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PHUKSIKAPTEENIN PUHEET

Heippa phuksi!

Ai mikä? Sinusta on tullut informaatiover-
kostojen ensimmäisen vuoden opiskelija, 
eli phuksi. Nyt viimeistään on aika taput-
taa itseään selkään ja riemuita – ehkä 
huikeimman – 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 
askarruttaviin kysymyksiin – tutustu siihen 
siis kunnolla!

Athene tunnetaan Otaniemen kampuk-
sella vihreistä haalareistaan ja iloisesta 
meiningistään. Tulet jo 31.8. pidettäväs-
sä Varaslähdössä huomaamaan, kuinka 
suurella innolla ja lämmöllä vanhemmat 
tieteenharjoittajat toivottavat sinut terve-
tulleeksi. Vastaanotto voi tuntua aluksi 
hämmentävänkin avoimelta, mutta älä 
suinkaan pelästy, sillä tämä kuvaa vain 
kiltamme tiivistä, vuosikurssirajat ylittävää 
yhteishenkeä. Emme malta odottaa, että 
pääsemme tutustumaan sinuun!

Minä olen Markus, sinun phuksikapteenisi. 
Tehtävänäni on huolehtia, että siirtymisesi 
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, reippaaseen ja reiluun 
meininkiin sekä hauskanpitoon erilaisissa 
tapahtumissa ja tempauksissa. Osa tapah-

tumista voi vaikuttaa aluksi kummallisilta, 
mutta lähde rohkeasti kokeilemaan kaik-
kea, mikä vähänkin kiinnostaa – ainakin 
minulle avoin asenne on tuonut kasan 
yllättäviä ja unohtumattomia kokemuksia. 
Se, miten paljon haluat teekkarikulttuuriin 
tutustua, on sinusta itsestäsi kiinni, mutten 
oikeastaan muista kenenkään katuneen 
teekkarimeininkeihin mukaan lähtemistä. 
Ennakkoluulottomalla asenteella pääset 
kokemaan ikimuistoisia hetkiä, joista et 
halua luopua mistään hinnasta.

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 ihmistenkin 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!

Markus Taskinen
Athenen phuksikapteeni

phuksikapteeni@athene.fi
+358 50 4075987
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS

Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, 
fuksi. Onneksi olkoon opiskelupaikastasi 
Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut pääsy-
kokeista kunnialla ja on aika ottaa katse 
kohti tulevaa syksyä, alkavaa fuksivuottasi. 
Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetul-
leeksi osaksi upeaa teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Noora Salminen ja teh-
täväni on yhdessä fuksikapteenien ja ISO-
henkilöiden kanssa tehdä ensimmäisestä 
opiskeluvuodestasi ainutlaatuinen ja iki-
muistoinen. Toimin Aalto-yliopiston ylioppi-
laskunnassa ja johdan kaikkien, tekniikan 
alan fukseja vastaanottavien, yhdistysten 
fuksikapteeneista koostuvaa Fuksitoimikun-
taa, tuttavallisemmin FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. 
Yliopistossa opiskelu on hyvin erilaista 
kuin lukiossa. Akateeminen vapaus antaa 
sinulle oikeuden päättää opinnoistasi ja 
tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta se 
edellyttää myös paljon vastuuta omasta 
opiskelustasi. Voit itse päättää missä tah-
dissa opiskelet, mutta loppukädessä olet 

itse vastuussa opintojen etenemisestä. 
Kannattaa siis heti alusta alkaen pohtia 
omaa ajankäyttöä ja jaksamista.

Otaniemessä opiskelee nykyään teek-
kareiden lisäksi nyt myös taiteiden sekä 
kauppatieteiden ylioppilaita. Yhtenäinen 
ja monialainen yliopisto sekä Aalto-yhtei-
sö mahdollistavat opintojen ohella äärim-
mäisen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja 
harrastustoiminnan. Jokaiselle löytyy var-
masti omanlaista tekemistä samanhenki-
sessä seurassa! 

Teekkariudella on pitkä historia ja teekka-
rit ovatkin vuosien varrella olleet näkyvästi 
esillä koko Suomessa, erityisesti Otanie-
messä ja Helsingissä. Otaniemen ulko-
puolella teekkarit tunnetaan muun muassa 
jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilau-
luistaan. Tupsukansa pyrkii tekemisellään 
herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin 
kanssaeläjissään. Teekkarin arvokkain tun-
nus, teekkarilakki, on ollut käytössämme jo 
125 vuotta. Teekkarit ovatkin tunnettuja 
pitkien perinteiden vaalimisesta, kuiten-

kaan niihin jumittumatta. Teekkarikulttuuri 
onkin lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai 
hullua teekkarit sattuvat keksimään.

Teekkariyhteisö, johon olet astumassa si-
sään, on monella tapaa ainutlaatuinen. 
Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja su-
vaitsevaisuus - teekkarit hyväksyvät kaikki 
juuri sellaisina kuin he ovat eikä ketään 
jätetä yksin. Teekkareille ominaista onkin 
reipas tekemisen meininki ja kulttuuria 
kuvastaa hyvin erilaiset projektit, joissa 
yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä 
ennakkoluulottomuus ovat tärkeitä tekijöi-
tä. Tahdon rohkaista, sinua arwon fuksi, 
tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi 
näköistä. Otaniemi on loistava paikka ko-
keilla 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 fuk-
sipisteitä erilaisista tapahtumista ja tehtä-

vistä saadaksesi oman teekkarilakin. 
Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkari-
kulttuuriin, pitkiin perinteisiin sekä mui-
hin Otaniemessä opiskeleviin, hauskan-
pitoa unohtamatta! Fuksivuosi huipentuu 
teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja 
suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän 
sellaisen teille järjestää. 

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 
kokeminen, uudet ystävät sekä koke-
mukset ovat opintojen lisäksi parasta, 
mitä opiskeluaikasi yliopistossamme 
voi sinulle tarjota. Kiltasi, me fuksitoimi-
kunnassa sekä lukemattomat muut tahot 
luomme puitteet toiminnalle, mutta sinä 
itse päätät, millaisen haluat omasta 
opiskeluajastasi tehdä. Sinua odottaa 
ainutkertainen vuosi, suosittelen siis ot-
tamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemas-
sa päästessäni seuraamaan 
sinun ja fuksitovereidesi 
matkaa kohti teekkariutta. 
Tule rohkeasti juttelemaan 
milloin vain, toivottavasti 
saan tutustua myös si-
nuun. Toivotan sinulle 
ikimuistoista fuksivuotta!

Noora Salminen
Fuksimajuri

noora 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 Axu och är Phuxivator på Tek-
nologföreningen, TF, den svenskspråkiga 
nationen vid Aalto-universitetet. Min vikti-
gaste uppgift är att ta hand om TF:s phux-
ar. Bara du vill tala eller lära dig svenska 
här vid universitetet så är du varmt välkom-
men till TF. Vi tar emot alla med öppna 
armar, det är bara att komma med till vårt 
nationshus, Urdsgallar, under orientations-
veckan eller kontakta mig. 

Det kommer att ordnas mycket program 
för er och 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 phuxpoäng, eftersom de som får 
tillräckligt med phuxpoäng kan få tekno-
logmössan till Wappen (om den ordnas)! 

Jag vet att Markus 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 ta i tid 
itu med alla de nya utmaningarna 
som kommer. Ta checklistan i den-
na blaska till hjälp. Jag hoppas du 
har en skön sommar och vi ses i 
september! :)

Axel Cedercreutz
Phuxivator

+358 50 597 0196
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

Onnittelut opiskelupaikasta ja lämpimästi 
tervetuloa!

Kesän jälkeen  edessäsi aukeaa  yliopis-
tomaailma täynnä uusia ja ikimuistoisia 
kokemuksia. Vaikka syksyn ensimmäiset 
viikot voivat tuntua melko hektisiltä, älä 
huoli – yksin et tule olemaan. Phuksikippa-
risi Markus, ISOhenkilöt ja koko kiltamme 
Athene on toivottamassa sua tervetulleeksi 
ja odottaa innolla uusien athenelaisten – 
eli juuri teidän – tapaamista. Vaikka se 
ehkä huvittavalta kuulostaakin, just sä ja 
sun phuksitoverit saatte vanhemmatkin kil-
talaiset heräämään, kun Atheneen saapuu 
jälleen uusi vuosikurssillinen huipputyyppe-
jä!

Athene on tosiaan meidän infolaisten oma 
kilta, eli opiskelijayhdistys. Killan tehtäviin 
kuuluu muun muassa opiskelijoiden edun-
valvontaa ja uusien opiskelijoiden tutus-
tuttamista opiskeluun, opiskelijayhteisöön 
sekä oman alan yrityksiin. Jäsenmääränsä 
puolesta Athene ei ole Otaniemen yhdis-
tyksistä suurimpia, mutta sen toiminta on 

sitäkin aktiivisempaa. Suhteellisen pienes-
tä koostaan huolimatta Athene onkin harvi-
naisen tiivis porukka, jossa muihin on help-
po tutustua eri vuosikursseihin katsomatta. 

Aiemmin mainittujen virallisempien tehtä-
vien lisäksi kilta on paljon muutakin! Se 
on kasapäin uusia kavereita, kalenterin 
täydeltä erilaisia tapahtumia ja toimintaa, 
sekä yhteisö, josta löytyy taatusti apua, 
mitä ikinä vastaan tuleekaan. Vuoden ai-
kana tarjolla on muun muassa liikuntaa eri 
lajeissa, leffa- ja peli-iltoja, yhteisiä reis-
suja, yritysvierailuja, kiltalehden toimitta-
mista, laulua, tanssia ja kaikkea näiden 
väliltä.

Kiltatoiminta on meidän opiskelijoiden 
toisillemme järkkäämää, minkä vuoksi me 
voidaan yhdessä tehdä siitä juuri sellaista 
kuin halutaan. Killassa jokainen pääsee 
toteuttamaan itseään ja kokeilemaan uu-
sia asioita itselleen parhaalla tavalla. Voit 
järkätä vuoden eeppisimmät bileet, auttaa 
kaveria kouluhommissa, hoitaa yhteistyötä 
yritysten kanssa tai vain nauttia hyvästä 

seurasta ja meiningistä. Me ollaan kaikki 
mukana rakentamassa sitä yhdessä teke-
misen ja toisista huolenpitämisen fiilistä, 
joka saa killan tuntumaan parhaimmillaan 
toiselta kodilta.

Suosittelenkin lähtemään rohkeasti mu-
kaan tapahtumiin ja kiltatoimintaan just 
sulle sopivalla tavalla. Stressiä tästä ei 
pidä ottaa, ja killassa voi olla mukana 
ihan niin paljon kuin hyvältä tuntuu. Mulle 
Athene on antanut kasan tärkeitä ystäviä, 
uusia haasteita ja onnistumisia, mahtavia 
kokemuksia ja siistejä projekteja, tukea 
vaikeina hetkinä ja paljon muuta. Toivon, 
että otat opiskelijavuosistasi kaiken irti ja 
pääset toteuttamaan itseäsi juuri sinulle so-
pivalla tavalla!

Innolla syksyä odottaen!

Joel Lappalainen
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! 
Usein killan hallitukseen on innostunut mu-
kaan myös edellisenä syksynä aloittanut 
infolainen, milloin missäkin tehtävässä. 

HALLITUS

Tämä on omiaan tuomaan kiltaan jatku-
vasti  raikkaita ajatuksia ja sopivaa ket-
teryyttä!

Isäntä ja emäntä (eli IE) pitävät huolta 
siitä, että kiltalaisilla on tarpeeksi erilaisia 
tapahtumia, ja kaikilla riittää tekemistä 
myös koulupäivien ulkopuolella. 

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.

Sihteeri toimii hallituksen kokouksissa sih-
teerinä, ja pitää huolta jäsenrekisteristä, 
kiltatuotteista sekä tärkeistä juoksevista 
asioista.

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.

Katri Niemi
Viestintäpäällikkö

Pinja Hokkanen
Yrityssuhdevastaava

Ville Vuorenmaa
Rahastonhoitaja

Joel Lappalainen
Puheenjohtaja

Suvi Hämäläinen
Ulkoneuvos

Jessica Mason
Emäntä

Miska Kulmala
Isäntä

Ilona Rahnasto
Opintovastaava

Alan Pirdil
Sihteeri

Venla Väärälä
KV-kapteeni

Markus Taskinen
Phuksikapteeni

TULE IH-MEESSÄ MOIKKAA-MAAN MEITÄ KOKOUKSIIN
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Namusetä Antti Tolppanen

CTO  Juuso Lappalainen

Tietskarijengi  Axel Cedercreutz
  Vili Kurppa
  Ville Vuorenmaa

PizzaOravat Jesse Palo
  Matti Talvela

Hyvinvointi- Cecilia Berg
gurut  Mari Hirvi

Vuosijuhlati - Hanna Hämäläinen
rehtöörit Katri Saarinen

Vuosijuhla-  Roosa Laurikainen
toimikunta Atte Makkonen

Hallituksen lisäksi killan toimintaa ja elinvoi-
maisuutta edistävät toimihenkilöt. Toimihenki-
lövirkojen skaala on laaja, ja yleinen tavoite 
onkin ilahduttaa sinua ja muita kiltalaisia mu-
kavan monipuolisesti. Esimerkiksi IE:n apuna 
toimii pikku-IE, sitseillä juhlakansaa laulatta-
vat lukkarit ja killan liikunnallisuudesta vastaa-

vat Hercules ja Xena. 

Älä anna erikoisilta kuulostavien nimikkeiden 
hämätä sinua, esittelyssä on joukko sangen 
toiminnallista porukkaa. Vaikka ensi syksynä 
et päätyisikään hallituksen jäseneksi, on erit-
täin todennäköistä, että löydät itsesi uusien 

toimihenkilöiden joukosta.

Viereisellä sivulla mainittujen toimihenkilöiden 
lisäksi tänä vuonna killassa puuhaa myös ah-
kera juhlavuotta valmisteleva  20v - valmis-
telutoimikunta ja Athenen 20v - historiikkia 
tekevä toimikunta.

  Venla Pesonen
  Iines Vuorjoki

TEK-kiltayhdys- Katri Saarinen
henkilö
Pikku-IE  Aili Hukka
  Sini Hölsä
  Markus Ihamuotila
  Antti Kari-Koskinen
  Roosa Kujanpää
  Samuel Moawad

Abinaattorit Hanna Hämäläinen
  Tuuli Metsäkoivu

Abinat  Aura Kiiskinen
  Anni Kivilaakso
  Atte Mäkinen
  Ella Palo

Alumnisuhde- Niina Arvila
vastaavat Jesse Palo

ISOvastaava Atte Makkonen

Valokuvaajat Roosa Kujanpää
  Atte Makkonen
  Atte Mäkinen
Estiem - 
Responsible  Katri Mäki-Kullas
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ISOhenkilöt

Heippa!

Edessä odottaa uusi ja tuntematon elämä, 
mutta yksi asia on varmaa, nimittäin ISO-
henkilöt on sua vastassa heti alusta lähtien 
ja tekee sun koulun aloituksesta iisin. Mei-
kä on Atte ja oon Athenen ISOvastaava. 
Mun tehtävänä on huolehtia, että meidän 
killan ISOt suoriutuvat tehtävästään tör-
keen hyvin eli pitävät susta todella hyvää 
huolta!

Kaksi vuotta sitten olin saanut opiskelu-

paikan infolta, enkä tuntenut ketään sieltä 
ennestään. Otaniemi ei ollut yhtään tuttu 
paikka mulle, enkä oikeastaan tiennyt 
yhtään mitä odottaa. Vähän jännitti mitä 
syksy tuo tullessaan, mutta odotin myöskin, 
että pääsisin tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
näkisin viimein millaista opiskelijaelämä 
on. Kun luin phukisopasta kaksi vuotta sit-
ten, tuli heti fiilis, että syksystä tulee mah-
tava ja kaikki menee hyvin. En olisi voinut 
olla enempää oikeassa ja aivan varmasti 
sullekin käy niin.

Yksi iso asia mikä teki opiskeluiden aloit-
tamisesta huolettoman oli ISOt ja heidän 
lämmin vastaanottonsa. Tänä vuonna meil-
lä on ihan superit ISOt ja heiltä voi kysyä 
ihan mitä tahansa ja sua autetaan aivan 
varmasti mielellään. ISOt ovat pääsään-
töisesti toisen vuoden opiskelijoita, jotka 
ovat halunneet lähteä tekemään sun phuk-
sivuodesta yhtä mielettömän kuin omas-
taan. Lisäksi mukaan on halunneet lähteä 
vanhempia opiskelijoita eli phabuISOja. 
Heillä on kokemusta opiskelusta hieman 
enemmän ja ovat todennäköisesti ensikos-
ketus killan vanhempiin opiskelijoihin.

Huoli siis pois, sillä sua on vastassa heti 
varaslähdöstä asti ihan timanttiset ISOt. 
Mä, ISOt ja muut kiltalaiset ei kyllä mal-
tettaisi odottaa millään syksyyn asti, jotta 
päästään tapaamaan sut! Mutta hei, nauti 
nyt kesästä, niin syksyn alussa nähdään! 
:-)

Atte Makkonen 
Athenen ISOvastaava

ISOryhmä 1

Julia Korhonen
“If at first you don’t 
succeed, destroy all 
evidence that you 

tried.” 

Kasper Nurminen
“Elämä on liian 

tärkeää otettavaksi 
vakavasti”

Emma Kankkunen
“When life gives you 

lemonade, make 
lemons.”

Joonas Rasa
“Sometimes lose, 

always win.”
-Toomas Peterson

Tsekkaa seuraavilta 
sivuilta millaisia 

tyyppejä on syksyllä 
sua vastassa!

Roosa Kujanpää
“Seura tekee 
kaltaisekseen”

Mari Hirvi
“Toiset purjehtivat hi-

taasti ja toiset nopeas-
ti ja jotkut keikahtavat 

kumoon.”
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ISOryhmä 2 ISOryhmä 3

Sini Hölsä
”Jos tavottelee 

tähtiä, voi pudota 
parvekkeelta.”

Sanni Lares
“It’s a sword, 

they’re not meant 
to be safe.”

Aura Kiiskinen
“Parempi myöhässä 
ku ei ollenkaan.”

Inkeri Rouvinen
“Hitaasti lämpe-

neväkin on 
lämmin.”

Katariina Korolainen
“Yksinään ei ku-
kaan nauti edes 

näkinkengästään”

Riikka Eskolainen
“Huominen on aina 

tulevaisuutta.”

Ella Palo
”Nuorena nukut-
taa, vanhana 

väsyttää.”

Anni Kivilaakso
“Ei oo ees niin 

paha.”

Markus Ihamuotila
“Aijaa, oliks meil 
tähän joku dress-

code?”

Samuel Moawad
“Se mikä ei tapa, 

ni siihen ei kyl 
kuole.”
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ISOryhmä 4 PhabuISOt

Elena Rima
“Love the problem 
not the solution.“

Ella Huttunen
“Ole kuin protoni, 
aina positiivinen.“

Atte Mäkinen
“Fake it till you 

make it.”

Aili Hukka
“Excellent crisp”

Veera
Vimpari

Niklas
Hellström

Alexia
Leimu

Timo
Luukkola

Katri
Mäki-Kullas

Robert
Kokkola

Katri
Saarinen

Joel
Lappalainen

Satu Reijonen
“Ammattinimike: 

Grilli”
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IE

Hei sinä ihana uusi phuksi!

Me olemme Athenen isäntä ja emäntä, eli 
uuden kiltasi IE:t Miska ja Jessica. Yhdes-
sä olemme vastuussa kiltamme erinäisistä 
tapahtumista ja juhlista, kuten sitseistä, 
saunailloista, silliksistä ja muista mahta-
vista kemuista (ei kannata stressata jos 
kaikki termit eivät heti kuulosta tutuilta). 
Tämän lisäksi osallistumme päivittäiseen 
hallitustyöhön omalla panoksellamme At-
henen hallituksen jäseninä. Tärkeimpänä 
tukenamme meillä on kuusihenkinen iha-
na pikkuIE-tiimi, joka pitää huolta sekä 
IE-parin että juhlijoiden hyvinvoinnista itse 
samalla hauskaa pitäen - onhan keittiössä 
aina parhaat bileet. Tulet luultavasti näke-
mään meitä paljon koko orientaatioviikon 
aikana, ja ensi kerran pääset tapaamaan 
meitä jo varaslähdössä.

Sitsikulttuuri saattaa olla sinulle täysin uusi 
juttu, tai sitten olet ehtinyt tutustua siihen 
jo jossain muualla. Kannattaa tulla roh-
keasti mukaan; monelle sitseillä käynti on 
yksi opiskelijaelämän hauskimmista asi-

oista, jossa pääsee 
nauttimaan hyvästä 
ruoasta, juomasta ja 
seurasta viihdyttävien 
lukkareiden eli laulunjoh-
tajien johdolla. Sitsit anta-
vat mahdollisuuden tutustua 
täysin uusiin ihmisiin jopa 
kilta- ja ainejärjestörajojen 
yli. Olemme järjestäneet sitsejä 
muun muassa viestinnän, markki-
noinnin, arkkitehtuurin, tuotantotalou-
den ja muotoilun opiskelijoiden kanssa, 
ja heidän kanssaan yhteistyö onkin jatku-
nut tiiviinä. Maaliskuussa pääsimme myös 
kestitsemään rakkaiden kiltalaistemme su-
kulaisia, jotka innokkaasti ottivat vastaan 
ensikosketuksen athenelaiseen teekkarisit-
sikulttuuriin. 

Meidän juhliimme ovat tervetulleita kaikki 
juuri sellaisina kuin ovat. Tärkeintä on, että 
juuri sinä viihdyt täällä, ja sen takia kiltam-
me järjestääkin tapahtumia moneen läh-
töön. Jokainen voi myös itse halutessaan 
kehittää kiltatoimintaa eteenpäin, ja syk-

syllä järjestettä-
vissä killan vaaleissa si-
nullakin on mahdollisuus hakea vaikkapa 
pikkuIEksi! Kaiken kaikkiaan odotamme 
innolla saapumistasi, sekä koko killan että 
IE-tiimin voimin. Varaslähdössä nähdään!

Lämmöllä ja rakkaudella,
 

Isäntä ja Emäntä
Miska ja Jessica

MEIDÄT LÖYTÄÄ USEIN 
TISKIN TOISELTA 
PUOLELTA :)
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HERCULES & XENA

Heipähei!

Tervetuloa infolle ja tuhannesti onnea, 
olette tehneet aivan mahtavan päätöksen! 
Me olemme Markus ja Elena, kiltamme 
liikuntavastaavat Hercules ja Xena. Mei-
dän tehtävämme on varmistaa, että koko 
kilta pääsee opiskelurientojen ohella 
nauttimaan ja pitämään hauskaa myös lii-
kunnan parissa. Järjestämme läpi vuoden 
liikuntatapahtumia, joihin kaikki kiltalaiset 
ovat tervetulleita taitotasosta riippumatta. 
Ensimmäisenä tapahtumana onkin heti 
orientaatioviikolla Phuksit vs Phabut -phu-
tismatsi, jossa te uudet phuksit pääsette 
haastamaan kokeneemmat opiskelijat täs-
sä perinteisessä mittelössä. Phabut taisivat 
meidän vuonnamme viedä voiton, mutta 
ehkä vanhuus on nyt jo alkanut painaa. 
Tulos ei kuitenkaan ole tärkeintä, vaan yh-
dessä tekeminen ja toisiin tutustuminen! Al-
kusyksystä päästään myös kilvoittelemaan 
Athenen olympialaisissa, joissa kiltalaiset 
pääsevät ottamaan mittaa toisistaan pe-
rinteisissä (ja ei niin perinteisissä) urheilu-
lajeissa.

Järjestämme säännöllisen epäsäännöllises-
ti myös erilaisia lajikokeiluja, joissa pääs-
tään yleensä kokeilemaan vähän erikoi-
sempia lajeja. Syksyllä starttaavat myös 
keväälle asti jatkuvat teekkarisarjat, joissa 
Athenen joukkue Ethana (:D) on perintei-
sesti ollut edustamassa kaikissa lajeissa: 
salibandyssa, futsalissa, lentopallossa ja 
koripallossa! Peleissä on aina rento mei-
ninki, vaikka joskus saakin juosta itsensä 
ihan puhki. Kannattaa lähteä rohkeasti 
mukaan pelailemaan ja tutustumaan uusiin 
mahtaviin tyyppeihin  - Ethanan peleissä 
on aina hauskaa!

Otaniemi tarjoaa myös itsessään paljon 
mahdollisuuksia liikkumiseen. Yliopiston 
liikuntakeskus Unisport tarjoaa niin kunto-
salin, kuin kaikkea ryhmäliikuntatunneista 
joogaan ja erilaisiin kursseihin. Unispor-
tilta löytyy myös ilmaisia treenivuoroja 
teekkarisarjojen lajeista, joihin kannattaa 
ehdottomasti mukaan palloilemaan! Unis-
port on luonnollisesti hyvin opiskelijaystä-
vällinen hinnoiltaan, ja siellä törmääkin 
usein tuttuihin. Samalla kortilla voi käyttää 

myös muita Unisportin toimipisteitä, jotka 
sijaitsevat Helsingissä Töölössä, Kluuvis-
sa, Meilahdessa sekä Kumpulassa. 

Otaniemestä löytyy myös biitsikenttä, ur-
heilukenttä ja talvisin ulkojäät.  AYY eli Aal-
to-yliopiston ylioppilaskunta tarjoaa myös 
runsaasti erilaisia liikuntamahdollisuuksia. 
Otaniemessä toimii lukemattomia erilaisia 
urheiluyhdistyksiä, joiden toimintaan on 
helppo hypätä mukaan - miltä kuulostai-
si esimerkiksi amerikkalainen jalkapallo, 
cheerleading, boulderointi, kamppailulajit 
tai mikä vain tanssilaji breikistä flamen-
coon ja nykäristä tankotanssiin? Meiltä 
saa kysyä mitä vain, milloin vain: löydät 
meidät niin facebookista kuin kiltahuoneel-
ta suunnittelemasta urheilutapahtumia (kat-
so: myöhästymässä dediksistä).

Nauti loppukesästä, mutta älä sure sen 
loppua; paras on vielä tulossa.
Nähdään syksyllä!

Markus Ihamuotila & Elena Rima,
Hercules & Xena

LIITY ATHENEN LIIKUNNALLISEEN FB-RYHMÄÄN NI-MELTÄ ETHANA
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6. Tule varaslähtöön!
Me ISOt odotetaan jo innolla teidän ta-
paamista. Varaslähdössä pääset tutustu-
maan opiskelukavereihisi, meihin ISOihin 
sekä phuksikapteeni Makeen jo ennen 
orientaatioviikkoa rennoissa merkeissä. 
Tästä se lähtee!

terveisin,
tupsuphuksit ja ISOt

Katariina ja Atte

* OLOhuone, tuttavallisemmin Olkkari on Athenen 
kiltahuone, ydinpesäke ja koti, joka ilmaisen kah-
vin ja pehmeiden sohvien lisäksi tarjoaa paikan 
tehdä yhdessä kouluhommia tai rentoutua 
pleikan ääressä. Täällä moni naama tulee 
vuoden mittaan tutuksi.
 

TUPSUPHUKSIEN TERVEISET

Rakas phuksi,

Tässä vaiheessa voi olla vaikea tietää tai 
edes arvata, mitä infolaisuus pitää sisäl-
lään – yliopiston nettisivuilta, mahdollisilta 
infolaisilta tutuilta ja tästäkin oppaasta saa 
jo monta kuvaa samasta asiasta. Olimme 
viime vuonna samassa tilanteessa kuin 
sinä nyt tätä opasta lukiessasi, ja halusim-
me nostaa esiin pari pointtia, jotka olisim-
me silloin halunneet kuulla.

1. Info on cool
Ihan oikeasti. Jos et vielä kilistellyt onnit-
telulasillisella tai ostanut itsellesi kukkia, 
nyt on hyvä hetki. Täällä opiskellessa olet 
paitsi hyvässä seurassa, myös yhden rele-
vanteimman ja yleispätevimmän opintoko-
konaisuuden äärellä. Ei ihan huono!

2. Infolainen ei koskaan ole yksin
Syyskuun alun vasta mukavasti kutkutelles-
sa vatsanpohjassa on hyvä muistaa, että 
sekä yliopisto että Athene ohjaavat teitä 

matkallanne teekkareiksi kaikella mahdol-
lisella tuella. Toisten phuksien, kipparin, 
ISOjen ja yliopiston henkilökunnan lisäksi 
kysymyksiä voi esittää myös kenelle tahan-
sa Olkkarilla* hengaavista athenelaisista. 
Nyrkkisääntönä voi pitää, että Olkkarilta 
löytyy apua lähes kaikkeen – ja vaikkei, 
löytyy takuuvarmasti ainakin vahva yritys 
auttaa. 

3. Don’t judge a book by its cover
Koska meitä on moneen junaan, suositte-
lemme lämpimästi saapumaan kampuk-
selle uteliaisuudella ja avoimin mielin. 
Yliopisto-opintoihin siirtyessä on hyvä hetki 
päästää irti vanhoista rooleista ja antaa 
niin itselleen kuin muille mahdollisuus aloit-
taa puhtaalta pöydältä: aika varmasti, 
soveltuvuuskokeenkin ansiosta, ympäriltä 
löytyy äkkiä koko joukko avoimia, uteliaita 
ja fiksuja tyyppejä.

Sama koskee myös opintoja: vaikka jokin 
kurssi ei heti alkuun tuntuisi omalta, ei kan-
nata säikähtää. Monialaisuus ja vähän 

epämieluisampienkin aineiden kanssa 
toimeen tuleminen antaa lopulta yllättä-
viä taitoja elämässä pärjäämiseen noin 
yleensä. (Tämä ei tietenkään tarkoita, et-
tei opinnoista saisi myös innostua – moni 
löytääkin itsestään koodarin tai viestintä-
haukan, ja nauttii täysin rinnoin.)

4. Kilta on kiva, ja muuallakin on kivaa
Syksy on täynnä uutta ja ihmeellistä, ja 
mielettömien phuksikavereiden lisäksi uu-
sia tuttavuuksia, harrastuksia ja intohimoja 
voi löytää yliopiston lukuisista tapahtumis-
ta ja kerhoista. Jos intoa riittää, voi jo ke-
sällä kurkistaa löytyykö omaan harrastuk-
seen liittyen jotain opiskelijakokoonpanoa 
– aika varmasti löytyy.

5. Infon kaltaiselle, laaja-alaiselle tut-
kinnolle ei ole yhtä oikeaa määritelmää
… joten keksi itse paras tiivistelmäsi ja jaa 
sitä surutta sukujuhlissa ja kaveripiirissä. 
(Esim. “sillanrakentaja”, “tekniikka” ja “ih-
minen” ovat hyviä avainsanoja)

KATARIINAJA ATTE OLI VIIME VUONNA SAMASSA TILAN-TEESSA KUN SÄ NYT!
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WANHAKIN JAKSAA

Moi phuksi!

Ensinnäkin, kaikki tämän oppaan hehkuttavat tekstit ovat totta. Kyllä, 
tää on niin siistiä. Infolla opiskelu ja Athene-yhteisö ovat olleet mi-

nulle elämän parhaita juttuja ja toivon, että se on sitä myös teille. 
 
Nyt kun saatiin hehkutus alta pois, niin voin omassa tekstissäni 
keskittyä vanhemman tieteenharjoittajan viisasteluun. Huom. 
tämä tosiaan on viisastelua, joten suhtautukaa tähän tietyllä 
varauksella. 

Kun te tulette opiskelemaan Aalto-yliopistoon, te liitytte 
yliopiston akateemiseen yhteisöön. Akateeminen yhtei-
sö koostuu kaikista Aallon opiskelijoista, professoreista, 
tutkijoista ja opettajista, sekä muusta henkilökunnasta. 
Te olette yhteisön nuorimpia jäseniä, mutta kuitenkin 
yhteisön tasavertaisia jäseniä. Vanhemmat opiskeli-
jat ovat vain vanhempia opiskelijoita, eikä opiske-
lijoiden välillä ole hierarkiaa. He sattumoisin ovat 
olleet täällä pidempään ja sitä kautta he ovat ehti-
neet oppia jo jonkin verran erilaisia asioita. Kaikki 
ovat yliopistossa yhtä tarkoitusta – eli oppimista 
– varten. Kun sen pitää mielessä pääsee pitkälle. 
Yliopistossa opiskelijat eivät ole asiakkaita, jotka 
vastaanottavat opetusta ja joille tieto kaadetaan 
päähän. Oppimisesta tapahtuu yhteistyössä mui-

den kanssa, siitä joutuu itse kantamaan 
vastuun ja se on vapaaehtoista. 

Yliopisto ei ole ammattikoulu. Te ette ole 
opiskelemassa ammattiin, vaikka siltä 
saattaa jossain vaiheessa tuntua. Te olet-
te opiskelemassa itseänne ja maailmaa 
varten. Hyödyntäkää siis Aalto-yliopiston 
tarjoamat mahdollisuudet ja laajentakaa 
maailmankuvaanne. Tehkää tiedettä ja 
taidetta, yrittäkää muuttaa maailmaa pa-
rempaan suuntaan ja kasvakaa ihmisinä. 
Oppikaa kulttuureista, lähtekää vaihtoon 
toiselle puolella maailmaa ja ystävystykää 
kansainvälisten opiskelijoiden kanssa.

Yliopisto-opinnot ovat vaativia. Välillä 
tekemistä saattaa kasaantua liikaa ja se 
saattaa johtaa ylikuormittumiseen. Pitäkää 
siis itsestänne huolta ja tunnistakaa ne it-
selle tärkeät energiaa tuovat harrastukset 
ja muut jutut, ja pitäkää niistä kiinni. Lisäk-
si, jos oikeasti tuntuu pahalta, niin teillä on 
ympärillä ystäviä ja yliopiston tarjoamaa 
apua ihan phuksikapteenista ja YTHS:stä 

lähtien. On täysin okei sanoa ääneen, 
että nyt ei jaksa. Kun sen tunnistaa voi ti-
lannetta lähteä korjaamaan.

Kannattaa epäonnistua ja vaihtaa suun-
taa. Info-opintojen alussa on paljon ohjel-
mointia ja minäkin luulin aluksi, että minus-
ta tulee isona koodari. Se ei kuitenkaan 
loppujen lopuksi tuntunut omalta jutulta ja 
vaihdoin suuntaa enemmän tuotantotalou-
den suuntaan ja ajattelin, että voisin tehdä 
vaikka liikkeenjohdon konsultin hommia. 
Sekään ei lopulta sitten napannut, mutta 
myöhemmin yhdessä kesätyössä päädyin 
tekemään ihan sattumalta käyttäjäkes-
keistä suunnittelua ja se vasta oli se juttu, 
joka viimeinkin tuntui omalta. Sen kesän 
jälkeen vaihdoin taas opintojen suuntaa 
suunnittelun puolelle ja sillä tiellä jatkoin 
loppuun asti. Seuraavaksi teen niitä hom-
mia valmistumisen jälkeen työkseni. Epä-
onnistumisista ja harhapoluista oppii. In-
fon laajasta näkökulmasta luulisi jokaisen 
tänne asti päätyneen löytävän jotain kiin-
nostavaa. Etsikää siis oma tienne. Älkää 

odottako valmiita vastauksia ja valmista 
seurattavaa polkua, vaan kiinnostukaa ja 
rakentakaa omanne. Infolta valmistuessa 
olette niin etuoikeutetussa asemassa, että 
löydätte kyllä osaamisellenne sopivaa ja 
innostavaa tekemistä, kunhan vain jaksat-
te etsiä sitä.

Lähtekää tekemään hommia yhteisön hy-
väksi. Ottakaa vastuuta ja kantakaa se. 
Tutustukaa eri alojen opiskelijoihin ja 
oppikaa arvostamaan muiden erilaista 
osaamista ja näkökulmia. Aalto-yhteisö 
tarjoaa maailman parhaat mahdollisuudet 
puuhailla kaikenlaista opintojen ohella. 
Loppujen lopuksi varmastikin puolet siitä, 
mitä olen yliopistourani aikana oppinut, 
on tullut kaikkialta muualta kuin kursseilta. 
Ja se on ollut todella hauskaa. 

Tervetuloa yhteisöön, nauttikaa kesästä ja 
nähdään syksyllä killan tapahtumissa! 
 

Mikko Latva-Käyrä
Infophuksi ’11

Mikko on puuhaillut paljon eri puolilla Aaltoa. Hän on ollut mm. 
AYY:n, Athenen ja TOKYO:n hallituksissa ja istunut vuosia hal-
linnon opiskelijaedustajana yliopiston päätöksentekoelimissä 

tekemässä Aallosta parempaa paikkaa meille kaikille.
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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

Yhdistä pisteet.
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MIKÄ INFO?

Monialaisen osaamisen myötä infolaiset 
ovat työelämässä haluttua porukkaa, ja 
infolaisten työllistymisasteen huhutaankin 
olevan huikeat 100%. Informaatioverko-
stoista voi päätyä oman mielenkiinnon 
ja opintojen perusteella laidasta laitaan 
erilaisiin tehtäviin. Tutkinto antaa pohjan 
työskentelylle niin pienissä yrityksissä, 
joissa vähän kaikesta ymmärtäminen aut-
taa, kuin suurissa organisaatioissa, joissa 
tarvitaan ymmärrystä organisaatioista ja 
asioiden suhteista toisiinsa. Infolaisia on 
päätynyt ainakin liikkeenjohdon konsult-
eiksi, palvelumuotoilijoiksi, IT-konsulteiksi, 
käyttöliittymäsuunnittelijoiksi ja startup-
yrittäjiksi. Ei huolta, vaikka et aivan sa-
man tien saisikaan kiinni siitä, mitä tulet 
infolla opiskelemaan. Se tulee varmasti 
selkiytymään, vaikka ensimmäisinä vuosi-
na informaatioverkostojen kokonaiskuvan 
hahmottaminen voikin tuntua vaikealta. 
Varmaa on myös se, että edessäsi on 
upeita vuosia niin opintojen kuin opis-
kelijaelämänkin parissa, ja pääset 
tekemään ja oppimaan paljon sell-
aista, jota et vielä osaa kuvitel-

lakaan! Lisätietoa kurssitarjonnasta löydät 
netistä. Jos jokin opinnoissa askarruttaa, 
älä epäröi olla yhteydessä minuun, kil-
lan opintovastaavaan, tai koulutusohjel-
mamme opintosihteeriin tai -suunnittelijaan 
sähköpostitse tai kasvotusten. Vielä kerran 
onnittelut infolle pääsystä, ja nähdään 
syksyllä!

Ihanaa loppukesää!

Ilona Rahnasto
Opintovastaava

siellä majailevat vanhemmat infolaiset aut-
tavat myös mielellään. Fiksuja ja mukavia 
ihmisiä et siis pääse infolla pakoon!

Info-opintojen moninaisuuden vuoksi on 
vaikeaa määritellä infolaiselle selkeä 
ydinosaaminen. Oikeaa vastausta ei ole, 
mutta itse koen sen muodostuvan jostain 
kokonaisuuksien hahmottamisen sekä tek-
niikan, talouden ja ihmisen leikkauksesta. 
Infolaiset pystyvät myös omaksumaan 
isompia aihealueita lyhyessäkin ajassa, ja 
tämä auttaa usein selviytymään uusista ti-
lanteista ja haasteista pelottomasti. Kunkin 
infolaisen konkreettinen ydinosaaminen 
muodostuu kuitenkin lopulta omien in-
tressien mukaan. Infolainen pääsee pe-
rusopinnoissaan opiskelemaan todella 
laaja-alaisesti, mutta sivuaineen, vapaav-
alintaisten opintojen ja maisteriohjelman 
avulla perehtymään syvemmin itseään 
eniten kiinnostaviin aiheisiin. Opintojen ei 
tarvitse myöskään rajoittua Aallon opintoi-
hin, vaan kursseja voi käydä esimerkiksi 
myös Taideyliopiston tai Helsingin yliopis-
ton puolelta.

oPISKELI-

JoILLE noPaT 

TarKoITTaa 

oPInToPISTEI-

TÄ

Tervehdys infophuksi!

Aivan aluksi suuret onnittelut in-
formaatioverkostoille pääsystä 
minunkin puolesta! Ei voi tosiaan 
liikaa toitottaa sitä, miten siistiä 
infolla opiskelu ja oleminen on. 
Tulet tulevien vuosien aikana 
oppimaan enemmän kuin uskot-
kaan ja luomaan elinikäisiä 
ystävyyssuhteita. Mutta mistä 
informaatioverkostoissa oik-
eastaan onkaan kyse, mitä 
täällä opiskellaan, ja mitä 
meistä tulee isona?

Ennen vuosituhannen vaih-
detta havahduttiin yhteiskun-
nan koko ajan kasvavaan 
tarpeeseen moniosaajille, 
jotka ymmärtävät niin tietotek-
niikkaa, taloutta kuin ihmistäkin. 
Informaatioverkostot – eli tut-

tavallisemmin info – perustettiin 
vastaamaan juuri tähän tarpee-

seen, ja meiltä valmistuukin diplo-

mi-insinöörejä, jotka ymmärtävät kaikkia 
kolmea alaa ja pystyvät toimimaan ikään 
kuin tulkkina niiden välillä. Yhä digital-
isoituvassa ja murrosta elävässä tietoy-
hteiskunnassa meille infolta valmistuville 
löytyy kysyntää erilaisista organisaatioista 
nyt ja tulevaisuudessa.

Heti ensimmäisenä opiskeluvuonna 
pääset syventymään mitä erilaisimpiin 
aihepiireihin kuten ohjelmointiin, vi-
estintään, tuotantotalouteen, filosofiaan 
ja matematiikkaan. Monialaisuus koros-
tuukin opinnoissa jatkuvasti, ja siirtymällä 
aiheesta toiseen nopealla aikataululla in-
folaiset omaksuvat myös tärkeän – omasta 
mielestäni ehkä jopa tärkeimmän – kyvyn 
nopeaan oppimiseen. Uutta asiaa ja 
uusien opiskelumenetelmien opettelua on 
siis luvassa paljon, mutta onneksi yksin 
ei tarvitse puurtaa. Ryhmätöiden myötä 
kurssikaverit tulevat nopeasti tutuiksi, ja 
jo ensimmäisen syksyn aikana omasta 
vuosikurssista tulee tiivis porukka ja hyvä 
tukiverkosto. Monesti muitakin tehtäviä 
tulee ratkottua yhdessä kiltahuoneella, ja 

Infolaiset työllistyvät mitä erilaisimpiin yrityksiin ja ammat-
teihin. Tyypillisimpiä infolaisten ammatteja ovat esimerkiksi 
palvelumuotoilija, ohjelmisto- tai käyttöliittymäsuunnittelija 
ja konsultti. Infolaiset ovat haluttuja työelämässä, ja 
esimerkiksi koodaushommia voi 
saada jo ensimmäisen 
opiskeluvuoden 
jälkeen!
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TERVETULOA TEKNIIKAN 
AKATEEMISTEN YHTEISÖÖN
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan! Edessäsi on todennäköisesti elämäsi parhaat  
vuodet. Ota kaikki irti opiskeluajastasi ja teekkariyhteisöstä. 
 
Tekniikan akateemiset TEK on sinun etu- ja palvelujärjestösi. Meitä on noin 20 000 teekkaria, arkkitehtiopiskelijaa 
ja matemaattis-luonnontieteellisen alan yliopisto-opiskelijaa sekä noin 50 000 näiltä aloilta valmistunutta.
 
TEKin opiskelijajäsenenä saat maksutta lähes kaikki TEKin edut ja palvelut. Tarjolla on muun muassa kesätyöpai-
kkoja, työnhakuohjeita, koulutuksia, verkostoitumistapahtumia, palkkaneuvontaa, työsuhdeneuvontaa, ammattile-
htiä sekä paljon etuja ja alennuksia.

Liity jo nyt:   

   www.tek.fi/liityopiskelija 
 
 

Terveisin,

Pekka “Pege” Pirkola
opiskelijayhdyshenkilösi
pekka.pirkola@tek.fi
+358 45 674 6792
Telegram: Tykittaja

JÄSENEDUT JA PALVELUT: 
www.tek.fi/jasenedut

Tule tekemään Teekkarispeksiä
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Avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit  –  teekkarispeksi.fi

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



36 37

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 erik-
seen teitä varten 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 pakottamat-
ta heitä konemaiseen yksitoikkoisuuteen 
tai tekoälyn orjiksi.

Monitieteisen opiskelun vaarana on, että 

lopulta tietää liian paljosta liian vähän. 
Varsinkin alkuvaiheessa voi tuntua siltä, et-
tei tälle kaikelle perusteorialle ole mitään 
käyttöä. Älkää siitä lannistuko. Aikanaan 
ehditte vielä erikoistuakin. Silloin etunan-
ne on syvempi ymmärrys siitä, miten 
oma alanne liittyy kaikkeen muuhun. 
Heti syksyllä alkava tiivis ohjelmoin-
tikurssikaan ei ole nörttimäisyyttä 
vaan auttaa ymmärtämään kuin-
ka tekniikkaa käytetään ihmisten 
parhaaksi. Älkää siis luovuttako, 
vaikka opiskelu tuntuisi työläältä. 
Ilmaisia lounaitahan ei ole, mutta 
kaikki Infolta valmistuneet ovat löy-
täneet mielenkiintoisen työpaikan. 
Tulevaisuuden työelämässä yhä 
tärkeämpää on joustava kyky hypä-
tä nopeasti uuden aiheen kimppuun. 
Siksi tärkeintä on oppia oppimaan.

Aallosta on puhuttu huippu- tai innovaa-
tioyliopistona. Huipulle pyrkiminen tarkoit-
taa, että emme tyydy vain keskinkertaisuu-
teen vaan haluamme muuttaa maailmaa 
tieteen ja taiteen keinoin. Tieteellinen 

ajattelu on uteliaisuutta ja sinnikkyyttä, 
halua ottaa perusteellisesti selvää 

asioista ja luoda uutta tietoa. 
Pitäkää tavoitteet korkealla. 

Moni teistä ehkä kiinnostuu 
siinä määrin, että jatkaa 
opintojaan perustutkin-
non jälkeen tohtorikou-
lussa.

Innovaatio puoles-
taan tarkoittaa talou-
dellisesti hyödynnet-
tyä keksintöä, jossa 
ratkaiseva luova oi-
vallus voi koskea tek-
nistä tuotetta, sen 
käyttöä, valmistusta, 
markkinointia tai liike-

toimintaa. Luovuutta, 
joka kukoistaa eri alojen 

kohdatessa, pyritään edis-
tämään myös Informaatio-

verkostojen monitahoisella kou-
lutuksella. Käytännössä luovuus 

tarkoittaa ennen kaikkea uteliasta 
asennetta ja halua etsiä aina uusia, en-

tistä 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.

Oma-aloitteinen toiminta voi saada ai-
kaan hämmästyttäviä tuloksia. Hiljattain 
perustettu vanhempainyhdistys, Athene An-
gels, järjesti viime vuonna keräyksen, jolla 
rahoitettiin uusi professuuri Infolle! Toimen 
haltijaa ei ole vielä lopullisesti päätetty, 
mutta hän aloittanee syksyllä yhtä aikaa 
teidän kanssanne. Kertokaa tästä vanhem-
millenne, niin hekin voivat liittyä mukaan 
yhteisöön.

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). Tulevana syksynä koulus-
samme alkaa myös uusi englanninkielinen 
kandidaattiohjelma, jotka tarjoaa pääai-
neen Data Science –alueelle. Tarjoamme 
jatkoa varten kuusi maisteriohjelmaa sekä 
kansainvälisiä yhteisohjelmia, mm. Euro-
pean Institute of Technologyn (EIT) verkos-
tossa. Koulun hakukohteet ovat tekniikan 
ja luonnontieteiden alan halutuimpien jou-

kossa 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 

DEKAANIN TERVEHDYS

ja sujuvuuteen. Tekniikan kandidaatin tut-
kinto on lyhyt, mutta huomaat voivasi itse 
pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti 
mukaan kansainväliseen yliopistoyhtei-
söön, jossa erilaiset kulttuurit kohtaavat 
laboratorioissa, luentosaleissa, ryhmätöis-
sä ja kampuksen arjessa. Aalto-yliopisto 
tukee ja kannustaa vaihto-opiskelua ulko-
mailla mm. erilaisten yhteistyöverkostojen 
ja stipendien avulla. Tämä mahdollisuus 
kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen 
kannattaa käyttää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri 
muutos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, 
koska opiskelija on itsenäinen ja 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
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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 125 vuotta. Pääl-
lisin puolin se muistuttaa tavallista ylioppi-
laslakkia, mutta sen kuusi kulmaa, musta 
tuuhea tupsu ja hammasrataskokardi vies-
tivät kaukaa kantajansa arvokkuudesta.

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

MK
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TF

FUKSIMAJURI
[AS]

Otaniemessä on paljon muitakin kuin vain 
me. Kiltoja, korkeakouluyhdistyksiä ja osa-
kuntia on yhteensä 13 (including us!). Teek-
karien lisäksi kylterit majailevat Otaniemen 
kampuksella dollarinvihreissä haalareissaan, 

ja tänä vuonna myös kaikki taiteiden kor-
keakoulun ARTSin opiskelijat siirtyvät Ota-
niemeen. Saatatkin ehkä tuntea jo valmiiksi 
jonkun, joka kantaa jotakin yllä olevista haa-
lareista, tai tulee ensi syksynä kantamaan. Ja 

jos et vielä tunne, niin tulet kyllä varmasti tutus-
tumaan ensi syksyn ja kevään aikana! Kuten 
jo moneen otteeseen todettua, kannattaakin 
siis lähteä avoimin mielin tutustumaan myös 
muiden kiltojen jäseniin. Otaniemi on täynnä 

aivan huippua porukkaa, ja hauskaa saattaa 
löytyä nurkan takaa täysin tuntemattoman 
porukan kanssa. Ota tästä siis pieni sneak 
peek syksyn tulevasta värikirjosta, niin tiedät 
jo orientaatioviikolla kenen kanssa temmellät!

KATSO SANASTOSTA SIVUILTA 62-63 MITÄ MIKÄKIN LYHENNE TARKOITTAA!

PT
INKUBIO

ATHENE
ASTIK

PRODEKOFK
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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 eli Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat on ARTSin korkeakoulun 
opiskelijajärjestö. TOKYOn tärkeimpiä tehtäviä on valvoa opiskelijoid-
en etua korkeakoulussa ja tuoda artsilaisia yhteen. TOKYOn toimintaa 
pyörittää opiskelijoista koostuva hallitus, jonka päivät rullaavat edunval-
vontatyön, viestinnän sekä tapahtumien järkkäilyn parissa. Hallituksen 
apuna toimii komitea jonka jäsenet toimivat eri sektoreiden kuten tapah-
tumien tai kansainvälisyyden parissa tai esimerkiksi TOKYOn julkaisun 
Torso-lehden toimituksessa. Tämä joukko innokkaita tekijöitä pitää TO-
KYOn toiminnan joka vuosi jäsentensä näköisenä. 

TOKYO vaikuttaa yliopiston sisällä tiiviissä yhteistyössä Aallon järjestö-
jen ja korkeakoulun kanssa ja tuo esiin opiskelijoiden huolia ja toiveita. 
TOKYO tekee myös yhteistyötä artsilaisia työllistävien yritysten, ammat-
tiliittojen sekä Suomen muiden taideopiskelijoiden kanssa ja ajaa taide- 
ja suunnittelualojen opiskelijoiden oikeuksia myös laajemmin yhteiskun-
nassa.

ARTSin korkeakoulu on täynnä taitavia tyyppejä ja TOKYO haluaa mah-
dollistaa kaikkien käyttää kykyjään ja tuoda omaa osaamistaan esiin. 
Tästä esimerkkinä ovat erityisesti tuhansia kävijöitä keräävät kevät- ja 
joulumyyjäiset, joissa opiskelijat myyvät omaa tuotantoaan. TOKYO 
pitää jatkuvasti yllä ja kehittää ARTSin opiskelijakulttuuria. Tapahtumia 
on lukukauden avajaisbileistä vuoden kohokohtaan TOKYOn vuosijuhliin 
Maskeradiin, joka on myös samalla Suomen suurimmat naamiaiset. 

Fyysisesti löydät TOKYOn Otakaari 1:stä TOKYO Spacelta, opiskelijoid-
en kasvisravintola Kipsarista tai 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!

rakkaudella,

TOKYOn hallitus

T
O
K
Y
O tokyo.fi

@sheryltokyo

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

hallitus@tokyo.fi TO
KY

O 
eli

 Ta
ite

ide
n j

a s
uu

nn
itt

elu
n y

lio
pp

ila
at

 on
 A

RT
Sin

 ko
rk

ea
ko

ulu
n 

op
isk

eli
jaj

är
jes

tö
. T

OK
YO

n 
tä

rk
eim

piä
 te

ht
äv

iä 
on

 v
alv

oa
 o

pis
ke

lijo
id-

en
 e

tu
a 

ko
rk

ea
ko

ulu
ss

a 
ja 

tu
od

a 
ar

tsi
lai

sia
 y

ht
ee

n. 
TO

KY
On

 to
im

int
aa

 
py

ör
itt

ää
 op

isk
eli

joi
sta

 ko
os

tu
va

 ha
llit

us
, jo

nk
a p

äiv
ät

 ru
lla

av
at

 ed
un

va
l-

vo
nt

at
yö

n, 
vie

sti
nn

än
 se

kä
 ta

pa
ht

um
ien

 jä
rk

kä
ily

n 
pa

ris
sa

. H
all

itu
ks

en
 

ap
un

a t
oim

ii k
om

ite
a j

on
ka

 jä
se

ne
t t

oim
iva

t e
ri s

ek
to

re
ide

n k
ut

en
 ta

pa
h-

tu
m

ien
 ta

i k
an

sa
inv

äli
sy

yd
en

 p
ar

iss
a 

ta
i e

sim
er

kik
si 

TO
KY

On
 ju

lka
isu

n 
To

rso
-le

hd
en

 to
im

itu
ks

es
sa

. T
äm

ä j
ou

kk
o i

nn
ok

ka
ita

 te
kij

öit
ä p

itä
ä T

O-
KY

On
 to

im
inn

an
 jo

ka
 vu

os
i jä

se
nt

en
sä

 nä
kö

ise
nä

. 

TO
KY

O 
va

iku
tta

a y
lio

pis
to

n s
isä

llä
 ti

ivi
iss

ä y
ht

eis
ty

ös
sä

 A
all

on
 jä

rje
stö

-
jen

 ja
 ko

rk
ea

ko
ulu

n 
ka

ns
sa

 ja
 tu

o 
es

iin
 o

pis
ke

lijo
ide

n 
hu

oli
a j

a t
oiv

eit
a. 

TO
KY

O 
te

ke
e m

yö
s y

ht
eis

ty
öt

ä a
rts

ila
isi

a t
yö

llis
tä

vie
n y

rit
ys

te
n, 

am
m

at
-

til
iit

to
jen

 se
kä

 Su
om

en
 m

uid
en

 ta
ide

op
isk

eli
joi

de
n k

an
ss

a j
a a

jaa
 ta

ide
- 

ja 
su

un
nit

te
lua

loj
en

 op
isk

eli
joi

de
n o

ike
uk

sia
 m

yö
s l

aa
jem

m
in 

yh
te

isk
un

-
na

ss
a.

AR
TS

in 
ko

rk
ea

ko
ulu

 on
 tä

yn
nä

 ta
ita

via
 ty

yp
pe

jä 
ja 

TO
KY

O 
ha

lua
a m

ah
-

do
llis

ta
a 

ka
ikk

ien
 k

äy
ttä

ä 
ky

ky
jää

n 
ja 

tu
od

a 
om

aa
 o

sa
am

ist
aa

n 
es

iin
. 

Tä
stä

 e
sim

er
kk

inä
 o

va
t e

rit
yis

es
ti 

tu
ha

ns
ia 

kä
vij

öit
ä 

ke
rä

äv
ät

 k
ev

ät
- j

a 
jou

lum
yy

jäi
se

t, 
joi

ss
a 

op
isk

eli
jat

 m
yy

vä
t 

om
aa

 t
uo

ta
nt

oa
an

. T
OK

YO
 

pit
ää

 ja
tk

uv
as

ti 
yll

ä j
a k

eh
itt

ää
 A

RT
Sin

 o
pis

ke
lija

ku
ltt

uu
ria

. T
ap

ah
tu

m
ia 

on
 lu

ku
ka

ud
en

 av
aja

isb
ile

ist
ä v

uo
de

n k
oh

ok
oh

ta
an

 TO
KY

On
 vu

os
iju

hli
in 

M
as

ke
ra

dii
n, 

jok
a o

n m
yö

s s
am

all
a S

uo
m

en
 su

ur
im

m
at

 na
am

iai
se

t. 

Fy
ys

ise
sti

 lö
yd

ät
 TO

KY
On

 O
ta

ka
ar

i 1
:st

ä T
OK

YO
 S

pa
ce

lta
, o

pis
ke

lijo
id-

en
 ka

sv
isr

av
int

ola
 K

ips
ar

ist
a t

ai 
elo

ku
va

te
at

te
ri 

Ki
no

 S
he

ry
lis

tä
. K

aik
en

 
to

im
int

am
m

e 
yd

in 
on

 e
ht

ym
ät

ön
 ra

kk
au

s (
#t

ok
yo

lov
e) 

ko
ulu

am
m

e 
ja 

se
n o

pis
ke

lijo
ita

 ko
ht

aa
n. 

Jo
s s

iis
 sy

dä
nt

äs
i p

ain
aa

 jo
kin

, k
aip

aa
t t

ee
tä

 ja
 

sy
m

pa
tia

a t
ai 

ha
lua

t o
lla

 os
an

a t
oim

int
aa

m
m

e, 
ot

a y
ht

ey
ttä

!

ra
kk

au
de

lla
,

TO
KY

On
 ha

llit
us

T O K Y O
tok

yo
.fi

@s
he

ryl
tok

yo

TO
KY

O-
 St

ud
en

ts 
of 

Ar
ts,

 D
esi

gn
 an

d 
Ar

ch
ite

ctu
re;

Sh
ery

l A
rts

ha
llit

us
@t

ok
yo

.fi



46 47

Tervehdys Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunnasta, sinun AYY:stasi!

Hei, ja tervetuloa Aalto-yliopistoon ja Aal-
to-yliopiston ylioppilaskuntaan, joka tutta-
vallisemmin tunnetaan AYY:na. Me täällä 
ylioppilaskunnassa pyrimme takaamaan, 
että Aallossa voit kokea maailman paras-
ta opiskelijan elämää. Haluamme, että jo-
kaisella opiskelijalla on hyvä ja turvallinen 
olo yhteisessä opiskelijayhteisössämme, 
ja että jokainen meistä saa tarvitsemansa 
tuen koko opiskelun ajan. 
 
Olet astumassa maailmaan, jossa kaik-
ki on mahdollista. Kannustan sinua tutki-
maan, olemaan utelias, oivaltamaan, op-
pimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Tässä yhteisössä ja yliopistossa on valta-
vaa intohimoa ja paloa. Yhdessä kehitty-
mällä voimme nousta uusiin korkeuksiin ja 
ratkaista haastavatkin globaalit tulevaisuu-
den ongelmat. 
 
Isot ongelmat voivat kuitenkin odottaa vie-
lä hetken – ennen kaikkea toivon nimittäin, 

että nautit nyt ensimmäisestä vuodestasi 
Aallossa ja kaikesta siitä, mitä Aalto-yhtei-
söllä on sinulle tarjota. Älä pelkää, vaikka 
oman paikkansa ja intohimonsa löytämi-
nen voi joskus olla haastavaa. Me olem-
me täällä tukemassa sinua ja auttamassa 
vaikeissa paikoissa, sillä aaltolainen aut-
taa aina aaltolaista. 

Aaltolaisuus on ikuista! 

Noora Vänttinen 
Ylioppilaskunnan hallituksen 

puheenjohtaja  

AYY:n selviytymisopas

MIKÄ IHMEEN AYY?

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY tuo 
yhteen noin 15 000 taiteen, suunnittelun, 
talouden ja tekniikan opiskelijaa.  Kaikki 
opiskelijat, jotka suorittavat Aallossa alem-
paa tai ylempää korkeakoulututkintoa, 
ovat AYY:n jäseniä. Myös vaihto- ja jatko-
opiskelijat voivat halutessaan liittyä AYY:n 
jäseniksi. Teemme työtä kaikkien opiskeli-
joidemme hyvinvoinnin edistämiseksi sekä 
Aallon opetuksen kehittämiseksi.

AYY Lukuina

• 15 000 jäsentä
• 200 Yhdistystä
• 150 milj. euron omaisuus
• 15 milj. euron vuotuinen budjetti
•  n. 40 työntekijää
• 10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
• Satoja vapaaehtoisia

ASUMINEN JA MUUT PAVELUT

AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan 
Aalto-yliopiston opiskelijoille. Ensimmäi-
sen vuoden opiskelijat ja pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat ovat 
etusijalla asuntoja jaettaessa. Asuntoa voi 
hakea heti, kun vahvistus opiskelupaikasta 
on saapunut. AYY:n soluasuntojonoihin on 
saatavissa ns. fuksipiste. Fuksipisteen saa-
dakseen on asuntoa haettava viimeistään 
heinäkuun tai joulukuun aikana, opintojen 
aloitusajasta riippuen.

Asunnon hakeminen AYY:ltä 
Tutustu AYY:n kotisivujen asumisosioon: 

ayy.fi/asuminen 
 

Lue läpi tarkasti ainakin hakuinfo: 
http://ayy.fi/asuminen/asunnonhaki-

jat/hakuinfo/ 
 

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

Kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille ei 
kuitenkaan riitä asuntoja, joten kotia kan-
nattaa etsiä myös muiden reittien kautta. 
Muita vaihtoehtoja asumisesta pääkau-
punkiseudulla ovat esimerkiksi: 
 
Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS: 

Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-
asumisen järjestäjä. 

www.hoas.fi 
 

Helsingin yliopiston osakunnat: 
http://www.helsinki.fi/jarj/oyv/asun-

not/ 
 

Yksityiset palveluntarjoajat: 
vuokraovi.com; oikotie.fi

Asuntojen ohella AYY tarjoaa ja tuottaa 
jäsenilleen monenlaisia palveluita ja 
mahdollisuuksia lukuvuosikalenterista ja 
opiskelijoiden edunvalvonnasta huikeisiin 
vapaaehtoispesteihin. AYY:n jäsenten on 
esimerkiksi mahdollista vuokrata erilaisia 
sauna- tai kokoustilojatiloja sekä paketti-
autoa erittäin edulliseen hintaan. 
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YTHS

Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huo-
lehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS, www.yths.fi). Saat tarvitessasi 
apua YTHS:ltä yleisterveyden, suuntervey-
den ja mielentervey- den alueilla, kun olet 
maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. 
Ajanvaraukset tehdään puhelimitse ja 
YTHS:llä on käytössä takaisinsoittopalve-
lu. Yhteydenotto ja yleisterveydenkäynnit 
ovat aina maksuttomia.

Käyttääksesi palveluja tehokkaasti luo tun-
nukset YTHS:n sähköiseen Self-palveluun 
(www.yths. /self). Palvelussa voit hoitaa 
ajanvaraus, -siirto sekä muita terveysasi-
oistasi sähköisesti.

HUOM! Voit halutessasi käyttää minkä 
tahansa YTHS:n toimipisteen palveluja, 
myös muilla paikkakunnilla. Kun YTHS on 
suljettu tai et saa aikaa, voit käyttää omaa 
kunnallis- ta terveysasemaasi tai terveys-
keskuspäivystystä.

AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita 
löydät sivuilta ayy.fi/jasenille/

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n
asuntotoimisto

Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 9400

Aukioloajat löydät osoitteesta:
ayy.fi/yhteystiedot/palvelupisteet/

OPINTOTUKI

Hae opintotuki ja yleinen asumistuki heti, 
kun olet saanut opis- kelupaikan. Opinto-
tuki koostuu opintorahasta, opintolainasta 
ja ateriatuesta. Yleinen asumistuki hae-
taan nykyään erikseen. Helpoiten haet 
tuet verkosta!

Näin haet opintotukea:
http://www.kela.fi/opintotuki-nain-haet

Näin haet yleistä asumistukea:
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki-
nain-haet

Kelan verkkoasiointi ja puhelinpalvelu: 
kela.fi/asiointi

Kelan eri puhelinpalvelunumerot:
kela.fi/palvelunumerot

OPISKELIJAKORTTI - FRANK

Huikean paljon onnea opiskelupaikastasi 
koko Frankin tiimiltä! Frank on opiskelijoi-
den hyötypalvelu, jonka kautta voit mm. 
tilata opiskelijakorttisi. Frankilla on käy-
tössä sekä digitaalinen että perinteinen, 
muovinen opiskelijakortti. Molempiin voi 
ha- lutessaan liittää kansainvälisen ISIC-li-
senssin, joka oikeuttaa yli 150 000 etuun 
yli 130 maassa!

Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on 
virallinen opiskeli- jatunniste, joka kannat-
taa ladata ja aktivoida heti, kun olet mak-
sanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Sillä 
saat suoraan taskuusi sadat edut, Kelan, 
Matkahuollon ja VR:n alennukset sekä oi-
keuden opiskelijahintaisiin lounaisiin.

Muovinen opiskelijakortti, jossa on Dans-
ke Bankin tarjoama maksuominaisuus, on 
ilmainen kaikille korkeakouluopiskelijoille. 
Ilman maksuominaisuutta kortin saat hin-
taan 15,10e + toimituskulut. Lisätietoja eri 
korttivaihtoehdoista ja toimituksesta löydät 
Frankin sivuilta www.frank.fi.

HUOM! Kortin vastaanotettuasi tarvitset 
siihen lukuvuositarran, jonka saat esimer-
kiksi AYY:n palvelupisteeltä.

YTHS:n toimipisteet pääkaupunkiseudulla

Otaniemi: Otakaari 12, Espoo
Töölö: Töölönkatu 37 A, Helsinki

MUITA HYVINVOINTIPALVELUITA

Opintoihin liittyvissä haasteissa voit kään-
tyä oman korkea- koulusi opintoasiain-
palveluiden tai Aallon opintopsykologien 
puoleen. Opintopsykologit ohjaavat ja 
tukevat opiskelijoita oppimiseen, moti-
vaatioon, itsesäätelyyn, stressinhallintaan 
sekä opiskelukykyyn liittyvissä haasteissa. 
Heidät tavoittaa parhaiten sähköpostitse 
opintopsykologit@aalto.fi.

Aallon oppilaitospastoreiden eli tuttaval-
lisemmin Aalto–pappien puoleen voit 
kääntyä, kun haluat keskustella luottamuk- 
sellisesti melkeinpä mistä tahansa mieltä 
painavasta asiasta. He ovat kaikkien aal-
tolaisten käytettävissä uskonnosta tai elä-
mänkatsomuksesta riippumatta. 
Lisätietoa: Into.aalto.  (Palvelut > Aalto-
papit)

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä 
edistävä valtakun- nallinen yhdistys, jonka 
jäsen AYY on. Yhdistyksen tavoitteita ovat 
esimerkiksi opiskelijoiden mielenterveyden 
sekä opiskelu- kyvyn tukeminen. Lisätieto-
ja: www.nyyti.
 
YLIOPISTOLIIKUNTA - UNISPORT

Aaltolaisille edullisia liikuntapalveluja 
tuottaa UniSport. Liikku- jia palvelevat lii-
kuntakeskukset Otaniemessä, Helsingin 
yli- opiston keskustakampuksella, Kumpu-
lassa, Meilahdessa sekä Töölössä. UniS-
portin tarjontaan kuuluu mm. ryhmäliikun-
taa, palloilua, kuntosaleja sekä erilaisia 
kursseja ja heidän kausi- ja kertalippunsa 
ovat pysyvästi edullisempia kaikille Aalto- 
yliopiston opiskelijoille. 

Lisätietoa: www.unisport.fi.
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SIXPACKIT 
AINA OPISKELIJAHINTAAN!
Opiskelijan li ikuntakeskus 
UniSport Otaniemi.
Otaranta 6

LIIKKUMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne 
alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kir- 
joilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauni-
ainen, Kerava, Kirkko- nummi, Vantaa) ja 
joilla on opiskelijastatus matkakortissaan.
Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankki-
misesta ja alennuslippuhakemus löytyy 
sivulta www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennus-
liput/opiskelijat

Helpoiten selvität joukkoliikenteen reitit 
ja aikataulut Aallon kampuksille, niiden 
välille ja muuallekin HSL:n reittioppaasta 
osoitteessa: www.reittiopas.fi

Espoossa ja Helsingissä voit lisäksi loppu-
kevään ja alkusyksyn välillä liikkua kau-
punkipyörillä. Pyörät saat käyttöösi 30e 
vuosimaksua vastaan ja kaupunkipyörä-
asemia on kampusalueellakin useita. Pal-
velusta saat lisätietoa osoitteessa 
https://kaupunkipyorat.hsl.fi/.

OPISKELIJANA KAUKOLIIKENTEESSÄ

VR:n opiskelija-alennus kaukojunamatkois-
ta sekä Matkahuollon 50 % opiskelija-
alennus vähintään 80 kilometrin pituisista 
matkoista. Muista, että tämän alennuksen 
saadaksesi tarvitset voimassa olevan opis-
kelijakortin tarroineen!

Lisätietoa: www.vr.fi ja www.matkahuol-
to.fi.
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DOMINANTE

- LAULAMALLA

MAAILMALLE

LÄHDE KUOROKAVERIKSEMME 
MONIPUOLISILLE KEIKOILLE JA 

YLLÄTYKSELLISILLE MATKOILLE! 

AVOIMET HARJOITUKSET 10.9.
DOMINANTEN KOELAULUT 

11.9.  & 18.9.

DOMINANTE.FI

KI INNOSTUITKO?
OTA YHTEYTTÄ

050 3301284
RIINA.NIEMINEN@

AALTO.FI

Dominante-A5R-2018.indd   1 4.5.2018   12:33:50

POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r

KOELAULUT
11.9. klo 17
TUAS-talo (Maarintie 8)

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

Ilmoittautuminen
https://tinyurl.com/Koelaulut2018S
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Miltä kuulostaa nähdä maailmaa hal-
valla?

Kiinnostaisiko kehittyminen englannin 
taidoissa aidosti kansainvälisessä ym-
päristössä?

Mitä jos voisit sanoa omaavasi kaverei-
ta lähes joka Euroopan maasta?

Infolaisena olet poikkeuksellisessa ase-
massa muihin opiskelijoihin nähden, sillä 
sinulla on opintojesi aikana aivan poik-
keuksellinen mahdollisuus reissaamiseen ja 

kansainvälistymiseen: ESTIEM -  Europe-
an Students of Industrial Engineering and 
Management. 

Järjestöön kuuluu tuotantotalouden opiske-
lijoita yli 80 yliopistosta 30 eri maasta, 
ja sen puitteissa järjestetään jopa 180 
tapahtumaa vuosittain. Tapahtumia on 
tarjolla laidasta laitaan, akateemiseen 
sisältöön keskittyvistä tapahtumista aina 
kulttuuri- ja juhlimispainotteisiin tapah-
tumiin (kuten Oktoberfest tai laskettelu 
Alpeilla). Tulevaisuuden kannalta hyödyl-
lisiä ovat esimerkiksi arvostettu Lean Six 
Sigma -kurssi tai Euroopan arvostetuimpiin 
case-kilpailuihin kuuluva TIMES. Reissaa-
minen tapahtumiin on myös todella hal-
paa: viikon reissu saattaa kustantaa vain 
sadan euron luokkaa, sillä yliopisto ja kilta 
tukevat näitä reissuja ruhtinaallisesti!
 
Pääajatus ESTIEMissä on ’opiskelijoilta 
opiskelijoille’ – tapahtumat ovat paikallis-
ten opiskelijoiden järjestämiä ja kohteet 
pääsee näkemään aivan ainutlaatuisesta 
kulmasta! Vastavuoroisesti myös Helsingis-

sä järjestetään erilaisia tapahtumia pitkin 
vuotta. Tapahtumien järjestäminen onkin 
hauska tapa päästä tutustumaan ESTIEMin 
toimintaan! Vaikka ulkomaiset opiskelijat 
tulevat eri kulttuuritaustasta, ESTIEMissä 
pyörivät opiskelijat ovat todella saman-
henkisiä ja avoimia, ja ulkomaalaisia ka-
vereita saa takuulla.

Reissaamisen pääset aloittamaan jo en-
simmäisen vuoden aikana - nimittäin fuk-
seille tullaan järjestämään reissu orien-
taatioviikolla paljastettavaan kohteeseen 
jossain päin Eurooppaa! 14 innokkainta 
Prodekolta ja Athenelta pääsevät mukaan 
osallistumaan paikallisten opiskelijoiden 
järjestämään hulvattomaan kulttuuri- ja 
juhlimispainotteiseen ohjelmaan. Reissuun 
lähtijät pääsevät vastavuoroisesti järjestä-
mään hauskaa ohjelmaa Helsingissä, sillä 
konseptiin kuuluu myös kohteen opiskelijoi-
den vierailu Helsinkiin. Olkaapa siis kor-
vat höröllä heti orientaatioviikolla! ;)

See you somewhere in Europe!

ESTIEM – Lähde matkalle

- Koe Eurooppa uudesta perspektiivistä 
paikallisin silmin ja edullisesti

- Kehitä itseäsi ammatillisesti ja aidosti 
kansainvälisessä ympäristössä

- Tapaa samanhenkisiä ihmisiä ja verkostoidu 
tulevien kollegoiden kanssa

- Luo uusia ystävyyssuhteita ympäri Eurooppaa
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Onnea uusi infophuksi!

Olet huikeassa seurassa! Tulet huomaa-
maan sen tulevan vuoden (ja tulevien vuo-
sien) aikana monella tavalla. Info muovaili 
elämääni merkittävillä tavoilla, ja se on 
pitkälti Athenen ja Athenessa saamani ka-
veriporukan ansiota.

Aloitin omat opiskeluni vuonna 2004, 
mikä kai on kauan sitten. Paljon on ta-
pahtunut sen jälkeen, mutta opiskelujen 
kautta saamani ystävät ovat vakiintunut 
osa elämää. Opiskeluaikoina vietimme 
pitkiä päiviä yhdessä Olohuoneella (Athe-
nen kiltahuone), joskus opiskellen ja joskus 
muuten vain. Nykyään moni meistä työs-
kentelee samoissa yrityksissä tai rakkailla 
kilpailijoilla, ja joinain päivinä työpäivät 
tuntuvat samalta kuin vuonna 2004 olk-
karilla.

Infolaiset ovat haluttuja tekijöitä alan fir-
moissa ja moni firma panostaakin voimak-
kaasti jo infon opiskelijoiden rekrytointiin. 
Maineemme ei johdu pelkästään opin-

tojen tuomasta asiantuntijuudesta, vaan 
myös siitä, että me infolaiset olemme niitä 
kuuluisia ”hyviä tyyppejä”. Se on Athenen 
jälki meissä! Pieni ja lämminhenkinen kil-
tamme tukee opiskelijoita menestymään 
itselleen sopivalla tavalla, ja kannustaa 
sosiaaliseen työntekoon. Yhdessä infon 
ongelmalähtöisten oppimismenetelmien 
kanssa Athenen tuki- ja ystäväverkosto luo 
kannukset luovia epävarmassa työelämäs-
sä itsevarmasti ja aina positiivisella ener-
gialla.

Columbia Road on ideaali paikka info-
laiselle, sillä vapaat rakenteemme salli-
vat infolaismaisen luovuuden kukoistaa. 
Teemme töitä orgaanisesti yksin tai yhdes-
sä tarpeen mukaan rakentuvissa tiimeissä, 
joissa kukin saa käyttää omia vahvuusalu-
eitaan. Tulemme todennäköisesti kutsu-
maan sinut ja opiskelukaverisi tutustumaan 
Columbia Roadiin lähemmin kunhan olet-
te päässeet vauhtiin opiskeluissanne.

Olen itse luonut urani digitaalisen mark-
kinoinnin parissa ja pyörähtänyt monella 

työnantajalla ennen nykyistä. Voin turval-
lisesti sanoa että olen saanut jokaisen 
työpaikkani verkostojen kautta, ne veivät 
minut Googlelle asti! Verkostojen luomi-
nen ja kontaktien kasvattaminen on ehkä 
suurin oppi minkä Infolta ja Athenelta 
sain. Infon opiskelujen konkreettista sisäl-
töä on hankala summata yksiselitteisesti, 
eikä minun mielestäni tarvitsekaan. Ainoa 
mitä tarvitset on rohkeutta sietää epävar-
muutta ja avoimuutta tarttua haasteisiin 
joita matkan varrella (yleensä yllättäen) 
tulee vastaan. Siihen asti nauti huoletta 
opiskeluvuosista ja opiskele juuri niitä asi-
oita jotka sinua kiinnostavat – löydät kyllä 
työelämässä lopulta paikkasi.

Ilona Kuusela
infophuksi ’04

Ilonan lisäksi Columbia Roadilla työskentelee tällä 
hetkellä kahdeksan infolaista!

NÄHDÄÄN EXCULLA!!!

Columbia Road
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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. Otahalli
 

*Näissä me infolaiset pääasiassa 
opiskellaan!

OTANIEMEN KARTTA

OLOhuone aka Olkkari*

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

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

31.8.
3.9.
5.9.
6.9.
7.9.

11.9.
14.9.
27.9.
1.10.

10.10.
6.11.

16.11.
2.-4.12.

1.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.
7.

2.
3.

4.
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MUISTILISTA

ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ: 
Olen T-talon aulassa ma 3.9. 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 ’18”

Osallistun Varaslähtöön pe 31.8.

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!

facebook.com/athenekilta           @athenekilta
                                                  #athenehommat
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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
ARTS Aallon taiteiden korkeakoulu
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, Club Amazon ja Club Aal-
toihastus

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 
16. 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
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, tunnistaa punaisista haalareista
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

Namusetä 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 2018!
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 
hihoissa ja lahkeissa 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
Skuja Servinkuja, SMT:ltä haarautuva katu perhekylässä, 
mm. kuuluisien infokommuunien kotikatu
SMT Servin Maijan tie, perhekylän valtaväylä
Smökki Servin Mökki, JMT:n alkupäässä, toimii iltaisin 
ja öisin erilaisten tapahtuminen, kuten bileiden järjestämis-
paikkana
Sodexo Pitää osaa Otaniemen opiskelijaravintoloista, 
mm. T-talolla
Speksi Musiikin- ja huumorintäyteinen näytelmä, jonka 
kulkuun yleisö pääsee kommenteillaan vaikuttamaan huu-
tamalla “Omstart!” Otaniemessä toimiva Teekkarispeksi on 
Suomen suurin opiskelijamusikaali.

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 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun uusi päära-
kennus 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.
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