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PHUKSIKAPTEENIN PUHEET
Heippa phuksi! Ai mikä? Sinusta on tullut 
informaatioverkostojen ensimmäisen vuo-
den opiskelija, eli phuksi. Nyt viimeistään 
on aika taputtaa itseään selkään ja riemui-
ta ehkä valtakunnan huikeimman opiske-
lupaikan saamisesta. Syyskuussa pääset 
sukeltamaan yliopisto- ja opiskelijamaail-
maan ja aloittamaan aivan uudenlaisen 
vaiheen elämässäsi. Ehdotan kuitenkin, 
että nyt nautit täysillä loppukesästäsi - 
tämä opas olkoon hyvä alkupamaus sille! 

Tulevaan syksyyn ei kuitenkaan sisälly pel-
kästään kirjoja, koodinpätkiä ja kouluas-
kareita. Sen lisäksi, että sinusta tulee infor-
maatioverkostojen opiskelija, sinusta tulee 
myös athenelainen! Athene on informaati-
overkostojen opiskelijoiden kilta eli opis-
kelijajärjestö, joka huolehtii viihtymisestäsi 
yliopistossa myös opintojen ulkopuolella.

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 as-

karruttaviin kysymyksiin – tutustu siihen siis 
kunnolla!

Athene tunnetaan Otaniemen kampuksella 
metsänvihreistä haalareistaan ja iloisesta 
meiningistään. Tulet jo 26.8. 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. Koko kilta palaa halusta 
päästä tutustumaan sinuun!

Minä olen Jaakko, 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 teekkarien tupsula-
kit. Koko phuksivuotesi ajan olen siis täällä 
vain sinua varten. Painoipa mieltäsi mikä 
tahansa, tule vetämään hihasta, soita tai 

laita viestiä – autan parhaani mukaan!

Teekkarius – mitä se on?

Phuksivuoden eräs merkittävä teema on 
kasvu phuksista teekkariksi. Tämä tarkoit-
taa tutustumista teekkariuden ja teekka-

rikulttuurin saloihin muun muassa erilais-
ten tapahtumien kautta. Vaikka vuosi on 
täynnä uutta ja ihmeellistä, mistään ylitse-
pääsemättömästä ei kuitenkaan ole kyse 
- osallistumalla aktiivisesti killan ja Aalto-
yhteisön tapahtumiin matka teekkariuteen 
taittuu itsestään. Syksyn ensimmäisinä 
päivinä saat käsiisi phuksipistekortin, jo-
hon on koottu phuksivuoden keskeisimpiä 
tapahtumia. Aktiivinen osallistuminen niin 
Athenen, ylioppilaskunnan kuin erilaisten 
yhdistysten toimintaan tutustuttaa sinut 
mahtaviin tyyppeihin ja kartuttaa phuksi-
pisteitäsi siinä sivussa! 

Tapahtumia löytyy laidasta laitaan, mikä 
mahdollistaa sen, että voit tehdä phuksi-
vuodestasi juuri sen näköisen kuin itse ha-
luat. Sama monimuotoisuus pätee teekka-
riuteen. Teekkariudesta löytyy määritelmiä 
yhtä monia kuin on teekkareitakin, joten 
termiä on vaikea kuvailla yksiselitteisesti. 
Yleensä teekkarius kuitenkin tiivistetään yh-
dessä tekemiseen, reippaaseen ja reiluun 
meisinkiin 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 tär-
keitä ystäviä ja unohtumattomia kokemuk-
sia. Se, miten paljon haluat teekkarikult-
tuuriin tutustua, on sinusta itsestäsi kiinni, 
joskaan en ole vielä kuullut kenenkään 
katuneen siihen mukaan lähtemisestä! 
Ennakkoluulottomalla asenteella pääset 
kokemaan ikimuistoisia hetkiä, joista et 
halua luopua mistään hinnasta.

Athene anam!
Athenelaiset ovat joukko lämpimiä ihmi-
siä, joilta saa aina tukea opintoihin tai 
mihin tahansa ongelmaan liittyen, ja joi-
den kanssa ajautuu päivittäin inspiroiviin 
ja innostaviin keskusteluihin. Suosittelenkin 
hengailemaan alkusyksystä lähtien kilta-
huoneellamme Olkkarilla, josta apua ja 
höpöttelijöitä poikkeuksetta löytyy. Niin 
minä kuin muutkin tämän oppaan kirjoitta-
jat saatamme kehua Athenea melko ylen-
palttisesti, mutta emme turhaan. Info on 
huikea paikka niin koulutusohjelmana kuin 
ihmistenkin puolesta. Toivonkin mielettö-
män paljon, 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 ihmisiä, 
joista osasta saattaa tulla elinikäisiä ystä-
viäsi. Vaikka vallitseva koronatilanne hä-
märtääkin alkusyksyn kokonaiskuvaa niin 
opintojen, orientaatioviikon kuin tapahtu-
mien järjestämisen osalta, yhdestä asiasta 
voit olla täysin varma: minä, ISOvastaava 
ja ISOt olemme apunasi ja tukenasi ensim-
mäisestä päivästä lähtien. Jos jokin mieti-
tyttää, älä epäröi laittaa viestiä jo nyt ke-
sällä. Sitä ennen käy hakemassa jäätelö, 
istu nurmikolle ja nauti kesästä. Nähdään 
(toivottavasti) varaslähdössä!
     
Rakkain terveisin, 

Jaakko Vintturi
Athenen Phuksikapteeni

phuksikapteeni@athene.fi
+358 44 551 0081
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RUDI ON VÄHÄN NIINKU KAIKKIEN 
FUKSIKAPTEENIEN 

POMO, JA LISÄKSI
AIVAN LOISTO-TYYPPI!

Tervehdys arwon tekniikan ylioppilas, 
fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta 
Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut 
pääsykokeista kunnialla ja on aika ottaa 
katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa 
fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut 
lämpimästi tervetulleeksi osaksi upeaa 
teekkariyhteisöämme. 

Olen fuksimajuri Rudolf Nikander ja 
tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien 
ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi 
ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin Aalto-
yliopiston ylioppilaskunnassa ja johdan 
tekniikan alan fukseja vastaanottavien 
yhdistysten fuksikapteeneista koostuvaa 
Fuksitoimikuntaa, tuttavallisemmin 
FTMK:ta.

Pian sinulla alkaa elämässäsi uusi vaihe. 
Yliopistossa opiskelu on hyvin erilaista 
kuin lukiossa. Akateeminen vapaus antaa 
sinulle oikeuden päättää opinnoistasi ja 
tuo mukanaan mahdollisuuksia, mutta se

edellyttää myös paljon vastuuta omasta 
opiskelustasi. Voit itse päättää missä 
tahdissa opiskelet, mutta loppukädessä 
olet itse vastuussa opintojen etenemisestä. 
Kannattaa siis heti alusta alkaen pohtia 
omaa ajankäyttöä ja jaksamista.

Otaniemessä opiskelee teekkareiden 
lisäksi myös taiteiden sekä kauppatieteiden 
ylioppilaita. Yhtenäinen ja monialainen 
yliopisto sekä Aalto-yhteisö mahdollistavat 
opintojen ohella äärimmäisen rikkaan ja 
aktiivisen opiskelija- ja harrastustoiminnan. 
Jokaiselle löytyy varmasti omanlaista 
tekemistä samanhenkisessä seurassa!

Teekkariudella on pitkä historia ja 
teekkarit ovatkin vuosien varrella olleet 
näkyvästi esillä koko Suomessa, erityisesti 
Otaniemessä ja Helsingissä. Otaniemessä 
teekkarit ovat vaikuttaneet jo vuodesta 
1966. Otaniemen ulkopuolella teekkarit 
tunnetaan muun muassa jäynistään, 
tempauksistaan ja teekkarilauluistaan. 
Tupsukansa pyrkii tekemisellään 
herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin 
kanssaeläjissään. Teekkarin

arvokkain tunnus, teekkarilakki, on 
ollut käytössämme jo vuodesta 1893. 
Teekkarit ovatkin tunnettuja pitkien 
perinteiden vaalimisesta, kuitenkaan 
niihin jumittumatta. Teekkarikulttuuri onkin 
lopulta kaikkea, mitä hauskaa tai hullua 
me teekkarit satummekaan keksimään!

Teekkariyhteisö, johon olet kohta 
tutustumassa, on monella tapaa 
ainutlaatuinen. Teekkariuteen kuuluu 
yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus - teekkarit 
hyväksyvät kaikki juuri sellaisina kuin he 
ovat eikä ketään jätetä yksin. Teekkareille 
ominaista onkin reipas tekemisen meininki 
ja kulttuuriamme kuvastavat hyvin erilaiset 
projektit, joissa yhdessä tekeminen, 
hauskanpito sekä ennakkoluulottomuus 
kohtaavat. Tahdon rohkaista sinua, arvon 
fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri 
itsesi näköistä. Otaniemi on loistava 
paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät 
perinteet Otaniemessä. Minun ja ennen 
kaikkea fuksikapteenisi tehtävä on auttaa 
sinut alkuun opiskelijaelämässä, sekä 

opastaa sinua läpi koko ensimmäisen 
lukuvuoden. Tulet keräämään 
fuksivuotesi aikana fuksipisteitä erilaisista 
tapahtumista ja tehtävistä saadaksesi 
oman teekkarilakin. Fuksipisteet 
tutustuttavat sinut teekkarikulttuuriin, pitkiin 
perinteisiin sekä muihin Otaniemessä 
opiskeleviin, hauskanpitoa unohtamatta! 
Fuksivuosi huipentuu teekkareiden 
juhlista arvokkaimpaan ja suurimpaan, 
Wappuun, mikäli päätän sellaisen teille 
järjestää. 

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

odottaa ainutkertainen vuosi, suosittelen
siis ottamaan siitä kaiken irti!

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

Rudolf Nikander
Fuksimajuri

FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
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Hej på dig!

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

Teknologföreningen är Aalto Universitetets 
svenskspråkiga nation. För att bli medlem 
i Teknologföreningen behöver du inte 
annat än ett intresse för att tala svenska, 
oavsett utbildningsprogram. TF är för 
alla, “ruotsinkielisille ja ruotsinmielisille”! 
Ta gärna tillfället i akt under de första 
dagarna vid Aalto då dina storasyskon 
tar er på besök till TF:s nationshus 
Urdsgjallar. Ifall du är nyfiken på vad allt 
vi gör på Teknologföreningen är det bara 
att kontakta mig eller komma på besök till 
Urds! 

Du har ett alldeles otroligt år framför dig, 
phuxåret är ett av det mest minnesvärda 
året under studietiden. Kom ihåg att vila 

och njuta under sommaren. Genast 
från början händer det mycket, och 
jag rekommenderar att du går med 
på allt. På det sättet lär du känna 
phuxar och äldre studerande, 
dessutom ska du samla 
phuxpoäng, eftersom de som får 
tillräckligt med phuxpoäng kan 
få teknologmössan till Wappen 
(om den ordnas)!

Jag vet att Jaakko kommer att ta 
bra hand om dig, men jag är 
också alltid här för dig. Kom 
ihåg att läsa igenom hela 
denna blaska ordentligt, den 
innehåller mycket bra info.

Vi ses på hösten!

Kram,

Sara Salminen
Phuxivator

FTMKPHUXIVATORNS HÄLSNING

FTMK ELI FUK-SITOIMIKUNTA 
KOOSTUU MAJURIS-

TA JA 18 KIPPARISTA. 
ME KAIKKI OLLAAN 

TÄÄLLÄ IHAN VAAN 
TEITÄ FUKSEJA VARTEN! 
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ISOhenkilöt
Syksyllä moni juttu saattaa jännittää 
tai ehkä jopa vähän pelottaa. Edessä 
odottaa uusi ja tuntematon elämä, 
mutta yksi asia on varmaa: ISOhenkilöt 
on sun tukena ja turvana heti ekasta 
päivästä lähtien. Mä oon Elina, Athenen 
ISOvastaava ja oon vastuussa siitä, että 
Athenen ISOt suoriutuu tehtävästään 
törkeen hyvin eli pitää susta todella 
hyvää huolta! 

ISOhenkilöt on tietynlaisia tutoreita 
tai avuliaita kavereita, jotka on täällä 
sua varten. Heiltä voi kysyä apua ja 
neuvoa mihin tahansa opintoihin tai 
opiskelijaelämään liittyvään asiaan, 
tai niinkin simppeliin kysymykseen kuin 
“Mistä saa opiskelijasafkaa?”. Voin 
taata, että sua on syksyllä vastassa 
suorastaan timanttiset ISOt. He ovat 
toisen vuoden opiskelijoita, jotka on 
halunneet oman phuksivuotensa jälkeen 
varmistaa, että sulla tulee olemaan 
yhtä huikea vuosi kuin heillä on ollut. 
ISOhenkilöiden tehtävänä on tietää tai 
selvittää vastaus kaikkiin kummallisiinkin 
kysymyksiin. Apua saa ja kannattaa 

pyytää aina kun siltä tuntuu, missä vaan 
asiassa.

Athenella uusiin ihmisiin tutustuminen 
on mielettömän helppoa ja 
syksyn alussa huomaat, että 
seuraavilla sivuilla näkyvät, vielä 
tuntemattomat kasvot kuuluvat 
yhtäkkiä kavereillesi. Mut 
hei, kaikki tää tulee syksyllä 
ja täs on vielä aikaa ennen 
sitä. Just nyt kannattaakin 
unohtaa murehtiminen 
ja nauttia kesästä täysin 
siemauksin. Mä, ISOhenkilöt 
ja koko Athene odotetaan 
superinnoissamme, että 
päästään tapaamaan just 
SUT!

Can’t wait -fiiliksin,

Elina Ståhlberg
Athenen ISOvastaava

ISOryhmä 1

Oona Paananen
“Kaikkia vinkkejä saa käyt-
tää vain omalla vastuulla, 

sillä vinkkien antaja eli 
meikämarjapirtelö ei ole 
minkään alan ammatti-

lainen.”

Tuomas Kuusisaari
“Kukaan ei ole 

hyödytön. Aina voi 
olla edes huonona 

esimerkkinä.”

Lina Mäkelä
“Päivä lähtee 

parhaiten käyntiin 
aamujoogalla!”

TSEKKAA 

SEURAAVILTA 

SIVUILTA MILLAI-

SIA TYYPPEJÄ ON 

SYKSYLLÄ SUA 

VASTASSA!
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ISOryhmä 2 

Pyry Seppälä
”live love laugh”

Iida Lehikoinen
“a bit of madness 

is key”

Irpo Niemenmaa
“Ei oo mitää mikä 
ei pestolla paranis”

ISOryhmä 3

Hanna Karras
“Paljon kivaa on jo 

tapahtunu, mut paljon 
on vielä edessä!”

Ken Riippa
“Kaikki tahtoo, mut 
harva on valmis 

metsästää”

Kristiina Suojanen
“Eat spagetti, to 
forgetti what you 

regretti”

Aapo Kallunki
“Ei leijona menetä 
yöunia lampaan 
mielipiteen takia”

Sanni Karhunen
”elä rakasta, 

naura”
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ISOryhmä 4

Julia Sippala
“Miksi tehdä jotain 
nyt jos voi stressata 
siitä myöhemmin”

Nea Nieminen
”Aina saa 
hävetä”

Helena Rautiainen
“Elämä on ihmisen 

parasta aikaa”

ISOryhmä 5

Simo Naatula
”Lol apua”

Juhana Viitamo
”Ketkä on 

ines?”

Antti Riski
“Pirkan omenatäys-
mehussa on 40mg 

C-vitamiinia!”

Ulrica Bladh
“Kaikki järjestyy?”

Viliina
 Nyyssönen
”ei hellu”
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PhabuISOt

Luonnonpuisto tarjosi retkeilyä polkuhintaan .  /  Aloitteleva siivooja on harjoittelija                                            / Kuumana  kesäpäivänä  possu a  p
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eni hyvä isoäiti hukkaan”, pohti Punah i lkka. / Tour de Francea sabotoi                                                   pahamaineinen ketjupoltta j a . /
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. /
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tti
. /

 Aladdin kyllästyi olemaan sinkku                -  nai maton.

Markus 
Taskinen

Noora 
Tanska

Inkeri 
Rouvinen

Ilona 
Rahnasto

Emma 
KankkunenMarkus 

Ihamuotila

Alexia 
Leimu

Aura 
Kiiskinen

Ella
Palo

Samuel 
Moawad

Ville 
Vuorenmaa

Elena
Rima
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Athenelaiset ovat tiivis jengi, johon on kuitenkin helppo tulla 
mukaan. Oman vuosikurssisi lisäksi pääset tapahtumissa 
tutustumaan myös vanhempiin opiskelijoihin. Kiltahuone 
Olkkarilla tapaa lukuisia muita info-opiskelijoita, joiden 
kanssa voi vaikka ratkoa koulutehtäviä, pelata pleikkaria 
tai syödä lounasta.

Yliopistolla oppiminen ei tapahdu pelkästään luentosaleissa 
tai harjoitustehtävien parissa – myös opiskelijatoiminta 
kasvattaa ja opettaa taitoja elämää ja työuraa varten. 
Kiltatoiminta on meidän opiskelijoiden järjestämää, jonka 
vuoksi siitä voidaan yhdessä tehdä juuri sellaista kuin 
halutaan. Kaikki athenelaiset ovat mukana rakentamassa 
yhteistä tekemisen ja jeesaamisen fiilistä, joka saa killan 
parhaimmillaan tuntumaan toiselta kodilta.

Athenelle kannattaa antaa mahdollisuus: fuksivuoden 
alussa ajattelin itse, että kiltatoiminta ei ole ollenkaan 
mun juttu. Vasta fuksivuoden keväällä aloin fiilistellä, että 
tämähän on oikeastaan aika siisti yhteisö, jossa porukka 
tekee yhdessä mahtavia asioita. Innostuin ja päädyin 
tupsufuksivuodeksi Athenen hallitukseen. Kiltahommiin voi 
lähteä mukaan virallisemmin hallitus- ja toimihenkilövirkojen 
muodossa tai sitten vapaamuotoisemmin auttamaan ja 
osallistumaan mahdollisuuksiensa mukaan.

Suosittelen lämpimästi lähtemään rohkeasti ja avoimesti 
mukaan tapahtumiin ja kiltatoimintaan – just sulle 
sopivalla tavalla. Athene on voimavara, kotisatama 
yliopistomaailmassa luovimiseen. Kiltatoiminnan parissa 
olen oppinut uutta, kehittänyt itseäni ja tärkeimpänä saanut 
lukemattoman määrän uusia ystäviä. Pidä sinäkin syksyllä 
silmät auki ja sydän avoimena: saatat löytää jotain.

Tervetuloa Otaniemeen, nähdään syksyllä!

Katri Niemi
Athenen puheenjohtaja

puheenjohtaja@athene.fi

PUHEENJOHTAJAN TERKUT
PUHEENJOHTAJAA KUTSUTAAN KAVEREIDEN KESKEN LEPPOISASTI PUHIKSEKSI!

Paljon onnea uudesta opiskelupaikastasi ja lämpimästi 
tervetuloa infolle!

Kesän jälkeen edessäsi on yliopistomaailma, joka tarjoaa 
uusia ja ikimuistoisia kokemuksia. Ensimmäiset viikot 
ja koko ensimmäinen lukuvuosi ovat ajoittain melkoista 
myllerrystä, mutta ei kannata jännittää – phuksikapteeninne 
Jaakon sekä kaikkien ISO-henkilöiden lisäksi koko 
kiltamme Athene on toivottamassa teitä tervetulleiksi. 
Juuri sinä phuksikavereinesi oikeastaan saat kesälomille 
vaipuneet kiltalaiset innostumaan, tsemppaamaan vielä 
viimeiset kesätyöpäivät ja saapumaan killan Varaslähtöön 
tsekkaamaan taas uutta vuosikurssillista huipputyyppejä.

Informaatioverkostojen opiskelijoiden oma ainejärjestö 
eli kilta on Athene. Kilta yhdistää infon opiskelijat sekä 
opiskeluarjessa että vapaa-ajalla. Athene huolehtii 
infolaisten edunvalvonnasta, pitää yhteyttä koulun 
henkilökuntaan, ylläpitää suhteita alan yrityksiin ja 
järjestää erilaisia tapahtumia. Käytännössä tämä 
tarkoittaa vaikka mitä: liikuntaa eri lajien parissa, musiikki- 
ja kulttuuritoimintaa, erilaisia juhlia, yritysvierailuja, 
kiltalehden kirjoittamista, vapaaehtoistoimintaa, yhteisiä 
reissuja tai ihan vain rentoa hengailua opiskelukavereiden 
kanssa. Osallistumisen lisäksi saatat löytää itsesi myös 
järjestämästä näitä huippujuttuja muille kiltalaisille!
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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 
vaalikokouksessa syksyisin. Kuka tahansa 
killan jäsenistä voi asettua ehdolle, eikä 
aiemmalla  kokemuksella kiltatoiminnas-
ta ole ehdokkuuden kannalta merkitystä. 
Sinäkin olet enemmän kuin tervetullut mu-
kaan! Usein killan hallitukseen on innos-
tunut mukaan myös edellisenä syksynä 
aloittanut infolainen, milloin missäkin teh-
tävässä. 

HALLITUS

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

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

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.

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

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

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.

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

Oman killan asioiden hoitamisen ohella 
suurin osa hallituslaisista istuu erilaisis-
sa ylioppilaskunnan toimikunnissa, jotka 
keräävät yhteen saman viran edustajat 
kaikista Otaniemen killoista, korkeakoulu-
yhdistyksistä ja osakunnista. Ensisijaisesti 
hallituslaiset ovat kuitenkin innokkaita kilta-
laisia, joita parhaiten bongailee Olkkaril-
ta hengailemassa!

HALLITUS KOKOUSTAA VIIKOTTAIN - TULE MOIKKAA-MAAN KOKO-UKSIIN!

Jaakko Vintturi
Phuksikapteeni

Eemil Rantala
Yrityssuhdevastaava

Helena Rautiainen 
Ulkoneuvos

Aarne Talvela
Isäntä

Oliver Mulari
KV-kapteeni

Ilona Malmivirta
Emäntä

Samuel Moawad
Sihteeri

Atte Makkonen
Viestintäpäällikkö

Alessa Aila
Rahastonhoitaja

Ken Riippa
Opintovastaava

Katri Niemi
Puheenjohtaja
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tapahtumissa pitkin orientaatioviikkoa 
ja syksyä, jos tilanne sen vain suo. 
Tapahtumia phuksivuonna riittää ja siitä 
kannattaa ottaa ilo irti – niiden kautta 
on helppo tutustua kanssaphukseihin, 
kiltalaisiin ja muihinkin Otaniemen 
asukkeihin.

Monelle opiskelijaelämän alkutaipaleella 
olevalle voi varsinkin sitsikulttuuri tuntua 
aluksi uudelta ja tuikituntemattomalta 
konseptilta, mutta meidän 
avustuksellamme pääset tutustumaan 
sitsaamisen makuun jo heti phuksivuotesi 
alussa. Sitsit tunnetaan yleisesti 
merkittävänä osana niin teekkarikulttuuria 
kuin muidenkin tieteenharjoittajien 
juhlallisuuksia, ja näiden akateemisten 
pöytäjuhlien puitteissa pääset 
nauttimaan maittavista tarjoiluista sekä 
mieltäylentävistä menomeiningeistä 
lukkareiden eli laulunjohtajien 
rytmityksellä. 

Sitseillä pääsee tutustumaan uusiin 
ihmisiin niin omasta kuin muistakin 
killoista ja ainejärjestöistä. Olemme 
säännöllisesti sitsanneet yhdessä 

esimerkiksi arkkitehtuurin, 
tuotantotalouden, viestinnän, 
markkinoinnin ja muotoilun 
opiskelijoiden kanssa, ja helmikuussa 
pääsimme kestitsemään rakkaiden 
kiltalaistemme omia sukulaisia ja 
tutustuttamaan näitä athenelaiseen 
teekkarisitsikulttuuriin.

Meillä kaikki ovat tervetulleita 
tapahtumiin juuri sellaisina kuin ovat. 
Sinun viihtyvyytesi täällä on meille 
kaikki kaikessa, sitähän varten me 
tapahtumia järjestämme. Ei siis tarvitse 
jännittää stereotypioita teekkarimeiningin 
railakkuudesta – meillä ilmapiiri on 
kaikkia kohtaan hyväksyvä ja tärkeintä 
on, että sulla itselläsi on hyvä meininki. 
Athenella sulla on mahdollisuus päästä 
tekemään just sua kiinnostavia juttuja ja 
syksyllä järjestettävissä killan vaaleissa 
voit lähteä messiin #athenehommiin 
hakemalla esimerkiksi pikkuIE:ksi.

Ja vielä kerran onneksi olkoon 
opiskelupaikan johdosta – toivotamme 
teidät lämpimästi tervetulleeksi 
chilleimpään ja veikeimpään kiltaan. 

  
Varaslähdössä nähdään!

Hellän dynaamisin terveisin,

Aarne Talvela & Ilona Malmivirta
Isäntä & Emäntä

MEIDÄT LÖER-

RYTÄÄ USEIN 

TISKIN TOISELT
A 

PUOLELTA
 :)

Heipsanssaa kaikki ihanat uudet phuksit!

Me ollaan Athenen isäntä ja emäntä 
eli uuden kiltasi IE:t, Aarne ja Ilona. 
Phuksivuosi on täynnä menoa ja 
meininkiä ja me pidämme huolen siitä, 
että killassa sitä riittää. Voit löytää 
meidät järjestämässä mieleenpainuvia 
sitsejä ja silliksiä, rentoja saunailtoja 
tai vaikkapa makunystyröitä helliviä 
drinkki-iltoja. 

Emme kuitenkaan masinoi tätä 
toimintaa yksin, vaan meidän 
lisäksemme niin kiltalaisten kuin 
kaikkien muidenkin sidosryhmien 
hyvinvoinnista ja hauskanpidosta 
huolehtii meidän essentiaalisen 
tärkeä ja arvonantoa nauttiva 
timantinkova pikkuIE-tiimi. Tämän 
seitsenhenkisen katraan tuoman 
tuen ja turvan avulla on meno ja 
meininki taattu niin juhlapöydässä 
kuin keittiön kulissien takana.

Törmäät meihin ensimmäisen kerran 
varaslähdössä ja sen jälkeen 
säännöllisen epäsäännöllisesti 

IE

MEIDÄT LÖYTÄÄ USEIN TISKIN TOISELTA PUO-LELTA!
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TOIMIHENKILÖT
Abinaattorit Ulrica Bladh
  Julia Sippala
ABInat  Sanni Karhunen
  Eetu Mustonen
  Nea Nieminen
Historioitsija Vili Kurppa
Vuosijuhla- Aili Hukka
päälliköt Markus Ihamuotila
Vuosijuhla- Antti Kari-Koskinen
toimikunta Emma Kankkunen
  Anni Kivilaakso
  Katariina Korolainen
  Samuel Moawad
  Lina Mäkelä
  Joonas Rasa
  Kristiina Suojanen
Hyvinvointi- Mea Pousar
gurut  Elina Ståhlberg
Lukkarimestarit Hanna Hämäläinen
  Robert Kokkola
Lukkarit Rahim Ahsanullah
  Markus Ihamuotila
  Vili Kurppa
  Nestori Lautanala
  Katri Mäki-Kullas
  Tiina Pajukari
Pikku-IE  Ulrica Bladh  

  Tuomas Kuusisaari
  Irpo Niemenmaa
  Nea Nieminen
  Pyry Seppälä
  Julia Sippala
  Juhana Viitamo
ISOvastaava Elina Ståhlberg
Somettajat Anna Muller
  Iida Saaristomaa
Valokuvaajat Paavo Kekkonen
  Otso Koiso-Kanttila
CTO  Sampo Rapeli
Tietskarijengi Joel Juhela
  Paavo Kekkonen
  Ilari Kuoppala
  Kaarlo Liukkonen
  Simo Naatula
  Kasper Nurminen
  Antti Riski
Kukan taittajat Joel Juhela 
  Paavo Kekkonen
Kukan  Valtteri Ingervo
toimittajat Emma Kankkunen
  Paavo Kekkonen
  Nestori Lautanala
  Atte Mäkinen
  Helena Rautiainen
Kulttuuri- Nuutti Arvilommi

neuvokset Marcus Hänninen
  Valtteri Luodemäki
NamuMami Ulrica Bladh
TEK-kiltayhdys- Katri Mäki-Kullas
henkilö 

OLOneuvos Ville Vuorenmaa
OTMK  Sini Hölsä
  Antti Kari-Koskinen
  Nestori Lautanala
  Ella Palo
  Inkeri Rouvinen
Yrityssuhde- Rahim Ahsanullah
toimikunta Viliina Nyyssönen
  Eero Petrell
  Satu Reijonen
  Emmi Tiensuu
Hercules & Mikko Vuopala
Xena  Anna Nikander
Marathoonarit Kalle Copeland
  Markus Taskinen
Estiem res- Marianna Malkamäki
ponsibles Lassi Mölsä
Ympäristö - Tiina Pajukari
vastaava
Häirintäyhdys- Jessica Mason
henkilöt  Anna Muller
  Irpo Niemenmaa

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 vas-
taavat Hercules ja Xena. 

Älä anna erikoisilta kuulostavien nimikkei-
den hämätä sinua, esittelyssä on joukko 
sangen toiminnallista porukkaa. Vaikka 

ensi syksynä et päätyisikään hallituksen 
jäseneksi, on erittäin todennäköistä, että 
löydät itsesi uusien toimihenkilöiden jou-
kosta. Kannattaa siis ainakin vilkaista, 
seuraavilta sivuilta saattaa löytyä sinullekin 
mielenkiintoista hommaa!
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HERCULES & XENA

  Hellurei! 

Lämpimästi tervetuloa infolle 
ja tuhannesti onnea, olette 

tehneet loistavan päätök-
sen! Me olemme Mik-

ko ja Anna, Athenen 
l i ikuntavastaavat 

Hercules ja Xena. 
Meidän tehtä-

vämme on 
varmis taa, 

että opis-
k e l u j e n 
ohe l l a 
k i l t a -

l a i s i l l a 
on mah-

d o l l i s u u s 
päästä pitä-

mään hauskaa 
liikunnan parissa. 

Järjestämiimme lii-
kuntatapahtumiin ovat 

tervetulleita ihan kaikki 
taitotasosta riippumatta, 

joten hyppää sinäkin messiin! 

Ensimmäinen tapahtuma on jo 
orientaatioviikolla, kun te phuksit 
pääsette haastamaan killan koke-
neemmat opiskelijat legendaarises-
sa Phuksit vs Phabut phutisottelussa. 
Phabut taisivat meidän vuonnam-
me viedä voiton rankkareilla, mut-
ta ehkäpä vanhuus on nyt alkanut 
painaa. Onneksi kuitenkin tässä 
matsissa, niin kuin muissakin kiltam-
me urheilutapahtumissa, tulos ei ole 
tärkeintä, vaan yhdessä tekeminen 
ja toisiin tutustuminen. Alkusyksyn 
toinen suuri tapahtuma on Athenen 
Olympialaiset, joissa kiltalaiset 
pääsevät ottamaan mittaa toisis-
taan niin perinteisissä kuin vasta-
keksityissä urheilulajeissa. 

Syksyllä starttaavat myös keväälle 
asti jatkuvat teekkarisarjat, joissa 
Athenen joukkue Ethana (:D) on 
perinteisesti ollut edustamassa kai-
kissa lajeissa: salibandyssa, futsa-

lissa, lentopallossa ja koripallossa. Peleissä 
on aina rento meininki, ja jokaisen panosta 
tarvitaan. Et tarvitse aiempaa kokemusta 
lajeista, joten kannattaa lähteä rohkeasti 
messiin pelailemaan. Mikäli nämä lajit 
eivät herätä kiinnostusta, huoli pois! Jär-
jestämme myös lajikokeiluja ympäri vuo-
den, joissa päästään kokeilemaan vähän 
erikoisempiakin lajeja. Ensi syksylle suun-
nitelmissa on järjestää lajikokeilut ainakin 
taitoluisteluun ja kiipeilypuistoon. Pyrimme 
huomioimaan lajikokeiluja suunnitellessa 
kiltalaisten toiveet, voit siis myös itse ehdot-
taa lajia, jota haluaisit lähteä testaamaan. 

Ethanan ohella myös AYY eli Aalto-yliopis-
ton ylioppilaskunta tarjoaa runsaasti erilai-
sia liikuntamahdollisuuksia. Liikuntatoimi-
kunta eli LTMK, johon mekin kuulumme, 
on perinteisesti järjestänyt ainakin yhden 
suuremman liikuntatapahtuman vuosittain.
Otaniemessä toimii myös lukemattomia eri-
laisia urheiluyhdistyksiä, joiden toimintaan 
on helppo hypätä mukaan - miltä kuulos-
taisi esimerkiksi amerikkalainen jalkapallo, 
cheerleading, kamppailulajit tai vaikkapa 
tankotanssi? 

O t a -
n i e -
mestä 
löytyy 
m y ö s 
biitsikent-
tä, urhei-
lukenttä sekä 
talvesta riippuen 
ulkojäät. 

Otaniemessäkin sijaitseva yliopiston lii-
kuntakeskus Unisport tarjoaa niin kunto-
salin, kuin kaikkea ryhmäliikuntatunneista 
joogaan ja vaikka minkälaisiin kursseihin. 
Paikan päältä löytyy myös ilmaisia treeni-
vuoroja teekkarisarjojen lajeista. Unisport 
on luonnollisesti hyvin opiskelijaystävälli-
nen hinnoiltaan, ja siellä törmääkin usein 
tuttuihin. Samalla kortilla voi käyttää myös 
muita Unisportin toimipisteitä, jotka sijait-
sevat Helsingissä Töölössä, Kluuvissa, 
Meilahdessa sekä Kumpulassa

Mikäli jo-
kin jäi vielä 

askarruttamaan, 
ei huolta: meiltä saa 

kysyä mitä vain, milloin 
vain. Meidät Ethanalaiset löytää niin Fa-
cebookista, Telegramista kuin kiltahuone 
Olkkariltakin. 

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

Mikko Vuopala & Anna Nikander 
Hercules & Xena 

LIITY ATHENEN LIIKUNNALLISEEN FB-RYHMÄÄN NI-MELTÄ ETHANA!
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ESTIEM-VASTAAVAT
Lämpimät onnittelut meiltäkin sinulle, 
Athenen uusi phuksi! Edessäsi olevat 
opiskelijavuodet tulevat olemaan 
unohtumattomia. ESTIEM-vastaavina 
kannustamme sinua etsimään jännittäviä 
kokemuksia myös Otaniemen (Uudenmaan) 
ja Suomen rajojen ulkopuolelta. Miltä 
kuulostaisi pöhiseminen kansainvälisessä 
seurassa eri puolilla Eurooppaa? Siihen 
ESTIEM:in reissut tarjoavat loistavan 
mahdollisuuden! Athenelaisena pääset 
matkustamaan opiskelijankin kukkarolle 
sopivaan hintaan eriteemaisiin reissuihin, 
joissa matkaseurana ovat samanhenkiset 
ystävät niin Otaniemestä kuin muualtakin 
ympäri Eurooppaa. Matkojen hinnat ovat 
todella edullisia, ja lisäksi yliopisto tukee 
niihin osallistumista rahallisesti. Helppo 
tapa lähteä mukaan ESTIEM-toimintaan jo 
phuksina on juuri teille ensimmäisen vuoden 
opiskelijoille suunnattu fuksiexchange!

ESTIEM (European Students of Industrial 
Engineering and Management) on koko
Euroopan laajuinen tuotantotalouden 
opiskelijoiden kattojärjestö. Järjestöön 
kuuluu opiskelijoita yli 80 yliopistosta 30 
eri maasta, ja sen ympärillä järjestettävien 
tapahtumien avulla pääset kokemaan 
Eurooppaa ainutlaatuisella tavalla: 

paikallisten opiskelijoiden näkökulmasta. 
Oli kyseessä sitten Oktoberfest tai Lean 
Six Sigma -koulutus, tapahtumia on 
tarjolla laidasta laitaan aina erilaisista 
aktiviteeteista akateemisempiinkin 
opintomatkoihin. Kaikista mahtavinta 
ESTIEM:issä on kuitenkin verkostossa 
vallitseva huima yhteishenki, ja avoimia 
ihmisiä tavatessa onkin helppo ystävystyä 
ja saada uusia kansainvälisiä kavereita.

Local Group Helsinki (jonka Athene 
ja Otaniemen tuotantotalouden kilta 
Prodeko muodostavat yhdessä) järjestää 
vuosittain erilaisia tapahtumia, joista 
esimerkkeinä voidaan mainita perinteinen 
Business Booster x SLUSH ja TIMES:in 
case–ratkonta-kilpailut. Lisäksi olemme 
tehneet viikon mittaisia vaihtoprojekteja 
eri maiden Local Group:ien kanssa. 
Tänä keväänä järjestettiin esimerkiksi 
fuksiexchange Eindhovenin kanssa, ja 
projektin aikana selvisi ainakin se, että 
Eindhovenilaiset osaavat pitää hauskaa 
ja konsumoida käsittämättömiä määriä 
olutta. Myös tulevana vuonna tullaan 
järjestämään fuksiexchange jonnekin vielä 
toistaiseksi huippusalaiseen kohteeseen. 
Varmaa on vain se, että sitä et todellakaan 
halua missata, joten muista olla hereillä 

syksyllä haun suhteen. Jos kansainvälisyys 
kiinnostaa, nappaa kaverisi messiin 
ja lähde ESTIEM-matkalle! Voit ottaa 
varaslähdön ESTIEM-juttuihin tutustumalla 
syksyn tapahtumatarjontaan osoitteessa 
estiem.org.

Kuten ESTIEM:erit aina sanovat: See you 
somewhere in Europe!

Marianna Malkamäki ja Lassi Mölsä
ESTIEM-vastaavat ‘20

LG Helsinki

KUKAN TOIMITUS
Onnittelut opiskelupaikasta ehkä 
Aallon parhaimmassa tai ainakin 
monialaisimmassa koulutusohjelmassa! 
Tänä vuonna Athenen kiltalehti Kukalle 
ei valittu lainkaan päätoimittajaa, joten 
yksittäisen päätoimittajan sijaan tämän 
tekstin on kirjoittanut yhdessä koko Kukan 
seitsemänhenkinen toimitus. 

Jotta kukaan ei kysele jälkeenpäin: tämä 
lehdyke ei ole Kukan julkaisu vaan 
Phuksiopas. Tarkoituksena on kertoa lyhyesti 
Kukasta, joka on siis ihan oikea lehti. Kukka 
ilmestyy painettuna lehtenä kolme kertaa 
vuodessa ja jokainen painos on erilainen. 
Kukkaan valitaan tietty teema, jota sen 
sisältö seuraa kurinalaisesti läpi lehden. 
Viimeisimpänä julkaistiin Liikenne-Kukka, 
jossa jutut käsittelivät paikasta toiseen 
siirtymistä, ja lehti taitettiin perinteisen GTI-
lehden ulkoasua mukaillen. 

Syksyn huipennus on kukkaviikonloppu, 
jolloin kokonainen lehti toimitetaan 
luonnon helmassa (sisällä mökissä). 
Painettujen lehtien lisäksi Kukka julkaisee 
kerran vuodessa verkkoon massiivisen 
Wappukukan kiltalaisten wappukalenteriksi. 
Sen sisältö koostuu perinteisten artikkelien 
lisäksi myös esimerkiksi erilaisista 

videosisällöistä, musiikista ja jopa 
itse koodatuista peleistä ja testeistä. 
Wappukukkaan kuuluu myös QukkaChat 
eli 24 tuntia kestävä suoratoistolähetys, 
johon kymmenet kiltalaiset hallituslaisista 
toimihenkilöihin järjestävät ohjelmaa. 

Otaniemi ja Athene ovat siitä upeita 
yhteisöjä, että harvassa paikassa pääsee 
yhden vuoden aikana näyttelemään, 
koodaamaan, laulamaan kuorossa, 
harrastamaan jenkkifutista, opiskelemaan 
viestintää ja tanssimaan, jos niin mieli 
tekee. Jos sen voi kuvitella, niin luultavasti 
sille on oma kerhonsa Otaniemessä. 
Rajoituksina toimivat vain oma aika ja 
jaksaminen, joista on myös erityisen 
tärkeää pitää huolta.

Kukka on toivottavasti mahdollistamassa 
tätä luovaa sukkulointia keräämällä 
yhteen erilaisia näkemyksiä, ilmiöitä sekä 
yhteisöjä hyvä pilke silmäkulmassa ja 
teekkarihuumoria viljellen. Meistä kukaan 
ei tainnut ennen Kukan toimittamista olla 
kirjoittanut painettuun lehteen, saati tehnyt 
päivittäistä verkkojulkaisua kuukauden ajan. 
Hauskaa on ollut, ja jotain on opittu!

Kuka tahansa voi kirjoittaa Kukkaan 

ja hyvälle sisällölle on aina kysyntää. 
Kukassa voi toimia toimittajana, taittajana, 
piirtäjänä tai vaikka videoeditoijana. 
Kukkaan voi tehdä juttuja yksin tai yhdessä. 
Kukka on pohjimmiltaan kaikkien killan 
jäsenten foorumi erinäiselle “meemeilylle” 
ja asiasisällölle. 

Seuraavaa Kukkaa aletaan suunnittelemaan 
vähitellen koulun alettua. Jos olet 
kiinnostunut juttujen kirjoittamisesta tai 
lehden toimittamisesta, nykäise jotakuta 
toimittajaa tai ihan ketä vaan hihasta! 

Ihanaa kesää, nähdään 
syksyllä!

Kukan toimitus 
2020

WAPPUKUKKA ON HUHTIKUUN JOKAISENA PÄIVÄNÄ ILMESTYVÄ WAPPU-KALENTERI!
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Moi phuksit ja tervetuloa Athenelle! 

Me olemme Anna, Irpo ja Jessica, 
Athenen häirintäyhdyshenkilöt eli 
häryt. Kehitämme yhdessä killan hal-
lituksen kanssa kiltatoimintaa yhden-
vertaisemmaksi ja lähestyttävämmäksi 
kaikille killan jäsenille. Tavoitteena 
on, että jokainen kiltalainen kokee ole-
vansa tervetullut mukaan toimintaan 
juuri sellaisena kuin on. Häryn virka 
on vielä varsin nuori: se otettiin käyt-
töön syksyllä 2018, kun silloiselle hal-
litukselle tuotiin esille ongelmakohtia, 
joihin ei ollut aiemmin puututtu. Virka 
hakee vielä muotoaan ja otammekin 
mielellämme vastaan kehitysehdotuk-
sia, risuja ja ruusuja.

Meihin voit olla yhteydessä, mikäli 
kohtaat esimerkiksi kiusaamista, syr-
jintää, häirintää tai muuta epäasiallis-
ta kohtelua. Killalla on nollatoleranssi 
epäasialliseen kohteluun, minkä takia 
meihin voi olla yhteydessä hyvinkin 
matalalla kynnyksellä. Keskustelut ovat 

aina luottamukselli-
sia ja käydään 
täysin omilla 
ehdoi l las i . 
M e i d ä n 
l i s ä k -
s e m m e 
y h t e y t t ä 
voi ottaa 
esimerkiksi 
tapahtuman 
pääjärjestäji-
in, kuten 
isäntään ja 
emäntään, yritys-
suhdevastaavaan tai 
phuksikapteeniin. 

Jos joku asia tuntuu epämiellyt-
tävältä, siitä kannattaa puhua, jot-
ta asialle voidaan tehdä jotakin. 
Kiltamme on täynnä avoimia ja in-
nokkaita ihmisiä ja tekijöitä, jotka 
haluavat, että myös kiltatoiminta 
on mielekästä kaikille kiltalaisille. 

HÄRYJEN TERVEHDYS

Onneksi olkoon infolle 
pääsystä - nähdään varasläh-
dössä tai viimeistään orien-
taatioviikolla! 

Athenen häirintäyhdyshen-
kilöt,
Anna, Irpo ja Jessica

HARJOITUS TEKEE MAISTERIN!
Monipuol ista treeniä opiskel i jahinnoin lähel lä s inua.

KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI

UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia, 
lähes 40 erilaista ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja.

Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI



Hei sinä ihku phuksi söpöliiini pallero 
pyllerö <3<3<3
 
Me ollaan Julia, Ulrica ja Irpo ja mei-
dät pyydettiin kertomaan sinulle pienet 
terveiset näin, kun me ollaan nyt vuosi 
infolla opiskeltu. Vuosi sitten me oltiin 
samassa asemassa, kun sinä nyt. Oli 
aika jännää huomata, että kohta al-
kaa _yliopisto_ for real. Ihan kreisii! 
Meistähän tulee aikuisia ja asiantunti-
joita ja tieteenharjoittajia. 
 
Eiks ookki aik siistii?
 
Olet tehnyt hyvän valinnan hakeutues-
sasi infolle. Tää on aika siisti paikka 
opiskella ja Athene on ihan mahtava 
kilta, jonka osana saa olla. Kohta si-
näkin pääset esittämään, että tiedät 
mitä teet ja keksimään oman selitykse-
si siitä mitä info on esitettäväksi suku-
juhlilla. Ensimmäisenä vuotenasi tulet 
ajattelemaan, että nyt saan tietää mitä 

haluan tehdä elämälläni ja mitä tämä 
yliopisto-opiskelu tulee olemaan. Saa-
tat kuitenkin olla ensimmäisen vuoden 
jälkeen vielä enemmän hämmentynyt 
tulevaisuuden ammatistasi kuin ennen 
sitä, mutta se on ihanaa! Tulevaisuus 
selviää aikanaan ja infolla sulla on 
mahdollisuudet aika pitkälti mihin vain.

Onneksi ainakaan vuoden jälkeen ei 
ole mikään taikasauva viuhahtanut ja 
muuttanut meistä yliopistossa alotta-
vista nuorista aikuisia tai muutakaan. 
Olemme kuitenkin monia kokemuksia 
ja monta koodaustuntia rikkaampia. 
Vuoteen on mahtunut vaikka mitä. 
Olemme päässeet muun muassa ole-
maan osana 400:n frakki- ja iltapu-
kuisen ihmisen juhlien järjestämistä 
(Infoähky, vuosijuhlamme), aamuseit-
semään koodaamista ja mahtavaa 
yhteisöä, joka on toivottanut meidät 
osaksi itseään, ja jossa vuosikurssi-
en rajat häilyvät.  Olemme kuitenkin 

lähes samat Julia, Ullis ja Irpo, jotka 
vuosi sitten astelivat Olkkarille (katso 
muuten sanastosta mikä tämä on ;)). 

Athenen loistava yhteishenki on tunnet-
tu koko Otaniemen teekkariyhteisössä. 
Apua löytyy aina pyytäessä niin koo-
diongelmiin kuin pesukonevalintoihin. 
Emme voi luvata, että aina olisi help-
poa, mutta kollektiivinen hajoaminen 
on yllättävän mukavaa.  Yliopistossa 
ei ole enää rajoja ”ykkösten ja kak-
kosten” välillä, vaan eri vuosikurssien 
ihmiset nauttivat vapaasti toistensa 
seurasta ja toistensa mouhoista. 
 
Nauti kesästäsi ennen opiskelujen al-
kua. Älä turhaan jännitä tulevia koulu-
tehtäviä, täällä on vahva tukiverkosto 
auttamassa mahdollisissa haasteissa.
Tule mukaan, odotamme sinua innol-
la!

 Athene anam.

TUPSUPHUKSIEN TERVEISET
TSEKKAA SANASTOSTA, MITÄ TUPSUPHUKSI TARKOITTAA - JULIA, ULLIS JA IRPO OLIVAT VIIME VUONNA SAMASSA TILANTEESSA KUIN SÄ NYT!
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WANHAKIN JAKSAA
Hello, hello!

Vaikka olet saanut jo samat hehkutuk-
set monelta, niin vielä kerran valtaisat 
onnittelut infolle pääsystä meikäläisen-
kin puolesta – sulla on aikamoinen 
elämänvaihe alkamassa, et uskokaan! 
Tekstini ideana on antaa muutamia 
näkökulmia ja vinkkejä opiskelijaelä-
mään Aallossa, infolla ja Athenella 
vähän vanhemman opiskelijan 
näkökulmasta. Oot tässä vaihees-
sa lukenut jo monta kirjoitusta, 
joten oon tiivistänyt mun ajatukset 
kolmeen lyhyeen näkökulmaan. 
Toivon, että niistä on hyötyä sun 
ekaa infovuotta ajatellen. 

Vapautta ja vastuuta. 

Yliopisto-opiskelu ja -elämä tuovat 
ihan uudenlaista vapautta kouluar-

keen: läsnäolopakot ovat harvassa, 
kukaan ei pahemmin holhoa perään ja 
omia info-opintoja voi rikastaa halua-

maansa suuntaan vapaavalintaisilla kursseilla. Toi-
saalta vapaus luo myös vastuuta, jota ei pidä pelätä 
mutta se on tärkeä tiedostaa. Vaikka onkin rentoa, ettei 
kukaan pakota menemään luennoille ja hommia voi 
tehdä missä ja milloin vain, se voi aluksi tuntua myös 
haastavalta. Se vaatii ihan uudenlaista selkärankaa – 
tai ainakin itseltäni on vaatinut –, kun onkin kokonaan 
vastuussa omista opinnoistaan eikä kukaan “pakota” 
opiskelemaan tietyllä tavalla. Kannattaakin miettiä ja 
testata, mikä opiskelutyyli sopii just sulle parhaiten.

Mahdollisuudet opintojen ulkopuolella. 

Vaikka yliopistoon tullaan lähtökohtaisesti opiskele-
maan täyspäiväisesti, suosittelen erittäin lämpimästi 
olemaan alusta asti avoin kaikille, mitä yliopistomaail-
ma tarjoaa. Itselleni vapaaehtoistoiminta opiskeluiden 
aikana niin Athenella kuin muualla Aallossa on tarjon-
nut kasan uusia kavereita ja ikimuistoisia kokemuksia. 
Vaikka se on vähän pidentänyt valmistumista, en 
muuttaisi mitään. Toisin sanoen, sun eläkeikä tulee 
olemaan joskus 125-vuotiaana [lähde puuttuu], ei 
tosiaan kannata töiden osalta stressata, että valmistuu-
ko viidessä vai seitsemässä vuodessa. Kaksi yleisintä 
jälkiviisautta, joita oon valmistuneilta kuullut: 1. “Ois 
pitäny mennä vaihtoon.” 2. “Ei ois tarttenu valmistuu 

niin nopeesti.”

Hyvinvointi. 

Viimeisenä mutta tärkeimpänä. Itsensä johtaminen on 
uskomattoman tärkeä taito niin opiskeluiden kuin sen 
jälkeisen työelämän kannalta. Tuut yliopistovuosien 
aikana hyvin mahollisesti kohtaamaan tilanteita, joissa 
sulla on liian monta rautaa tulessa samanaikaiesti: teet 
koulu- ja vapaaehtoishommia, töitä osa-aikaisesti, käyt 
tapahtumissa, harrastat iltaisin ja välissä pyrit pitämään 
yhteyttä vanhoihinkin kavereihin. Tälläisissä tilanteissa 
homma voi mennä pahasti vihkoon ja oma jaksaminen 
olla koetuksella. Suosittelenkin keskittymään maksimis-
saan pariin isompaan, itsellesi tärkeään, juttuun kerralla. 
Vaikka ympärilläsi tulee olemaan kasa fiksuja ja aktiivisia 
tyyppejä, tärkeintä on, että teet just niitä juttuja ja just sen 
verran kuin sulle hyvältä tuntuu.

Sydämellisesti tervetuloa, nähdään Olkkarilla!

Joel Lappalainen 
Infophuksi ’14
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Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunta – AYY
Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, jonka 
tunnistat myös kirjaimista AYY! Me täällä ylioppilaskunnassa 
pyrimme takaamaan, että Aallossa voit kokea maailman pa-
rasta opiskelijan elämää. Haluamme, että jokaisella opiske-
lijalla on hyvä ja turvallinen olo yhteisessä opiskelijayhteisös-
sämme, ja että jokainen meistä saa tarvitsemansa tuen koko 
opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maailmaan. 
Kannustamme sinua tutkimaan, olemaan utelias, oivaltamaan, 
oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. Älä pelkää, vaik-
ka oman paikkansa ja intohimonsa löytäminen voi joskus olla 
haastavaa. Me olemme täällä tukemassa sinua ja auttamassa 
vaikeissa paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Imran Shamsul

uusista opiskelijoista ja kansainvälisyydestä 
vastaava hallituksen jäsen

Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunta



Moikka aaltolainen!
 
Ihan ensiksi, valtavat onnittelut opiskelupaikan valinnasta ja terve-
tuloa Aalto-yhteisöön! Opintojen lisäksi Aalto-yhteisössä on tilaa 
kokeilla ja oppia paljon kaikkea muutakin. Opiskeluaika onkin mitä 
mainioin tilaisuus kokeilla ja innostua uusista jutuista. 
  
Samalla, kun sinua kannustetaan elämään opiskeluaika täysil-
lä, on tärkeää muistaa, että seuraavien vuosien ei kuulu tun-
tua raskailta, kuormittavilta tai loputtoman kiireisiltä. Kannustuk-
sesta huolimatta kaikkea ei ehdi kokeilla ja jokaiseen juttuun ei 
voi lähteä mukaan. Moni päätyy innostuessaan haalimaan lau-
taselleen hieman liikaa, oli se sitten kursseja, töitä, vapaaeh-
toishommia tai jotain muuta. Porukassa on hauska tehdä, mut-
ta omia arvosanoja, sosiaalista elämää tai oikeastaan mitään 
ei kannata vertailla muiden kanssa. Joihinkin asioihin voi osallis-
tua enemmän ja joihinkin hieman pienemmällä panostuksella, sen 
olematta yhtään huonompi valinta. Otaniemi-vuodet ovat par-
haimmillaan, kun ehtii myös nukkua, levätä ja pitää itsestään huolta. 
 

Tua Videman

AYY:n hallituksen jäsen, Athenen hallituskummi 

Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilas-
kunta eli AYY on sinun ylioppilaskuntasi. AYY 
kokoaa yhteen noin 14 000 taiteen, muotoi-
lun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. 
Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoin-
nin varmistamiseksi ja kehittääksemme Aallon 
opetusta ja opiskelijaelämää.

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin yliop-
pilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin niin 
paikallisesti kuin koko Suomessa. Aallon opis-
kelijana sinulla on myös mahdollisuus osallis-
tua toimintaan ja tapahtumiin, joita on AYY:n 
lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toi-
mivaa yhdistystä.

AYY numeroina
  •  14 000 jäsentä
  •  200 järjestöä ja yhdistystä
  •  40 työntekijää
  •  10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
  •  satoja vapaaehtoisia

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palve-
luista ja mahdollisuuksista osoitteessa AYY.FI.

Facebook: Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
Instagram: AYY_FI 
Twitter: AYY_FI

Palvelut
Opiskelijaedut

Opiskelijana sinulla on oikeus satoihin etuuk-
siin, kuten Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuk-
siin ja alennettuun opiskelijalounaaseen opis-
kelijaravintoloissa. Myös pääkaupunkiseudun 
julkisen liikenteen opiskelija-alennus on käytet-
tävissäsi, kunhan asuinpaikkasi on HSL-alueel-
la ja olet päivittänyt matkakorttiisi opiskeli-
jastatuksen HSL:n palvelupisteellä. Samalla 
matkakortilla pääsee myös joihinkin yliopiston 
tiloihin!



hoitomaksu osana ylioppilaskunnan jäsen-
maksua, mutta korkeakouluopiskelijoiden 
opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja 
terveydenhoitomaksun kerääminen siirtyvät 
Kelalle 1.1.2021, joten keväällä 2021 ylioppilas-
kunta ei enää peri jäsenmaksun yhteydessä 
YTHS-maksua. YTHS tuottaa vastaisuudes-
sakin opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon 
palvelut ja ne ovat käytettävissä terveyden-
hoitomaksun maksaneille.

1.1.2021 alkaen kansainväliset vaihto-opiske-
lijat, jatko-opiskelijat, täydennyskouluttau-
tuvat ja tilauskoulutusopiskelijat eivät kuu-
lu YTHS:n opiskelijaterveydenhuollon piiriin.   
Lisätietoja osoitteesta YTHS.FI.

Yhdistykset ja opiskelijakulttuuri

Yhdistystoiminta ja tapahtumat ovat oleelli-
nen osa aaltolaista opiskelijakulttuuria. Vuo-
den kohokohtina toimivat Wapun tapahtu-
mat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet muut 
tapahtumat heti orientaatioviikosta lähtien. 
AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jotka 
järjestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin 
ja peleistä muihin harrastuksiin. Uudet opis-
kelijat ovat aina tervetulleita mukaan yhdis-

tystoimintaan. Kannattaa pysyä avoimena eri 
mahdollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin tule-
vissa tapahtumissa!

Edunvalvonta ja vaikuttaminen

AYY edustaa opiskelijoita yliopiston päätök-
sentekoelimissä ja ajaa opiskelijoiden etua 
yhteiskunnassa. AYY:n valitsemien opiskelija-
edustajien kautta opiskelijat pääsevät vaikut-
tamaan yliopistossa tehtyihin päätöksiin. AYY:n 
ylin päätöksentekoelin on edustajisto, joka va-
litaan äänestämällä. Vaaleissa kaikki AYY:n jä-
senet voivat äänestää ja asettua ehdolle. 

Muut palvelut

Kaiken tämän lisäksi AYY tarjoaa jäsenilleen 
muitakin palveluita ja mahdollisuuksia de-
sign-kalenterista ja stipendeistä monenlaisiin 
vapaaehtoismahdollisuuksiin. AYY:lla on myös 
lukuisia sauna-, juhla- ja harrastustiloja, joita 
jäsenet voivat vuokrata. Osa tiloista on mak-
suttomia.

asuntoa heti, kun saat vahvistuksen opiske-
lupaikan vastaanottamisesta yliopistolta. En-
simmäisen vuoden opiskelijat ja pääkaupun-
kiseudun ulkopuolelta muuttavat opiskelijat 
ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Ylimääräi-
sen hakijapisteen saa, kun hakee ensimmäi-
sen vuoden opiskelijana AYY:n soluasuntojo-
noihin. Tämän pisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai joulukuun 
aikana, opintojen aloitusajasta riippuen. Voit 
selailla ja hakea AYY:n asuntoja Domo-järjes-
telmän kautta: DOMO.AYY.FI. Opiskelijana voit 
myös hakea asuntoa Helsingin seudun opiske-
lija-asuntosäätiöltä (HOAS).

Terveydenhuolto

Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huoleh-
tii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). 
AYY:n jäsenenä saat tarvitessasi apua YTHS:l-
tä yleisterveyden, suunterveyden ja mielenter-
veyden alueilla. Suurin osa YTHS:n palveluista 
on maksuttomia yhteydenotot ja yleistervey-
den käynnit mukaan lukien, ja maksullisetkin 
palvelut on pidetty kohtuuhintaisina.
 
Syyslukukaudelle läsnäolevaksi ilmoittautu-
misen yhteydessä maksetaan terveyden-

Opiskelijapalvelu Frankin kautta saat opiske-
lijakortin, jolla varmistat opiskelija-alennukset 
koko Suomessa. Frankilla on sekä digitaalinen 
että perinteinen muovinen opiskelijakortti.

Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on vi-
rallinen opiskelijatunniste, jonka voit lada-
ta ja aktivoida käyttöösi, kun olet ilmoittau-
tunut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut 
AYY:n jäsenmaksun. Muiden korttivaihtoehto-
jen hinnat voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit 
myös lisätä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen 
että muoviseen opiskelijakorttiin. Lisätieto-
ja eri opiskelijakorteista löytyy Frankin sivuilta 
osoitteesta FRANK.FI.

HUOM! Kun olet saanut (muovisen) kortin, 
muista hakea siihen myös lukuvuosivuositar-
ra AYY:n palvelupisteeltä!

Opiskelija-asuminen

AYY omistaa noin 2 600 opiskelija-asuntoa 
Helsingissä ja Espoossa. Tarjoamme kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja vaih-
to-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n jäseniä, on 
oikeus hakea AYY:n asuntoja. Voit hakea omaa 
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Hei Phuksi,
Tervetuloa Infolle opiskelemaan!
   
Infolla opiskellaan tietotekniikkaa, 
ihmistä sekä liiketoimintaa. Tutkin-
non punaisena lankana on kehit-
tää monitieteellisiä osaajia, jotka 
osaavat hyödyntää osaamistaan 
tässä nopeasti muuttuvassa ja 
digitaalisessa yhteiskunnassa. 
Infon opinnot tarjoavat loistavat 
eväät ymmärtää tuotesuunnit-
telijoiden, koodareiden, mark-
kinoijien ja bisneshenkilöiden 
kieltä sekä toimia myös itse 
näissä tehtävissä. 

Voidaan sanoa, että digitaalisen 
tuotteen menestykseen ei riitä se, 

että osaa koodata vaan on myös 
ymmärrettävä sen liiketoiminnallinen- 

ja design-puoli. Infolla pääset myös 
kehittämään taitojasi tiimipelaajana 

erilaisissa projekteissa pitkin opintoa. 
Näinä vuosina tulet oppimaan paljon itses-

täsi ihmisenä ja meitä ympäröivästä kiinnosta-

vasta maailmasta.

Infon monitieteelliset opinnot eivät var-
masti jätä ketään kylmäksi. Vaikka Infon 
tutkintoon sisältyykin paljon tekniikkaa, 
kuuluu opintoihin myös runsaasti ei-teknil-
lisiä tieteenaloja. Ensimmäisenä vuotena 
pääset koodaamaan, opiskelemaan 
liiketoiminnan perusteita, kehittämään 
filosofisia ajatuksiasi sekä harjoittamaan 
viestintää. Yliopisto-opinnot eroavat 
jonkin verran lukio-opinnoista, mikä voi 
tuntua aluksi hieman raskaalta, mutta 
muista: et ole ikinä yksin ja infolaisten 
keskuudessa on kulttuuri, että avun-
pyytäjää autetaan aina. Ensimmäisenä 
vuotena tulet huomaamaan Infon kiltahuo-
neella (Olkkarilla), että kanssaopiskelijat 
auttavat mielellään tehtävissä. Itse viestin 
koodauskursseilla paljon aikaa muiden 
phuksien kanssa kiltahuoneella tekemässä 
tehtäviä. Aalto-yliopistossa on monilla 
kursseilla aivan mahtavia assistentteja, 
jotka varmasti odottavat sinua innolla. 
 
Yliopistossa parasta on se, että voi itse 
vaikuttaa siihen, mitä haluaa opiskella 

MIKÄ INFO??

Jos sinua mietityttää jokin asia liittyen 
opintoihin, suosittelen ottamaan yhteyttä 
opintoneuvojiin, -suunnittelijoihin, Infon 
henkilökuntaan tai minuun. Autamme 
kaikki mielellämme!
    
 
Mutta nyt, muista nauttia kesästä ja iloita 
yliopistopaikasta. Nähdään syksyllä! 

Ken Riippa, Opintovastaava

enemmän. Infolla luksusta on se, että 
opiskelemme niin montaa eri tieteenalaa 
ja voimme opiskella lisää sitä, mistä 
on kiinnostunut. Otin itse sivuaineeksi 
tietotekniikan, sillä haluan oppia lisää 
koodaamisesta. Voit valita opintoja Aal-
lon lisäksi esimerkiksi Helsingin yliopis-
tolta tai jopa muistakin korkeakouluista 
JOO-opinnoilla (Joustava Opinto-Oikeus). 
Opiskelu kansainvälisestikin on mahdol-
lista vaihto-opintojen muodossa. Vaihto-
vuotena vietät osan lukukaudesta jossain 
päin maailmaa toisessa kulttuurissa. 
  
Omat vinkkini ekalle vuodelle on naut-
tia yliopistoelämästä ja kokeilla uusia 
juttuja. Vaikka yliopistoon tullaan ensisi-
jaisesti opiskelemaan, kannattaa harkita 
järjestötoiminnan kokeilemista. Olin 
itse ensimmäisenä vuotena Junctionin 
hackathon-tapahtumassa vapaaehtoisena 
ja mukana kiltatoiminnassa. Näissä 
viroissa kehität itseäsi ja tutustut uusiin 
kiinnostaviin ihmisiin, joka on mielestäni 
parasta yliopistossa. Tärkeintä on se, että 
teet omasta mielestäsi kiinnostavia juttuja 
ja huolehdit samalla hyvinvoinnistasi. 

Infolaiset työllistyvät mitä erilaisimpiin yrityksiin ja 
ammatteihin. Tyypillisimpiä infolaisten ammatteja 
ovat esimerkiksi palvelumuotoilija, ohjelmisto- tai 
käyttöliittymäsuunnittelija ja konsultti. Infolaiset 
ovat haluttuja työelämässä, ja esimerkiksi koo-
daushommia voi saada jo ensimmäisen opiskeluvuo-
den jälkeen! Alla on vain muutama niistä firmoista, 
joihin infolaiset ovat päätyneet.

OPISKELIJOILLE 

NOPAT 

TARKOITTAA 

OPINTOPISTEITÄ!
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PROFFAN TERVEHDYS

Maailma tuntuu muuttuvan ympärillä 
ihan reipasta vauhtia. Olet kokenut 
muutoksia, joista kukaan ei 
tiennyt mitään viime tammikuussa: 
poikkeukselliset kirjoitukset, online-
pääsykokeet, ylioppilasjuhlat ja 
niiden puuttuminen… suuremmista 
yhteiskunnan myllerryksistä 
puhumattakaan. Ei ihme että 
epävarmuus leijuu ympärillä meni 
minne tahansa.
 
Tämän kaiken keskellä päädyit 
Infolle. Hyvä niin ja lämpimästi 
tervetuloa.
 
Istahda alas, laske reppusi ja 
ota kuppi kahvia. Nyt ei ole kiire 
minnekään ja lupaan että tämän 
luettuasi sinulla on elämässäsi yksi 
huoli vähemmän.
 
Tiedätkö sen tunteen kun alkaa sataa 
räntää ja pitäisi mennä ulos? Jätät 
väliin ja odotat parempaa keliä. Hitto 

mikä keli! Eihän tuollanen vaakaräntä 
ole edes normaalia!  Lupaat itsellesi, 
että jahka aurinko taas paistaa niin 
menet ulos lenkille ja piknikille ja 
festareille ja Espalle ja…
 
Infon juttu on siinä että täällä opit 
miten olla ja nauttia säässä kuin 
säässä. Koko koulutusohjelman 
tarkoitus on luoda “epävarmuuden 
erikoisosaajia”, eli ammattilaisia jotka 
ovat omillaan kun tilanne, ympäristö, 
ja tulevaisuus on epävarma. Kun 
moni muu haluaa käpertyä kuoreensa 
ja odottaa paluuta normaaliin, 
niin infolainen tietää että juuri nyt 
tarvitaan laaja-alaista asennetta 
ja osaamista joka tuo teknologiat, 
bisnekset ja ihmiset yhteen. 
 
Uusi normaali ja epävarmuus 
ovat sinulle nyt syksyn alkaessa 
arkea. Sinulla on kokonaan uusi 
elämänvaihe edessä, ja paljon 
opittavaa ja innostavaa sekä 

kursseilla että koko yhteisössä. 
Lisäksi koko maailma elää yhtä 
epävarmuuden aikaa kun Koronan 
pitkäaikaiset vaikutukset vasta 
hahmottuvat.
 
Kerronpa sinulle nyt saman tien koko 
Infon tutkinnon tärkeimmän opin: 
löydä sinun oma tyylisi ja tapasi 
toimia. Se tarkoittaa että ei ole yhtä 
oikeaa tapaa suorittaa opintoja. 
Se tarkoittaa myös sitä että kaikesta 
tarjolla olevasta pitää opetella 
valitsemaan mitä jättää pois. Ei 
se ihan helppoa ole, mutta tässä 
kohtaa rinnallasi onkin ehkä Aallon 
vahvin yhteisö opiskelutovereita, 
opettajia ja hallinnon henkilökuntaa. 
Me tiedämme, että oman jutun 
löytäminen on itseasiassa vankkaa 
ryhmätyötä ja yhteisöllistä tukemista. 
Lisäksi me tiedämme että vaikka se ei 
ole helppoa, niin se on inspiroivaa, 
hauskaa ja vapauttavaa. 
 

Ja lisäksi tiedämme sen, että jahka vuosien 
varrella opit löytämään sen oman tyylisi ja 
tapasi, niin sinusta on kasvanut “epävarmuuden 
erikoisosaaja”, eli infolainen diplomi-insinööri, 
joka seisoo keskellä kaatosadetta hymyillen 
auttamassa toisia; kuivana, lämpimänä, 
osaavana ja onnellisena.
 
Minä olen Risto ja Infon koulutusohjelman 
päävalmentaja. Yhdessä Athene-killan, muiden 
opettajien ja henkilökunnan kanssa minun 
tehtävä on auttaa sinua löytämään se sinun 
oma juttusi, tyylisi ja tapasi valmistua 
diplomi-insinööriksi. Minä olen se hiha, 
josta pitää vetää kun opinnot, työelämä 
ja maailma herättää kysymyksiä. 

Tervetuloa Infolle tuomaan oma juttusi 
ja oma itsesi osaksi meidän yhteisöä 
:) 

 
Risto Sarvas

Infon proffa ja ohjelmajohtaja

RISTO ON INFON EKA IHAN OMA PROF-FA, JA AIVAN HUIP-PUTYYPPI. KANNATTAA EHDOTTOMASTI KÄYDÄ NYKÄISEMÄSSÄ HIHASTA, TAI VAIKKA KAHVILLA!
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Kukanpäivänä, 13.5.2020

Arvoisat uudet infolaiset
Tervetuloa opiskelemaan Aalto-
yliopistoon. Olette valikoitua joukkoa 
nyt jo 20 vuotta toimineessa mutta silti 
nuorekkaassa koulutussuunnassa. Olette 
erilaisia insinööri opiskelijoita, saatte juuri 
teitä varten rakennettua monipuolista 
opetusta, ja teiltä myös odotetaan 
tavanomaista laajempaa ymmärrystä 
suhteessa tekniikkaan ja yhteiskuntaan.

Informaatioverkostojen alkuperäisenä 
tavoitteena on luoda siltaa tekniikan 
ja sitä käyttävien ihmisten välille. Siksi 
on tarpeen tuntea molempia, ei yksin 
kumpaakaan. Koulutuksella onkin kolme 
tukijalkaa: tekniikka, ihminen ja talous. 
Tältä pohjalta voi syntyä huipputuotteita, 
joita ihmiset haluavat käyttää, ja 
jotka myös menestyvät kaupallisesti. 
Tai tietoteknisiä yhteiskunnallisia 
palveluita, jotka todella auttavat ihmisiä 
pakottamatta heitä konemaiseen 
yksitoikkoisuuteen tai tekoälyn orjiksi.

Nämä ovat edelleen ajankohtaisia, 

mutta teidän sukupolvellanne on vastassa 
myös laajempia, osin tekniikasta 
johtuvia haasteita: ylikulutuksen 
aiheuttama ilmastonmuutos ja muut 
ympäristöongelmat, globalisaation 
ylläpitämä eriarvoisuus, sosiaalisen 
median edistämä poliittinen kuohunta. 
Näiden ratkaisemista voitte osaltanne 
auttaa opettelemalla käsittelemään 
maailman monimutkaisuutta, tutustumalla 
eri tieteenaloihin ja yhdistämällä 
niitä esimerkiksi systeemiteorian ja 
verkostotieteen keinoin. Oikeita valintoja 
haettaessa taustalla ovat filosofia, 
etiikka ja kaikinpuolinen ihmisyyden 
ymmärtäminen.

Monitieteisen opiskelun vaarana 
on, että lopulta tietää liian paljosta 
liian vähän. Varsinkin alkuvaiheessa 
voi tuntua siltä, ettei tälle kaikelle 
perusteorialle ole mitään käyttöä. Älkää 
siitä lannistuko. Aikanaan ehditte vielä 
erikoistuakin. Silloin etunanne on syvempi 
ymmärrys siitä, miten oma alanne 
liittyy kaikkeen muuhun. Heti syksyllä 
alkava tiivis ohjelmointikurssikaan ei ole 
nörttimäisyyttä vaan auttaa ymmärtämään 
kuinka tekniikkaa käytetään ihmisten 

parhaaksi. Älkää siis luovuttako, vaikka 
opiskelu tuntuisi työläältä. Tulevaisuuden 
työelämässä yhä tärkeämpää on joustava 
kyky hypätä nopeasti uuden aiheen 
kimppuun. Siksi tärkeintä on oppia 
oppimaan.

Koronapandemia, joka keväällä sulki 
koulut ja ravintolat, on todennäköisesti 
tätä lukiessanne jo takanapäin. Se toi 
mukanaan paljon taloudellista ahdinkoa 
ja epämääräistä tuntemattoman 
uhan pelkoa, jotka ovat korostaneet 
joustavuutta (resilienssiä), kykyä löytää 
uusia toimintatapoja ja selviytyä 
yllättävien muutosten keskellä. 
Tätä nimitetään myös luovuudeksi. 
Käytännössä se tarkoittaa ennen kaikkea 
uteliasta asennetta ja halua etsiä aina 
uusia, entistä parempia ratkaisuja sen 
sijaan että tyytyisi tavanomaiseen. 
Olennaista on myös epävarmuuden sieto 
ja luottamus tulevaisuuteen – itsetunto, 
joka rakentuu positiivisten ihmissuhteiden 
kautta.

Laaja-alainen toiminta edellyttää 
verkottumista, yhteyksiä erilaisiin 
toimijoihin. Informaatio ei siirry 

pelkästään Internetissä, vaan ennen 
kaikkea elävissä sosiaalisissa 
verkostoissa, ihmissuhteiden kautta ja 
niiden ohjaamana. Koulutuksenne on 
alusta asti rakennettu tiimityön varaan, 
ja yhteisen kandiohjelman kursseilla 
kohtaatte myös muiden pääaineiden 
opiskelijoita. Sen lisäksi kilta ja 
ylioppilaskunta tarjoavat laajan kentän 
yhteiseen toimintaan ja harrastuksiin, 
joissa syntyvillä ystävyyssuhteilla on 
merkitystä koko loppuelämällenne. Olkaa 
siis avoimia, aktiivisia ja aloitteellisia.

Oma-aloitteinen toiminta voi saada 
aikaan hämmästyttäviä tuloksia. 
Hiljattain perustettu vanhempainyhdistys, 
Athene Angels, järjesti keräyksen, 
jolla rahoitettiin uusi professuuri Infolle. 
Kertokaa tästä vanhemmillenne, niin 
hekin voivat liittyä mukaan yhteisöön.

Aallosta on puhuttu huippu- tai 
innovaatioyliopistona. Huipulle 
pyrkiminen tarkoittaa, että emme tyydy 
vain keskinkertaisuuteen vaan haluamme 
muuttaa maailmaa tieteen ja taiteen 
keinoin. Tieteellinen ajattelu (ja yhtä 
lailla taiteellinenkin) on uteliaisuutta ja 

sinnikkyyttä, halua ottaa perusteellisesti 
selvää asioista ja luoda uutta. Ehkäpä 
kiinnostut jopa siinä määrin, että 
jatkat opintojasi perustutkinnon jälkeen 
tohtorikoulussa.

Pitäkää siis tavoitteet korkealla, mutta 
pitäkää myös huolta itsestänne. Vaativa 
opiskelu ja aktiivinen harrastaminen 
eivät saa johtaa loppuunpalamiseen. 
Avuksenne ovat tarjolla koulun järjestämä 
akateeminen ohjaus, opintopsykologit 
sekä opiskelutoverinne Athenlla.

Oltermannin tehtävänä on pitää yllä 
yhteyttä 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 vaikkapa 
Infon oman OLOhuoneen sohvalla. Voin 
toimia hyväksenne vain, jos tunnen teitä 
ja tiedän mitä tarvitsette.

Kreikkalainen jumala Athene, jonka 
mukaan kiltanne on nimetty, tunnetaan 
monista 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, puun(=maailman)halaaja

OLTERMANNIN TERVEISET
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Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya 
studenter - dear incoming students! Terve-
tuloa Aalto-yliopistoon, sen perustieteiden 
korkeakouluun ja onnitteluni erinomaises-
ta opiskelupaikan valinnasta! Välkom-
na till Aalto-universitetet, till högskolan 
i grundvetenskap. Jag gratulerar för ett 
utmärkt val av studieplats! Welcome to 
Aalto University, and congratulations for 
an excellent choice of where to study!

Meneillään olevalla koronakriisillä on 
merkittäviä vaikutuksia yliopistojen toi-
mintaan. Kevätlukukausi toteutettiin maa-
liskuun puolivälistä alkaen kokonaan 
etäopetuksena ja erilaisia opetusmuotoja 
joudutaan sovittamaan epidemiatilantee-
seen vielä pitkään. Teidän kannalta suuri 
muutos oli, että normaaleja pääsykokeita 
ei voitu järjestää, ja tämä on varmasti 
tuottanut paljon epävarmuutta ja stressiä 
hakutilanteessa. Pääsykokeiden järjestä-
misessä yliopiston ehdottomana tavoittee-
na oli mitata samaa osaamista ja poten-
tiaalia kuin aiemminkin, ja uskomme että 
tässä on onnistuttu. Hienoa saada teidät 
osaksi yliopistoyhteisöämme.

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi 
School of Science, lyhenteenä Aalto SCI – 
tunnetaan korkeatasoisesta opetuksesta ja 
tutkimuksesta. Kouluumme haetaan neljään 
hakukohteeseen kandidaattitutkintoa varten 
(teknillinen fysiikka ja matematiikka, tietotek-
niikka, informaatioverkostot, tuotantotalous). 
Lisäksi koulumme vastaa englanninkielisessä 
tekniikan alan kandidaattiohjelmassa kah-
desta pääaineesta, Data Science ja Quan-
tum Technology.  Kandin jälkeen meillä on 
tarjolla lukuisia maisteriohjelmia sekä kan-
sainvälisiä yhteisohjelmia, mm. European 
Institute of Technologyn (EIT) verkostossa. 
Koulun hakukohteet ovat tekniikan ja luon-
nontieteiden alan halutuimpien joukossa 
koko maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tu-
levaisuuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen 
opetus. Parannamme maailmaa kansainvä-
listä tunnustusta saaneen korkeatasoisen tut-
kimustyön avulla. Perustieteiden korkeakou-
lussa tutkimustyön ytimessä ovat kehittyneet 
energiaratkaisut, tiivis aine ja materiaalify-
siikka, teknologiapohjaisen liiketoiminnan 
luominen ja muutos, datatiede, tekoäly ja 
ohjelmistotekniikka, sekä terveysteknologia 

DEKAANIN TERVEHDYS

ja neurotiede. Perustutkimuksen lisäksi yrittä-
jyys 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 tarjo-
ta ympäristön monipuolisiin, perinteiset rajat 
ylittäviin opintoihin. Uutta voidaan kuitenkin 
rakentaa vain, jos opinnot ja tulevan insi-
nöörin työ perustuvat vankalle osaamiselle. 
Siksi kiinnitämme erityistä huomiota kandi-
daattiopintojen sisältöön ja sujuvuuteen. 
Tekniikan kandidaatin tutkinto on lyhyt, 
mutta huomaat voivasi itse pitkälti päättää, 
mihin siinä keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti 
mukaan kansainväliseen yliopistoyhteisöön, 
jossa erilaiset kulttuurit kohtaavat labora-
torioissa, luentosaleissa, ryhmätöissä ja 
kampuksen arjessa. Aalto-yliopisto tukee ja 
kannustaa vaihto-opiskelua ulkomailla mm. 
erilaisten yhteistyöverkostojen ja stipendien 
avulla. Tämä mahdollisuus kansainvälisen 
kokemuksen hankkimiseen kannattaa käyt-
tää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri 
muutos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, kos-
ka opiskelija on itsenäinen ja vastuullinen 
toimija: mitä opiskelet, koska, ja miksi? 
Korkeakoulu haluaa yhdessä kiltojen kanssa 
auttaa tässä sinua – ”kysy rohkeasti”.  Opin-
tojen tavoite on vauhdikkaasti suoritettu tek-
niikan kandidaatin tutkinto, ja valmistuminen 
osaavaksi, kansainvälisen tason diplomi-in-
sinööriksi. Me Aalto-yliopistossa haluamme, 
että tutkintosi johtaa haasteellisiin tehtäviin 
erilaisilla urapoluilla. Yhteys Aaltoon säilyy 
myös täältä lähtemisen jälkeen, sillä yliopis-
ton ja kiltojen alumnitoiminta on vahvaa. 
Aalto-yliopisto ja sen perustieteiden korkea-
koulu suosivat avointa, kriittistä keskustelua 
ja opiskelijan laaja-alaista osallistumista op-
pimisen ja tutkimustyön yhteisön toimintaan. 
Koulutamme vastuullisia, itsenäisiä ja yhteis-
työkykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky ym-
märtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää 
suuntaa kehitykselle.
 
Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!
 
Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULUN KIL-LAT YLHÄÄLTÄ ALAS: ATHENE, TIETOKILTA, PRODEKO JA FYYSIK-KOKILTA
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OPISKELIJAPALVELUT
                                                                                                                               
Onnea opiskelupaikasta 
ja tervetuloa opiskelemaan 
Perustieteiden korkeakouluun!

Mitä teen, kun en tiedä mille 
kursseille piti ilmoittautua? Missä 
se luentosali on? Haittaako, jos 
en pystykään opiskelemaan ihan 
mallilukkarin mukaan? Miten 
suunnittelen opintoni? Huoli pois, 
fuksi. Me kaikki opiskelijapalveluissa 
autamme sinua matalalla 
kynnyksellä. Tapaat meidät 
heti ensimmäisenä päivänäsi 
kampuksella.

Kussakin pääaineessa on 
opintosihteeri ja suunnittelija, jotka 
auttavat sinua opintoihin liittyvissä 
asioissa aina ekasta päivästä 
valmistumiseen saakka. Älä siis liian 
kauan mieti asioita yksin, vaan tule 
käymään, laita viestiä tai soittele. 

Palvelemme sinua kampuksella ja 
verkossa.
Tutustu palveluihimme ja 
opetussuunnitelmaan Into-
portaalissa: https://into.aalto.fi/
display/fikandsci/Teknistieteelline
n+kandidaattiohjelma

Opiskelijapalvelut löydät 
Otaniemessä Tietotekniikan talon 
päädystä, (Konemiehentie 2) 
ruokalan ja kirjaston jälkeen.
Tähän oli tarkoitus tulla meistä 
kaikista kiva ryhmäkuva, mutta 
ei ehditty sitä ottaa ennen kuin 
jouduimme erillemme toisistamme 
koronaviruksen takia. Oheinen 
korvaava kuva kertoo kuitenkin 
johtoajatuksemme.

Nähdään orientaatioviikolla, 
kasvokkain tai verkon välityksellä!

Terkuin SCI:n opiskelijapalvelut

KV-OPISKELIJAT

Moikka ja paljon onnea 
opiskelupaikasta! Mä olen 
Oliver ja vastaan Athenen 
kansainvälisistä opiskelijoista. 

Ensi syksynä Aallossa aloittaa 
teidän lisäksi myös paljon 
kansainvälisiä opiskelijoita. 
Athenen KV-opiskelijat ovat 
maisteriopiskeljioita jotka 
suorittavat kaksivuotista EIT-
tutkintoa kahdessa eri yliopistossa.

EIT-opiskelijat eivät opiskele 
informaatioverkostojen tutkinto-
ohjelmaa. Info on kansainvälisesti 
niin uniikki ohjelma, että 
vastaavaa ei löydy Aalto-
yliopiston yhteistyökumppaneista. 
EIT kuitenkin muistuttaa infoa aika 
paljon siinä mielessä, että heidän 
opintonsa ovat poikkitieteellisiä ja 
yhdistävät tekniikkaa ja yrittäjyyttä.

KV-opiskelijat tulevat 
Suomeen opintojen 
ja opiskelukulttuurin 
perässä. Heille tarjotaan 
mahdollisuus osallistua 
kiltojen tapahtumiin ja 
kokea Otaniemeläinen 
phuksivuosi 
kokonaisuudessaan. 
Tulette siis näkemään 
heitä paljon 
phuksivuoden 
tapahtumissa. 
Kannattaa ehdottomasti 
mennä tutustumaan KV-
opiskelijoihin! 
  
Hyvää kesän jatkoa ja 
syksyn odotusta!

Oliver Mulari
KV-kapteeni
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Avoimet harjoitukset 
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ti 8.9. & ke 9.9.

Aada Toivettula
040 017 1872
aada.toivettula@aalto.fi

Helmi Uusitalo
040 560 8305
helmi.uusitalo@aalto.fi

Varaa koelauluaikasi
Dominanten kaikkien 
fuksien äideiltä
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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 perin-

teet saattavat olla toiselle teekkariyhtei-
sölle 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 hienostuneita 
sitsejä, joissa pukeudutaan siististi ja py-
ritään käyttäytymään sangen asiallises-
ti, hauskanpidosta tinkimättä. Lisäksi on 
teemasitsejä, joissa etiketti on yleensä 
hieman vapaampaa ja pukeutuminen tee-
man mukaista. Laulaminen on tärkeä osa 
teekkareiden juhlimista ja teekkari tunne-
tusti laulaa mielummin kuin hyvin. 

Laulukulttuuri 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 osa-
kuntia on yhteensä 13 (including us!). Teek-
karien lisäksi kylterit majailevat Otaniemen 
kampuksella dollarinvihreissä haalareissaan, 

ja kampuksen ARTSilaiset tunnistaa liehuvista 
wapputakeistaan. Saatatkin ehkä tuntea jo 
valmiiksi jonkun, joka kantaa jotakin yllä ole-
vista haalareista, tai tulee ensi syksynä kan-
tamaan. Ja jos et vielä tunne, niin tulet kyllä 

varmasti tutustumaan ensi syksyn ja kevään 
aikana! Kuten jo moneen otteeseen todettua, 
kannattaakin siis lähteä avoimin mielin tutus-
tumaan myös muiden kiltojen jäseniin. Ota-
niemi 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 70-71 MITÄ 
MIKÄKIN LYHENNE 

TARKOITTAA!

PTINKUBIO

ATHENE

AS

TIK

PRODEKO
FK



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congratulations on getting accepted to study and choosing Aalto University - you can be proud of your 

achievement! We at KY are pleased to welcome you to our great Aalto community and next we want to tell you a 
little bit about what KY is all about. 

 

What is KY? 
                         

For over a hundred years, and for years to come, Aalto University Business Students, or commonly known as KY, 
has and will be the home and community for all Aalto University Business students. Founded in 1911, KY has 

ever since provided its members services and benefits, student advocacy and memorable experiences, as well as 
friendships that last a lifetime. 

 
KY exists solely for – and because of – its members. Many students choose to volunteer their time and are 

active in, for example, KY's associations, committees and project teams. Every degree student at Aalto University 
School of Business may join KY and the membership is free of charge. 

 
KY Foundation, for its part, was founded to support the students at Aalto University School of Business. The 

foundation distributes grants and subsidies, for example, to KY's associations and individual projects. Together, 
KY ry and KY foundation form one united KY with endless possibilities.  

 

KY in numbers 
 

Over 3000 members  
109 years 

3 locations 
11 employees & 8 board members 

Over 50 associations 
Hundreds of volunteers 
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Aalto ARTS student organization
Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun ylioppilaat 

TOKYO ry is a student organization which brings 
together students of Aalto University School 
of Arts, Design and Architecture. There are 
multiple subject organizations within Aalto 

ARTS, but TOKYO is the umbrella 
association open to all ARTS students. 

As a school level association 
TOKYO takes an active part 

in student advocacy and 
organizes events to 
gather together all 

the ARTS minded 
students and 

alumni.
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Futurice

Hei ihana Infophuksi ja tervetuloa 
Athenelle!

Me ollaan Nelli ja Miikka, At-
henen phukseja vuodelta 2012. 
Infolaiset on mahtavia tyyppejä, 
joiden luovuus, rohkeus, lämpö ja 
innostuneisuus tulevat tutuksi sulle 
niin opinnoissa kuin työelämässä! 

Me päädyttiin valmistuttuamme 
Futuricelle, jossa on töissä tälläkin 
hetkellä kymmenkunta infolaista. 
Futulla ideoidaan, konseptoidaan 
ja rakennetaan digitaalisia pal-

veluita asiakasyrityksille, 
esimerkiksi ollaan oltu 

tekemässä K-Ruoka 
tai OmaPosti-

palveluita. 
Digitaalisten 
palveluiden 
luomisessa 
tarvitaan 
infolaisten 
laajaa 
osaamista

niin ihmisen, tietotekniikan kuin 
myös liiketoiminnan näkökulmasta. 
Infolta saa mukaansa kaiken tän 
perusosaamisen, jota Futulla ja 
muualla työelämässä tarvitaan.  

Työasioihin kannattaa kuitenkin 
palata vasta myöhemmin, sillä nyt 
on tärkeintä että nautit matkasta 
Athenella ja Aallossa!

Nelli Myllylä & Miikka Laitila
Infophuksit ’12

ps. Tehtiin etävideotervehdys just 
sulle mahtava Infophuksi, chekkaa se 
viereisestä QR-koodista!

Tervetuloa TEK-yhteisöön
 
Onneksi olkoon fuksi, olet valinnut loistavan alan!  
Edessäsi on todennäköisesti elämäsi hauskimmat vuodet. Ota kaikki irti opiskeluajoistasi ja teek-
kariyhteisöstä. 

Yhteisöllisyydestä ja yhteisten asioiden ajamisesta sai yli 120 vuotta sitten alkunsa myös TEK, teekkareiden, arkkitehtien 
ja diplomi- 
insinöörien oma järjestö. Nykyään meitä on noin 72 000. 
 
Opiskelijajäsenenä saat maksutta muun muassa kesätyönhakuohjeita, koulutustapahtumia, palkkaneuvontaa, 
työsuhdeneuvontaa, ammattilehtiä sekä paljon etuja ja alennuksia.
Tutustu TEKin opiskelijoille tarjoamiin palveluihin ja etuihin sekä liity TEKin opiskelijajäseneksi:  
   
   
   www.tek.fi/opiskelijat

Eero Järvinen
Teekkariyhdysmies
eero.jarvinen@tek.fi
+358 45 111 4650

Katri Mäki-Kullas
Kiltayhdyshenkilö
katri.maki-kullas@aalto.fi 

Ps. Opiskelijajäsenyys 
on maksuton!

Terveisin,

https://drive.google.com/
file/d/1e21JJnUrweLOICBW-uJ8Z-
lo7LM7EG55u/view?usp=sharing
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1. Kandikeskus *
2. T-talo *
3. TUAS-talo *
4. Maarintalo *
5. Harald Herlin 
-oppimiskeskus (eli 
pääkirjasto)
6. AYY:n palvelu-
piste
7. Dipoli
8. TF eli Täffä
9. YTHS
10. Urheilukenttä
11. Otahalli
 

*Näissä me infolai-
set pääasiassa opis-
kellaan!

OLOhuone 1.

5.
7.

8.

9.

10.

11.
6.

2.
3.

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

Tässä on teidän phuksisyksynne oleellisimpia ja kivoimpia 
tapahtumia. Näiden lisäksi IE:llä ja toimihenkilöillä on rut-
kasti muutakin meininkiä teille, joten syksyn aikana ei taatusti 
käy aika pitkäksi! Huomioithan, että koronatilanteen takia 
syksyn aikataulu elää vielä, mutta muuttuneista päivämääris-
tä tiedotetaan ajoissa! :) 
 
Lisätietoja löytyy athene.fi:n tapahtumakalenterista!

26.8.
31.8.
2.9.
3.9.
4.9.
8.9.

11.9.
30.9.
7.10.

14.10.
2.11.

27.11.
29.11. - 1.12.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄOTANIEMEN KARTTA



68 69

MUISTILISTA

ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ: 
Olen T-talon aulassa ma 30.8. klo 8:00
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 ’20”

Osallistun Varaslähtöön ke 26.8.

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, Club Aaltoi-
hastus ja Club Anno2k

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 
27. marraskuuta
Inkubio Bioinformaatioteknologian opiskelijoiden kilta. 
Käyttävät punaruskeita, joskus laikukkaita 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
Miestentie Uusien opiskelija-asuntojen keskittymä Ota-
niemen ja Tapiolan rajalla (eri puolella Otaniemeä kuin 
Teekkarikylä)
MK Maanmittarikilta, tunnusmerkkinä mattamustat haalarit 
fuksian värisellä hihalla
MyCourses Nettisivu josta löytyy kursseihin liittyvät tie-
dot; myös kurssien viestintä hoidetaan pitkälti tätä kautta

NamuMami 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
OLOhuone eli olkkari. Athenen oma kiltahuone, jossa 
voi työskennellä, tavata muita infolaisia ja viettää aikaa
Opintopiste op, Yksikkö, jolla opintosuorituksien laa-
juutta mitataan. Yksi op vastaa noin 27 tunnin työtä. Kusta-
kin 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
Phabu Yleisemmin fabu, Athenella usein phabu. Van-
hempi tieteenharjoittaja, vuosikurssia 3+ - n.
Phuksi Yleisemmin fuksi, Athenella 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 2020!
PJK Puunjalostajakilta, tunnistaa keltaisista haalareista
Polyteekkarimuseo Vuonna 1958 perustettu Suo-
men vanhin opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä mu-
seo, sijaitsee 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

SCI Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu (Aalto 
SCI), jonka piiriin myös informaatioverkostot kuuluu

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, ensimmäistä 
vuotta tupsulakki päässä
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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