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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 Otaniemessä met-
sänvihreistä haalareistaan ja iloisesta 
meiningistään. Tulet jo 3.9. pidet-
tävässä Varaslähdössä huomaa-
maan, kuinka suurella innolla ja 
lämmöllä vanhemmat tieteenharjoit-
tajat toivottavat sinut tervetulleeksi. 
Koko kilta palaa halusta päästä 
tutustumaan sinuun!

Minä olen Elina, sinun phuksikaptee-
nisi. Tehtävänäni on huolehtia, että 
siirtymisesi opiskelijaelämään sujuu 
mutkattomasti niin opintojen, vapaa-ajan 
aktiviteettien kuin käytännön asioidenkin 
osalta. Lisäksi opastan sinua ja muita 
phuksikavereitasi läpi vuoden matkallan-
ne teekkariuteen, jotta keväällä mahdol-
lisen Wapun koittaessa pääsisitte paina-
maan päähänne teekkarien tupsulakit. 
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 

nauttia kesästä ja valmistautua syksyyn. 
Tiedossa on paljon uutta ja jännittävää 
tekemistä, sekä valtava joukko uusia ja 
ihania ihmisiä, joista osasta saattaa tulla 
elinikäisiä ystäviäsi. Älä kuitenkaan tur-
haan jännitä tulevaa syksyä, sillä minä, 
ISOvastaava ja ISOt olemme apunasi ja 
tukenasi ensimmäisestä päivästä lähtien. 
Jos jokin mietityttää, älä epäröi laittaa 
viestiä jo ennen syksyä. Sitä ennen käy 
hakemassa jäätelö, istu nurmikolle ja nauti 
kesästä. Nähdään Varaslähdössä!
    
 

Rakkain terveisin, 

Elina Ståhlberg
Athenen Phuksikapteeni

phuksikapteeni@athene.fi
+358 40 7333 733
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FANNI ON 
VÄHÄN NIINKU KAIKKIEN 

FUKSIKAPTEENIEN 
POMO, JA LISÄKSI
AIVAN LOISTO-TYYPPI!

Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, 
arwon fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta 
Aalto-yliopistossa! Olet suoriutunut 
hakuprosessista kunnialla, ja seuraavaksi 
onkin aika suunnata katse kohti tulevaa 
syksyä, alkavaa fuksivuottasi. Haluan 
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi 
Otaniemeen, osaksi upeaa Aalto- ja 
teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Fanni Mattsson, ja 
tehtäväni on yhdessä fuksikapteenien 
ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä 
ensimmäisestä opiskeluvuodestasi 
ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. Toimin 
Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (AYY) 
ja johdan Fuksitoimikuntaa (FTMK), mihin 
kuuluu kaikkien tekniikan alojen sekä 
Nuorten Designereiden fuksikapteenit ja 
-päälliköt. 

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010, 
ja sen myötä Otaniemeen on rantautunut 
opiskelemaan teekkareiden lisäksi 
myös taiteiden sekä kauppatieteiden 

ylioppilaita. Monialainen yliopisto sekä 
Aalto-yhteisö mahdollistavat opintojen 
ohella äärimmäisen rikkaan ja aktiivisen 
opiskelija- ja harrastustoiminnan. Jokaiselle 
löytyy varmasti omanlaista tekemistä 
samanhenkisessä seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain 
nuori yliopisto, on teekkareita ollut jo yli 
vuosisadan verran. Teekkarius täyttääkin 
ensi vuonna 150 vuotta, ja sen myötä 
teekkariudella on erittäin pitkä historia. 
Toivonkin, että pidät tämän mielessäsi, 
kun tutustut teekkariuden ihmeelliseen 
maailmaan. 150 vuodessa on syntynyt 
paljon perinteitä, mutta tapahtunut myös 
valtaisasti kehitystä, ja niin kuin moni muu 
asia, on teekkariuskin alati kehittyvää.

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, arwon 
fuksi, tekemään teekkaritoiminnasta juuri 
itsesi näköistä. Otaniemi on loistava 
paikka kokeilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet 
jo vuodesta 1966, ja tätä ennen 
teknillinen korkeakoulu oli Helsingin 
puolella. Otaniemen ulkopuolella teekkarit 
tunnetaan muun muassa jäynistään, 
tempauksistaan, teekkarilauluistaan sekä 
tietysti teekkariuden arvokkaimmasta 
tunnuksesta, teekkarilakista, joka on 
ollut käytössämme jo vuodesta 1893. 
Tupsukansa pyrkii tekemisellään 
herättämään hilpeyttä niin itsessään kuin 
kanssaeläjissään. Teekkarikulttuuri onkin 
lopulta kaikkea hauskaa tai hullua, mitä 
me teekkarit keksimme tehdä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea 
fuksikapteenisi, tehtävä on auttaa sinut 
alkuun opiskelijaelämässä, sekä opastaa 
sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. 

Tulet keräämään fuksivuotesi aikana 
fuksipisteitä erilaisista tapahtumista 
ja tehtävistä, ansaitaksesi oman 
teekkarilakkisi. Fuksipisteet tutustuttavat 
sinut teekkarikulttuuriin ja sen perinteisiin, 
toisiin opiskelijoihin sekä muuhun 
Otaniemen tarjontaan hauskanpitoa 
unohtamatta! Fuksivuotesi huipentuu 
teekkareiden juhlista arvokkaimpaan ja 
suurimpaan, Wappuun, mikäli päätän 
sellaisen järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle 
teekkarille, on kehotus heittäytyä 
mukaan toimintaan täydellä sydämellä. 
Toivon hartaasti, että saat uusia 
kavereita ja ystäviä, keiden kanssa tulet 
seuraavat vuodet viettämään. Tutustu 
siis kurssikavereihisi, fuksikapteeneihisi, 
ISOhenkilöihisi sekä muihin Otaniemen 
asukkeihin. Yhdessä tekeminen ja 
kokeminen ovat opintojen lisäksi parasta, 
mitä opiskeluaikasi yliopistossamme voi 
sinulle tarjota. Me fuksitoimikunnassa, 
kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi sekä 
lukemattomat muut tahot luomme puitteet 
toiminnalle ja järjestämme tapahtumia 

parhaamme mukaan. Loppujen lopuksi, 
sinä itse päätät, millaisen haluat omasta 
fuksivuodestasi tehdä. Sinua odottaa 
ainutkertainen vuosi, suosittelen siis 
ottamaan siitä kaiken irti!

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

FUKSIMAJURIN TERVEHDYS

Fanni Mattsson
Fuksimajuri
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rekommenderar starkt att modigt vara 
med i allt genast från början för då 
lär du känna de andra phuxarna 
och även äldre studerande. Du skall 
dessutom samla phuxpoäng, för de 
som får tillräckligt med phuxpoäng 
kan nämligen få teknologmössan till 
Wappen (om den ordnas)! 

Jag vet att Ellu kommer att ta bra 
hand om dig, men du skall veta att 
jag också alltid finns här för dig. 
Läs igenom hela denna blaska 
ordentligt, för att den innehåller 
mycket bra information. Jag 
hoppas att du har en skön sommar 
så ses vi sen i september! :)
Kram,

Malena Österman
Phuxivator

+358 40 952 4869
phuxivator@tf.fi

FTMKPHUXIVATORNS HÄLSNING

FTMK ELI FUK-

SITOIMIKUNTA 

KOOSTUU MAJURIS-

TA JA 21 KIPPARISTA. 

ME KAIKKI OLLAAN 

TÄÄLLÄ IHAN VAAN 

TEITÄ FUKSEJA 
VARTEN! 

Ett stort GRATTIS till din studieplats på 
informationsnetverk och välkommen 
till Aalto-universitetet! Du skulle inte ha 
kunnat välja bättre, för framför dig har 
du nämligen ett helt fantastiskt phuxår. 
Jag heter Malena Österman och är 
Phuxivator på Teknologföreningen, TF, 
den svenskspråkiga nationen vid Aalto-
universitetet. Min viktigaste uppgift är att 
ta hand om TF:s phuxar, alltså just dig. 

För att bli medlem i Teknologföreningen 
behöver du ingenting annat än ett intresse 
för att tala svenska, oavsett vad du 
studerar. TF är till för alla, “ruotsinkielisille 
ja ruotsinmielisille”! Ta gärna tillfället i akt 
och skriv in dig då dina storasyskon tar dig 
till Urdsgjallar under Aalto-universitetets 
introduktionsvecka! Ifall du är nyfiken på 
allt vad vi gör på Teknologföreningen, så 
är det bara att kontakta mig eller komma 
på besök till Urds!

Kom ihåg att vila och njuta av sommaren. 
Genast från början kommer det hända 
mycket och det kommer att ordnas 
en massa program för er phuxar. Jag 
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ISOVASTAAVA
Syksyllä sulla on edessä ihan uusi vaihe sun 
elämässä, nimittäin susta tulee infolainen ja 
ennen kaikkea athenelainen. Athenelaiset 
on ihan valtavan ihanaa porukkaa, ja he 
kaikki ovat innoissaan toivottamassa uusia 
phukseja tervetulleeksi kiltaan. ISOhenkilöt 
eli ISOt ovat athenelaisista ensimmäisinä 
ottamassa teitä phukseja vastaan heti 
Varaslähdöstä ja Orientaatioviikosta 
alkaen, ja he ovat tukenasi ja turvanasi 
koko phuksivuoden läpi. ISOhenkilöt on 
tietynlaisia tutoreita tai avuliaita kavereita, 
jotka on täällä sua varten. 

Mä oon Julia, Athenen ISOvastaava ja 
oon vastuussa siitä, että ISOt voi hyvin 
ja suoriutuu tehtävästään kunnialla, eli 
pitää susta ja muista phukseista hyvää 
huolta. Voin taata, että sua on syksyllä 
vastassa suorastaan timanttiset ISOt. He 
ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka on 
halunneet oman phuksivuotensa jälkeen 
olla osana tekemässä sun phuksivuodesta 
ikimuistoista. 

ISOilta voi kysyä apua ja neuvoa mihin 
tahansa opintoihin tai opiskelijaelämään 
liittyvään tai liittymättömään asiaan, 
tai niinkin simppeliin kysymykseen kuin 
“Mistä saa opiskelijasafkaa?”. ISOjen 
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. 
Mä, ISOt ja koko Athene odotetaan 
ihan valtavasti, että päästään 
tapaamaan sut!

Julia Sippala
Athenen ISOvastaava

ISORYHMÄ 1

TSEKKAA 

SEURAAVILTA 

SIVUILTA MILLAI-

SIA TYYPPEJÄ ON 

SYKSYLLÄ SUA 

VASTASSA!

Markus Laine
“Kyl tää tästä vielä 

iloksi muuttuu”

Usva Uusikumpu
“Korosta sitä mitä et 

voi peittää”

Ronja Kovero
“Eiks yks yö mökillä 
riitä kun me ollaan 

siellä viikko?”

Rebekka Sihvola
“Mä oon hereil. Let’s 

go!!”

Tuukka Pallonen
“Hyvä, tosi hyvä”
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ISORYHMÄ 2 ISORYHMÄ 3

Eero Lindbohm
”mr worldwide”

Alli Kolho
“Prokrastinaatio on 
aina hauskempaa, 

paitsi vikana
iltana”

Milja Parviainen
“Voileipä tekee 

aina hyvää yöllä”

Kristo Numminen
“Hei phuksit, ei kan-

nata jännittää koska teiän 
ISO:illakaan ei oo mitään 
käsitystä siitä mitä oikee 

opiskelijaelämä on”

Juho Alin
”Parasta ei ole 
hunaja, vaan 
hetki ennen 
hunajaa.”

Janne Huopio
“Ei, ku se on just 

näin!”

Juuso Seuri
“Vaikka uskot 

itseesi, voit silti olla 
ihan paska”

Ruusu Nurmi
“Anna hevosen 

murehtia, sillä on 
isompi pää.”

Annika Viitala
“Asioilla on ta-
pana järjestyä”

Jaakko Ingraeus
“Kauhee janu”
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ISORYHMÄ 4 ISORYHMÄ 5

Anna Laakso
“no tää”

Sanni Saarinen
“Huominen on 

huomenna”

Jasse Ahokas
“Nudisti ei pelkää 

taskuvarkaita”

Emil Videman
“Syö aina ennen 

lähtöä. Et tiedä, mil-
loin saat seuraavan 

kerran ruokaa.”

Mette Luntama
“Stressaa se et 

stressaa”

Laura Puusola
“Kasva ISOksi, älä 

aikuiseksi! ;)”

Miikka Laitinen
“Kylmä kahvi 
kauhistaa”

Niklas Koskela
“Ajattelun voi välillä 

jättää muille”

Vilma Ikola
“Kaikki hauska on 
hyvää vatsalle”

Henri Malmberg
“Se on 

nahkahanska”
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PHABUISOT

Aura 
Kiiskinen

Markus 
Ihamuotila

Nestori 
Lautanala

Elena
Rima

Samuel
Moawad

Iida
Saaristomaa

Jani
Kaitosalmi

Kasper
Nurminen

Katri
Niemi

Valtteri 
Luodemäki

Antti
Kari-Koskinen

Miska
Kulmala

Jaakko
Vintturi

Mikko
Vuopala

Sanni
Lares

Ilona
Rahnasto

Oliver
Mulari

Atte
Mäkinen

TF-ISOT

Kära Phux, 

Stort grattis till studieplatsen och 
välkommen till Otnäs! Framför dig har du 
förhoppningsvis ett av ditt livs bästa år. 
Studierna vid vår linje Informationsnätverk 
är mångsidiga och ger dig möjligheten 
att bekanta dig med flera olika ämnen, 
allt från programmering till kommunikation 
redan under det första året. 
Under året kommer vi att introducera dig 
till Teknologföreningen, vårt gille Athene 
och teknologkulturen. Vi rekommenderar 
varmt att du deltar i både TF:s och Athenes 
program under årets gång. Under hösten 
kommer du att träffa många nya och 
superkiva människor på alla evenemang 
som ordnas både av TF och Athene.
Vi storasyskon är här för dig och ska se 
till att du får ett underbart första år här på 
Aalto. Du kan alltid kontakta vem som 
helst av oss oavsett vad det är frågan om.
Njut av det välförtjänta sommarlovet, vi 
kan inte vänta att få träffa dig i höst <3 

Ps. Första veckorna lönar det sig att vara 
beredd på att vi kommer ha program 
även på kvällarna!

Susanne Erlund
0504110662
Telegram: @sussierlund

Ulrica Bladh
0442780160
@ubladh

Astrid Holmström
0449705295
@astridhh

Alex Granlund
0458815158
@granlund

Ronja Kovero
0451669556
@ronjakovero

Meri Ruuska
0405833003
@Meri_Ruuska
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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 infolaisia, joiden kanssa 
voi vaikka ratkoa koulutehtäviä, pelata pleikkaria tai 
syödä lounasta.

Meidän jokaisen opiskeluaikaan kuuluu monenlaisia 
vaiheita; on innostumisen ja epäonnistumisen tunteita, 
uusia ystäviä, haasteita ja oman tien etsimistä. Työmäärä 
voi tuntua lukion jälkeen suurelta ja tentit vaikeilta, mutta 
opiskelukavereiden tuella kaikesta selvitään. Muista 
kuitenkin olla armollinen itsellesi – aina ei riitä aika ja 
resurssit muiden tahdissa pysymiseen, ja se ei haittaa. 

Yliopistolla oppiminen ei tapahdu pelkästään luentosaleissa 
tai kurssitehtävien parissa – myös opiskelijatoiminta 
kasvattaa ja opettaa taitoja elämää ja työuraa varten. 
Kiltatoiminta on meidän opiskelijoiden järjestämää, minkä 
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. 

Kun istuin sinun paikallasi lukemassa omaa phuksiopastani, 
en olisi osannut arvata miten tärkeäksi osaksi kilta 
muodostuu omaa elämääni. Kiltatoiminnan parissa olen 
saanut lukemattoman määrän uusia ystäviä ja kavereita. 
Olen päässyt koettamaan rajojani, ottamaan vastuuta ja 
kehittelemään uusia tapahtumakonsepteja. Toivon, että 
tulet saamaan vähintään yhtä paljon irti yhteisöstämme 
opiskeluvuosiesi aikana.

Suosittelenkin lähtemään rohkeasti ja avoimesti mukaan 
tapahtumiin ja kiltatoimintaan – just sulle sopivalla tavalla. 
Athene on voimavara ja lämminhenkinen kotisatama 
yliopistomaailmassa luovimiseen. Pidä sinäkin syksyllä 
silmät auki ja sydän avoimena: saatat löytää jotain. 

Tervetuloa Otaniemeen, nähdään syksyllä! 

Aarne Talvela 
Athenen puheenjohtaja 

puheenjohtaja@athene.fi

PUHEENJOHTAJAN TERKUT
PUHEENJOHTAJAA KUTSUTAAN YLEENSÄ 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 Ellun sekä kaikkien ISOjen 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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HALLITUS KOKOUSTAA VIIKOTTAIN – TULE MOIKKAA-MAAN KOKO-UKSIIN!

Elina Ståhlberg
Phuksikapteeni

Anna Nikander
Yrityssuhdevastaava

Mea Pousar 
Yhteisöneuvos

Nuutti Arvilommi
Isäntä

Alessa Aila
MKV-kapteeni

Valtteri Luodemäki
Emäntä

Alli Kolho
Sihteeri

Iida Saaristomaa
Viestintäpäällikkö

Ulrica Bladh
Rahastonhoitaja

Marianna Malkamäki
Opintovastaava

Aarne Talvela
Puheenjohtaja

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 tehtä-
vässä. Tämä on omiaan tuomaan kiltaan 
jatkuvasti  raikkaita ajatuksia ja sopivaa 
ketteryyttä! 

HALLITUS
Puheenjohtaja organisoi kokonaisuutta, 
edustaa kiltaa ja huolehtii kiltalaisten hy-
vinvoinnista.

Rahastonhoitaja laatii killan budjetin ja 
pitää huolta, että siinä pysytään. Rahas-
tonhoitajaan voit olla yhteydessä missä 
vain killan raha-asioihin liittyvissä asioissa.

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

Phuksikapteeni huolehtii uusien phuksien 
(teidän!) kasvatuksesta kunnon teekkareik-
si killan ja ylioppilaskunnan perinteiden 
mukaisesti.

MKV-kapteeni puolestaan huolehtii meille 
tulevista maisteriphukseista ja kansainväli-
sistä opiskelijoista! 

Yrityssuhdevastaava keskustelee yritysten 
kanssa ja metsästää sponsorituloja, jotka 
kolahtavat rahastonhoitajan ylläpitämään 
kirstuun.

Yhteisöneuvoksen tehtävänä on huoleh-
tia toimihenkilöistä sekä pitää yhteyttä ka-
veriyhdistyksiin.

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

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

Opintovastaava pitää yhteyttä koulun hen-
kilökuntaan ja tuo opiskelijoiden äänen 
esille infon opintoihin liittyvissä asioissa.

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!
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sillä ne ovat mahtava tapa tutustua 
kanssaphukseihin, kiltalaisiin ja 
muihin tuiki tuntemattomiin hippiäisiin. 
Kaikkeen kannattaa lähteä mukaan 
ennakkoluulottomasti ja omana itsenään. 
Me teemme kaiken sen eteen, että viihtyisit 
tapahtumassa kuin tapahtumassa.

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.

Vaikka athenelaiset usein viihtyvät hyvin 
keskenään, niin harjoitamme myös 
tieteellisiä rajoja rikkovaa toimintaa. 
Meidän tapahtumissa pääset tutustumaan 
myös muiden kiltojen ja ainejärjestöjen 

jäseniin. Normaalina vuonna sitsaamme 
viestinnän, markkinoinnin, arkkitehtuurin, 
tuotantotalouden ja muotoilun 
opiskelijoiden kanssa, kiltalaisten 
kavereita unohtamatta. Poikkeuksetta 
jokaisesta porukasta löytyy mielettömästi 
mahtavaa jengiä.

Meillä kaikki ovat tervetulleita tapahtumiin 
juuri sellaisina kuin ovat. Sinun viihtyvyytesi 
täällä on meillä 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 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 eritoten parhaaseen 
kiltaan.

IE

Varaslähdössä nähdään!

Nuutti ja Valtteri, Isäntä ja Emäntä

MEIDÄT LÖER-

RYTÄÄ USEIN 

TISKIN TOISELT
A 

PUOLELTA
 :)

*RÄJÄHDYS*

Terveisiä sitsikeittiöstä jokaiselle uudelle 
phuksille!

Me ollaan Athenen isäntä ja emäntä, 
lyhyemmin IE ja tuttavallisemmin Nuutti ja 
Valtteri. Yhdessä me pidetään kiltalaisten 
hyvinvoinnista huolta järkkäämällä 
monenmoisia tapahtumia ja bibiksiä. 
Meidät voi löytää masinoimasta 
esimerkiksi menon täyteisiä sitsejä, mieltä 
parantavia sillisaamiaisia tai vaikka 
sushinmaistelureissuja.

Tätä hommaa me ei kuitenkaan pyöritetä 
yksin, vaan apunamme on kultaakin 
kalliimpi, timantinkova, kunnianarvoisa 
pikkuIE-tiimi, joka pitää huolen niin 
juhlakansasta kuin myös allekirjoittaneesta 
I:stä ja E:stä. Tämän kahdeksanhenkisen 
katraan tuoman tuen ja turvan avulla on 
meno ja meininki taattu niin juhlapöydässä 
kuin keittiön kulissien takana.

Menoa ja meininkiä phuksivuonna 
riittää ja tapahtumissa kannattaa olla 
aina Varaslähdöstä lähtien messissä, 

MEIDÄT LÖYTÄÄ USEIN TISKIN TOISELTA PUO-LELTA!
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NÄHDÄÄN VA-RASLÄHDÖSSÄ – ODOTETAAN INNOLLA! 

MKV-KAPTEENIN TERVEISET

Moikka ja hurjasti onnea 
opiskelupaikasta! Mä oon 
Alessa ja vastaan Athenen 
maisteriphukseista ja 
kansainvälisistä opiskelijoista. 

Ensi syksynä Athenelle tupsahtaa 
teidän lisäksenne iso kasa KV-
opiskelijoita sekä muutamia 
maisteriphukseja. Maisteriphuksit 
voivat olla vaihtaneet infolle 
ulkomailta, muualta Aallosta 
tai muista suomalaisista 
korkeakouluista. 

KV-opiskelijat eivät puolestaan 
ole informaatioverkostojen 
opiskelijoita, vaan suorittavat 
Aallossa EIT Digital 
-maisteriohjelmaa, joka muistuttaa 
infoa aika paljon poikkitieteellisine, 
tekniikkaa ja yrittäjyyttä yhdistävine 
opintoineen.

Kansainväliset opiskelijat tulevat 
Suomeen opintojen ja hauskan 
opiskelijakulttuurin perässä. 
Heille tarjotaan mahdollisuus 

osallistua kiltojen tapahtumiin ja 
kokea Otaniemeläinen phuksivuosi 
kokonaisuudessaan. 

EIT-opiskelijat on teidän 
vuosikurssikavereita – menkää 
siis rohkeasti juttelemaan ja 
tekemään tuttavuutta!
  

Kivaa loppukesää – ja 
nähdään varaslähdössä!

Alessa Aila
MKV-kapteeni

MKV-KAPTEENI 

ON LYHENNE 

MAISTERI- JA 

KANSAINVÄLISYYS- 

KAPTEENISTA
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TOIMIHENKILÖT
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 laulat-
tavat lukkarit ja killan liikunnallisuudesta 
vastaavat Hercules ja Xena. Kaikki loput-
kin toimarivirat löydät killan nettisivuilta 
osoitteesta athene.fi.

Älä anna erikoisilta kuulostavien nimikkei-
den hämätä sinua, esittelyssä on joukko 
sangen toiminnallista porukkaa. On erit-
täin mahdollista, että löydät itsesi uusien 
toimihenkilöiden joukosta! 

Hei mahtava tuleva athenelainen!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta munkin 
puolesta. Kun opiskelijoilta kysytään mikä 
on se ihan paras juttu yliopistoelämässä, 
niin monet vastaa että se porukka. Meidän 
porukka Athenella on tiivis, lämminhenki-
nen, innovatiinen, luova, hassu ja vaikka 
mitä muuta! Mun nimi on Mea ja oon tänä 
vuonna Athenen Yhteisöneuvos, eli kannan 
korteni kekoon huolehtimalla athenelaisten 
hyvästä meisingistä.

Athenelaisia on moneen lähtöön ja killan toi-
mintaan voi osallistua ainakin yhtä monella 
eri tavalla. Yhteisöneuvoksena pidän huolta 
meidän verkostosta, johon kuuluvat kiltalais-
ten lisäksi myös toimihenkilöt ja ulkosuhteet. 
Kaikilla toimihenkilöillä on omat tehtävänsä: 
esimerkiksi Hercules & Xena huolehtivat ur-
heilutapahtumista, Kulttuurineuvosto pitää 
meidät taiteellisesti hereillä ja OLOhuone-
toimikunta varmistaa että rakkaalla kiltahuo-
neellamme on kaikki reilassa. Athenelaisten 
verkosto yltää myös aktiiviseen Athene Alum-
niin ja toistenkin pääaineiden opiskelijoi-

hin, jotka ovat Athenen jäseniä eli 
ulkojäseniin. Ulkosuhteisiin luetaan 
myös meidän monet ystäväkillat, 
esimerkiksi tuotantotalouden kilta 
Prodeko ja Tampereella sijaitseva 
tietojohtajakilta Man@ger. Näin 
monipuolisen porukan kanssa jär-
jestetyt tapahtumat ja konseptit on 
juuri niin huikeita kuin voi kuvitella, 
ja pakista löytyy varmasti jokaiselle 
jotakin.

#athenehommiin kannattaa lähteä 
mukaan, pääsee puuhailemaan 
vaikka mitä hauskaa loistotyyppien 
kanssa! (Kannattaa myös tsekata 
Instagramista toi hashtag, sieltä 
löytyy kuvia millaisia nää hommat 
voi olla). Tervetuloa jengiin, se on 
ennen kaikkea joukkue!

Lämpimin terveisin

Mea Pousar
Yhteisöneuvos

YHTEISÖNEUVOKSEN MORO

http://athene.fi
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ESTIEM-VASTAAVA
Lämpimät onnittelut minultakin sinulle, 
Athenen uusi phuksi! Edessäsi olevat 
opiskelijavuodet tulevat olemaan 
unohtumattomia. ESTIEM-vastaavana 
kannustan sinua etsimään jännittäviä 
kokemuksia myös Otaniemen (Uudenmaan) 
ja Suomen rajojen ulkopuolelta. Miltä 
kuulostaisi verkostoituminen ja huippu 
tapahtumat kansainvälisessä seurassa eri 
puolilla Eurooppaa? ESTIEM:in reissut 
tarjoavat tähän loistavan mahdollisuuden! 
Athenelaisena pääset matkustamaan 
opiskelijankin kukkarolle sopivaan hintaan 
eriteemaisiin reissuihin, joissa matkaseurana 
ovat samanhenkiset ystävät niin Otaniemestä 
kuin muualtakin päin 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. Viime keväälle suunniteltu reissu siirtyi syksyyn. Tänä 
syksynä järjestetään siis esimerkiksi tupsufuksiexchange 
Famagustan kanssa. 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! 

Meri Ruuska ESTIEM-vastaava ‘21

LG Helsinki

Moi phuksit ja tervetuloa Athenelle! 

Me olemme Irpo ja Jessica, Athenen 
häirintäyhdyshenkilöt eli häryt. Kehi-
tämme yhdessä killan hallituksen kans-
sa kiltatoimintaa yhdenvertaisemmaksi 
ja lähestyttävämmäksi kaikille killan jä-
senille. Tavoitteena on, että jokainen 
kiltalainen kokee olevansa tervetullut 
mukaan toimintaan juuri sellaisena 
kuin on. Häryn virka on vielä varsin 
nuori: se otettiin käyttöön syksyllä 
2018, kun silloiselle hallitukselle tuo-
tiin esille ongelmakohtia, joihin ei ollut 
aiemmin puututtu. Virka hakee vielä 
muotoaan ja otammekin mielellämme 
vastaan kehitysehdotuksia, risuja ja 
ruusuja.

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

aina luottamuksellisia ja käydään 
täysin omilla ehdoillasi. Meidän 
lisäksemme yhteyttä voi ottaa esi-
merkiksi tapahtuman pääjärjestä-
jiin, kuten isäntään ja emäntään, 
yrityssuhdevastaavaan tai phuksi-
kapteeniin. 

Jos joku asia tuntuu epämiellyttä-
vältä, siitä kannattaa puhua, jot-
ta asialle voidaan tehdä jotakin. 
Kiltamme on täynnä avoimia 
ja innokkaita ihmisiä ja 
tekijöitä, jotka halua-
vat, että myös kilta-
toiminta on mie-
lekästä kaikille 
kiltalaisille. 

HÄRYJEN TERVEHDYS

Onneksi olkoon infolle pääsys-
tä – nähdään varaslähdössä 
tai viimeistään orientaatio-
viikolla! 

Athenen häirintäyhdyshenkilöt
Irpo ja Jessica

HÄRYJÄ VOIT NYKÄISTÄ HI-HASTA KOSKA TAHANSA!

http://estiem.org


TSEKKAA SANASTOSTA, MITÄ TUPSUPHUKSI TARKOITTAA - USVA JA HISKI OLIVAT VIIME VUONNA SAMASSA TILANTEESSA KUIN SINÄ NYT!

Mikä perkuleen tupsufuksi? Ai siis me 
– okei moi :D Ollaan yhä yhtä pihalla 
asioista, kun tekin, sillä valitettavasti 
viime vuosi jätti hieman aukkoja opis-
kelijatietouteemme. Toisaalta olemme 
oppineet paljon muuta, jota normaali-
na tapahtumien täyteisenä phuksivuo-
tena ei ehkä olisi tullut koettua.

Hoidetaan ”the obvious” ensin alta 
pois:

Ensimmäisinä (ja toivottavasti viimei-
sinä) etäphukseina olemme kokeilleet 
jos jonkinlaisia etätapahtumia. Aivan 
uusia loisto konsepteja on tulvinut 
ovista ja ikkunoista, ja meillä on ollut 
kunnia toimia niiden koekaniineina. 
Nämä kokeneena voimme ylpeinä va-
kuuttaa, että huippusettiä on joka ta-
pauksessa luvassa, olipa syksyllä mikä 
tilanne tahansa. Kun etätapahtumalle 
antaa pikkusormen, se voi yllättäen 
viedä koko käden.

Athene on kilta joka pitää omistaan 
huolta. Killan toimesta on viihteellisten 
tapahtumien lisäksi tarjolla läksyhelp-
piä, hyvinvointivalmennusta ja perio-
din purkua, jossa saa käydä rankan 
tenttiviikon jälkeen hakemassa ver-
taistukea. Aktiivisesta ryhmächatistä 
löytyy jutunjuurta melkein joka päivä. 
Eksyneelle phuksille ei Athenella nau-
reta, sillä infolla oman polun etsiminen 
on koulutuksen keskiössä. Vanhemmat 
opiskelijat ja alumnit auttavat mielel-
lään, oli huolena sitten sivuaine, kurs-
sivalinnat tai vaikea sanaristikko.

Sitten voidaan puhua ihan itse asiasta 
eli yliopisto-opiskelusta:

Lause “yliopistossa pitää olla itseoh-
jautuva” lienee jo sinulle tuttu. Kovasti 
meitäkin ennen phuksivuotta peloteltiin 
siitä, kuinka kohta kukaan ei ole enää 
kertomassa, mitä pitää tehdä. Näissä 
väitteissä on toki perää, ja siksi kurs-

sien alussa kannattaa laittaa deadli-
net kalenteriin, mutta kuten jo edellä 
totesimme, Athenella on aina joku 
kertomassa mitä pitää tehdä, kunhan 
uskaltaa kysyä.

Kannustamme kuitenkin ottamaan täs-
tä itsenäisyydestä kaiken irti. Luovi 
kurssimeressä rohkeasti omaan suun-
taan ja oma elämäntilanteesi huomi-
oon ottaen. Seuraa mielenkiintoasi, 
mutta myös jaksamistasi. 

Parasta opiskelussa on ainakin mei-
dän mielestämme lopulta ollut ihmiset. 
Jokainen hyväksytään juuri sellaisena 
kuin on ja kaikille löytyy paikkansa. 
Yhdessä tapahtuva ideointi, opiskelu 
ja hauskanpito vievät mukanaan.

Älä turhaa stressaa syksystä, me ol-
laan täällä yhdessä ja hauskaa tulee 
olemaan joka tapauksessa!

TUPSUPHUKSIEN TERVEISET
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mahdollisuuksia, ja enemmän kadut-
taisi jättää tarttumatta niihin. Virheiden 
välttelyä paljon tärkeämpää on niistä 
oppiminen.

Huolehdi hyvinvoinnistasi.

Ensimmäisenä omastasi ja tarvittaessa 
myös kaverin. Henkinen pääoma on 
meillä tietotyöläisillä se kaikista tärkein 
resurssi, ja siitä resurssista kannattaa 
aidosti pitää kiinni. Innostuessa uusista 
asioista lautaselle ottaa herkästi liikaa, 
ja karsiminen jälkikäteen voi olla han-
kalaa. Olen sanonut sen monesti, ja 
sanon sen nyt tässäkin: oma jaksami-
nen on tärkeämpää kuin sen kurssin 
suorittaminen juuri nyt, arvosanat tai 
nopea työllistyminen. Heck, oma jak-
saminen on kaikkea tärkeämpää. Kyl-
lä se elämä odottaa ja on siellä vielä 
seuraavanakin vuonna. Mihinkään ei 
ole kiire, ja mietiskely sekä oman ajan 
ottaminen on enemmän kuin tervetul-
lutta.

näitä paljon tärkeämpää on se pik-
kuhiljaa kertyvä viisaus, jota ei voi 
kirjoittaa tenttipaperiin tai mitata arvo-
sanoilla. Opit oppimisesta, ihmisistä, 
yhteiskunnasta, työskentelytavoista, 
ajatusmalleista, itsestä ja omista ra-
joista, höntsälentopallosta, baarin 
pyörittämisestä ja kahvinkeitosta – to 
name a few! Pidä siis mieli avoinna, 
kuuntele, keskustele, ja venytä valmis-
tumista niin paljon kuin kehtaat kaiken 
tämän luentosalien ulkopuolella opitta-
van maksimoimiseksi.

Älä missään nimessä pelkää teh-
dä virheitä.

Tätä ei voi teroittaa liiaksi. Nyt jos 
koskaan on aika kokeilla ja välillä 
hypätä vähän tuntemattomampaankin 
suuntaan. Jos joskus laukoo ohi, opis-
kelijayhteisö ja Athene on kuin peh-
moinen patja, joka ottaa aina kiinni 
ja pompauttaa sut takaisin jaloilleen. 
Opiskeluelämä tarjoaa loputtomasti 

Jotenkin mä haluaisin vielä välittää sul-
le, infophuksi, että älä ressaa, vaan 
tee mieleesi ja elämääsi tilaa oikeasti 
tärkeille asioille. Anna maailman ja, 
erityisesti nyt, opiskelijaelämän syleillä 
sua kyllästymiseen asti. Mieti erityises-
ti, mitkä asiat sua kiinnostaa ja moti-
voi, minkälainen tyyppi sä olet, ja mit-
kä on juuri sulle niitä parhaita tapoja 
elää opiskelijan elämää. Ennen kaik-
kea nämä on parhaita vuosia oppia 
itsestä ja elämästä. Ja vielä: nämäkin 
ovat vain mun näkemyksiä. Nyt on sun 
vuoro tallata sun oma infolaisen polku! 

Nähdään syksyllä!

Ilona Rahnasto
Infophuksi 2014

WANHAKIN JAKSAA
Tervehdys! 

Moni tämän phuksioppaan sivuilla on var-
masti onnitellut pääsystä infolle ja kertonut 
kuinka hienoja vuosia sinulla onkaan edes-
sä – täysin aiheesta. Näin monen vuoden 
opiskeluelämän jälkeen voin vakuuttaa, että 
yksikään niistä lauseista ei riitä kuvaamaan 
kaikkea sitä, mitä tulet kokemaan. Tämä mun-
kin kirjoittama teksti on täynnä tajuttoman kli-
seiltä kuulostavia asioita, mutta jollain ihmeen 
kaupalla ne ovat kuitenkin täysin tosia. Tässä 
siis muutama juttu näin vanhemman opiske-
lijan näkökulmasta, täysiveriseltä oman sekä 
infoelämän kokemusasiantuntijalta.

Yliopistoelämä on parasta aikaa oppia 
kaikesta muustakin kuin opinnoista.

Suurin osa meistä hakeutuu opiskelemaan 
tiettyjen aiheiden ja ammatillisten tai akatee-
misten kiinnostusten perässä, kuten minäkin 
aikanaan. 300 opintopistettä ja substanssi-
osaaminen ei kuitenkaan ole se siistein oppi, 
mikä täältä mukaan tarttuu. Mun mielestä 
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UniSportissa käytössäsi on viisi laadukasta kuntosalia, lähes 40 erilaista 
ryhmäliikuntatuntia ja palloiluvuoroja. Livestream- tunneilla ja Online 

Training videokirjaston parissa treenaat joustavasti missä vain, milloin vain. 
Ensimmäinen käynti on ilmainen. Tervetuloa!

UNISPORT.FI

HARJOITUS 
TEKEE 
MAISTERIN

Monipuolista treeniä opiskeli jahinnoin lähellä sinua
KESKUSTA • KUMPULA • MEILAHTI • OTANIEMI • TÖÖLÖ • VIIKKI
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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!

Matias Saikku

Hallituksen jäsen (yhteisö, vapaaehtoiset ja uudet opiskelijat)

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta! 

Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunta



Rakas Fuksi, 
 
tervetuloa Aalto-yliopistoon, Aalto-yhteisöön ja Informaatiover-
kostojen kilta Atheneen. Sinulla on edessäsi valtavan hieno mah-
dollisuus osaamisen kasvattamiseen, uusien kokemusten kartutta-
miseen sekä elinikäisten ystävyyksien solmimiseen. Tämä kaikki ei 
kuitenkaan tapahdu ainoastaan koulun penkillä, vaan myös lu-
kuisissa kohtaamisissa vaikkapa kiltahuoneella tai vapaaehtois-
toiminnan parissa. Näiden kohtaamisten myötä aukeaa lisäksi 
upeita mahdollisuuksia sosiaalisten ja yleishyödyllisten taitojen 
oppimiseen. Ole siksi utelias, kokeile rohkeasti uutta ja pyri op-
pimaan tekemästäsi. Yliopisto tarjoaa laajan valikoiman huip-
pukursseja ja Aalto-yhteisö laajan verkoston huippuihmisiä sekä 
yhdistyksiä, joiden kautta pääset tutustumaan itseesi, yliopis-
toon sekä yhteisöömme. Uskonkin, ettet tule katumaan päätöstä-
si hakea opiskelemaan Aalto-yliopistoon ja osaksi Aalto-yhteisöä. 
Nauti kesästä ja nähdään syksyllä uuden lukuvuoden merkeissä!  

Kesäterveisin,

Laura Nikola

Hallituksen jäsen (Yrityssuhteet, Alumnit, Strategia), 
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 maailman parasta opiskelijan elä-
mää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin yli-
oppilaskunnan palveluihin ja opiskelijaetuihin 
niin paikallisesti, kuin koko Suomessa. AYY tar-
joaa jäsenilleen useita palveluita, kuten edulli-
sia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia juhlatilo-
ja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla 
on myös mahdollisuus osallistua toimintaan ja 
tapahtumiin, joita on AYY:n lisäksi järjestämäs-
sä yli 200 AYY:n piirissä toimivaa yhdistystä. 

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

Viestintäkanavat
Löydät kattavan tiedon kaikista AYY:n palveluista 
ja mahdollisuuksista osoitteesta ayy.fi. Kokoamme 
opiskelijaa koskevan ajankohtaisen tiedon maa-
nantaisin sähköpostitse ilmestyvään viikkotiedot-
teeseemme. 

Instagram:  @ayy_fi
 @ayyhousing
Facebook:  Aalto-yliopiston ylioppilaskunta – AYY
 AYY Housing
Twitter: AYY_FI
Youtube: Student Union AYY
LinkedIn: Aalto University Student Union AYY



Yhteisöjaosto Aava, Kampusjaosto, Teekkarijaos-
to, Museojaosto, UO-jaosto ja edunvalvonnan 
johtoryhmä eli tuttavallisemmin EduJory. Vapaa-
ehtoishaku aukeaa loppusyksystä, ja siitä tiedote-
taan AYY:n viestintäkanavissa. 
Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 yhdistystä, jot-
ka järjestävät toimintaa aina urheilusta musiikkiin 
ja peleistä muihin harrastuksiin. Uudet opiskeli-
jat ovat aina tervetulleita mukaan yhdistystoimin-
taan, ja AYY antaa apua, tukea ja neuvoja yhdis-
tyksen perustamiseen ja toimintaan. Kannattaa 
pysyä avoimena eri mahdollisuuksille ja tutustua 
yhdistyksiin tulevissa tapahtumissa! 

Syksyllä remontin ja brändiuudistuksen jälkeen 
aukeaa myös AYY:n uudistunut museo, jossa voit 
perehtyä opiskelijakulttuurien historiaan. 

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

Stipendit ja projektiavustukset 
Voit hakea AYY:lta tai TTE-Rahastolta projekti-
avustusta kaveriporukalla tai yhdistyksen voimin 
järjestettävälle projektille. Voit myös hakea AYY:n 
myöntämiä stipendejä. 

Opiskelijaedut 
Saat käyttöösi digitaalisen tai muovisen opiske-
lijakortin, jolla todistat opiskelijastatuksesi (kor-
tin toimittaa Frank). Näyttämällä opiskelijakort-
tiasi sinulla on 1.8. alkaen oikeus satoihin etuuksiin, 
kuten Kelan, Matkahuollon ja VR:n etuuksiin ja 
alennettuun opiskelijalounaaseen opiskelijaravin-
toloissa. Myös pääkaupunkiseudun julkisen liiken-
teen opiskelija-alennus on käytettävissäsi, kunhan 
asuinpaikkasi on HSL-alueella ja olet päivittänyt 
matkakorttiisi opiskelijastatuksen HSL:n palvelu-
pisteellä. Listan kaikista opiskelijakortilla saata-
vista eduista ja alennuksista löydät Frankin net-
tisivuilta frank.fi. 

Digitaalinen opiskelijakortti Frank App on viralli-
nen opiskelijatunniste, jonka voit ladata ja akti-
voida käyttöösi 1.8. alkaen, kun olet ilmoittautu-
nut läsnäolevaksi yliopistoon ja maksanut AYY:n 
jäsenmaksun (31.7.–8.8. on käyttökatko, jolloin il-
moittautuminen ja jäsenmaksun maksaminen ei 
ole mahdollista). Muiden korttivaihtoehtojen hin-
nat voit tarkistaa Frankin sivuilta. Voit myös lisä-
tä ISIC-lisenssin sekä digitaaliseen että muoviseen 
opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opiskelijakorteista 
löytyy Frankin sivuilta osoitteesta frank.fi. 

Kun olet saanut muovisen opiskelijakortin, muista 
hakea siihen myös lukuvuosivuositarra AYY:n pal-
velupisteeltä! Saat samalla myös muuta neuvon-
taa ja maksuttoman Design Notebookin.

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja edustaa 
opiskelijoita sekä yliopiston päätöksentekoeli-
missä että valtakunnallisella tasolla. Voit hyö-
dyntää AYY:n edunvalvontaa esimerkiksi, jos 
tenttituloksesi ovat myöhässä tai ottaa yh-
teyttä häirintäyhdyshenkilöön, jos kohtaat 
häirintää. AYY:n jäsenenä voit hakea hallinnon 
opiskelijaedustajaksi ja päästä vaikuttamaan 
yliopistossa tehtyihin päätöksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on edustajisto, 
joka valitaan vaaleilla. Vaaleissa kaikki AYY:n 
jäsenet ovat äänioikeutettuja ja voivat aset-
tua ehdolle. Edustajiston jäsenet pääsevät 
päättämään ylioppilaskunnan tavoitteista ja 
linjauksista. Seuraavan kerran edustajistovaa-
lit pidetään tänä syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 
Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoiminta ja mo-
nenkirjavat tapahtumat ovat oleellinen osa 
aaltolaista opiskelijakulttuuria ja Aalto-yhtei-
söä. Vuoden kohokohtina toimivat Wapun ta-
pahtumat, vuosijuhlat, laskiaisrieha ja monet 
muut tapahtumat heti orientaatioviikosta läh-
tien. 
Tapahtumien taustalla ovat ylioppilaskunnan 
lisäksi vapaaehtoiset, jotka toimivat jaostoissa 
ja toimikunnissa. AYY:ssa toimii kuusi jaostoa: 

Palvelut
Opiskelija-asuminen  
AYY omistaa noin 2600 kohtuuhintaista opis-
kelija-asuntoa Helsingissä sekä Espoossa ja 
tarjoaa kodin yli 3200 asukkaalle. Kaikilla tut-
kinto- ja vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n 
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asuntoja. Voit 
hakea omaa asuntoa heti, kun saat vahvis-
tuksen opiskelupaikan vastaanottamisesta yli-
opistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pääkau-
punkiseudun ulkopuolelta muuttavat opiske-
lijat ovat etusijalla asuntoja jaettaessa. Yli-
määräisen hakijapisteen saa, kun hakee 
ensimmäisen vuoden opiskelijana AYY:n so-
luasuntojonoihin. Tämän pisteen saadakseen 
on asuntoa haettava viimeistään heinäkuun 
tai joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta 
riippuen. 

Voit selailla ja hakea AYY:n asuntoja Do-
mo-järjestelmän kautta: domo.ayy.fi. Opiskeli-
jana voit myös hakea asuntoa Helsingin seu-
dun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS). 
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infolaisten työllistymisasteen huhutaankin 
olevan huikeat 100%. Infolta valmistunut 
moniosaaja voi päätyä oman mielenkiin-
tonsa ja opintojensa painotusten perusteel-
la laidasta laitaan erilaisiin työtehtäviin, 
kuten liikkeenjohdon konsulteiksi, palve-
lumuotoilijoiksi, IT-konsulteiksi, käyttöliit-
tymäsuunnittelijoiksi ja startup-yrittäjiksi. 
Ei kuitenkaan huolta, vaikka et vielä en-
simmäisten opintovuosiesi aikana tietäisi, 
mihin suuntaan haluaisit tähdätä työelä-
mässä tai painottaa opintojasi. Oman 
osaamisen kokonaiskuvan hahmottaminen 
saattaa olla infolaisille aluksi haastavaa, 
mutta oma suuntasi löytyy kyllä ennemmin 
tai myöhemmin. Se saattaa myös muuttua 
useampaan otteeseen opintojesi aikana!

Varmaa on se, että edessäsi on upeita 
vuosia niin opintojen kuin opiskelijaelä-
mänkin parissa, ja pääset tekemään ja 
oppimaan paljon sellaista, jota et vielä 
osaa kuvitellakaan! Kurssit eivät ole ai-
noa paikka, missä voit päästä oppimaan 
uutta: suosittelen lämpimästi myös järjes-
tötoimintaan mukaan hyppäämistä. Ensin 
tehtävänäsi on kuitenkin vain iloita maail-

Sen lisäksi, että infon opinnot ovat monia-
laisia, tutkintoa ja omien opintojen pai-
notuksia on mahdollista räätälöidä hyvin 
omannäköisekseen omien kiinnostuksen-
kohteidensa mukaan. Ehkä haluat ottaa 
sivuaineesi jostain muusta Aallon korkea-
koulusta tai suomalaisesta yliopistosta, 
ehkä vapaavalintaiset opintosi täyttyvät 
vaihdossa ulkomailla suoritetuilla kursseil-
la, tai ehkä törmäät jollain infon perus-
kurssilla johonkin juttuun, mistä innostut, ja 
päätät opiskella sen ympäriltä niin paljon 
kursseja kuin vaan on mahdollista! Jousta-
va mahdollisuus kustomoida oma tutkinto 
juuri itsensä näköiseksi johtaa siihen, että 
kunkin infolaisen konkreettinen ydinosaa-
minen määräytyy lopulta oikeastaan pit-
kälti heidän omien intressiensä mukaan. 
Opintoja suunnitellessa kannattaa jutella 
rohkeasti koulun opintoneuvojien ja suun-
nittelijoiden kanssa, he ovat iloisia voi-
dessaan auttaa! Samaten minua voi aina 
nykäistä (virtuaalisesta?) hihasta, mikäli 
jokin opintoihin liittyvä asia askarruttaa.

Monialaisen osaamisen myötä infolaiset 
ovat työelämässä haluttua porukkaa, ja 

man parhaan opiskelupaikan saamisesta 
ja nauttia jäljellä olevasta kesästä täysin 
rinnoin!

Nähdään syksyllä!

Marianna Malkamäki
Opintovastaava

TYYPILLISIÄ IN-FOLAISTEN AMMAT-TEJA OVAT ESIMERKIKSI PALVELUMUOTOILIJA, OHJELMISTOKEHITTÄJÄ TAI KONSULTTI. INFO-LAISET OVAT HALUTTU-JA TYÖELÄMÄSSÄ!

Tervehdys infophuksi! 

Heti ensimmäiseksi: ihan valtavan suuret onnittelut 
informaatioverkostoille opiskelemaan pääsystä mi-
nunkin puolestani! Tulevien info-vuosiesi aikana tulet 
oppimaan enemmän kuin uskotkaan ja löytämään 
elinikäisiä ystäviä. Yliopistovuodet ovat ihmisen pa-
rasta aikaa; etenkin, jos sattuu olemaan infolainen. 

Informaatioverkostojen koulutusohjelma – tuttavallisemmin 
siis info – perustettiin alun alkujaan vastaamaan digitalisoitu-
van yhteiskuntamme tarpeeseen moniosaajille, jotka ymmär-
tävät niin tietotekniikkaa, taloutta kuin ihmisten toimintaa. 
Meiltä valmistuukin diplomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät 
kaikkia näitä kolmea alaa ja pystyvät toimimaan ikään kuin 
tulkkeina (tai niin sanottuina sillanrakentajina) näiden alo-
jen osaajien välillä. Infolla sinusta kasvaa tiimipelaaja, joka 
puhuu sujuvasti niin koodarien, tilintarkastajien, designerien 
kuin vaikkapa markkinointisuunnittelijoiden kieltä.

Heti ensimmäisenä opiskeluvuotenasi sinulla on edessäsi 
laaja valikoima kursseja mitä erilaisimmista aihepiireistä: 
esimerkiksi ohjelmointia, viestintää, tuotantotaloutta, filoso-
fiaa ja matematiikkaa. Monialaisuus onkin infon opinnois-
sa toistuva teema, ja siirtymällä aiheesta toiseen nopealla 
aikataululla infolaiset omaksuvat myös tärkeän – omasta 
mielestäni ehkä jopa tulevaisuuden työelämän kannalta tär-
keimmän – kyvyn omaksua uusia asioita nopeasti. Uuden 
opettelu voi tulevan vuoden aikana tuntua välillä uuvuttaval-
ta, mutta yksin ei onneksi tarvitse puurtaa. Ryhmätöiden myö-
tä kurssikaverit tulevat nopeasti tutuiksi, ja jo ensimmäisen 
syksyn aikana omasta vuosikurssistasi nivoutuu tiivis porukka 
ja tärkeä tukiverkosto. Perinteisesti monia koulutehtäviä on 
ratkottu yhdessä Athenen kiltahuoneella, Olkkarilla, jossa 
hengailevat vanhemmatkin infolaiset auttavat mielellään. 
Fiksuja ja mukavia ihmisiä et siis pääse infolla pakoon!

MITÄ INFOLLA TEHDÄÄN?

OPISKELIJOILLE 

NOPAT 

TARKOITTAA 

OPINTOPISTEITÄ
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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 tiedämme 
että se ottaa varmasti yli 5 vuotta, 
joten ota rauhassa ja nauti matkasta 
joka on vasta aluillaan.

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. Maapalloa 
ravisuttelevat murrokset joissa korostuu 
tietotekniikka, digitaalinen liiketoiminta, 
uudenlainen organisoituminen ja 
näiden yhteiskunnalliset vaikutukset. 
Jos jokin on varmaa niin se että 
planeetta kaipaa laaja-alaisia 

PROFFAN TERVEHDYS

Maailma muuttuu ympärillä ihan 
reipasta vauhtia. Erityisesti sinun 
arkesi muuttui kiitos pandemian: 
poikkeukselliset kirjoitukset, erilaiset 
pääsykokeet ja niiden säätäminen, 
ylioppilasjuhlat tai niiden puuttuminen… 
suuremmista globaaleista 
myllerryksistä puhumattakaan. Ei ihme 
että epävarmuus leijuu ympärillä meni 
minne tahansa.

Tämän kaiken keskellä päädyit 
opiskelemaan 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 muutama huoli vähemmän.

Tiedätkö sen tunteen kun alkaa sataa 
räntää ja pitäisi mennä ulos? Jätät 
väliin ja odotat parempaa keliä. 
Lupaat itsellesi, että jahka aurinko 
taas paistaa niin menet ulos lenkille 

ja piknikille ja festareille ja Espalle 
ja… Tämä korona on pistänyt koko 
maapallon odottamaan “parempia 
säitä” ja onneksi ne sieltä näyttävät 
tulevan. Mutta se ei ole se mitä haluan 
alleviivata.

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 
jatkaa epävarmuudessa kun ei se ns. 
“post-pandemic world” ihan selvää 
ole sekään.

Kerronpa sinulle nyt saman tien koko 
Infon tutkinnon tärkeimmän opin: löydä 
sinun oma tyylisi ja tapasi tehdä juttuja. 
Tämä tarkoittaa että ei ole yhtä oikeaa 
tapaa suorittaa opintoja. Se tarkoittaa 
myös sitä että kaikesta tarjolla olevasta 
pitää opetella valitsemaan mitä jättää 
pois. Lisäksi koko ajan kalvaa tunne 
että “mitä mä oikein osaan” tai että 
muissa ohjelmissa se oma juttu on 
selkeämmin tarjolla (ei muuten ole, se 
on vaan se ruoho vihreämpää siellä 
toisella puolella).

Ei se oman osaamisen ja oman jutun 
rakentaminen ihan helppoa ole. Tässä 
kohtaa rinnallasi onkin ehkä Aallon 
vahvin yhteisö opiskelutovereita, 
opettajia ja hallinnon henkilökuntaa. 

infolaisia seuraavat vuosikymmenet. 

Minä olen Risto ja Infon 
koulutusohjelman vetäjä. 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. 

Nähdään T-talon ala-aulassa ekana 
päivänä! Tervetuloa Infolle tuomaan 
oma juttusi ja oma itsesi osaksi meidän 
yhteisöä :)

Risto Sarvas
Infon proffa ja ohjelmajohtaja

RISTO ON IN-FON EKA IHAN OMA PROFFA, JA AIVAN HUIPPUTYYPPI. KANNATTAA EHDOT-TOMASTI KÄYDÄ NYKÄISEMÄSSÄ HI-HASTA, TAI VAIKKA KAHVILLA!
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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 Athenessa.

Oltermannin tehtävänä on pitää yllä 
yhteyttä opiskelijoiden ja yliopisto-
organisaation välillä. Olen juuri jäämässä 
eläkkeelle professorin toimesta, mutta 
emeritus-statuksella aion edelleen olla 
mukana yliopiston ja opiskelijoiden 
yhteisössä. Tapaamme ehkä erilaisissa 
järjestetyissä tilaisuuksissa, mutta voitte 
myös ottaa rohkeasti yhteyttä netissä, 
nähdään vaikkapa sitseillä tai 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 ja kunniajäsen, 
puun(=maailman)halaaja

tapio.takala@aalto.fi

Arvoisat uudet infolaiset

Tervetuloa opiskelemaan Aalto-
yliopistoon. Olette valikoitua joukkoa nyt 
jo yli 20 vuotta toimineessa mutta silti 
nuorekkaassa koulutussuunnassa. Olette 
erilaisia insinööriopiskelijoita, 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 ja polarisaatio. 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 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.

OLTERMANNIN TERVEISET
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tiivis aine ja materiaalifysiikka, teknologia-
pohjaisen liiketoiminnan luominen ja muutos, 
datatiede, tekoäly ja ohjelmistotekniikka, sekä 
terveysteknologia ja neurotiede. Perustutkimuk-
sen lisäksi yrittäjyys ja start-up- kulttuuri ovat 
koululle tärkeitä.

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä oppi-
misen kehittäminen. Aalto-yliopistossa tiede ja 
taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Halu-
amme luoda edellytykset ja tarjota ympäristön 
monipuolisiin, perinteiset rajat ylittäviin opin-
toihin. Uutta voidaan kuitenkin rakentaa vain, 
jos opinnot ja tulevan insinöörin työ perustuvat 
vankalle osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityis-
tä huomiota kandidaattiopintojen sisältöön ja 
sujuvuuteen. Tekniikan kandidaatin tutkinto on 
lyhyt, mutta huomaat voivasi itse pitkälti päät-
tää, mihin siinä keskityt.

Aalto-yliopistossa pääset heti alusta asti mu-
kaan kansainväliseen yliopistoyhteisöön, jos-
sa erilaiset kulttuurit kohtaavat laboratorioissa, 
luentosaleissa, ryhmätöissä ja kampuksen 
arjessa. Aalto-yliopisto tukee ja kannustaa 
vaihto-opiskelua ulkomailla mm. erilaisten yh-
teistyöverkostojen ja stipendien avulla. Tämä 
mahdollisuus kansainvälisen kokemuksen 
hankkimiseen kannattaa käyttää hyväksi.

Siirtyminen lukiosta yliopistoon on suuri muu-
tos. Yliopisto-opinnot ovat haaste, koska opis-
kelija on itsenäinen ja vastuullinen toimija: 
mitä opiskelet, koska, ja miksi? Korkeakoulu 
haluaa yhdessä kiltojen kanssa auttaa tässä 
sinua – ”kysy rohkeasti”. Opintojen tavoite on 
vauhdikkaasti suoritettu tekniikan kandidaatin 
tutkinto, ja valmistuminen osaavaksi, kansain-
välisen tason diplomi-insinööriksi. Me Aalto- 
yliopistossa haluamme, että tutkintosi johtaa 
haasteellisiin tehtäviin erilaisilla urapoluilla. 
Yhteys Aaltoon säilyy myös täältä lähtemisen 
jälkeen, sillä yliopiston ja kiltojen alumnitoimin-
ta on vahvaa. Aalto-yliopisto ja sen perustie-
teiden korkeakoulu suosivat avointa, kriittistä 
keskustelua ja opiskelijan laaja-alaista osallis-
tumista oppimisen ja tutkimustyön yhteisön toi-
mintaan. Koulutamme vastuullisia, itsenäisiä ja 
yhteistyökykyisiä asiantuntijoita, joilla on kyky 
ymmärtää laajoja kokonaisuuksia ja näyttää
suuntaa kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoihin!

Jouko Lampinen
Dekaani, Aalto SCI

PERUSTIETEIDEN KORKEAKOULUN KILLAT YLHÄÄLTÄ ALAS: ATHENE, TIETO-KILTA, DATA GUILD, PRODEKO JA FYYSIK-KOKILTA

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

Yli vuoden kestänyt koronapandemia on 
ollut haastavaa aikaa sekä opiskelijoille 
että opettajille. Opiskelussa ja opiskelija-
elämässä on yhteisöllisyydellä merkittävä 
osa tiedollisten ja taidollisten valmiuksien 
omaksumisessa, ja verkottuminen opiskelu-
kaverien kanssa on tärkeää tulevaisuuden 
rakentamista, ja tämä on nyt ollut koetuk-
sella. Killat ja muut opiskelijajärjestöt ovat 
tehneet hyvää työtä uusien opiskelijoiden 
orientaation, virtuaalisitsien ja muiden etä-
kokoontumisten ideoinnissa ja tässäkin ti-
lanteessa opiskelijat ovat päässeet osaksi 
yhteisöämme. Nyt kun korona on talttumas-
sa ja syksyn 2021 aikana päästään palaa-
maan normaalimpaan toimintaan, olemme 
yhdistämässä kampuksella opiskelun ja pai-
kasta ja ajasta riippumattoman sähköisen 

opiskelun parhaat puolet, ja voimme tarjota 
teille aiempaa monipuolisempia opiskeluta-
poja, jotka tukevat erilaisia oppijoita uudella 
tavalla. Hienoa saada teidät osaksi yliopisto-
yhteisöämme ja kehittää yhdessä uudenlaista 
hybriditoimintamallia.

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi School 
of Science, lyhenteenä Aalto SCI – tunnetaan 
korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta. 
Kouluumme haetaan neljään hakukohteeseen 
kandidaattitutkintoa varten (teknillinen fysiikka 
ja matematiikka, tietotekniikka, informaatiover-
kostot, tuotantotalous). Lisäksi koulumme vastaa 
englanninkielisessä tekniikan alan kandidaatti-
ohjelmassa kahdesta pääaineesta, Data Scien-
ce ja Quantum Technology. Kandin jälkeen 
meillä on tarjolla lukuisia maisteriohjelmia sekä 
kansainvälisiä yhteisohjelmia, mm. European 
Institute of Technologyn (EIT) verkostossa. Kou-
lun hakukohteet ovat tekniikan ja luonnontietei-
den alan halutuimpien joukossa koko maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tulevai-
suuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen opetus. 
Parannamme maailmaa kansainvälistä tun-
nustusta saaneen korkeatasoisen tutkimustyön 
avulla. Perustieteiden korkeakoulussa tutkimus-
työn ytimessä ovat kehittyneet energiaratkaisut, 

DEKAANIN TERVEHDYS
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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.

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

Tutustu palveluihimme ja 
opetussuunnitelmaan Into-
portaalissa:
https://into.aalto.fi/display/
fikandsci/Teknistieteellinen+kandid
aattiohjelma

SCI:n opiskelijapalvelut löydät 
Otaniemessä Tietotekniikan talon 
päädystä ruokalan ja kirjaston 
jälkeen. (Konemiehentie 2)

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

Hei fuksi!
Liity Tekniikan akateemiset TEKin opiskelijajäseneksi! Jäsenyys 
ei maksa sinulle mitään. Saat mm. kesätyönhakuneuvoja, 
tekniikan alan ammattilehtiä, palkkatietoa, jäsenetuja ja 
alennuksia sekä pääset mukaan huippupuhujien webinaareihin.

TEK on 75 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta 
valmistuneen yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun 
muassa aikamme suuria kysymyksiä ilmastonmuutoksesta 
luonnon resurssipulaan ja modernin työelämän haasteisiin.

Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan 
www.tek.fi/liity!

Terveisin,

Eero Järvinen
Opiskelijayhdyshenkilö, Otaniemi
045 111 4650
eero.jarvinen@tek.fi
Telegram: @Ertsipupu

https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknistieteellinen+kandidaattiohjelma
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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 128 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 mieluummin 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

MK
AK IK

KIK SIK

TF

FUKSIMAJURI
[IK]

Otaniemessä on paljon muitakin kuin vain 
me. Phukseja vastaanottavia kiltoja, korkea-
kouluyhdistyksiä ja osakuntia on yhteensä 
15 (including us!). Teekkarien lisäksi kylterit 
majailevat Otaniemen kampuksella dollarin-

vihreissä haalareissaan, ja liehuvista wappu-
takeistaan tunnistaa kampuksen ARTSilaiset. 
Saatatkin ehkä tuntea jo valmiiksi jonkun, 
joka kantaa jotakin yllä olevista haalareista, 
tai tulee ensi syksynä kantamaan. Ja jos et 

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

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

KATSO SANASTOSTA 
SIVUILTA 66-67 MITÄ 
MIKÄKIN LYHENNE 

TARKOITTAA!

PT
INKUBIO

ATHENE
AS

TIK
PRODEKOFK

NUDE
DG
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Tervehdys, infophuksi.

Olin samassa paikassa syksyllä 
2003. Takana oli jo vuosi teknil-
lisiä opintoja Hervannassa, mutta 
olin siellä aika varma, että se ei 

ollut minua varten. Halusin jatkaa 
laaja-alaista ja luovaa opiskelua. 
Pääsin sitten infolle sisään viimei-
seltä varasijalta, ja olin varma että 
koulutusohjelmassa on minua tosi 
paljon fiksumpia tyyppejä.

Olin oikeassa. Vertailin omaa 
osaamistani ja omaksumisky-

kyäni ahkerasti muihin. Kou-
lussahan se on tosi help-
poa, kun melkein kaikesta 
saa numeron, ja niitä on 
triviaalia vertailla.

Vaikka vertailu ja kil-
pailu on luonnollista, ei 
siitä välttämättä ole si-
nulle hyötyä. Kaikki me 
stressaamme omilla ta-
voillamme. Varmasti osa 
hajoaa, kun aina tulee 

joku ohi. Tätä voi olla vai-
keaa uskoa, mutta on ihan 

asiallista, ettet ole kaikessa 
paras.

Pyri erinomaisuuteen yhteisten hom-
mien jakamisessa, kokoamisessa 
ja valmiiksi saattamisessa. Auta 
muita tuomaan omat kykynsä esiin 
ja tuo rinnalla omasikin. Tunnusta, 
ettet tiedä kaikkea ja anna muiden 
neuvoa sinua. Opeta muita aina 
kun kaverisi ovat sille vastaanot-
tavaisia. Yksi tapa testata, oletko 
oikeasti tajunnut, miten joku moni-
mutkainen juttu toimii: yritä opettaa 
se toiselle.

Minulla on ollut ilo ohjelmoida, as-
saroida, suunnitella käyttöliittymiä, 
tutkia ihmisten ja firmojen käyttäy-
tymistä ja muuttaa toimintatapoja. 
Sekä pragmaattisiin että korkealen-
toisiin juttuihin olen saanut parhaan 
otteen tekemällä juttuja kädet sa-
vessa. Pieni pala kerrallaan konk-
reettista kasaan. Kyllä se konsepti 
ja strategia sieltä löytyy, kun ensin 
oivaltaa, miten homma toimii.

On ollut ilo pelata voittavissa jouk-
kueissa. Athenen isäntänä, erilais-
ten softafirmojen palkkalistoilla, 
konsulttina ja startupeissa olen ker-
ta toisensa jälkeen nähnyt sen, ettei 
vertailu kollegoihin tai kilpailijoihin 
tuota iloa. Intohimoiset tyypit sytty-
vät keskenään eri aiheista, ja hyvä 
niin. Syvimmät muistot syntyy siitä 
kun on tosi kompleksista ja vaike-
aa, ja silti saamme yhdessä hom-
man lentoon.

Nykyisen firmamme Columbia 
Roadin toiminta-ajatus on vahvasti 
tuo edellä kuvaamani: tuotetaan 
konkreettista hyötyä, jonka jälkeen 
saadaan mandaatti jatkaa ja maa-
lata entistä isommalla pensselillä. 
Uskalletaan jatkuvasti kyseenalais-
taa pölyttyneitä toimintatapoja ja 
vaalitaan yhteistyötä. Ja tehdään 
kaikki tämä siksi, että siitä olisi etua 
tänään ja pitkälle tulevaisuuteen. 

Kun aloitin, vuosituhannen vaihteen 

eka IT-kupla oli puhjennut, mutta 
Nokialla meni vielä kovaa. Finans-
sikriisi ei ollut vielä näkyvissä, se 
tuli vasta 2008. Nyt on toisenlai-
set globaalit myllerrykset päällä ja 
toivottavasti pian ohi. Kaikki muut-
tuu, mutta konkreettisen tekemisen 
asennetta ja energisoivaa yhteis-
työtä tullaan tarvitsemaan aina. 
Siksi infolaisia kosiskellaan joka 
puolelle töihin. Puhutaan rekrystä 
myöhemmin, nyt toivon iloa ja ute-
liaisuutta opintoihisi.

Matti Parviainen
infophuksi ’03

Co-founder, Columbia Road 

MATIN LISÄKSI CR:LLÄ TYÖSKENTE-LEE TÄLLÄ HETKELLÄ YKSITOISTA ATHENEN KASVATTIA.

COLUMBIA ROAD
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1. Kandikeskus *
2. T-talo *
3. TUAS-talo *
4. Maarintalo
5. Harald Herlin -oppimiskeskus 
(eli pääkirjasto)
6. AYY:n palvelupiste, keskustoi-
misto eli keto
7. Dipoli
8. TF eli Täffä
9. YTHS
10. Urheilukenttä
11. Otahalli
 

*Näissä me infolaiset pääasiassa 
opiskellaan!

OLOhuone eli Olkkari1.

5.
7.

8.

9.

10.

11.
6.

2.
3.

4.

OTANIEMEN KARTTA

Varaslähtö!
Ensimmäinen koulupäivä ja Nuotioilta
Aallon avajaiset ja bileet Prodekon kanssa
ISOjen järkkäämää kivaa
Otasuunnistus
PhuksiSCIvaa ja Phuksit vs. phabut -phutisottelu
Stadisuunnistus
Fuksisitsit
Lakinlaskijaiset
Haalarisitsit
Unskin pitkä
Fuksien juhlasitsit
Infoähky XXII (Athenen vuosijuhla!)
Fuksiristeily

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!  
 
Lisätietoja löytyy athene.fi:n tapahtumakalenterista!

3.9.
6.9.
7.9.
8.9.
9.9.

10.9.
14.9.

17.9. tai 21.9.
30.9.

14.10.
20.10.

8.11.
26.11.

28.-30.11.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

http://athene.fi
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MUISTILISTA

ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ 6.9. 
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 ’21”

Osallistun Varaslähtöön pe 3.9.

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

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

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

NÄHDÄÄN VARASLÄHDÖSSÄ!

Oman vuosikurssin fb-ryhmä:
athene.fi/iv21           

@athenekilta
#athenehommat           

athene.fi
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TEEKKARISANASTO

AK Arkkitehtikilta, tunnusmerkkinä valkoiset haalarit
Alvari Kandikeskuksen opiskelijaruokala, Amican pitämä
Alvarin aukio Kandikeskuksen ja AYYn keskustoimiston 
välinen nurmialue
Amfi Kandikeskuksen amfimainen porrasrakennelma, jolla 
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
Assari eli kurssiassistentti. Joka kurssilla omansa, pitävät 
laskuharjoituksia, auttavat ongelmissa ja korjaavat tehtä-
viä. Ovat yleensä vanhempia opiskelijoita
Athene Informaatioverkostojen kilta, syntynyt 1999 ja eriy-
tynyt Tietokillasta 2003. Athenelaiset tunnistaa metsänvih-
reistä haalareista. Ennen 2003 aloittaneilla opiskelijoilla 
on mustat haalarit, joissa on vihreä hiha
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, johon kuuluvat kaikki 
Aallon opiskelijat

Club X Athenen phuksien keväällä järjestämät loistavat 
bileet

DG Data Guild, Otaniemen nuorin erityisasemayhdistys. 
Ei virallisesti kilta, mutta killaks kutsutaan. Data Guild pe-
rustettiin 2019 ja heidän tunnistaa harmaasta hihasta ja 
mustista haalareista, muistona Tietokillasta irtautumisesta.
Dipoli kongressikeskus ja Aallon päärakennus, jossa jär-
jestetään erilaisia suuria tapahtumia. 

Ethana Athenen höntsäurheiluseura, tervetuloa mukaan!
Excursio eli excu, tutustumisretki johonkin yritykseen

FK Fyysikkokilta, tunnusmerkkinä luonnonvalkoiset haalarit

FTMK Fuksitoimikunta, kiltojen fuksikapteenien toimikunta, 
joka on vastuussa phuksikasvatuksesta

Gorsu Sauna, JMT5:n kivijalassa

Haalarit Asu, jota käytetään monissa opiskelijatapahtu-
missa, Athenella metsänvihreät
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma
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 punarusekoita, joskus laikukkaita haalareita
ITMK ISOtoimikunta, kiltojen ISOvastaavat kokoava toi-
mikunta, joka on vastuussa ISOtoiminnan järjestämisestä.

JMT Jämeräntaival, Otaniemen Teekkarikylän pääkatu
Julkku Parillisina vuosina ilmestyvä Otaniemen teekkarei-
den wappulehti.
Jäynä Perinteikäs teekkareiden tai phuksien suorittama hy-
väntahtoinen tapahtuma, eräänlainen pila, jonka tarkoitus 
on ihmisten hauskuuttaminen. Jäynällä voidaan ottaa kan-
taa myös johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Vuosit-
tain järjestetään jäynäkilpailu

Kaljakroketti Athenen ”kansallislajiksi” muodostunut peli, 
jossa pelivälineinä tavallisten krokettivarusteiden lisäksi 
käytetään nestettä nautittuna sisäisesti
KIK Koneinsinöörikilta, jonka tunnistaa vaaleanpunaisista 
haalareista
Kilta Koulutus-/tutkinto-ohjelman tai osaston opiskelijoita 
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. pää-
lafka
Laskarit Assistentin pitämät laskuharjoitukset, joissa laske-
taan matematiikkaa tai fysiikkaa

Maarintalo ATK-keskuksen mikroluokkia täynnä oleva ra-
kennus, auki päivin ja öin ahkerille opiskelijoille, sijaitsee 
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 tiedot; 
myös kurssien viestintä hoidetaan pitkälti tätä kautta

NamiMami Hoitelee herkkuja OLOhuoneelle
Noppa Opintopiste
NuDe Nuoret Designerit, Aallon muotoilijoiden ainejärjes-
tö. NuDelaisilla on haalareiden sijaan wapputakit.

OK20 Otakaari 20, opiskelija-asuntola, jonka alimmassa 
kerroksessa sijaitsee sauna- ja sitsitila
OLO Ongelmalähtöinen oppiminen, tunnetaan myös nimel-
lä 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 laajuutta 
mitataan. Yksi op vastaa noin 27 tunnin työtä. 
Ossi Törrönen Teekkarikylän legendaarinen ensimmäinen 
johtaja, Ossin lässyjä voi lukea AYY:n nettisivuilta
Opintosuoritusote Opintorekisteriote, josta saat tietoosi 
suorittamasi kurssit ja niiden laajuudet ja arvosanat. 

Paniikki Iso tietokoneluokka tietotekniikan talossa, käytös-
sä 24/7
Phabu Yleisemmin fabu, Athenella usein phabu. Vanhem-
pi tieteenharjoittaja, vuosikurssia 4–N.
Phuksi Yleisemmin fuksi, Athenella usein phuksi. 
Ensimmäisen vuoden opiskelija, josta tulee mahdollisena 
Wappuna teekkari.
Phuksipiste Pisteitä, joiden kerääminen on kivaa. Pisteitä 
saa aktiivisesta osallistumisesta. Teidän tulee kerätä niitä 
yhteensä 2020!
PJK Puunjalostajakilta, tunnistaa keltaisista haalareista
Polyteekkarimuseo Vuonna 1958 perustettu Suomen 
vanhin opiskelijoiden kulttuurihistoriaa esittelevä museo, 
sijaitsee JMT3 A:n kellarissa
Prodeko Tuotantotalouden kilta, tunnusmerkkinä valkoiset 
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 kanava 
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 vuo-
sijuhlien jälkeisenä aamuna
Sitsit Pöytäjuhla, joissa syödään ja juodaan hyvin, laule-
taan teekkarilauluja ja etenkin pidetään hauskaa yhdessä
Sisu Järjestelmä, jossa ilmoittaudutaan kursseille ja teh-
dään HOPS
SK tai Skuja Servinkuja, SMT:ltä haarautuva katu perheky-
lässä, 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 myöntää 
myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole varsinaisia teek-
kareita, mutta ovat tehneet merkittäviä tekoja teekkariyhtei-
sön hyväksi. Esimerkkinä Ossi Törrönen
Teekkarikylä Otaniemen kärki, jossa perhe- ja soluasun-
not sijaitsevat
Teekkarilakki Kuusikulmainen tupsulakki, jossa on kokar-
dina TKY:n tunnus. Käyttöönsä sen saa aikaisintaan phuk-
sivuoden mahdollisena Wappuna
TEK Tekniikan Akateemisten Liitto eli teekkareiden, diplomi-
insinöörien ja arkkitehtien ammattiliitto, tarjoaa hyviä apu-
ja ja palveluja myös opiskelijalle
TF Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta, ainoa 

osakunta Otaniemessä. Täffäläiset tunnistaa tekniikanpu-
naisista 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 tietoliikenne-
verkko
T-talo Tietotekniikan talo, jossa sijaitsee mm. OLOhuone 
ja Paniikki
Tupsuphuksi Toisen vuoden opiskelija, ensimmäistä vuot-
ta tupsulakki päässä
Täffä TF:n rakennuksessa sijaitseva opiskelijaravintola, 
josta saa keskiviikkoisin Spagua

VK Vuorimieskilta, tunnusmerkkinä kaljakorinsiniset haalarit
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 pääraken-
nus Kandikeskuksen ja T-talon välissä.

Wappu Huhtikuun puolenvälin ja toukokuun 2. päivän väli-
nen yö, teekkarikansan suurin ja odotetuin juhla

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

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



 TERVETULOA KOTIIN
        ATHENE.FI


