää jotain kysymyksiä tai huolia opin-
noista.
Onnittelut vielä kerran, nauti kesästä, ja 
syksyllä nähdään!

Cecilia Berg
Opintovastaava

nin, talouden ja viestinnän perusteiden 
ympärillä - aikamoinen sillisalaatti! Uutta 
asiaa ja uusia opiskelumenetelmiä on siis 
tiedossa paljon, mutta onneksi mistään 
ei tarvitse selvitä yksin. Jo ensimmäisen 
syksyn aikana omasta vuosikurssista tulee 
tiivis porukka ja hyvä tukiverkosto, kun 
kaikki tekevät samoja kursseja ja tehtäviä. 
Hommia on hauska tehdä kaveriporu-
kassa, ja myös kiltahuoneella majailevat 
vanhemmat infolaiset auttavat mielellään! 
Olkkarilta löytyy aina osaavaa porukkaa, 
jotka pelastavat tiukassa tilanteessa.

Info-opintojen moninaisuuden vuoksi on 
vaikeaa määritellä infolaiselle selkeä 
ydinosaaminen. Oikeaa vastausta ei ole, 
mutta omasta mielestäni infolaisten suurin 
vahvuus on opintojen aikana kehittyvä 
kyky omaksua uutta nopeasti. Infolaiset 
oppivat myös nopeasti pärjäämään ti-
lanteessa kuin tilanteessa, eivätkä pelkää 
uusia haasteita. Kunkin infolaisen konk-
reettinen ydinosaaminen muodostuu 
kuitenkin lopulta omien intressien mukaan. 
Infolainen pääsee perusopinnoissaan opi-

iNFOlaiSET OVaT SillaNra-KENTaJia TEKNiiKaN, TalOuDEN Ja iH-MiSTEN VÄlillÄ.

Heippa!

Valtavat onnitellut infolle pääsystä! Tähän mennessä 
olet varmasti lukenut jo paljon siitä kuinka kivaa 
infolla on ja kuinka tutustut täällä todennäköisesti 
mahtaviin ihmisiin, joiden kanssa olet tekemisissä 
vielä vuosikymmenienkin jälkeen. Mutta miksi info on 
olemassa, mitä infolla oikeasti tehdään ja mikä tekee 
infolaisista niin haluttuja työelämässä?

Mediassa nousee tasaisin väliajoin esille tarve mo-
nialaisille digiosaajille. Yrityksiin kaivataan ihmisiä, 
jotka ymmärtävät digitalisaation vaikutuksen ihmisiin, 
talouteen ja tekniikkaan. Juuri tähän tarkoitukseen 
luotiin info - eli informaatioverkostot - vuonna 1999. 
Infolta valmistuu diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät 
kaikkia kolmea alaa ja pystyvät toimimaan ikään kuin 
tulkkina niiden välillä. Tämä tekee infosta ainutlaa-
tuisen ja tavanomaista diplomi-insinöörin koulutusta 
poikkitieteellisemmän koulutusohjelman. Monialaisen 
osaamisensa vuoksi infolaiset ovat myös hyvin ha-
luttuja työmarkkinoilla - infolaisten työllistymisasteen 
huhutaan olevan huikeat 100%.

Monialaisuus näkyy vahvasti jo ensimmäisenä 
opiskeluvuonna, jolloin opinnot pyörivät ohjelmoin-

Infolaiset työllistyvät mitä erilaisimpiin firmoihin ja ammatteihin. 
Tyypillisimpiä infolaisten ammatteja ovat esimerkiksi palvelumuotoilija, 
ohjelmisto- tai käyttöliittymäsuunnittelija ja konsultti. Infolaiset ovat 
haluttuja työelämässä, ja esimerkiksi 
koodaushommia voi saada jo 
ensimmäisen opiskel-
uvuoden jäl-
keen!
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TERVETULOA TEK-YHTEISÖÖN
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on todennäköisesti elämäsi  
hauskimmat vuodet. Ota kaikki irti opiskeluajoistasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta sitten alkunsa myös TEK, teekka-
reiden,  
arkkitehtien ja diplomi-insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 70 000. 

Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa ammattilehtiä, ura- ja palkkaneuvontaa, juristipalve-
luita sekä paljon jäsenetuja. Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity TEKin 
opiskelijajäseneksi: 

Terveisin,

Emilia Paltta
Teekkariyhdysmies
emilia.paltta@tek.fi
+358 44 0703 901

Mira Lindroos
Kiltayhdyshenkilö
mira.lindroos@aalto.fi
+358 40 086 3524

OPISKELIJAJÄSENYYS  
ON MAKSUTON!

www.tek.fi/opiskelijat
 

Tule tekemään Teekkarispeksiä

nä
yt

te
le

m
in

en
 - 

ta
ns

si 
- b

änd
i -

 te
kn

iik
ka

 - 
la

va
stu

s 
- p

uv
us

tu
s 

- A
D - 

m
ark

kin
oin

ti 
...

 

Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit  –  teekkarispeksi.fi

”Opiskelijat tekevät huvikseen parempaa kuin ammattilaiset tosissaan.”– Kriitikko vuoden 2011 Teekkarispeksistä
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OLTERMANNIN TERVEISET

Arvoisat uudet infolaiset

Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopis-
toon. Olette valikoitua joukkoa nyt jo 
täysi-ikäisyyden saavuttaneessa mutta silti 
nuorekkaassa koulutussuunnassa. Olette 
erilaisia insinööri¬opiskelijoita, saatte 
erikseen teille rakennettua monipuolista 
opetusta, ja teiltä myös odotetaan tavan-
omaista laajempaa ymmärrystä suhteessa 
tekniikkaan ja yhteiskuntaan.

Informaatioverkostojen tavoitteena on luo-
da siltaa tekniikan ja sitä käyttävien ihmis-
ten välille. Siksi on tarpeen tuntea molem-
pia, ei yksin kumpaakaan. Koulutuksella 
onkin kolme tukijalkaa: tekniikka, ihminen 
ja talous. Tältä pohjalta voi syntyä huip-
putuotteita, joita ihmiset haluavat käyttää, 
ja jotka myös menestyvät kaupallisesti. Tai 
tietoteknisiä yhteiskunnallisia palveluita, 
jotka todella auttavat ihmisiä pakottamatta 
heitä konemaiseen yksitoikkoisuuteen.

Monitieteisen opiskelun vaarana on, että 
lopulta tietää liian paljosta liian vähän. 

Varsinkin alkuvaiheessa voi tuntua 
siltä, ettei tälle kaikelle perus-
teorialle ole mitään käyttöä. 
Älkää siitä lannistuko. Aika-
naan ehditte vielä erikois-
tuakin. Silloin etunanne on 
syvempi ymmärrys siitä, 
miten oma alanne liittyy 
kaikkeen muuhun. Heti 
syksyllä alkava tiivis oh-
jelmointikurssikaan ei 
ole nörttimäisyyttä vaan 
auttaa ymmärtämään 
kuinka tekniikkaa käyte-
tään ihmisten parhaak-
si. Älkää siis luovuttako, 
vaikka opiskelu tuntuisi 
työläältä. Ilmaisia lounai-
tahan ei ole, mutta kaikki 
Infolta valmistuneet ovat löy-
täneet mielenkiintoisen työpai-
kan. Tulevaisuuden työelämäs-
sä yhä tärkeämpää on joustava 
kyky hypätä nopeasti uuden aiheen 
kimppuun. Siksi tärkeintä on oppia op-
pimaan.

Aallosta on puhuttu huippu- tai 
innovaatioyliopistona. Hui-

pulle pyrkiminen tarkoittaa, 
että emme tyydy vain kes-
kinkertaisuuteen vaan ha-
luamme muuttaa maail-
maa tieteen ja taiteen 
keinoin. Tieteellinen 
ajattelu on uteliaisuut-
ta ja sinnikkyyttä, ha-
lua ottaa perusteelli-
sesti selvää asioista 
ja luoda uutta tietoa. 
Pitäkää tavoitteet kor-
kealla. Moni teistä 
ehkä kiinnostuu siinä 
määrin, että jatkaa 
opintojaan perustutkin-

non jälkeen tohtorikou-
lussa.

Innovaatio puolestaan tarkoit-
taa taloudellisesti hyödynnet-

tyä keksintöä, jossa ratkaiseva 
luova oivallus voi koskea teknistä 

tuotetta, sen käyttöä, valmistusta, mark-
kinointia tai liiketoimintaa. Luovuutta, joka 

kukoistaa eri alojen kohdatessa, pyritään 
edistämään myös Informaatioverkostojen 
monitahoisella koulutuksella. Käytännössä 
luovuus tarkoittaa ennen kaikkea uteliasta 
asennetta ja halua etsiä aina uusia, entistä 
parempia ratkaisuja.

Laaja-alainen toiminta edellyttää verkot-
tumista, yhteyksiä erilaisiin toimijoihin. In-
formaatio ei siirry pelkästään Internetissä, 
vaan ennen kaikkea elävissä sosiaalisissa 
verkostoissa, ihmissuhteiden kautta ja nii-
den ohjaamana. Koulutuksenne on alusta 
asti rakennettu tiimityön varaan, ja yhtei-
sen kandiohjelman kursseilla kohtaatte 
myös muiden pääaineiden opiskelijoita. 
Sen lisäksi kilta ja ylioppilaskunta tarjoavat 
laajan kentän yhteiseen toimintaan ja har-
rastuksiin, joissa syntyvillä ystävyyssuhteilla 
on merkitystä koko loppuelämällenne. Ol-
kaa siis avoimia, aktiivisia ja aloitteellisia.

Oltermannin tehtävänä on pitää yllä yhteyt-
tä opiskelijoiden ja yliopisto-organisaation 
välillä. Tapaamme varmaankin kursseilla 
ja erilaisissa järjestetyissä tilaisuuksissa, 
mutta ei pidä rajoittua vain niihin. Tulkaa 

vapaasti juttelemaan, ottakaa rohkeasti 
yhteyttä netissä, nähdään sitseillä tai vaik-
kapa Infon oman OLOhuoneen sohvalla 
vanhan valkean nallekarhun seurassa. 
Voin toimia hyväksenne vain, jos tunnen 
teitä ja tiedän mitä tarvitsette.

Kreikkalainen jumala Athene, jonka mu-
kaan kiltanne on nimetty, tunnetaan monis-
ta hyvistä ominaisuuksistaan. Sekä tieteet 
että taiteet ovat hänen alaansa, samoin 
käsityö ja hyvä taloudenhoito. Hän on 
myös hyvin varustautunut taistelija. Olkoon 
hän teidänkin johtotähtenänne: taistelkaa 
kauneuden ja viisauden puolesta, ottakaa 
haaste vastaan!

Tassu Takala
Tietotekniikan professori

Athenen oltermanni
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Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya 
studenter - dear incoming students! Terve-
tuloa Aalto-yliopistoon, sen perustieteiden 
korkeakouluun ja onnitteluni erinomaisesta 
opiskelupaikan valinnasta! Välkomna till 
Aalto-universitetet, till högskolan i grund-
vetenskap. Jag gratulerar för ett utmärkt 
val av studieplats! I congratulate you for 
an excellent choice of where to study.

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi 
School of Science, lyhenteenä Aalto SCI 
– tunnetaan korkeatasoisesta opetuksesta 
ja tutkimuksesta. Kouluumme haetaan nel-
jään hakukohteeseen kandidaattitutkintoa 
varten (teknillinen fysiikka ja matematiik-
ka, tietotekniikka, informaatioverkostot, 
tuotantotalous). Tarjoamme jatkoa varten 
kuusi maisteriohjelmaa sekä kansainväli-
siä yhteisohjelmia, mm. European Institute 
of Technologyn (EIT) verkostossa. Koulun 
hakukohteet ovat tekniikan ja luonnontie-
teiden alan halutuimpien joukossa koko 
maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tu-

levaisuuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen 
opetus. Koulussamme toimii kuusi Suomen 
Akatemian tutkimuksen huippuyksikköä 
ja useita kansainvälisen eturintaman tut-
kimusryhmiä. Tutkimuksen painoalueita 
ovat mm. materiaalifysiikka ja nanotekno-
logia, neurotieteet ja terveysteknologiat, 
matemaattiset ja laskennalliset tieteet, tie-
totekniikka ja datatiede, sekä teknologia-
yritysten strateginen johtaminen. Perustutki-
muksen lisäksi yrittäjyys ja start-up-kulttuuri 
ovat koululle tärkeitä.

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä 
oppimisen kehittäminen. Aalto-yliopistossa 
tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talou-
den. Haluamme luoda edellytykset ja tar-
jota ympäristön monipuolisiin, perinteiset 
rajat ylittäviin opintoihin. Uutta voidaan 
kuitenkin rakentaa vain, jos opinnot ja 
tulevan insinöörin työ perustuvat vankalle 
osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityistä 
huomiota kandidaattiopintojen sisältöön 
ja sujuvuuteen. Tekniikan kandidaatin tut-
kinto on lyhyt, mutta huomaat voivasi itse 
pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.

DEKAANIN TERVEHDYS

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti 
mukaan kansainväliseen yliopistoyhtei-
söön, jossa erilaiset kulttuurit kohtaavat la-
boratorioissa, luentosaleissa, ryhmätöissä 
ja kampuksen arjessa.

Aalto-yliopisto tukee ja kannustaa vaihto-
opiskelua ulkomailla mm. erilaisten yhteis-
työverkostojen ja stipendien avulla. Tämä 
mahdollisuus kansainvälisen kokemuksen 
hankkimiseen kannattaa käyttää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri 
muutos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, 
koska opiskelija on itsenäinen ja vastuulli-
nen toimija: mitä opiskelet, koska, ja mik-
si? Korkeakoulu haluaa yhdessä kiltojen 
kanssa auttaa tässä sinua – ”kysy rohkeas-
ti”.  Opintojen tavoite on vauhdikkaasti 
suoritettu tekniikan kandidaatin tutkinto, ja 
valmistuminen osaavaksi, kansainvälisen 
tason diplomi-insinööriksi. Me Aalto-yli-
opistossa haluamme, että tutkintosi johtaa 
haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapoluil-
la. Yhteys Aaltoon säilyy myös täältä läh-
temisen jälkeen, sillä yliopiston ja kiltojen 

alumnitoiminta on vahvaa. Aalto-yliopisto 
ja sen perustieteiden korkeakoulu suosivat 
avointa, kriittistä keskustelua ja opiskelijan 
laaja-alaista osallistumista oppimisen ja 
tutkimustyön yhteisön toimintaan. Koulu-
tamme vastuullisia, itsenäisiä ja yhteistyö-
kykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky ym-
märtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää 
suuntaa kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoi-
hin!

Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI AA

LTO
-YLIOPISTO
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TEEKKARIPERINTEITÄ

Perinteitä ja pilke silmäkulmassa jo vuo-
desta 1872. Teekkarien pitkä historia 
on tuonut mukanaan lukuisia perinteitä ja 
muodostanut teekkariuden ympärille moni-
puolisen kulttuurin.

Teekkarikulttuuri ja perinteet eivät elä 
tyhjiössä vaan ne muovautuvat ajan 
ja paikan mukaan. Kuten perinteiden 
luonteeseen kuuluu, aika ajoin vanho-
ja perinteitä kuolee ja uusia syntyy. 

Yhden paikkakunnan hiipuvat perinteet 
saattavat olla toiselle teekkariyhteisölle 

uusi ja hieno asia.

Koko laajaa teekkarikulttuuria ja kaikkia 
teekkareiden perinteitä olisi mahdotonta 
käydä läpi tämän oppaan kansien välis-
sä. Seuraavassa kuitenkin muutamia teek-
kariuden olennaisia tunnusmerkkejä.

Teekkarilakki
Teekkarilakki on teekkareiden tunnus-
merkki ja sen ulkonäkö vaihtelee hieman 
teknillisestä koulusta riippuen. Nykyisen 
mallinen lakki on keikkunut Otaniemen 

teekkareiden päässä jo yli sata vuotta. 
Päällisin puolin se muistuttaa tavallista 
ylioppilaslakkia, mutta sen kuusi kulmaa, 
musta tuuhea tupsu ja hammasrataskokar-
di viestivät kaukaa kantajansa arvokkuu-
desta.

Arvokkuuden mukana tulee myös sen mu-
kaiset säännöt. Tupsulakki on kesälakki, 
joten sen käyttöaika on 1.5.-30.9. Talvi-
kaudella teekkarilakin käyttämiseen tarvi-
taan pätevä syy, sekä käyttölupa AYY:n 
Teekkarijaostolta.

Teekkarilakkia ei kuka tahansa saa käyt-
tää, vaan sen käyttöoikeus on ansaitta-
va. Jokainen ensimmäisenä vuotenaan 
tarpeeksi fuksipiteitä kerännyt fuksi saa 
painaa lakin päähänsä mahdollisesti jär-
jestettävänä Wappuna täsmälleen keski-
yöllä. Fuksipisteiden uupuessa lakin saa 
painaa päähänsä äitienpäivän jälkeen. 
Syksyllä lakki puolestaan lasketaan olalle 
Lakinlaskijaisissa.

Haalarit
Haalarit ovat asuste, josta teekkarin tun-
nistaa. Haalareita käytetään monissa 
tilaisuuksissa, joissa liikutaan julkisilla pai-
koilla teekkareina. Jokaisella killalla on 
omanvärisensä haalarit ja ne ovatkin kuin 
kiltalaisen univormu.

Opiskelijoilla on tapana koristella haala-
reitaan monin tavoin, esimerkiksi ompe-
lemalla niihin muiden kanssa vaihdeltuja 
merkkejä tai haalareiden osia. Joissain 
tapauksissa ommellun merkin paikalla tai 
vaihdetulla osalla voi olla erityinen merki-

tys, esimerkiksi lahjetta vaihdetaan usein 
seurustelukumppanin kanssa.

Athenen haalarit ovat metsänvihreät, jois-
sa on killan logo selkämyksessä ja rintatas-
kussa. Athene-haalareiden vasen hiha on 
musta, koska olemme alunperin irtautuneet 
Tietokillasta, jonka haalarit ovat mustat.

Sitsit
Sitsit ovat akateeminen pöytäjuhla, jossa 
istutaan pöydissä ja syödään yleensä kol-
me ruokalajia (alku-, pää- ja jälkiruoka). 
Pääosassa sitseillä on kuitenkin illan viettä-
minen hyvässä seurassa sekä laulaminen. 
Usein sitseillä on myös erilaista ohjelmaa 
ja esiintyjiä. Sitseihin liittyy myös olennai-
sesti sitsietiketti ja yleisesti hyvätapainen 
käytös.

Sitsejä on monenlaisia. On hienostunei-
ta sitsejä, joissa pukeudutaan siististi ja 
pyritään käyttäytymään sangen asialli-
sesti, hauskanpidosta tinkimättä. Lisäksi 
on teemasitsejä, joissa etiketti on yleen-
sä hieman vapaampaa ja pukeutuminen 

teeman mukaista. Laulaminen on tärkeä 
osa teekkareiden juhlimista ja teekkari tun-
netusti laulaa mielummin kuin hyvin. Lau-
lukulttuuria voi  näkyy teekkariyhteisössä 
myös monina teekkarikuoroina joista tun-
netuimpia ainakin Otaniemessä päin ovat 
Polyteknikkojen kuoro ja Dominante.

Wappu
Wappu on teekkareille vuoden tärkein 
juhla. Wappuun liittyy paikkakunnasta 
riippuen erilaisia perinteitä. Otaniemessä 
tällaisia ovat Wappuaattona esimerkik-
si Wappuriehan julistus sekä täsmälleen 
keskiyöllä tapahtuva lakinkäyttöluvan alka-
minen. Otaniemessä Wapun vietto alkaa, 
jos Fuksimajuri päättää Wapun järjestää. 
Otaniemessä perinteisiä Wapun merk-
kejä ovat muun muassa Jäynien esittely, 
sekä vuorovuosina ilmestyvien wappuleh-
tien Äpyn ja Julkun julkistusgaalat, joita ei 
missään nimessä kannata fuksivuonnaan 
missata!

Wappujulkaisut
Wappujulkaisut ovat huumoripitoisia jul-
kaisuja joiden huumorin taso vaihtelee 
päästä varpaisiin. Lehtien myytituotoilla 
tuetaan kaikenlaista teekkaritoimintaa, 
aina saunojen rakentamisesta konserttien 
ja speksien järjestämiseen. Wappujulkai-
sut vaihtelevat paikkakunnittain ja Otanie-
messä vuodesta 1978 myös vuorovuosi-
na Äpyn ja Julkun välillä. 
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OTANIEMEN HAALARIKANSA
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Otaniemessä on paljon muitakin kuin vain me. 
Kiltoja, korkeakouluyhdistyksiä ja osakuntia on 
yhteensä 13 (including us!). Teekkarien lisäksi 
kylterit majailevat Otaniemen kampuksella dolla-
rinvihreissä haalareissaan, ja muutaman vuoden 

sisällä myös taiteiden korkeakoulun ARTSin opis-
kelijat siirtyvät Otaniemeen. Saatatkin ehkä tun-
tea jo valmiiksi jonkun, joka kantaa jotakin yllä 
olevista haalareista, tai tulee ensi syksynä kan-
tamaan. Ja jos et vielä tunne, niin tulet kyllä var-

masti tutustumaan ensi syksyn ja kevään aikana!
Kuten jo moneen otteeseen todettua, kannattaa-
kin siis lähteä avoimin mielin tutustumaan myös 
muiden kiltojen jäseniin. Otaniemi on täynnä ai-
van huippua porukkaa, ja hauskaa saattaa löy-

tyä nurkan takaa täysin tuntemattoman porukan 
kanssa. Ota tästä siis pieni sneak peak syksyn 
tulevasta värikirjosta, niin tiedät jo orientaatiovii-
kolla kenen kanssa temmellät!

KATSO SANASTOSTA SIVUILTA 62-63 MITÄ MIKÄKIN LYHENNE TARKOITTAA!

PTINKUBIO
ATHENE

AS
TIKPRODEKO

FK
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KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT

Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppi-
laat eli KY toimii kauppatieteiden opiske-
lijoiden eli kyltereiden yhdyssiteenä ja pe-
rinteiden vaalijana sekä sillanrakentajana 
Aalto-yhteisössä.

Vuonna 1911 perustettu KY tarjoaa Aal-
lon kauppatieteilijöille mahdollisuuden 
saada omaan alaansa liittyviä palveluita 
ja etuja, verkostoitua oman koulutussuun-
tansa opiskelijoiden kanssa sekä päästä 
osalliseksi KY:n yli satavuotisia perinteitä. 
Lauluillat, Mursujaiset, vuosijuhlat ja wap-
pupiknik ovat esimerkkejä KY:n perinteis-
tä, jotka muodostavat pohjan värikkäälle 
ja monimuotoiselle opiskelijaelämälle.

 Juhlivan kylterin tunnistaa dollarinvihreistä 
haalareista! KY:n kulttuuria ja toimintaa 
tuottavat lukuisat kerhot, ainejärjestöt, ja-
ostot, valiokunnat ja vapaaehtoistoimijat. 
Toimintaa löytyykin laidasta laitaan – esi-
merkkeinä seikkailu-urheilutapahtuma Aal-
to City Challenge, säihkyvä illallisjuhla 
Boston Night sekä KY:n kuntikset, joissa 
esiintyy tämän hetken isoimpia suomalai-
sia artisteja. Suurimpaan osaan KY:n ta-
pahtumista ovat tervetulleita kaikki aalto-
laiset korkeakouluun katsomatta!

Kauppatieteiden uusia opiskelijoita kutsu-
taan mursuiksi. Jokainen suorittaa mursu-

vuotensa aikana yhteisiä opintoja ja pää-
see ennen pääainevalintaa kokeilemaan 
kursseja yritysviestinnästä rahoitukseen. 
Kauppiksen kandiopiskelijat majailevat 
Kandidaattikeskuksen U-siivessä, kun taas 
maisterit suorittavat vielä hetken opinto-
jaan Töölössä Arkadiankadulla.

KY:n toimisto Espilä sijaitsee osoitteessa 
Konemiehentie 4. Espilästä löytyy KY:n 
hallitus, sihteeristö sekä tiloja vapaaehtoi-
sille. Myös Espilää vastapäätä sijaitseva 
juhlatila Saha on KY:n käytössä. Perintei-
nen KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella
rautatiekadulla tarjoaa kuitenkin yhä jä-
senpalvelua Töölön maisteriopiskelijoille 
sekä puitteet erilaisten tapahtumien järjes-
tämiseen.

KY:N
TOIMISTO SIJAIT-SEE AIVAN MEIDÄN 

T-TALON
VIERESSÄ

TOKYO

RAKKAUDELLA,

TOKYON HALLITUS

hallitus@tokyo.fi

TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjestö, jonka tärkeitä tehtäviä ovat 
opiskelijoiden edunvalvonta korkeakoulussamme sekä artsilaisten yhteen 
tuominen. TOKYOn jokapäiväistä toimintaa pyörittää opiskelijoista 
koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat mm. edunvalvontatyön, 
tapahtumien järkkäämisen ja tärkeistä asioista viestimisen parissa. 
TOKYO tekee tiivistä yhteistyötä korkeakoulun, Aallon
opiskelijajärjestöjen, yritysyhteistyökumppaneiden ja taide-, kulttuuri- 
sekä suunnitteluopiskelijoiden kanssa ympäri Suomea. TOKYO 
vaikuttaa yhteiskunnallisena toimijana niin korkeakoulumme sisällä 
kuin yleisesti taide- ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksien 
puolustajana.  

TOKYOn tehtäviin kuuluu ARTS:n opiskelijakulttuurin ylläpitäminen ja 
ennen kaikkea sen kehittäminen: TOKYOn toiminta on aina jäsentensä 
näköistä ja opiskelijat päättävät, mitä TOKYO kulloisenakin aikana 
tekee. TOKYOn tavoite on, että artsilaiset ovat aktiivisesti osana 
luomassa aaltolaista yhteisöä.

Fyysisesti TOKYOn voi löytää niin Arabian kuin Otaniemen kampukselta 
palvelupisteen ja Loungen, Hubin sekä Spacen muodoissa, opiskelijoiden 
kasvisravintola Kipsarista kuin elokuvateatteri Kino Sherylistä. Kaiken 
toimintamme ydin on ehtymätön rakkaus (#tokyolove) kouluamme ja 
sen opiskelijoita kohtaan. Jos siis sydäntäsi painaa jokin, kaipaat teetä ja 
sympatiaa tai haluat olla osana toimintaamme, ota yhteyttä! 
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Tervehdys Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunnasta, sinun AYY:stasi!

Moi fuksi,
ja tervetuloa Aalto-yliopiston työmaalle! 
Täällä rakennetaan siistejä juttuja: uniikkia 
yliopistokampusta, arjen mullistavia inno-
vaatioita, pelinmuuttajien elämäntapoja 
ja no… länsimetroa. Ei hätää, on täällä 
jotain valmistakin, kuten seitsemännen 
vuoden teekkari.

Sinulla on edessäsi valtava määrä mah-
dollisuuksia. Toivon, että löydät niistä in-
tohimosi etkä tyydy muiden määrittelemiin 
raameihin. Ainakaan minulle yliopisto ei 
tarkoita pelkästään ratkaisujen oppimista 
vaan myös ongelmiin päätymistä. Tai siis 
ongelmien löytämistä. 

Ota vinkki – tutustu mahdollisimman eri-
laisiin ihmisiin. Aallossa meillä on tällai-
nen perinteikäs opiskelijayhteisö, jonka 
tehtävänä on tarjota maailman parasta 
opiskelijan elämää. Sen tueksi ylioppilas-
kunta tarjoaa tilaa toimia ja antaa opis-

kelijoiden kehitysideoiden kuulua. Yhteiset 
tavoitteemme voisivat olla hyvinvoivat, 
laadukkaat ja ikimuistoiset opiskeluvuodet 
juuri sinulle.
Se on kerran aaltolainen, aina aaltolai-
nen.

Joona Orpana
Laskentatoimen opiskelija ja AYY:n halli-

tuksen puheenjohtaja

AYY:n selviytymisopas

MIKÄ IHMEEN AYY?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on 
Aalto-yliopiston opiskelijana sinun ylioppi-
laskuntasi.  AYY tuo yhteen noin 15 000 
taiteen, suunnittelun, talouden ja teknii-
kan opiskelijaa.  Kaikki opiskelijat, jotka 
suorittavat Aalto-yliopistossa alempaa tai 
ylempää korkeakoulututkintoa, ovat AYY:n 
jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-opiskelijat 
voivat halutessaan liittyä AYY:n jäseniksi. 
AYY tarjoaa ja tuottaa jäsenilleen palvelui-
ta ja mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista 
ja opiskelija-asumisesta huikeisiin vapaa-
ehtoispesteihin. Teemme työtä hyvinvointi-
si edistämiseksi sekä Aalto-yliopiston ope-
tuksen kehittämiseksi.

Lisäksi AYY:n jäsenten on esimerkiksi mah-
dollista vuokrata erilaisia sauna- tai ko-
koustilojatiloja sekä pakettiautoa erittäin 
edulliseen hintaan. 

AYY:n omia jäsenetuja ja palvelui-
ta löydät sivuilta ayy.fi/jasenille/

AYY Lukuina

• 15 000 jäsentä
• 200 Yhdistystä
• 100 milj. euron omaisuus
• 14 milj. euron vuotuinen budjetti
•  n. 50 työntekijää
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• Satoja vapaaehtoisia

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun 
muassa opiskelijakorttiasiasi.

Arabianrannan palvelupiste
Hämeentie 135 A, 3. kerros OOP-palve-
lupisteen tilassa (sisäänkäynti ARTS raken-
nuksen eteläpäästä), Helsinki
arabia@ayy.fi
050 520 9489

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asunto-
toimisto
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400

Palvelupisteiden aukioloajat löydät osoit-
teesta ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/

ASUMINEN

AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan 
Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kaikille 
Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan 
riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä 
myös muiden reittien kautta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat 
opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaetta-
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Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on 
virallinen opiskelijatunniste, jolla saat tas-
kuusi sadat edut, kuten alennukset koulu-
ruokaloista, VR:ltä ja HSL:ltä. Lataa Frank 
App Google Playsta tai App Storesta ja 
aktivoi sovellus liityttyäsi ylioppilaskuntasi 
jäseneksi. Voit liittää appiisi myös kan-
sainvälisen ISIC-lisenssin, jolla saat edut 
ympäri maailman.

Muovinen opiskelijakortti, jossa on Dans-
ke Bankin tarjoama Debit MasterCard 
-maksuominaisuus, on ilmainen kaikille 
korkeakouluopiskelijoille. Ilman maksuomi-
naisuutta kortin saat hintaan 15e. 

Lisätietoja eri korttivaihtoehdoista ja toimi-
tuksesta löydät Frankin palvelusta www.
frank.fi. Nähdään siellä!

essa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvis-
tus opiskelupaikasta on saapunut. AYY:n 
soluasuntojonoihin on saatavissa ns. fuk-
sipiste. Fuksipisteen saadakseen on asun-
toa haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta 
riippuen.

Asunnon hakeminen AYY:ltä
• Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosi-

oon: ayy.fi/asuminen
• Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: 
http://ayy.fi/asuminen/asunnonha-

kijat/hakuinfo/
• Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestel-

män kautta: domo.ayy.fi/

Asumisasioita hoitaa AYY:n asuntotoimis-
to:
Otakaari 11, Espoo (ostoskeskuksen ylä-
tasolla)
asuntotoimisto@ayy.fi
Puh: 050 520 9410

Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkau-
punkiseudulla

• Helsingin opiskelija-asuntosäätiö 
HOAS: Pääkaupunkiseudun suurin opiske-
lija-asumisen järjestäjä. www.hoas.fi
• Helsingin yliopiston osakunnat: 
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asun-
not/
• Yksityiset palveluntarjoajat: 
http://vuokrahuone.com/

OPINTOTUKI

Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, 
kun olet saanut opiskelupaikan. Kun haet 
verkossa, saat tuen nopeammin!

Opintotuki koostuu opintotuesta, yleisestä 
asumistuesta, opintolainasta ja ateriatues-
ta. 

Opintotuen ja opiskelijoiden asumisen 
tuen muutokset kootusti:
www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutok-
set

Opintotuen hakeminen verkosta:
kela.fi/kampanja-opintotuki-verkossa

Opiskelijoiden tukiin liittyvät laskurit:
kela.fi/laskurit

Ajankohtaiset opintotuen uutiset:
 www.facebook.com/opintotuki

Tukea ja ohjausta opintotukiasioihin:
Yliopiston opintotukipalvelut: opintotuki@
aalto.fi, ks. myös Into.aalto.fi (Palvelut > 
Opintotuki)

Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu: 
kela.fi/asiointi, kela.fi/palvelunumerot

OPISKELIJAKORTTI - FRANK

Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi 
koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoi-
den omistama hyötypalvelu, joka tarjoaa 
opiskelijakortit ja parhaat edut ympäri 
Suomen.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huo-
lehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä 
yleisterveyden, suunterveyden ja mielen-
terveyden alueilla kun olet maksanut yliop-
pilaskunnan jäsenmaksun. Ajanvaraukset 
tehdään puhelimitse, ja YTHS:llä on käy-
tössä takaisinsoittopalvelu. Yhteydenotto 
ja yleisterveydenkäynnit ovat aina mak-
suttomia.

Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tun-
nukset YTHS:n sähköiseen Self –palveluun 
pankkitunniksillasi tai mobiilitunnistuksella. 
Palvelussa voit hoitaa ajanvaraus, ajan-
siirto ja muita terveysasioistasi sähköisesti. 
Tarkasta Self -järjestelmästä että yhteystie-
tosi ovat oikein ja ajantasalla. 

Lisätietoa: http://www.yths.fi/omayths 

Kun YTHS on suljettu tai et saa aikaa, voit 
käyttää omaa kunnallista terveysasemaasi 
tai terveyskeskuspäivystystä. 

Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi 
pyynnön osallistua YTHS:n sähköiseen 
terveyskyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoi-
tettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 
terveydentilan kartoitukseen ja on erityi-
sen tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn 
jälkeen saat tarvittaessa kutsun terveyden-
hoitajalle ja/tai hammashoitoon. Tiedon 
sätkyn saapumisesta saat kätevästi Self 
–palveluun ja tekstiviestitse.

YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla
Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä 
tahansa YTHS:n toimipisteen palveluja, 
myös muilla paikkakunnilla.
Lisätietoja: yths.fi

Huolissa ja uupumisessa auttaa opiskeli-
joiden tukikeskus Nyyti ja Aallon oppilai-
tospastorit.
Lisätietoja: www.nyyti.fi & Into.aalto.fi 
(Palvelut > Aalto-papit)
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Otaniemi

Treeniä ja hyvää oloa
kokonaisvaltaisesti!

UniSport Otaniemi 
Otaranta 6

Joogaa, jumppaa, palloilua, 
kuntosalit, hierontaa, mailapelejä, 

PT-palvelut, kehonhuoltoa, 
ja paljon muuta! 

www.unisport.fi

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kään-
tyä oman korkeakoulusi opintoasiainpal-
veluiden tai Aallon opintopsykologien 
puoleen (opintopsykologit@aalto.fi). 

Yliopistoliikunta - UniSport
Aalto-yliopistolaisille edullisia liikuntapal-
veluja tuottaa UniSport. Liikkujia palvele-
vat liikuntakeskukset Helsingin yliopiston 
keskustakampuksella, Kumpulassa, Mei-
lahdessa, Otaniemessä, sekä Töölössä. 
UniSportin tarjontaan kuuluu mm. ryhmälii-
kuntaa, palloilua, kuntosalit, sekä erilaisia 
kursseja. 

Kausi- ja kertaliput ovat pysyvästi edulli-
sempia kaikille Aalto yliopiston opiskeli-
joille.

Lisätietoa:  www.unisport.fi.

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne 

alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kir-
joilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauni-
ainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja 
joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. 
Opiskelijan alennuslippu myönnetään 
myös seutulippualueella tilapäisesti asu-
ville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille, jos 
lipun myöntämisperusteet muuten täyttyvät.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankki-
misesta ja alennuslippuhakemus löytyy 
sivulta www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennus-
liput/opiskelijat

Yhteydet Aallon kampuksille ja kampuksi-
en välillä

Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhai-
ten liikennelaitosten aikataulukirjoista tai 
reittioppaasta osoitteessa www.reittiopas.
fi, josta löydät helposti ajankohtaiset jouk-
koliikenneaikataulut ja -reitit.

Opiskelijana kaukoliikenteessä

VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkois-
ta. Lisätietoa: www.vr.fi.

Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vä-
hintään 80 kilometrin pituisesta linja-auto-
matkasta. Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.
Sekä junissa että busseissa opiskelija-
alennuksen saamiseksi tarvitaan voimassa 
oleva opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppi-
laskunnan jäsenmaksusta ei oikeuta alen-
nukseen!  
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DOMINANTE

- LAULAMALLA

MAAILMALLE

LÄHDE KUOROKAVERIKSEMME 
MONIPUOLISILLE KEIKOILLE JA 

YLLÄTYKSELLISILLE MATKOILLE! 

AVOIMET HARJOITUKSET JA
DOMINANTEN KOELAULUT TULOSSA 

SYKSYLLÄ!

DOMINANTE.FI

KI INNOSTUITKO?
OTA YHTEYTTÄ

044 5307809
PENTTILA.ELISA@

GMAIL.COM

A5-vaakamainos-2017.indd   1 16.5.2017   15:23:26

Laulua  
asenteella !

PK:N KOELAULUT  
13.9. ja 20.9. klo 17 

TUAS-talo (Otaniementie 17)

OTA YHTEYTTÄ  
044 254 1514 

fuksikeisari Joona Haavisto

POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r
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Moikka Phuksi, 
 
Kun kirjoitan tätä, olen juuri valmistautu-
massa viidennen opiskeluvuoteni viimei-
seen tenttiin (sillä perinteisellä tavalla, eli 
tekemällä mitä tahansa muuta kuin valmis-
tautumalla tenttiin). En ole vielä diplomi-
insinööri, mutta valmistumisen kynnyksellä 
- siispä tämä on loistava hetki palata het-
keksi takaisin fiilistelemään opiskeluaiko-
jen alkuaikoja.
 
Kun sain käteen oman phuksioppaani viisi 
vuotta sitten, en tiennyt yhtään, mitä olisi 
luvassa. Olin päätynyt hakemaan infolle 
samalla tavalla kuin moni muukin: tunsin 
pari vanhempaa infolaista, joiden huikeat 
opiskelutarinat olivat vakuuttaneet minut, 
että infollehan minä halusin. Olin satapro-
senttisen varma, että juuri tätä minä haluan 
opiskella – tietämättä yhtään, mitä olin oi-
keastaan tulossa opiskelemaan. Olin kuul-
lut, että infolla opiskellaan vähän kaikkea 
– tuotantotaloutta, tietotekniikkaa, viestin-
tää, mediaa, mitä näitä nyt on. Tämä kuu-

losti minulle juuri riittävän epämääräiseltä 
mutta tarpeeksi kattavalta vaihtoehdolta, 
kun lopetin lukion täydellisen epävarmana 
siitä, mitä oikeastaan halusin olla isona. 

Kun opiskelut alkoivat, Athenen lämmin 
vastaanotto ja tiivis yhteishenki sai minut 
hyppäämään täysillä opiskelutoimintaan. 
Jätin opintojen suunnittelemisen hetkeksi 
hattuhyllylle, ja keskityin nauttimaan juu-
ri alkaneesta opiskeluelämästä. Lähdin 
ennakkoluulottomasti mukaan kiltatoimin-
taan, ja pääsin tutustumaan mahtaviin 
ihmisiin yli vuosikurssi- ja koulutusohjelma-
rajojen. Kahvittelin tunteja Athenen kilta-
huoneella ja laahustelin haalarit jalassa 
Teekkarikylässä. Samaan aikaan opiske-
lin sitä vähän kaikkea – tuotantotaloutta, 
tietotekniikkaa, viestintää ja mediaa. Vä-
hän vahingossa siinä sivussa aloin myös 
hahmottamaan, mikä voisi olla se oma 
juttu, mitä haluaisin olla isona. 

Infolaisille on perinteisesti ollut hieman vai-
kea tiivistää muille, mitä meidän koulutus-
ohjelmamme oikeastaan tarjoaa. Yleensä 

tykätään sanoa, että infolaiset ovat työ-
elämässä ”ihmisen ja tekniikan välissä”, 
ja tottahan tämä on. Ihmisen ja tekniikan 
välissä oleva athenenvihreä alue on kui-
tenkin laaja, ja jokainen meistä pääsee 
löytämään sieltä sen itselleen sopivimman 
spotin: erikoistumaan juuri sen oman into-
himon tai kiinnostuksen kohteen suuntaan. 
Loppuen lopuksi infolaisuudessa ei ole 
kuitenkaan nimittäin olennaisinta se, olet-
ko koodari vai konsultti – vaan mindset, 
johon infolla opiskeleminen valmistaa. Se 
tekemisen meininki ja jatkuva uuden oppi-
minen, joka heijastuu kaikkialla Athenen 
tekemisessä. 

Sitä samaa yhteishenkeä ja innostunei-
suutta halusin etsiä myös töitä hakiessa-
ni. Vuosi sitten aloitin Accenturella, jossa 
olen päässyt opintojen ohella jatkuvasti 
kehittämään osaamistani ja tarttumaan 
yhä suurempiin haasteisiin. Itselleni vielä 
tärkeämpää on kuitenkin ollut, että olen 
päässyt tekemään tätä työyhteisössä, joka 
ensimmäisestä viikosta lähtien tuntui yhtä 
läheiseltä ja samanhenkiseltä kuin se at-

henelaisten porukka, jonka kanssa olen 
päässyt viettämään viimeiset viisi huikeaa 
vuotta. 

Intopiukeita tsemppipeukkuja syksyyn,

Reetta Arokoski 
Infophuksi ’12

Isäntä ’14, Rahastonhoitaja ’15



56 57

Huikeasti onnea Infophuksi!

Me ollaan Toomas ja Nelli, vuoden 
2012 infophukseja. Syksyllä 2012 me ol-
tiin täysin samassa tilanteessa sun kanssa. 
Äärettömän onnellisena ja innoissamme 
opiskelupaikasta, mutta samalla hämmen-
tyneitä siitä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. 
Me haettiin molemmat infolle aika samois-
ta syistä – infolla tuntui yhdistyvän moni 
asia joka kiinnosti, mutta selkeää ideaa 
omasta tulevaisuudesta ei ollut. Nyt viisi 
vuotta myöhemmin ollaan edelleen enem-
män tai vähemmän samassa tilanteessa, 
mutta erilaisella suhtautumistavalla. Moni 
asia kiinnostaa edelleen eikä vieläkään 
olla täysin varmoja mitä tulevaisuudelta 
halutaan – mutta infon oppien avulla voi-
daan liikkua työelämässä haluamaamme 
suuntaan ja muuttua työelämän alati muut-
tuvien tarpeiden mukaan. 

Infon ehdottomia vahvuuksia on itsenäi-
sen ajattelun opettaminen, sekä kattavan 
kokonaiskuvan tarjoaminen digi-yhteiskun-
taan. Infon laaja-alaiset opit on huikea 

mahdollisuus, josta kannattaa ottaa kaikki 
irti! Älä siis pelkää, jos omaa juttua ei heti 
löydy, vaan kokeile rohkeasti pelottavia-
kin asioita (koodaus anyone?), joka saat-
taakin olla just se, joka vie mukanaan. 
Infolaisethan tykkää perinteisesti työntää 
varpaat hiekkaan! ;)

Päädyimme molemmat opiskelujen lop-
pupuolella töihin digitaalisia palveluita 
kehittävään ohjelmistotalo Futuriceen. 
Futurice kehittää digitaalisia ratkaisuja 
suurille kotimaisille ja eurooppalaisille 
yrityksille ja on mukana projekteissa alku-
vaiheen business-ongelman määrittelystä 
aina palveluiden suunnitteluun ja loppu-
toteutukseen asti. Työtehtäviä löytyy siis 
oman kiinnostuksen mukaan monelta eri 
alueelta ja monesta eri maasta. Myös me 
päädyimme eri polkujen kautta erilaisiin 
tehtäviin Futuricelle. 

TOOMAS: Mulla ei ennen infolle tuloa 
ollut mitään kokemuksesta koodauksesta, 
mutta ensijärkytyksen jälkeen se alkoi kiin-
nostamaan. Olin yhden kesän Futuricella 

kesäkoodarina ja sain hyvän kuvan fir-
masta, mutta pelkkä koodaus ei kuiten-
kaan tuntunut omalta jutulta. Lähdin sen 
jälkeen ulkomaille ja kiinnostus suuntautui 
enemmän palvelusuunnitteluun. Opiske-
lujen lopuksi keskustelin Futuricen kanssa 
omista kiinnostuksista ja päädyinkin Fu-
tulle takaisin palvelusuunnittelu/koodari 
-kombolla. Mulla Futuricen valintaan johti 
sekä sen ihmislähtöinen kulttuuri että mo-
nipuoliset työmahdollisuudet – voin valita 
projekteja pitkälti sen mukaan missä asi-
oissa haluan kehittyä.

NELLI: Mä kiinnostuin Futusta jo opinto-
jen alussa ja opintojen aikana kiinnos-
tus syveni. Innostuin palvelumuotoilusta 
kolmantena opiskeluvuotenani ja pää-
dyinkin myöhemmin mentoroimaan Di-
gital Service Design -kurssia. Myöhem-
min kurssin proffa Risto Sarvas, joka on 
myös futulainen, soitti ja kysyi tulisinko 
Futulle duuniin. Futu on työpaikka, jos-
sa saa ajatella isosti, kasvaa ja oppia 
tosi paljon huikeilta ammattilaisilta sekä 
työskennellä mielenkiintoisten projektien 

parissa. Futulla voi päästä tekemään aika-
konetta Helsingin kaupunginmuseolle, uu-
distamaan Suomen suurinta uutissivustoa 
Ilta-Sanomien kanssa tai luomaan uusia 
palveluita yhteistyössä Samsungin kanssa. 

Nyt on kuitenkin aika nauttia kesästä, olet 
sen ansainnut! Nauti täysillä opiskeluajas-
ta ja uusista kavereista. Ne pelastaa sut 
vielä Otaniemen yöstä ja ehkä päädyt-
te joskus perustamaan uuden Googlen. 
Törmätään varaslähdössä, opiskelijata-
pahtumissa tai vaikka Futuricen excuilla. 
Superisti vielä onnea opiskelupaikasta ja 
tervetuloa Aallon parhaimpaan kiltaan!

<3,
Toomas Kallioja ja Nelli Myllylä

Infophuksit ‘12
Futurice

NÄHDÄÄN EXCULLA!!!
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1. Kandikeskus *
2. T-talo *
3. TUAS-talo *
4. Maarintalo
5. Harald Herlin -oppimiskeskus 
(eli pääkirjasto)
6. Otaniemen ostari
7. AYY:n palvelupiste
8. Dipoli
9. TF eli Täffä
10. YTHS
11. Urheilukenttä
12. Kampuspalvelut
13. Design Factory
14. Otahalli
15. Startup Sauna

 

*Näissä me infolaiset pääasiassa 
opiskellaan!

OTANIEMEN KARTTA

OLOhuone aka Olkkari*

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

Varaslähtö!
Ensimmäinen koulupäivä ja Nuotioilta
Phuksit vs. phabut -phutisottelu, Kaukkarit
Otasuunnistus
Aallon avajaiset ja Aalto Party
Stadisuunnistus
Fuksisitsit
Haalarisitsit
Lakinlaskijaiset
Unskin pitkä
Fuksien juhlasitsit
Infoähky XVII (Athenen vuosijuhla!)
Nelikiltaristeily

Tässä on teidän phuksisyksynne oleellisimpia ja kivoim-
pia tapahtumia. Näiden lisäksi IE:llä ja toimihenkilöillä 
on rutkasti muutakin meininkiä teille, joten syksyn aikana 
ei taatusti käy aika pitkäksi!
 
Lisätietoja löytyy athene.fi:n tapahtumakalenterista!

1.9.
4.9.
5.9.
6.9.
8.9.

12.9.
15.9.
28.9.
30.9.

12.10.
7.11.

17.11.
*3.-5.12.

*Ajankohta on alustava
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MUISTILISTA

ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ: 
Olen T-talon aulassa ma 4.9. klo 9:00
Minulla on..

...AYY:n jäsenmaksukuitti tai sähköinen 
opiskelijakortti mukana

...rahaa lounasta ja virvokkeita varten
...muistiinpanovälineet mukana

...aikaa iltaan asti 
...avoin ja iloinen mieli

ENNEN KOULUN ALKUA:

Olen ottanut opiskelupaikan vastaan ja 
ilmoittautunut läsnäolevaksi

Olen hankkinut asunnon pääkaupunki-
seudulta tai hakenut sitä esim. AYY:ltä 
tai HOAS:lta

Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla hake-
mukset opintotuelle ja yleiselle asumis-
tuelle

Olen hankkinut sähköisen opiskelijakor-
tin tai printannut AYY:n jäsenmaksukui-
tin ensimmäisiä päiviä varten

Olen selvittänyt kulkuyhteydet 
kouluun ja hankkinut tarvittaessa bussi-
kortin

Olen liittynyt Facebookissa 
ryhmään ”Athenen phuksit ’17”

Osallistun Varaslähtöön pe 1.9.

VIIMEISIMPÄNÄ MUTTEI VÄHÄISIM-
PÄNÄ:
Nautin täysillä kesästä ja otan chillisti!

ENSIMMÄISINÄ VIIKKOINA:
Kannan mukana fyysistä/sähköistä opiskelija-
korttia tai AYY:n jäsenmaksukuittia (käy opis-
kelijakortista)

Minulla on iloista meininkiä, opiskeluintoa ja 
iltaisin aikaa käydä tapahtumissa ja tutustua 
kaikkiin uusiin ihmisiin

NÄHDÄÄN VARASLÄHDÖSSÄ!
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TEEKKARISANASTO

Aino Aallon ylioppilaslehti
AK Arkkitehtikilta, tunnusmerkkinä valkoiset haalarit
Alvari Kandikeskuksen opiskelijaruokala, Amican pitämä
Alvarin aukio Kandikeskuksen ja AYYn keskustoimiston 
välinen nurmialue
Amfi Kandikeskuksen amfimainen porrasrakennelma, jol-
la on hyvä ottaa aurinkoa ja viettää aikaa loppukeväästä 
ja alkusyksystä
AMS Aalto Marketing Society, Aallon kauppakorkeakou-
lun markkinoinnin opiskelijoiden järjestö. Athenen yhteis-
työkumppaneita kauppiksen puolelta
AS Automaatio- ja systeemitekniikan kilta, tunnistaa viole-
teista haalareista
Assistentti eli assari. Joka kurssilla omansa, pitävät las-
kuharjoituksia, auttavat ongelmissa ja korjaavat tehtäviä. 
Ovat yleensä vanhempia opiskelijoita
Athene Informaatioverkostojen kilta, Otaniemen toiseksi 
nuorin kilta (synt. 2003). Athenelaiset tunnistaa maaston-
vihreistä haalareista. Ennen v. 2003 aloittaneilla opiskeli-
joilla on mustat haalarit, joissa on vihreä hiha
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, johon kuuluvat kaikki 
Aallon opiskelijat

Club X Athenen phuksien keväällä järjestämät loistavat 
bileet, tähän mennessä pidetty nimillä Club Havana, Club 
Mañana, Club Ananas, Club Avara, Club Magenta, Club 
Araña, Club Anamñam, Club à Losca, Club Tease, Club 
BalkAthene, Club Avast, Club Ahoy, Club Masquerade, 
Club Afterski, Club America ja Club Amazon

Dipoli kongressikeskus ja Aallon päärakennus, jossa jär-
jestetään erilaisia suuria tapahtumia. 

Excursio eli excu, tutustumisretki johonkin yritykseen

FK Fyysikkokilta, tunnusmerkkinä luonnonvalkoiset haalarit
FTMK Fuksitoimikunta, kiltojen phuksikapteenien toimikun-

ta, joka on vastuussa phuksikasvatuksesta
Gorsu Sauna, JMT5:n kivijalassa
Haalarit Asu, jota käytetään monissa opiskelijatapahtu-
missa, Athenella metsänvihreät
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

IK Rakennusinsinöörikilta eli raksa, tunnusmerkkinä syvän-
siniset haalarit
Infoähky Athenen vuosijuhla, järjestetään tänä vuonna 
14. marraskuuta
Inkubio Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta. 
Käyttävät ruskeita haalareita

JMT Jämeräntaival, Otaniemen Teekkarikylän pääkatu
Julkku Parillisina vuosina ilmestyvä Otaniemen teekka-
reiden wappulehti.
Jäynä Perinteikäs teekkareiden tai phuksien suorittama 
hyväntahtoinen tapahtuma, eräänlainen pila, jonka tarkoi-
tus on ihmisten hauskuuttaminen. Jäynällä voidaan ottaa 
kantaa myös johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Vuo-
sittain järjestetään jäynäkilpailu

Kaljakroketti Athenen ”kansallislajiksi” muodostunut 
peli, jossa pelivälineinä tavallisten krokettivarusteiden lisäk-
si käytetään nestettä nautittuna sisäisesti
Keltsu Cantina, Dipolissa sijaitseva ravintola, josta saa 
ostettua vaikkapa pizzaa ja virvokkeita. Cantina on Dipo-
lin remontin vuoksi toistaiseksi suljettuna
KIK Koneinsinöörikilta, jonka tunnistaa vaaleanpunaisista 
haalareista
Kilta Koulutus-/tutkinto-ohjelman tai osaston opiskelijoi-
ta yhdistävä opiskelijayhdistys, jonka tehtävänä on ajaa 
jäsentensä etuja ja järjestää kaikenkarwaisia tapahtumia
KK Kemistikilta, pukeutuu punaisiin haalareihin
Kukka Athenen oma kiltalehti, ilmestyy neljästi vuodessa
KY Edesmenneen Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppi-
laskunta

Kylteri Kauppakorkeakoulun opiskelija, kauppislainen
Lafka Korkeakoulun laitos, osasto tai rakennus esim. 
päälafka
Laskarit Assistentin pitämät laskuharjoitukset, joissa las-
ketaan matematiikkaa tai fysiikkaa

Maarintalo ATK-keskuksen mikroluokkia täynnä oleva 
rakennus, auki päivin ja öin ahkerille opiskelijoille, sijait-
see Sähkömiehentiellä
Man@gerit Sukulaissielumme Tampereella, opiskelevat 
tietojohtamista, joka on lähellä informaatioverkostoja
Medialaiset Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijat, 
lämpimät ystävämme yliopistolta
MK Maanmittarikilta, tunnusmerkkinä mattamustat haalarit 
fuksian värisellä hihalla
MyCourses Nettisivu josta löytyy kursseihin liittyvät tie-
dot; myös kurssien viestintä hoidetaan pitkälti tätä kautta

Namutääti Hoitelee herkkuja OLOhuoneelle
Noppa Opintopiste

OK20 Otakaari 20, opiskelija-asuntola, jonka alimmassa 
kerroksessa sijaitsee sauna- ja sitsitila
OLO Ongelmalähtöinen oppiminen, tunnetaan myös ni-
mellä PBL (= Problem Based Learning), mukava sosiaalinen 
tapa opiskella, tulee tutuksi heti Ohjelmointistudio 1-kurs-
silla
OLOhuone eli olkkari. Athenen oma kiltahuone, jossa 
voi työskennellä, tavata muita infolaisia ja viettää aikaa
Opintopiste op, Yksikkö, jolla opintosuorituksien laajuut-
ta mitataan. Yksi op vastaa noin 27 tunnin työtä. Kustakin 
kurssista saa tietyn määrän opintopisteitä
Ossi Törrönen Teekkarikylän legendaarinen ensimmäi-
nen johtaja, Ossin lässyjä voi lukea AYY:n nettisivuilta

Opintosuoritusote Opintorekisteriote, josta saat tie-
toosi suorittamasi kurssit ja niiden laajuudet ja arvosanat. 

Virallisen lapun saa koulutusohjelman kansliasta, epäviral-
lisen voi tilata Oodissa (kts. WebOodi)

Paniikki Iso tietokoneluokka tietotekniikan talossa, käy-
tössä 24/7
Perhekylä Teekkarikylän perheasunnot, eli tarkemmin 
SMT ja Servinkuja
Peruskoulu Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu 
(Aalto SCI), jonka piiriin myös informaatioverkostot kuuluu
Phabu Yleisemmin fabu, Athenessa usein phabu. Van-
hempi tieteenharjoittaja, vuosikurssia 3-N.
Phuksi Yleisemmin fuksi, Athenessa usein phuksi. 
Ensimmäisen vuoden opiskelija, josta tulee mahdollisena 
Wappuna teekkari.
Phuksipiste Pisteitä, joiden kerääminen on kivaa. Pis-
teitä saa aktiivisesta osallistumisesta. Teidän tulee kerätä 
niitä yhteensä 2016!
PJK Puunjalostajakilta, tunnistaa keltaisista haalareista
Polyteekkarimuseo Vuonna 1958 perustettu Suomen 
vanhin opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä museo, si-
jaitsee JMT3 A:n kellarissa
Prodeko Tuotantotalouden kilta, tunnusmerkkinä valkoi-
set haalarit, joissa on sateenkaaren väriset raidoitukset
Professori, eli proffa pitää luentoja, vastaa kursseista 
ja diplomitöistä
Prujata Kopioida tai opetella asioita esim. kaverin teke-
mästä tiivistelmästä
Pruju Prujattava aineisto, esim. kaverin tekemä tiivistelmä 
tenttialueesta
PT Prosessiteekkarit, yhdistys kemian tekniikan korkea-
koulun phukseille, tunnistaa sinisistä haalareista, joiden 
hihassa on pääväriraidat
Purkusessio Infoähkyn sillis, myös infolaisten oma ka-
nava IRCnetissä
Rantsu Otaniemen rantasauna, sijaitsee JMT:n varrella

SIK Sähköinsinöörikilta, tunnusmerkkinä puhtaanvalkoiset 

haalarit
Sillis Silliaamiainen (=tuhti brunssi), vietetään yleensä 
vuosijuhlien jälkeisenä aamuna
Sitsit Pöytäjuhla, joissa syödään ja juodaan hyvin, laule-
taan teekkarilauluja ja etenkin pidetään hauskaa yhdessä
SMT Servin Maijan tie, perhekylän valtaväylä
Smökki Servin Mökki, JMT:n alkupäässä, toimii iltaisin 
ja öisin erilaisten tapahtuminen, kuten bileiden järjestämis-
paikkana
Sodexo Pitää suurinta osaa Otaniemen opiskelijaravinto-
loista, mm. T-talolla ja Sähkölafkalla
Speksi Musiikin- ja huumorintäyteinen näytelmä, jonka 
kulkuun yleisö pääsee kommenteillaan vaikuttamaan huu-
tamalla “Omstart!” Otaniemessä toimiva Teekkarispeksi on 
Suomen suurin opiskelijamusikaali.

TaiK Edesmennyt taideteollinen korkeakoulu, nykyään 
ARTS
Teekkari Tupsulakin ansainnut henkilö
Teekkari h.c. Kunniateekkari, arvonimi voidaan myön-
tää myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole varsinaisia 
teekkareita, mutta ovat tehneet merkittäviä tekoja teekkari-
yhteisön hyväksi. Esimerkkinä Ossi Törrönen
Teekkarikylä Otaniemen kärki, jossa perhe- ja solu-
asunnot sijaitsevat
Teekkarilakki Kuusikulmainen tupsulakki, jossa on 
kokardina TKY:n tunnus. Käyttöönsä sen saa aikaisintaan 
phuksivuoden mahdollisena Wappuna
TEK Tekniikan Akateemisten Liitto eli teekkareiden, diplo-
mi-insinöörien ja arkkitehtien ammattiliitto, tarjoaa hyviä 
apuja ja palveluja myös opiskelijalle
TF Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta, ainoa 
osakunta Otaniemessä. Täffäläiset tunnistaa viininpunai-
sista haalareista
TJ Teekkarijaosto
TIK Tietokilta, tunnusmerkkinä mustat haalarit
TKK Vanha teknillinen korkeakoulu

TKY Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta,
joka lakkasi olemasta 1.1.2010
TOKYO ARTSin opiskelijajärjestö

Trinet Teekkarikylän sisäinen, erittäin nopea tietoliiken-
neverkko
T-talo Tietotekniikan talo, jossa sijaitsee mm. OLOhuone 
ja Paniikki
Tupsuphuksi Toisen vuoden opiskelija
Täffä TF ja TF:n rakennus, jossa on myös opiskelijaravin-
tola, puhekielessä

VK Vuorimieskilta, tunnusmerkkinä kaljakorinsiniset haa-
larit
Vuosijuhla Akateeminen juhlallinen iltajuhla, johon son-
nustaudutaan iltapuvuin ja frakein. Juhlintaa kestää sillik-
seen asti ja joskus vielä siitäkin eteenpäin.
Väre Vielä rakennusvaiheessa oleva Taiteiden ja suunnit-
telun korkeakoulun päärakennus Kandikeskuksen ja T-talon 
välissä.

Wappu Huhtikuun 25. ja toukokuun 2. päivän välinen 
yö, teekkarikansan suurin ja odotetuin juhla
WebOodi tai Oodi Järjestelmä, jossa ilmoittaudutaan 
kursseille; Oodissa on myös opintorekisterin hallinta sekä 
opinto-opas

YTHS Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, pitää huolta 
opiskelijoiden terveydestä, osoite on Otakaari 12

Äpy Parittomina vuosina ilmestyvä Otaniemen teekkarei-
den wappujulkaisu, joka saapuu joka vuosi eri muodossa.



 TERVETULOA KOTIIN
 ATHENE.FI


