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PHUKSIKAPTEENIN PUHEET

Moikka phuksi! Ai mikä? Sinusta on tullut 
ensimmäisen vuoden opiskelija, eli phuk-
si. Nyt viimeistään on aika taputtaa itse-
ään selkään ja riemuita ehkä valtakunnan 
huikeimman opiskelupaikan saamisesta. 
Syyskuussa pääset sukeltamaan yliopisto- 
ja opiskelijamaailmaan ja aloittamaan 
aivan uudenlaisen vaiheen elämässäsi. 
Nauti nyt kuitenkin ensin täysillä loppuke-
sästäsi - tämä opas olkoon hyvä alkupa-
maus sille! 

Tulevaan syksyyn ei missään nimessä si-
sälly pelkästään kirjoja, koodinpätkiä ja 
kouluaskareita. Sen lisäksi, että sinusta 
tulee informaatioverkostojen tai teknillisen   
psykologian opiskelija, sinusta tulee ensi-
sijaisesti athenelainen! Athene on infon ja 
tepsyn opiskelijoiden kilta eli opiskelijajär-
jestö, joka huolehtii viihtymisestäsi yliopis-
tossa myös opintojen ulkopuolella. 

Missä ikinä oletkin, luet nyt Athenen phuk-
siopasta. Sen tarkoituksena on johdattaa 
sinut Athenen, opintojen, korkeakoulun ja 
ennen kaikkea opiskelija- sekä teekkari-
elämän monipuoliseen maailmaan. Tämä 
opas on tehty juuri sinulle ja uskonkin sen 

vastaavan useisiin mieltä askarruttaviin 
kysymyksiin – tutustu siihen siis kunnolla!

Meidät athenelaiset tunnetaan Otanie-
messä metsänvihreistä haalareista ja 
iloisesta meiningistä. Tulet jo 26.8. 
pidettävässä Varaslähdössä huo-
maamaan, kuinka suurella innolla ja 
lämmöllä vanhemmat tieteenharjoit-
tajat toivotamme sinut tervetulleeksi 
tähän kiltaperheeseemme. Koko kilta 
palaa halusta päästä tutustumaan si-
nuun!

Minä olen Laura, sinun phuksikapteenisi. 
Tehtävänäni on huolehtia, että siirtymise-
si opiskelijaelämään sujuu mutkattomasti 
niin opintojen, vapaa-ajan aktiviteettien 
kuin käytännön asioidenkin osalta. Lisäksi 
opastan sinua ja muita phuksikavereitasi 
läpi vuoden matkallanne teekkariuteen, 
jotta keväällä mahdollisen Wapun koit-
taessa pääsisitte painamaan päähänne 
teekkarien tupsulakit. Koko phuksivuotesi 
ajan olen siis täällä vain sinua varten. 
Painoipa mieltäsi mikä tahansa, tule vetä-
mään hihasta, soita tai laita viestiä – au-
tan parhaani mukaan!

Teekkarius – mitä se on? 
Phuksivuoden eräs merkittävä teema on 
kasvu phuksista teekkariksi. Tämä tar-
koittaa tutustumista teekkariuden ja teek-
karikulttuurin saloihin muun muassa eri-
laisten tapahtumien kautta. Vaikka vuosi 
on täynnä uutta ja ihmeellistä, mistään 

ylitsepääsemättömästä ei kuitenkaan ole 
kyse – osallistumalla aktiivisesti killan ja 
Aalto-yhteisön tapahtumiin matka teekka-
riuteen taittuu itsestään. Syksyn ensimmäi-
sinä päivinä saat käsiisi phuksipistekortin, 
johon on koottu phuksivuoden keskeisim-
piä tapahtumia. Aktiivinen osallistuminen 
niin Athenen, ylioppilaskunnan kuin erilais-
ten yhdistysten toimintaan tutustuttaa sinut 
mahtaviin tyyppeihin ja kartuttaa phuksi-
pisteesi ihan huomaamatta! 

Täältä löytyy tapahtumia ihan laidasta 
laitaan, mikä mahdollistaa sen, että voit 
tehdä phuksivuodestasi juuri sen näköisen 
kuin itse haluat. Sama monimuotoisuus pä-
tee teekkariuteen. Teekkariudesta löytyy 
määritelmiä yhtä monia kuin on teekkarei-
takin, joten termiä on vaikea kuvailla yk-
siselitteisesti. Yleensä teekkarius kuitenkin 
tiivistetään yhdessä tekemiseen, reippaa-
seen ja reiluun meisinkiin sekä hauskan-
pitoon ja pilkettä silmäkulmassa -meinin-
kiin. Osa teekkarikulttuurista voi vaikuttaa 
aluksi kummalliselta, mutta lähde rohkeasti 
kokeilemaan kaikkea, mikä vähänkin kiin-
nostaa – ainakin minulle avoin asenne on 
tuonut kasan tärkeitä ystäviä ja unohtumat-

tomia kokemuksia. Se, miten paljon ha-
luat teekkarikulttuuriin tutustua, on sinusta 
itsestäsi kiinni, joskaan en ole vielä kuullut 
kenenkään katuneen siihen mukaan lähte-
misestä! 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. Toivonkin 
mielettömän paljon, että myös sinä viihdyt 
luonamme ja koet olevasi täällä kuin ko-
tonasi! Athene on kiltalaisille ikään kuin 
turvaverkko, jossa voi kasvaa ja kokeilla, 
sekä josta voi ponnistaa kohti uusia suun-
tia. Täällä ei tarvitse pelätä epäonnistu-
misia tai tietää millaista polkua itselleen 

haluaa tulevaisuutta varten rakentaa. Ei 
mekään vielä tiedetä mitä meistä isona 
tulee!

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, 

Laura Puusola
Athenen Phuksikapteeni

phuksikapteeni@athene.fi
+358 40 368 6039
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BRAX ON VÄHÄN NIINKU KAIKKIEN 
FUKSIKAPTEENIEN 

POMO, JA LISÄKSI
AIVAN LOISTO-TYYPPI!

Tervehdys sinä tuore tekniikan ylioppilas, 
arwon fuksi, 

Onneksi olkoon opiskelupaikasta Aalto-yli-
opistossa! Olet suoriutunut hakuprosessista 
kunnialla, ja seuraavaksi onkin aika suun-
nata katse kohti tulevaa syksyä, alkavaa 
fuksivuottasi. Haluan toivottaa sinut läm-
pimästi tervetulleeksi Otaniemeen, osaksi 
upeaa Aalto- ja teekkariyhteisöämme.

Olen fuksimajuri Henri Brax, ja tehtäväni 
on yhdessä fuksikapteenien ja ISOhenkilöi-
den kanssa tehdä ensimmäisestä opiskelu-
vuodestasi ainutlaatuinen ja ikimuistoinen. 
Toimin vapaaehtoisena Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnassa ja johdan Fuksitoimi-
kuntaa, tuttavallisemmin FTMK:ta, joka 
koostuu kaikkien tekniikan alan fukseja 
vastaanottavien kiltojen ja yhdistysten fuk-
sikapteeneista ja -päälliköistä.

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

Monialainen yliopisto sekä Aalto-yhteisö 
mahdollistavat opintojen ohella äärimmäi-
sen rikkaan ja aktiivisen opiskelija- ja har-
rastustoiminnan. Jokaiselle löytyy varmasti 
omanlaista tekemistä samanhenkisessä 
seurassa!

Vaikka Aalto-yliopisto on verrattain nuori 
yliopisto, on meitä teekkareita ollut jo puo-
litoista vuosisataa, ja sen myötä teekkariu-
della on erittäin pitkä historia. Teekkarius 
täyttääkin juuri tänä vuonna 150 vuotta, 
mitä juhlistetaan pitkin vuotta monilla hui-
keilla valtavan kokoluokan tapahtumilla! 
Otaniemessä teekkarit ovat vaikuttaneet 
vuodesta 1966, mitä ennen Teknillinen 
korkeakoulu sijaitsi Helsingin puolella. 
Teekkariuden arvokkain tunnus, teekkari-
lakki, on ollut käytössämme jo vuodesta 
1893. Toivon, että pidät pitkän historian 
mielessäsi, kun tutustut teekkariuden ih-
meelliseen maailmaan. 150 vuodessa on 
syntynyt paljon perinteitä, mutta tapahtu-
nut myös valtaisasti kehitystä. Teekkarikult-
tuuri onkin alati kehittyvää – kaikkea sitä 
hauskaa tai hullua, mitä me teekkarit ikinä 
keksimmekään tehdä!

Teekkariyhteisö, johon olet kohta tutustu-
massa, on monella tapaa ainutlaatuinen. 
Teekkariuteen kuuluu yhteisöllisyys ja su-
vaitsevaisuus: teekkarit hyväksyvät kaikki 
juuri sellaisina kuin he ovat, eikä ketään 
jätetä yksin. Tupsukansa pyrkii toiminnal-
laan herättämään hilpeyttä niin itsessään 
kuin kanssaeläjissään, ja Otaniemen ulko-
puolella teekkarit tunnetaan muun muassa 
jäynistään, tempauksistaan ja teekkarilau-
luistaan. Teekkareille ominaista on myös 
reipas tekemisen meininki, ja kulttuuriam-
me kuvastavatkin erityisen hyvin erilaiset 
projektit, joissa yhdessä tekeminen, haus-
kanpito sekä ennakkoluulottomuus kohtaa-
vat. Tahdon rohkaista sinua, arwon fuksi, 
tekemään teekkaritoiminnasta juuri itsesi 
näköistä. Otaniemi on loistava paikka ko-
keilla kaikkea uutta ja ihmeellistä!

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun, ja ennen kaikkea 
fuksikapteenisi, tehtävä on auttaa sinut 
alkuun opiskelijaelämässä sekä opastaa 
sinua läpi koko ensimmäisen lukuvuoden. 
Tulet keräämään fuksivuotesi aikana fuk-
sipisteitä erilaisista tapahtumista ja teh-

tävistä ansaitaksesi oman teekkarilakkisi. 
Fuksipisteet tutustuttavat sinut teekkarikult-
tuuriin ja sen perinteisiin, toisiin opiskeli-
joihin sekä muuhun Otaniemen tarjontaan 
hauskanpitoa unohtamatta! Fuksivuotesi 
huipentuu teekkareiden juhlista arvokkaim-
paan ja suurimpaan, Wappuun, mikäli 
päätän sellaisen teille järjestää. 

Tärkein neuvoni sinulle, tulevalle teekkaril-
le, on kehotus heittäytyä mukaan toimin-
taan täydellä sydämellä ja pilke silmä-
kulmassa. Saat varmasti uusia kavereita 
ja ystäviä, joiden kanssa tulet seuraavat 
vuodet viettämään. Tutustu siis kurssikave-
reihisi, ISOhenkilöihisi, fuksikapteeneihisi 
sekä muihin Otaniemen asukkeihin, sillä 
yhdessä tekeminen ja kokeminen ovat 
opintojen lisäksi parasta, mitä opiskelu-
aikasi yliopistossamme voi sinulle tarjota. 
Kiltasi tai opiskelijayhdistyksesi, me Fuk-
sitoimikunnassa sekä lukemattomat muut 
tahot luomme puitteet toiminnalle ja järjes-
tämme tapahtumia parhaamme mukaan, 
mutta loppujen lopuksi sinä itse päätät, 
millaisen haluat omasta fuksivuodestasi 
tehdä. Sinua odottaa ainutkertainen vuo-

si, suosittelen siis ottamaan siitä kaiken irti!

Olen etuoikeutetussa asemassa pääs-
tessäni seuraamaan sinun ja fuksito-
vereidesi matkaa kohti teekkariutta. 
Tule rohkeasti juttelemaan milloin 
vain, toivottavasti saan tutustua 
myös sinuun.

Toivotan juuri sinulle ikimuis-
toista fuksivuotta!

Henri Brax
Fuksimajuri

FUKSIMAJURIN TERVEHDYS
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och på ditt gille. Jag rekommenderar starkt att 
du ska hänga med på så mycket som du or-
kar och hinner i början på båda! Det härliga 
med TF är att kunna vara aktiv på gillet och 
på TF. Ta vara på chansen att lära känna 
både andra svenskspråkiga studeranden 
från olika linjer och studeranden från sam-
ma studieinriktning. 

Kom dock ihåg att vila och njut ordent-
ligt av sommaren! Mycket av detta kom-
mer kännas främmande i början, men 
du behöver inte oroa dig, allt kommer 
nog bli bra! Laura kommer ta bra hand 
om dig, men jag finns också här till för 
dig. Läs igenom denna blaska ordent-
ligt, den innehåller en massa viktig infor-
mation! Ännu en gång, stort grattis på 
din studieplats! Njut av sommaren och 
så ses vi på hösten!

Rasmus Sjöholm
Phuxivator
+358 45 120 4912 
TG: @phuxivator

FTMKPHUXIVATORNS HÄLSNING

FTMK ELI FUK-

SITOIMIKUNTA 

KOOSTUU MAJURIS-

TA JA 22 KIPPARISTA. 

ME KAIKKI OLLAAN 

TÄÄLLÄ IHAN VAAN 

TEITÄ FUKSEJA 
VARTEN! 

Stort GRATTIS till din studieplats på Infor-
mationsnetverk och välkommen till Aalto-
universitetet! Du har framför dig ett härligt 
phuxår och du skulle inte ha kunnat göra 
ett bättre val. Jag heter Rasu och fungerar 
som phuxivator på Teknologföreningen och 
min främsta uppgift är att ta hand om TFs 
phuxar, det vill säga dig.

Teknologföreningen, också kallat TF, är den 
svenskspråkiga nationen vid Aalto Universi-
tetet som samlar alla som är intresserade 
om, vill lära sig eller talar svenska, från alla 
skolor och studieinriktningar på Aalto. Som 
studerande vid Aalto är du välkommen och 
bli medlem på Teknologföreningen obero-
ende av modersmål, studieinriktning eller 
bakgrund. Vi samlas ofta i vårt egna kända 
hus, Urdsgjallar, som ligger på Otsvängen 
22 i Otnäs. Detta betonghus kommer bli 
en bekant plats för dig under introveckan 
när du kommer på besök med dina Stora-
syskon.

Genast från början kommer det ordnas en 
massa spännande program åt er phuxar. 
Det kommer ordnas program både på TF 
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ISOVASTAAVA

Moikka ja superISOt onnittelut uudesta 
opiskelupaikasta! Kohta sulla alkaa alkaa 
täysin uusi jakso elämässä, nimittäin susta 
tulee yliopisto-opiskelija ja ennen kaikkea 
athenelainen! Tulet pian huomaamaan, 
että yliopisto-opiskelu on tosi erilaista 
kuin vaikkapa lukiossa, ja alkuun kaikki 
saattaa tuntua hämmentävältä ja jännit-
tävältä. Ei kuitenkaan syytä huoleen, sillä 

meidän ihanat ISOt 
t u t u s t u t tava t 

teidät niin 

opiskeluun kuin myös opiskelijayhteisöön, 
ja he odottelevatkin jo innolla teidän ta-
paamista!

Tutoreita sanotaan meillä ISOiksi, ja he 
ovat toisen vuoden athenelaisia. He ovat 
halunneet lähteä mukaan tukemaan teitä 
opintojen alussa ja tekemään teidän phuk-
sivuodesta ikimuistoisen. ISOt on olemas-
sa juuri teitä uusia opiskelijoita varten, ja 
heiltä saat apua ja hyviä neuvoja sekä 
opiskeluun että myös opiskelijaelämään. 
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. 
Voin paljastaa, että meidän ISOt 

on tänäkin vuonna ihan mahta-
vaa porukkaa, ja heistä saat 
varmasti myös kavereita ensim-
mäisen vuoden jälkeenkin!

ISOvastaavana mä pidän hu-

ISORYHMÄ 1

Janne Silfverhuth
“Antaisin toisenkin 

kantapääni tän killan 
hyväksi”

olta meidän upeista ISOista, koulutan 
ja tuen heitä ISOina toimimisessa sekä 
myös järjestän ISOille ja phukseille kivaa 
tekemistä. 

Teidät uudet opiskelijat on jaettu satun-
naisesti phuksiryhmiin ja omaan phuk-
siryhmääsi pääset tutustumaan heti Varas-
lähdössä ja Orientaatioviikolla, mutta 
Athenella tutustut nopeasti myös muuhun 
vuosikurssiin, eikä ryhmillä ole sen jälkeen 
suurta merkitystä.

Athene on yhteisönä ihan poikkeuksellisen 
upea, ja täällä on tosi helppoa saada 
uusia kavereita. Niinpä kannustankin 
sinua lähtemään innolla mukaan tulevan 
vuoden koitoksiin ja tutustumaan uusiin 
phuksikavereihin, ISOihin ja muihinkin kil-
talaisiin!

Muista nauttia vielä kesästä täysillä, ja 
nähdään sitten syksyn koittaessa!

Markus 
ISOvastaava 

TSEKKAA 

SEURAAVILTA 

SIVUILTA MILLAI-

SIA TYYP
PEJÄ ON 

SYKSYLLÄ
 SUA 

VASTASSA!

Olli Ulgren
“On!”

Hanne Myllylä
“Myyn Leon laaman 

HY:lle”

Emma Tossavainen
“Älä ajattele ikäviä 

asioita”
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ISORYHMÄ 2 ISORYHMÄ 3

Allan Hemming
“Tykkään pitää kalen-
terin tyhjänä ja pään 

täynnä”

Viola Luodemäki
“Hups unohtu”

Fanny Engberg
“Lupaan oon oikeesti 

paljon hauskempi 
ruotsiks”

Maria Lappalainen
“Kaksi karamellia 

lasketaan kai yhdeksi, 
jos ne ovat takertuneet 

toisiinsa?”
Alvar Nugraha

“Aikuisuuden ei pitäis 
syrjäyttää lapsuutta, 
vaan tulla sen rin-

nalle.”

Kerttu Peura
“Stressata kerkee aina 
myös huomenna niin 

tänään ei tarvii”

Maria Toivainen
“Fshnchps”

Ilari Ristikankare
“Käys ny kerral”
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ISORYHMÄ 4 ISORYHMÄ 5

Leo Salmio
“https://sptfy.
com/8jQr”

Joose Eronen
“Tyhmät ei ees tiiä 
mitä niille just kävi”

Venla Soininen
“Nice”

Juuli Jeskanen
“Joo mullaki on 

housut”

Eetu Heiskanen
“Aina voi kieltäytyä 
alkoholittomasta”

Aaro Nieminen
“Jos se ei ole oikein, 

se on väärin.” Siiri Keränen
“Pyörikää luokseni 

fuksipallerot”

Anna Rajamäki
“Eiks kemia oo vaan 
märkää fysiikkaa?”
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ISORYHMÄ 6 ISORYHMÄ 7

Freja Teijonsalo
“Anna mun horista 

vielä hetki täs oli kyl 
joku pointti”

Tuomas Toropainen
“onkse ny toi 108N 

vai eka metro”

Uni Erkkilä
“fuck yeah 
rock n roll”

Kara Soini
“kokeile uutta mut älä 

kaikkea”

Elvi Lehtonen
“Muistakaa 
elvistellä”

Vilppu Viinikainen
“sanoks joku 

jatkot?”

Sofia Sievinen
“En oo ikin ollu toi 

jäbä”

Saga Karppinen
“Nyt ois sitä 

kahvetta”
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PHABUISOT

Katariina 
Korolainen

Markus 
Ihamuotila

Nestori 
Lautanala

Inkeri 
Nora

Tuomas 
Kuusisaari

Iida
Saaristomaa

Linda 
Loukamo

Ulrica 
Bladh

Joel 
Juhela

Irpo 
Niemenmaa

Jutta 
Tavaila

Elina 
Ståhlberg

Sampo 
Rapeli

Julia 
Sippala

Helena 
Rautiainen

Antti 
Riski

Aarne 
Talvela

ISORYHMÄ 8

Anna Hitrov
“Anteeksi, että olen 

myöhässä!”

Inka Viita
“ei järjellä, ei taidolla, 

ei työllä, ei tuskalla 
vaan tuurilla”

Tatu Varis
“Opiskelijaelämän 

tarkoitus on saavuttaa 
tasapaino hyvinvoin-
nin ja pahoinvoinnin 

välillä!”

Saara Oksanen
“Tekevälle sattuu ja 

tapahtuu, mut jos ei tee 
ei satu eikä tapahdu.”
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TF-ISOT

Bästa Phux!

Stort grattis till studieplatsen och 
välkommen till Otnäs! Det är vi TF 
storasyskon som kommer att intro-
ducera dig till Teknologföreningen 
och se till att du får ett av ditt livs 
bästa år här på Aalto!

Studierna vid vår linje Informations-
nätverk är mycket mångsidiga 
och redan under ert första 
år kommer du att lära 
dig massvis! Du kan 
alltid kontakta 
oss ifall det är 
någonting du 
funderar över 
så länge du 
inte undrar 
vad informa-
t ionsnätverk 

egentligen är, för då är vi tyvärr 
lika aningslösa som du :DDD 

Det här året har vi dessutom en helt 
ny linje som del av Athene, näm-
ligen teknisk psykologi, det blir 
spännande att lära känna också 
alla TePsy-phuxar!

Under året kommer du att få bekan-
ta dig med Teknologföreningen, 
vårt gille Athene och teknologkul-
turen. Vi rekommenderar starkt att 
du deltar i både Athenes och TF:s 
program och vi finns här för att väl-
komna dig till båda!

Vi ser fram emot att få träffa dig! 
Njut av ditt välförtjänta sommarlov 

och så syns vi i höst <3

TF-HOMMIIN VOI ROHKEASTI MEN-NÄ MUKAAN VAIK-KEI OMA RUOTSI TÄYDELLISTÄ OLISI-KAAN!
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lue lisää ja tutustu:

ONNITTELUT, TUORE 
TEEKKA�-TO-BE!
Minä juhlavuonna pääset 
opintosi aloittamaankaan!
Teekkarius täyttää vuonna 
2022 150 vuotta. Tämä 
juhlavuosi on erityinen 
kaikille teekkareille ja 
teekkarihenkisille, ja sen 
kunniaksi järjestetään 
erilaisia tapahtumia ja muuta 
menoa läpi koko vuoden. 
Tempaudu siis mukaan 
riemukkaaseen juhlavuoteen 
ja juhli pitkää historiaamme!

Tämän teekkari-aiheisen 
risitkon avulla voit testata 
jo kerätyt tietosi 
teekkariudesta, tai oppia 
uutta! 

1. Kaikista teekkareista ei tule 
diplomi-insinöörejä. Myös nämä 
taloista ja tiloista kiinnostuneet 
tyypit ovat teekkareita! 
2. Teekkarien suosiossa oleva, 
improvisaatiota, musiikkia, tanssia 
ja huumoria yhdistelevä 
opiskelijavoimin toteutettu 
teatteriesitys
3. Teekkareita on Suomessa monella 
paikkakunnalla. Osaatko nimetä 
kaikki? Ristikkoon kaivataan 
Tampereen teekkarikaupunginosaa.
4. Tekkari ei pidä päässään hattua, 
vaan mustavalkoinen päähineemme 
on nimeltään teekkari...
5. Teekkariainejärjestö
6. Kevään suurin riemujuhla, 
teekkareiden joulu!
7. Alunperin teekkarien Suomen 
opiskelijakulttuuriin tuoma 
opiskelijan vakioasu, yleensä täynnä 
merkkejä
8. Antiikin kreikassa suosittu 
rakennustyyppi, Otaniemen 
maamerkki
9. Ensimmäisen vuoden opsikelija 
eli...
10. Erityisesti teekkareiden suosima 
akateeminen pöytäjuhla 
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vuosikurssisi lisäksi pääset tapahtumis-
sa tutustumaan myös vanhempiin opis-
kelijoihin. Kiltahuone Olkkarilla tapaa 
lukuisia muita infolaisia, joiden kanssa 
voi vaikka ratkoa koulutehtäviä, pela-
ta pleikkaria tai syödä lounasta.

Meidän jokaisen opiskeluaikaan kuu-
luu monenlaisia vaiheita; on innostumi-
sen ja epäonnistumisen tunteita, uusia 
ystäviä, haasteita ja oman tien etsimis-
tä. Työmäärä voi tuntua lukion jälkeen 
suurelta ja tentit vaikeilta, mutta opis-
kelukavereiden tuella kaikesta selvi-
tään. Muista kuitenkin olla armollinen 
itsellesi – aina ei riitä aika ja resurssit 
muiden tahdissa pysymiseen, ja se ei 
haittaa. 

Yliopistolla oppiminen ei tapahdu pel-
kästään luentosaleissa tai kurssitehtävi-
en parissa – myös opiskelijatoiminta 
kasvattaa ja opettaa taitoja elämää ja 
työuraa varten. Kiltatoiminta on mei-
dän opiskelijoiden järjestämää, minkä 

vuoksi siitä voidaan yhdessä tehdä 
juuri sellaista kuin halutaan. Kaikki at-
henelaiset ovat mukana rakentamassa 
yhteistä tekemisen ja jeesaamisen fii-
listä, joka saa killan parhaimmillaan 
tuntumaan toiselta kodilta. 

Kun istuin sinun paikallasi lukemassa 
omaa phuksiopastani, en olisi osan-
nut arvata miten tärkeäksi osaksi kilta 
muodostuu omaa elämääni. Kiltatoi-
minnan parissa olen saanut lukematto-
man määrän uusia ystäviä ja kaverei-
ta. Olen päässyt koettamaan rajojani, 
ottamaan vastuuta ja kehittelemään 
uusia tapahtumakonsepteja. Toivon, 
että tulet saamaan vähintään yhtä pal-
jon irti yhteisöstämme opiskeluvuosiesi 
aikana.

Suosittelenkin lähtemään rohkeasti 
ja avoimesti mukaan tapahtumiin ja 
kiltatoimintaan – just sulle sopivalla 
tavalla. Athene on voimavara ja läm-
minhenkinen kotisatama yliopistomaa-

ilmassa luovimiseen. Pidä sinäkin syk-
syllä silmät auki ja sydän avoimena: 
saatat löytää jotain. 

Tervetuloa Otaniemeen, nähdään syk-
syllä! 

Ulrica Bladh 
Athenen puheenjohtaja 
puheenjohtaja@athene.fi

PUHEENJOHTAJAN TERKUT

PUHEENJOHTAJAA KUTSUTAAN YLEENSÄ LEPPOISASTI PUHIKSEKSI

Paljon onnea uudesta opiskelupaikas-
tasi ja lämpimästi tervetuloa Athenel-
le!

Kesän jälkeen edessäsi on yliopisto-
maailma, joka tarjoaa uusia ja iki-
muistoisia kokemuksia. Ensimmäiset 
viikot ja koko ensimmäinen lukuvuosi 
ovat ajoittain melkoista myllerrystä, 
mutta ei kannata jännittää – phuksi-
kapteeninne Lauran sekä kaikkien 
ISOjen lisäksi koko kiltamme Athene 
on toivottamassa teitä tervetulleiksi. 
Juuri sinä phuksikavereinesi oikeas-
taan saat kesälomille vaipuneet kilta-
laiset innostumaan, tsemppaamaan 
vielä viimeiset kesätyöpäivät ja saa-
pumaan killan varaslähtöön tsekkaa-
maan taas uutta vuosikurssillista huip-
putyyppejä.

Informaatioverkostojen ja teknillisen 
psykologian opiskelijoiden oma aine-
järjestö eli kilta on Athene. Kilta yhdis-
tää opiskelijat sekä opiskeluarjessa 
että vapaa-ajalla. Athene huolehtii 

opiskelijoidensa edunvalvonnas-
ta, pitää yhteyttä koulun henki-
lökuntaan, ylläpitää suhteita 
alan yrityksiin ja järjestää 
erilaisia tapahtumia. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa 
vaikka mitä: liikuntaa 
eri lajien parissa, mu-
siikki- ja kulttuuritoimin-
taa, erilaisia juhlia, 
yritysvierailuja, kilta-
lehden kirjoittamista, 
vapaaehtoistoimin-
taa, yhteisiä reissuja 
tai ihan vain rentoa 
hengailua opiskelu-
kavereiden kanssa. 
Osallistumisen lisäksi 
saatat löytää itsesi 
myös järjestämästä 
näitä huippujuttuja 
muille kiltalaisille! 

Athenelaiset ovat tiivis 
jengi, johon on kuitenkin 
helppo tulla mukaan. Oman 



26 27

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!

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

Rahim Ahsanullah
MKV-kapteeni

Ulrica Bladh
Puheenjohtaja

Inkeri Nora 
Opintovastaava

Iida Saaristomaa
Sihteeri

Tuukka Pallonen
Yrityssuhdevastaava

Laura Puusola
Phuksikapteeni

Milja Parviainen
Viestintäpäällikkö

Julia Sippala
Yhteisöneuvos

Rebekka Sihvola
Isäntä

Juho Alin
Rahastonhoitaja

Ruusu Nurmi
Emäntä
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MEIDÄT LÖER-

RYTÄÄ USEIN 

TISKIN TOISELT
A 

PUOLELTA
 :)

Huhuu täältä putkesta!

Me ollaan Athenen isäntä ja emäntä, lyhy-
esti IE, tuttavallisemmin Rebekka ja Ruusu, 
ystävien kesken Rekka. Me huolehditaan 
killasta ja sen hyvinvoinnista järjestämällä 
erinäköisiä tapahtumia ja bileitä. 

Voit löytää meidät järjestämässä mieleen-
painuvia sitsejä ja silliksiä, sykähdyttäviä 
hiihtokilpailuja, rentoja saunailtoja tai 
jopa helliviä skumpan maistelu eventtejä. 
Emme ole kuitenkaan organisoimassa tätä 
toimintaa yksin, vaan meidän lisäksemme 
niin kiltalaisten kuin muidenkin sidosryh-
mien hauskanpidosta huolehtii meidän 
essentiaalisen tärkeä ja arvonantoa nautti-
va timantinkova pikkuIE-tiimi; itse samalla 
hauskaa pitäen - onhan keittiössä aina 
parhaat bileet. Tämä kahdeksanhenkinen 
tiimi on IE:n tärkein voimavara, tuki ja hen-
gen herättäjä niin pirskeitä järjestettäessä 
kuin myös vapaa-ajalla. 

Meidät tapaat ensi kertaa Varaslähdössä 
26.8. ja sen jälkeen säännöllisen epä-
säännöllisesti tapahtumissa pitkin orien-
taatioviikkoa ja syksyä. Menoa ja meinin-

MEIDÄT LÖY-TÄÄ USEIN TISKIN TOISELTA PUOLELTA!

IE:N TERKUT

kiä phuksivuonna riittää ja tapahtumissa 
kannattaa olla aina Varaslähdöstä lähtien 
messissä, sillä ne ovat mahtava tapa tutus-
tua kanssaphukseihin, kiltalaisiin ja muihin 
tuiki tuntemattomiin hippiäisiin. Pyrimme 
organisoimaan parhaimpamme mukaan 
tapahtumia, joissa juuri sinä viihdyt joka 
kerta. Killan tapahtumien lisäksi olemme 
hääräilemässä monenmoisissa poikkitie-
teellisissä ilmoissä, kuten Dipolin ja Polin 
Approissa.

Monelle opiskelijaelämän alkutaipaleella 
olevalle voi varsinkin sitsikulttuuri tuntua 
aluksi uudelta, vähän oudolta ja tuikitun-
temattomalta, mutta meidän avustuksel-
lamme pääset tutustumaan sitsaamisen 
makuun jo heti phuksivuotesi alussa. Sitsit 
ovat monen kiltalaisen lempitapahtumia. 
Näillä akateemisilla pöytäjuhlilla pääset 
nauttimaan maittavasta ruoasta, juomasta 
ja ensiluokkaisesta seurasta lukkareiden, 
eli laulunjohtajien säestyksellä. Vaikka 
sitseillä punainen lanka on usein sama, 
eivät yhdetkään sitsit ole samanlaiset. 
Yksillä saatat olla valojen ja säihkeiden 
loisteessa laittautuneena cocktailasuun, 
kun taas toisilla olet avaruusseikkailija 

galaksissa planeettojen ympäröimänä. 
Tylsää ei yhdessäkään tapahtumassa tule 
olemaan. Vaikka athenelaiset usein viih-
tyvät hyvin keskenään, niin harjoitamme 
myös tieteellisiä rajoja rikkovaa toimintaa. 
Olemme säännöllisesti sitsanneet yhdessä 
esimerkiksi arkkitehtuurin, tuotantotalou-
den, viestinnän, markkinoinnin ja muotoi-
lun opiskelijoiden kanssa. Meillä kaikki 
ovat tervetulleita tapahtumiin juuri sellaisi-
na kuin ovat. 

Sinun viihtyvyytesi täällä on meille kaikki 
kaikessa, sitähän varten me tapahtumia 
järjestämme. Ei siis tarvitse jännittää ste-
reotypioita teekkarimeiningin railakkuu-
desta – meillä ilmapiiri on kaikkia koh-
taan hyväksyvä ja tärkeintä on, että sulla 
itselläsi on hyvä meininki. Athenella sulla 
on mahdollisuus päästä tekemään just sua 
kiinnostavia juttuja ja syksyllä järjestettä-
vissä killan vaaleissa voit lähteä messiin 
#athenehommiin hakemalla esimerkik-
si pikkuIE:ksi (vink vink). Ja vielä kerran 
HURRAA opiskelupaikan johdosta – toi-
votamme teidät lämpimästi tervetulleeksi 
chilleimpään ja veikeimpään kiltaan. 

LETS GO, Varaslähdössä nähdään!

Rebekka Sihvola ja Ruusu Nurmi
Isäntä & Emäntä
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MKV-KAPTEENIN TERVEISET

Moikka ja hurjasti onnea opiskelupaikas-
ta! 

Mä oon Rahim ja vastaan Athenen mais-
teriphukseista ja kansainvälisistä opiske-
lijoista.

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

KV-opiskelijat eivät puolestaan ole infor-
maatioverkostojen tai teknillisen psykolo-
gian opiskelijoita, vaan suorittavat Aal-
lossa EIT Digital -maisteriohjelmaa, joka 
muistuttaa meidän kandiopintoja aika 
paljon poikkitieteellisine, tekniikkaa ja 
yrittäjyyttä yhdistävine opintoineen.

Kansainväliset opiskelijat tulevat Suo-
meen opintojen ja hauskan opiskelija-
kulttuurin perässä. Heille tarjotaan mah-
dollisuus osallistua kiltojen tapahtumiin ja 
kokea Otaniemeläinen phuksivuosi koko-
naisuudessaan. EIT-opiskelijat on teidän 

vuosikurssikavereita – menkää siis rohkeasti 
juttelemaan ja tekemään tuttavuutta!

Mukavaa loppukesää – ja nähdään 
varaslähdössä!

Rahim Ahsanullah
MKV-kapteeni

MKV-KAPTEENI 

ON LYHENNE 

MAISTERI- JA 

KANSAINVÄLISYYS- 

KAPTEENISTA

NÄHDÄÄN VA-RASLÄHDÖSSÄ – ODOTETAAN INNOLLA! 

ME TEHDÄÄN MKV-
KIPPARIN KANSSA 

TIIVISTÄ YHTEISTYÖTÄ, 

JOTTA TEILLÄKIN OLISI 

MAHDOLLISUUS TUTUS-

TUA MEIDÄN UPEISIIN 
ULKKAREIHIN!
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TOIMIHENKILÖT

Hallituksen lisäksi killan toimintaa ja elin-
voimaisuutta edistävät toimihenkilöt. Toimi-
henkilövirkojen skaala on laaja, ja yleinen 
tavoite onkin ilahduttaa sinua ja muita kil-
talaisia mukavan monipuolisesti. Esimer-

kiksi IE:n apuna toimii Pikku-IE, sitseillä 
juhlakansaa laulattavat lukkarit ja killan 
liikunnallisuudesta vastaavat Hercules ja 
Xena. Kaikki loputkin 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! 

KURKKAA SEURAAVILTA SIVUILTA TEILLE 
AINAKIN ALKUVUO-
DESTA NÄKYVIMPI-
EN TOIMAREIDEN TERKKUJA! 

Hei sinä tuleva athenelainen! Suuret 
onnittelut opiskelupaikasta munkin 
puolesta. Kun opiskelijoilta kysy-
tään mikä on se ihan paras jut-
tu yliopistoelämässä, niin monet 
vastaa että se porukka. Meidän 
porukka Athenella on tiivis, läm-
minhenkinen, innovatiinen, luo-
va, hassu ja vaikka mitä muuta!

Mun nimi on Julia ja oon Athe-
nen Yhteisöneuvos, eli kannan 
korteni kekoon huolehtimalla 
meidän yhteisöstä. Athene-
laisia on moneen lähtöön ja 
killan toimintaan voi osallistua 
ainakin yhtä monella eri taval-
la. Yhteisöneuvoksena pidän 
huolta meidän verkostosta, jo-
hon kuuluvat kiltalaisten sekä 
toimihenkilöt ja ulkosuhteet. 

Athenella on yli sadan toimihenki-
lön innokas joukko tekemässä täs-

tä yhteisöstä yhden aktiivisimmista 
killoista. Kaikilla toimihenkilöillä on 

omat tehtävänsä: esim. Hercules & 
Xena huolehtivat urheilutapahtumista, 

Kulttuuritoimikunta pitää meidät taiteellisesti 
hereillä ja OLOhuonetoimikunta varmistaa 
että rakkaalla kiltahuoneellamme on kaikki rei-
lassa. Athenella pidetään verkot vesillä myös 
killan ulkopuolelle, eli esim. järkätään paljon 
yhteisiä tapahtumia muiden kiltojen ja aine-
järjestöjen kanssa sekä käydään edustamas-
sa Athenea milloin missäkin ympäri Suomea. 
Athenen laajaan verkostoon kuuluu myös yh-
teydenpito meidän aktiivisen Athene Alumnin 
kanssa, jonka avulla opiskelijat saavat näkö-
kulmaa tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Näin monipuolisen porukan kanssa järjestetyt 
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! (Kannat-
taa myös tsekata Instagramista toi hashtag, 
sieltä löytyy kuvia millaisia nää hommat voi 
olla). Tervetuloa jengiin, se on ennen kaikkea 
joukkue!

Lämpimin terveisin,
Julia Sippala
Yhteisöneuvos

YHTEISÖNEUVOKSEN MORO
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Onnea opiskelupaikasta ja lämpimästi terve-
tuloa infolle, olette tehneet yhden tähän asti 
parhaista päätöksistänne!

Me olemme Viljami ja Antti, Athenen liikun-
tavastaavat Hercules & Xena. Meidän tehtä-
vänämme on varmistaa, että kiltalaisilla on 
mahdollisuus pitää hauskaa 
liikunnan parissa ja päästä irrottautumaan 
opiskeluista läpi vuoden.

Järjestämme tapahtumia laidasta laitaan, ja 
niihin pääsee helposti mukaan taitotasosta 
riippumatta! Ethanan (killan urheilusektori) 
toimintaan pääsee tutustumaan jo orientaa-
tioviikolla legendaarisen Phuksit vs Phabut 
phutisottelun muodossa. Tässä leikkimieli-
sessä mittelössä (kuten Ethanan muissakin 
tapahtumissa) tärkeintä on yhteinen hauskan-
pito ja joukkuehengen luominen. Toinen pe-
rinteikäs alkusyksyn tapahtuma on Athenen 
Olympialaiset, jossa kiltalaiset haastavat 
toisensa niin perinteisten kuin toinen toistaan 
kummallisempien lajien parissa. 

Syksyisin Otaniemessä starttaavat myös uu-
det teekkarisarjat, joissa Ethana on muka-
na edustamassa futsalissa, lentopallossa 
ja koripallossa. Näissä peleissä pääsee 
kisailemaan muiden kiltojen joukkueita 
vastaan rennolla meiningillä, mutta 
monesti saa silti juosta itsensä puhki, 
viimeistään kevään pudotuspeleis-
sä. Pelit ovat avoimia koko killalle, 
ja niihin kannattaakin lähteä mu-
kaan, jokaisen panos on tärkeä!

Jos mikään näistä ei vielä sytyttä-
nyt, Ethana järjestää lajikokeiluja 
ympäri vuoden, joiden tarkoituk-
sena on tutustua eksoottisempiin 
lajeihin hauskanpitoa unohtamat-
ta. Olit kiinnostunut sitten kiipei-
lystä, uimahypystä, padelista taik-
ka paintballista, Ethanalta löytyy 
jotain juuri sinulle!
Vuoden lopuksi Ethana on järjestä-
nyt urheilugaalan, jossa muistellaan 
vuoden sykähdyttävimpiä urheiluhet-

kiä saunan, paljun ja yhdessä hengailun 
parissa.

Myös AYY eli Aalto-yliopiston yliop-
pilaskunta tarjoaa runsaasti erilaisia 
liikuntamahdollisuuksia. Liikuntatoi-
mikunta, johon mekin kuulumme, 
on perinteisesti järjestänyt aina-
kin yhden suuremman liikuntata-
pahtuman vuosittain. Esimerkik-
si kesäisin järjestetään suuren 
suosion saanut beach volley 
-turnaus, jossa pääsee mitte-
lemään Otaniemen mestaruu-
desta.

Teekkarit pyörittävät myös 
lukemattomia kerhoja, jotka 
mahdollistavat eri lajien har-
rastamista - miltä kuulostaisi 
esimerkiksi amerikkalainen jal-
kapallo, sukellus, ilmailu, bre-

akdance tai vaikkapa nuoralla 
taiteilu?

 Eikä siinä vielä kaikki! Otaniemessäkin sijait-
seva Unisport tarjoaa mahdollisuudet eri pal-
loilulajeihin, kuntosaliin, joogaan ja ohjattuun 
liikuntaan erittäin opiskelijaystävällisin hinnoin. 
Lisäksi samalla kortilla voi käyttää muitakin 
Unisportin toimipisteitä Helsingin Töölössä, 
Kluuvissa, Meilahdessa ja Kumpulassa.
 
Jos jokin jäi askarruttamaan tai mielessäsi on 
esimerkiksi loistava lajikokeiluidea, meihin saa 
yhteyden niin Telegramissa kuin vetämällä hi-
hasta kiltahuone Olkkarilla!
 
Nauti loppukesästä, mutta älä sure sen loppua; 
paras on vielä tulossa. Nähdään syksyllä!
 
Viljami Narinen & Antti Norrkniivilä
Hercules & Xena

HERCULEKSEN JA XENAN TERKUT



36 37

Moi phuksit ja tervetuloa Athenelle! 

Me olemme Irpo, Jessica, Otto ja Ella: 
Athenen häirintäyhdyshenkilöt eli häryt. 
Kehitämme yhdessä killan hallituksen ja 
yhdenvertaisuusvastaavien kanssa kilta-
toimintaa turvallisemmaksi ja lähestyttä-
vämmäksi kaikille killan jäsenille. Tavoit-
teena on, että jokainen kiltalainen kokee 
olevansa tervetullut mukaan toimintaan 
juuri sellaisena kuin on. Virka hakee vie-

HÄRYJEN TERVEHDYS

lä muotoaan ja otammekin mielellämme 
vastaan kehitysehdotuksia, risuja ja ruu-
suja.

Meihin voit olla yhteydessä, mikäli koh-
taat esimerkiksi kiusaamista, syrjintää, 
häirintää tai muuta ikävää kohtelua. 
Killalla on nollatoleranssi epäasialliseen 
kohteluun, eli meihin voi olla yhteydessä 
hyvinkin matalalla kynnyksellä. Keskus-
telut ovat aina luottamuksellisia ja käy-
dään täysin omilla ehdoillasi. 

Meidän lisäksemme yhteyttä voi ottaa 
esimerkiksi tapahtuman pääjärjestäjiin, 
kuten isäntään ja emäntään, yrityssuhde-
vastaavaan tai phuksikapteeniin.

Jos joku asia tuntuu epämiellyttävältä, 
siitä kannattaa puhua, jotta asialle voi-
daan tehdä jotakin. Kiltamme 
on täynnä avoimia ja 
innokkaita ihmisiä ja 
tekijöitä, jotka halua-
vat, että toiminta on 
mielekästä kaikille 
kiltalaisille. 

Athenella kohtaamme toisemme kunnioitta-
vasti ja ennakkoluulottomasti. Rakennamme 
yhdessä kannustavaa ilmapiiriä ja puutumme 
epäkohtiin rohkeasti. Mailaa ei kuitenkaan 
tarvitse puristaa, kiltatoiminnan on tarkoitus 
olla kivaa! 
(ks. athene.fi/periaatteet)

Onneksi olkoon Aaltoon pääsystä - nähdään 
varaslähdössä tai viimeistään orientaatiovii-
kolla! 

Athenen häirintäyhdyshenkilöt,
Irpo, Jessica, Otto ja Ella

HÄRYJÄ VOIT NYKÄISTÄ HIHASTA KOSKA TAHANSA!

ESTIEM-VASTAAVAN HELLO

Superisti onnitteluja 
myös minunkin pu-
olesta teille uusille 
phukseille! 

Seuraavat vuodet 
tuovat tullessaan 

käsittämättömän hu-
ikeita kokemuksia, 

niin Otaniemessä kuin 
maailmalla. Jälkimmäisessä kokemuksien 
luomista helpottaa opiskeluvuosienne 
aikana ESTIEM, Euroopan laajuinen 
tuotantotalouden opiskelijoiden järjestö. 
ESTIEM:in tapahtumissa pääsette reis-
saamaan ympäri Eurooppaa erilaisten ta-
pahtumien muodossa killan ja koulun tuke-
mana, yhdessä samanhenkisten ystävien 
kanssa. On myös ainutlaatuista päästä 
näkemään kohdemaat paikallisten opis-
kelijoiden näkökulmasta! 

ESTIEM (European Students of Industrial 
Engineering and Management) on siis 
eurooppalainen kattojärjestö tuotanto-
talouden opiskelijoille, ja siihen kuuluu 
opiskelijoita yli 80 yliopistosta ja 30 
maasta. Tapahtumia järjestetään opis-

kelijoilta opiskelijoille -periaatteella, ja 
jokaiselle löytyy varmasti omia mielenkiin-
nonkohteita vastaavia tapahtumia, olivat 
ne sitten case-ratkontakilpailuita, Lean Six 
Sigma -koulutuksia, kielikursseja tai alp-
pireissuja. Kiltamme Athene muodostaa 
yhdessä tuotantotalouden killan Prode-
kon kanssa Local Group Helsingin, joka 
vuosittain järjestää useita tapahtumia, 
esimerkiksi TIMES-casekilpailuita sekä 
SLUSH Business Booster -tapahtuman. Vu-
osittain järjestetään myös fuksiexchange, 
jossa Athenen ja Prodekon fuksit pääsevät 
yhdessä reissaamaan jonnekin päin Eu-
rooppaa. Kannattaakin pitää korvat tark-
kana ilmottautumisen ja kohteen julkai-
sun suhteen ;)

Vaikka ESTIEM:issä monet 
tulevatkin eri taustoista, 
ovat ESTIEM:issä 
pyörivät opiskelijat 
kaikki todella sa-
manhenkisiä ja 
avoimia, eikä 

yhteishengestä ole todellakaan puutetta. 
Tämä tekee Euroopan laajuisesta verko-
stoitumisesta ja ystävystymisestä erittäin 
helppoa ja mukavaa. Pääset jo etukäteen 
fiilistelemään mahdollisia ESTIEM-ta-
pahtumia osoitteessa estiem.org, mutta 
mikä tärkeintä: Nauti loppukesästä ja 
lämpimästi tervetuloa ESTIEMiin <3

See you somewhere in Europe!
Vilma Ikola
ESTIEM-vastaava ‘22

LG Helsinki



Tunteelliset tervetulotoivotukset teille, 
ihanat ihkauudet Athenelaiset! 

Voi niisku! Miten uskomattoman upe-
an valinnan teittekään, kun tänne pää-
dyitte! Onnittelut vielä uudesta opiske-
lupaikasta. Me olemme tupsuphuksit 
Janne, Ilari, Leo ja Hanne. Vuosi sitten 
omien opintojemme alkaessa mieltäm-
me painoi luonnollisesti lukuinen liuta 
meitä phukseja askarruttavia kysymyk-

siä. Siten sinua ajatellen päätimmekin 
kerätä muutamia vastauksia, joiden 
uskomme helpottavan elämääsi.

Q: Mitä Athenelaisuus tarkoittaa?

A: Athene eli Infon ja nykyään myös 
Tepsyn kilta on valoisa ja energinen 
yhteisö, jonka osaksi tekin olette pääs-
seet. Killastamme olemme saaneet 
hyviä ystäviä, auttavia käsiä ja unoh-

tumattomia muistoja. Ensikos-
ketuksemme tähän yhtei-

söön oli varaslähtö, 
johon tullessamme 

jänn i tykses tä 
h u o l i m a t t a 

t u n s i m m e 
i h m i s t e n 
lämpimän 
vastaan-
oton ja 
v ä l i t y k -
sen. Vuo-

si sitten mekin olimme hämmentyneitä, 
kuinka ihana ja tiivis yhteisö Athene 
onkaan, mutta tänne kasvaa ja täällä 
on ihmisen hyvä olla. Athene on myös 
kiltana erityinen – se on täydellinen 
tasapaino klassista teekkariperinnettä, 
diversiteettiä ja kulttuuria sekä Otanie-
men parasta fiilistä.

Q: Millaista on opiskella yliopistossa?

A: Yliopisto-opinnot saattavat vaikut-
taa tällä hetkellä mielestäsi uhkaavilta 
elleivät jopa pelottavilta. Täytyy myön-
tää, että aloittaessamme infolla vuosi 
sitten koimme samoja tuntemuksia. 
Vaikka meistä jokaisella olikin vieräh-
tänyt vuosi jos toinenkin edellisestä 
opinahjosta, pian phuksisyksyn alet-
tua huomasimme pelkomme turhiksi. 
Tietenkin kurssit ovat totuttuun nähden 
vaativampia, mutta yliopisto ja kilta 
tarjoavat tiukkaan kudotun tukiverkon. 
Opiskelurutiini täytyy kehittää ja töitä 

TUPSUPHUKSIEN TERVEISET

paiskoa hartiavoimin, mutta kurssias-
sarit, vanhemmat opiskelijat sekä vii-
me kädessä muut kurssitoverit pitävät 
huolen, että kursseista päästään läpi 
ja opintomenestys on taattu. Apua on 
aina saatavilla!

Q: Millaista opiskelijaelämään siirty-
minen on?

A: Opiskelijakulttuuriin uppoutuminen 
oli mielenkiintoinen elämänmuutos. Ta-
pahtumia sataa edestä ja takaa kuin 
sammakoita taivaalta. Vaikka lukuis-
ten phuksibileiden ja tutustumisiltojen 
tunku voi tuntua raskaalta, ei kalente-
rin tukkoisuudesta kannata kuitenkaan 
yöuniaan menettää. Tapahtumia tulee 
ja menee, eikä fomolle kannata antaa 
valtaa; joskus self-caretorstai on pa-
ras palvelus, jonka voit itsellesi tehdä. 
Opiskelijatapahtumat eivät kuitenkaan 
rajoitu pelkkään bilettämiseen, vaikka 
ulkopuoliselle se voi siltä vaikuttaa. 

Viime vuoden parhaimpia kokemuksia 
oli Megaskaba, jossa urheilun hurmos 
vei meidät mukanaan kuukaudek-
si. Mukaan kannattaa lähteä, mutta 
omasta hyvinvoinnista kannattaa huo-
lehtia!

Q: Mitä sanoisit itsellesi vuosi sitten?

A: Iik, sulla on aivan törkeen siistit ajat 
edessä! Älä huoli, jos oma määrän-
pää on vielä hakusessa tai uudet ku-
viot jännittää — kunhan tuut avoimin 
sydämin ja ennakkoluulottomalla asen-
teella niin selviät! Muista kuitenkin sa-
malla, että kaiken ei tarvitse olla 
oma juttu, vaikka sellaisia 
täydellä varmuudella löy-
tyykin matkan varrelta. 
Sä et tiedäkään mitä 
kaikkea ihanaa tää 
uusi elämänvai-
he ja yhteisö tuo 
tullessaan. Siispä 

kaikkein 
tärkeim-
p ä n ä 
neuvona: 
NAUTI!

Huh, siihen taisikin l o p -
pua vastaukset tältä erää. Varasläh-
dössä ihmetellään! 

  ~ Janne, Ilari, Leo & Hanne

TSEKKAA SANASTOSTA, MITÄ TUPSUPHUKSI 
TARKOITTAA - NÄMÄ TYYPIT 

OLIVAT VIIME VUONNA 
SAMASSA TILANTEESSA KUIN SINÄ NYT!
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WANHAKIN JAKSAA

ka koko sun opintojen ajan, mutta Athenen 
lisäksi Aalto-yhteisöstä löytyy kuitenkin myös 
paljon kaikkea muuta siistiä. Täältä löytyy 
varmasti porukka tutuille harrastuksille ja 
kiinnostuksen kohteille, mutta tämä on lois-
tava aika myös kokeilla jotain uutta! Täältä 
löytyy paljon mahiksia lähteä vaikka mihin 
puuhailuun mukaan, ja onkin ollut hauska 
vielä vanhana kettunakin löytää itsensä uu-
sista paikoista vaikkapa soittelemasta bän-
dikämpällä tai rassaamasta pyöräpajalla. 
Kokeile rohkeasti, täältä löytää varmasti hui-
keaa ja samanmielistä porukkaa!

Opiskeleminen yliopistossa on tosi erilais-
ta verrattuna lukioon. Vapautta on paljon, 
mikä tarkoittaa myös, että vastuu omista 
opinnoista on itsellä. Opinnot on vaativam-
pia, ja hommia saattaa joskus kasaantua 
kerralla hyvinkin paljon. Opintojen lisäksi 
kun on vielä muutakin elämää, voi välillä 
jaksaminen olla koetuksella. Opiskellessa, 
vapaaehtoishommaillessa, harrastaessa ja 
pitäessä yhteyttä läheisiin omat rajat löytyy 
ja niitä kannattaa kunnioittaa. Liian monen 

Heippa!

Ai että! Tähän vihkoseen 
mahtuu paljon hehkutusta 
uusista opinnoista, Athenes-
ta ja kaikesta muusta siistis-
tä, mitä yliopistoelämä voi 
pitää sisällään. Edessäsi 
oleva elämänvaihe tuo 
mukanaan paljon uutta ja 
jännittävää, ja hyvin toden-
näköisesti kaikki nämä heh-
kutukset pitävät paikkansa. 
Tässä tekstissä haluan an-
taa vinkkejä ja näkökulmia 
opiskelijaelämään hieman 
vanhemman tieteenharjoitta-
jan näkövinkkelistä. 

Syksyllä Athene ottaa lämpi-
män kopin uusista opiskelijois-
ta ja pitää tosi hyvää huolta tei-

dän hommista ja huveista koko 
ensimmäisen vuoden ajan. Tämä 

tulee olemaan hyvin tärkeä poruk-

ka tulevaisuus veisikin sut täysin eri 
suuntaan, löydät varmasti opinnois-
tasi hyötyä odottamattomissakin pai-
koista. Valinnanvapaus opinnoissa 
voi myös tuntua pelottavalta, mutta 
ei kannata huolehtia – minäkään en 
vielä oikein tiedä mikä minusta tulee 
isona. 

Aalto-yliopisto on loistava paikka 
opiskella kaikennäköistä siistiä ja 
ihmeellistä, ja se mahdollisuus kan-
nattaa hyödyntää. Etsikää rohkeasti 
omaa juttua ja jos tuntuu, että jokin 
polku tuntuu väärältä, hypätkää toi-
selle. Opintojen aikana on täysin 
ok vaihtaa suuntaa ja kokeilla jotain 
seuraavaa.

Lopuksi haluan vielä toivottaa sut ter-
vetulleeksi yhteisöön! Oli kyseessä 
sitten phuksi tai phabu, tule rohkeasti 
tutustumaan – me ollaan täällä kaikki 
samaa porukkaa. Olkkari onkin täy-
dellinen paikka tulla puuhailemaan 

raudan ollessa tulessa on hyvä höl-
lätä ja pitää huolta omasta jaksami-
sesta. 

Mikään ei ole niin kriittistä tai kiireis-
tä, että se kannattaisi laittaa oman 
hyvinvoinnin yläpuolelle. Kaikessa 
paineessa ja puristuksessa on hyvä 
muistaa myös ottaa rennosti. Tär-
keintä on, että teet just sulle tärkei-
tä juttuja just sen verran kuin sulle 
tuntuu hyvältä. Valinnanvapauden 
lisäksi jo perusopintoihin mahtuu iso 
pläjäys kaikenlaista uutta. Kooditeh-
tävien, matikan harkkojen tai vaikka-
pa tuloslaskelmien parissa saattaa 
vierähtää pitkiä ja hajottavia iltoja. 
Poikkitieteellisten opintojen parissa 
on tosi siistiä päästä kokeilemaan 
kaikenlaista, mutta kaikki kurssit ei-
vät kuitenkaan välttämättä tunnu siltä 
tärkeimmältä tai juuri omalta jutulta. 

Kannattaa kuitenkin sukeltaa uusiin 
aiheisiin avoimin mielin, sillä vaik-

kouluhommia tai hengailemaan. Sii-
nä samalla tutustuu ihaniin athenelai-
siin vuosikurssiin katsomatta. Athene 
on ollut mulle tosi eeppinen ja tärkeä 
osa opintoja. Uskon ja toivon, että 
se on sitä myös sulle.

Nähdään Olkkarilla!

Markus Taskinen
Infophuksi ’16

“MIKÄÄN EI OLE NIIN KRIITTISTÄ TAI KIIREISTÄ, ETTÄ SE KANNATTAISI LAITTAA 
OMAN HYVINVOINNIN 
YLÄPUOLELLE” – OIKEA 

TAITO ON TUNTEA OMAT 
JAKSAMISEN RAJAT
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SEP 2
START ARTS

MID-OCTOBER

TOKYO

LAPLAND TRIP

END OF 
OCTOBER

MASKERAD

END OF 
NOVEMBER

CHRISTMAS SALES

AUGUST 18 

PRE-START

 PICNIC

TOKYO RY IS A STUDENT ORGANIZATION THAT BRINGS TOGETHER STUDENTS OF 
AALTO UNIVERSITY SCHOOL OF ARTS, DESIGN, AND ARCHITECTURE. 

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

CHERRY ON TOP OF THE

ORIENTATION WEEK EVENTS
YOU HAVEN’T BEEN TO FINLAND

IF YOU HAVEN’T BEEN THERE

GET YOUR COSTUME

AND DANCE MOVES READY  SELL YOUR ART OR BUY
AUTHENTHIC PRESENTS  

MORE INFO AND UPDATES?
CHECK OUR SOCIALS:

IG: tokyo_aalto_arts
https://tokyo.fi

  

Hello fuksi and welcome to Aalto community!

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

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

KY - AALTO UNIVERSITY 
BUSINESS STUDENTS

Website: ky.fi 
Instagram: ky_1911

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

PROBBA

Website: probba.org 
Instagram: probbary
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Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunta

Tervetuloa Aalto-yliopistoon ja sen ylioppilaskuntaan, 
jonka tunnistat myös kirjaimista AYY! Me täällä ylioppi-
laskunnassa teemme töitä sen eteen, että Aallossa voit 
kokea maailman parasta opiskelijan elämää. Haluam-
me, että jokaisella opiskelijalla on hyvä ja turvallinen 
olo yhteisessä opiskelijayhteisössämme, ja että jokainen 
meistä saa tarvitsemansa tuen koko opiskelun ajan.

Olet astumassa loputtomien mahdollisuuksien maail-
maan. Kannustamme sinua tutkimaan, kokeilemaan, oi-
valtamaan, oppimaan ja nauttimaan ajastasi Aallossa. 
Älä pelkää, vaikka virheitä sattuu ja oman paikkansa ja 
intohimonsa löytäminen voi joskus olla haastavaa. Me 
olemme täällä tukemassa sinua ja auttamassa vaikeis-
sa paikoissa.

Ollaan yhteyksissä!

Erik Halttunen

Hallituksen jäsen 
(Uuden opiskelijat, Järjestöt, Neuvosto ja Tilat)

Tervehdys Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnasta!
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@ayy_fi
@ayyhousing

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta - AYY
AYY Housing

AYY_FI

Student Union AYY

Aalto University Student Union AYY

Mikä AYY?
Aallon opiskelijana Aalto-yliopiston ylioppilaskunta eli AYY 
on sinun ylioppilaskuntasi. AYY kokoaa yhteen noin 15 000 
taiteen, muotoilun, kauppatieteen ja tekniikan opiskelijaa. 
Teemme töitä kaikkien jäsentemme hyvinvoinnin varmistami-
seksi ja kehittääksemme Aallon opetusta ja maailman pa-
rasta opiskelijan elämää. 

AYY:n jäsenenä sinulla on oikeus lukuisiin ylioppilaskunnan 
palveluihin ja opiskelijaetuihin niin paikallisesti, kuin koko 
Suomessa. AYY tarjoaa jäsenilleen useita palveluita, ku-
ten edullisia opiskelija-asuntoja, vuokrattavia juhlatilo-
ja ja edunvalvontaa. Aallon opiskelijana sinulla on myös 
mahdollisuus osallistua toimintaan ja tapahtumiin, joita 
on AYY:n lisäksi järjestämässä yli 200 AYY:n piirissä toimi-
vaa 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 mah-
dollisuuksista osoitteesta ayy.fi. Kokoamme opiskelijaa 
koskevan ajankohtaisen tiedon maanantaisin sähköpos-
titse ilmestyvään viikkotiedotteeseemme. 

AYY Info 
Ayy Events

Voit selailla ja hakea AYY:n asunto-
ja Domo-järjestelmän kautta: domo.
ayy.fi. Opiskelijana voit myös hakea 
asuntoa Helsingin seudun opiskeli-
ja-asuntosäätiöltä (HOAS). 

Edunvalvonta ja vaikuttaminen 

Ylioppilaskunta valvoo etujasi ja 
edustaa opiskelijoita sekä yliopiston 
päätöksentekoelimissä että valta-
kunnallisella tasolla. Voit hyödyntää 
AYY:n edunvalvontaa esimerkik-
si, jos tenttituloksesi ovat myöhäs-
sä tai ottaa yhteyttä häirintäyhd-
yshenkilöön, jos kohtaat häirintää. 
AYY:n jäsenenä voit hakea hallin-
non opiskelijaedustajaksi ja päästä 
vaikuttamaan yliopistossa tehtyihin 
päätöksiin. 

AYY:n ylin päätöksentekoelin on 
edustajisto, joka valitaan vaaleilla. 
Vaaleissa kaikki AYY:n jäsenet ovat 
äänioikeutettuja ja voivat asettua 
ehdolle. Edustajiston jäsenet pää-

Palvelut

Opiskelija-asuminen  

AYY omistaa noin 2600 kohtuuhin-
taista opiskelija-asuntoa Helsingissä 
sekä Espoossa ja tarjoaa kodin yli 
3200 asukkaalle. Kaikilla tutkinto- ja 
vaihto-opiskelijoilla, jotka ovat AYY:n 
jäseniä, on oikeus hakea AYY:n asun-
toja. Voit hakea omaa asuntoa heti, 
kun saat vahvistuksen opiskelupai-
kan vastaanottamisesta yliopistolta. 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
ta muuttavat opiskelijat ovat etu-
sijalla asuntoja jaettaessa. Ylimää-
räisen hakijapisteen saa, kun hakee 
ensimmäisen vuoden opiskelijana 
AYY:n soluasuntojonoihin. Tämän 
pisteen saadakseen on asuntoa 
haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitus-
ajasta riippuen. 

sevät päättämään ylioppilaskunnan 
tavoitteista ja linjauksista. Seuraa-
van kerran edustajistovaalit pide-
tään tänä syksynä. 

Opiskelijakulttuuri 

Vapaaehtoistoiminta, yhdistystoi-
minta ja monenkirjavat tapahtumat 
ovat oleellinen osa aaltolaista opis-
kelijakulttuuria ja Aalto-yhteisöä. 
Vuoden kohokohtina toimivat Wa-
pun tapahtumat, vuosijuhlat, laski-
aisrieha ja monet muut tapahtumat 
heti orientaatioviikosta lähtien. 
Tapahtumien taustalla ovat ylioppi-
laskunnan lisäksi vapaaehtoiset, jotka 
toimivat jaostoissa ja toimikunnissa. 
AYY:ssa toimii kuusi jaostoa: Yhteisö-
jaosto Aava, Kampusjaosto, Teekka-
rijaosto, Museojaosto, UO-jaosto ja 
edunvalvonnan johtoryhmä eli tutta-
vallisemmin EduJory. Vapaaehtoisha-
ku aukeaa loppusyksystä, ja siitä tie-
dotetaan AYY:n viestintäkanavissa. 
Lisäksi AYY:n piirissä toimii yli 200 
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yhdistystä, jotka järjestävät toimin-
taa aina urheilusta musiikkiin ja pe-
leistä muihin harrastuksiin. Uudet 
opiskelijat ovat aina tervetulleita mu-
kaan yhdistystoimintaan, ja AYY an-
taa apua, tukea ja neuvoja yhdis-
tyksen perustamiseen ja toimintaan. 
Kannattaa pysyä avoimena eri mah-
dollisuuksille ja tutustua yhdistyksiin 
tulevissa tapahtumissa! 

Remontin ja brändiuudistuksen ko-
kenut AYY:n uudistunut Opiskeli-
jakulttuurimuseo toivottaa kaikki 
tervetulleeksi perehtymään opiskeli-
jakulttuurien 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-Rahastol-
ta projektiavustusta kaveriporukalla 
tai yhdistyksen voimin järjestettäväl-
le projektille. Voit myös hakea AYY:n 
myöntämiä stipendejä. 

Opiskelijaedut 

Saat käyttöösi digitaalisen tai muo-
visen opiskelijakortin, jolla todistat 
opiskelijastatuksesi (kortin toimittaa 
Frank). Näyttämällä opiskelijakorttia-
si sinulla on 1.8. alkaen oikeus satoihin 
etuuksiin, kuten Kelan, Matkahuollon 
ja VR:n etuuksiin ja alennettuun opis-
kelijalounaaseen opiskelijaravinto-
loissa. Myös pääkaupunkiseudun jul-
kisen liikenteen opiskelija-alennus on 
käytettävissäsi, kunhan asuinpaikka-
si on HSL-alueella ja olet päivittä-
nyt matkakorttiisi opiskelijastatuksen 
HSL:n palvelupisteellä. Listan kaikista 

opiskelijakortilla saatavista eduista ja 
alennuksista löydät Frankin nettisivuil-
ta frank.fi. 

Digitaalinen opiskelijakortti Frank App 
on virallinen opiskelijatunniste, jonka 
voit ladata ja aktivoida käyttöösi 1.8. 
alkaen, kun olet ilmoittautunut läsnä-
olevaksi yliopistoon ja maksanut AYY:n 
jäsenmaksun. Muiden korttivaihtoeh-
tojen hinnat voit tarkistaa Frankin si-
vuilta. Voit myös lisätä ISIC-lisens-
sin sekä digitaaliseen että muoviseen 
opiskelijakorttiin. Lisätietoja eri opis-
kelijakorteista löytyy Frankin sivuilta 
osoitteesta frank.fi. 

Kun olet saanut muovisen opiskelija-
kortin, muista hakea siihen myös luku-
vuosivuositarra AYY:n palvelupisteeltä! 
Saat samalla myös muuta neuvontaa 
ja maksuttoman Design Notebookin.

Entrepreneurship
is not what you think

avp.aalto.fi

For us, entrepreneurship isn’t just about founding 
cool technology startups and rolling in money in 
Silicon Valley, but something much more. 
Entrepreneurship is a mindset and a tool that helps 
daring individuals make an impact and solve real, 
meaningful problems either as an entrepreneur or 
from inside an existing organization. We don’t want 
you to become a startup millionaire. We want you to 
save the world — and maybe become a millionaire 
while doing it. If that sounds like something you’d like 
to do, we can help.

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

Entrepreneurial courses open for all Aalto 
students

AVP Startup minor for diving deep into the 
startup world

Open events on all things entrepreneurship and 
sustainability

Aalto
Ventures
ProgramAalto Ventures Program
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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 77 000 tekniikan alan yliopisto-opiskelijan sekä alalta 
valmistuneen yhteisö. Olemme osaltamme ratkomassa muun 
muassa aikamme suuria kysymyksiä ilmastonmuutoksesta 
luonnon resurssipulaan ja modernin työelämän haasteisiin.
 
Tutustu tarkemmin www.tek.fi/opiskelijat tai liity heti mukaan 
www.tek.fi/liity!
 
 
Terveisin,

Sara Siivola
Opiskelijayhdyshenkilö,  
Otaniemi
+358 44 282 3484
sara.siivola@tek.fi
Telegram: @sarasiivola

Vaihda aivosumu 
otsahikeen
Monipuolista treeniä edulliseen opiskelijahintaan 

UniSportin kausikortilla käytössäsi on:

• 5 laadukasta kuntosalia
• yli 200 viikottaista ryhmäliikuntatuntia
• rennot palloiluvuorot
• Online-tunnit ja videot

Ensimmäinen treeni on ilmainen, tervetuloa!

Kluuvi Kumpula Otaniemi Meilahti Töölö

www.unisport.fi
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MITÄ INFOLLA TEHDÄÄN?

Tervehdys infophuksi!

Ihan valtavan suuret onnittelut informaatio-
verkostoille opiskelemaan pääsystä munkin 
puolesta! Tulevien info-vuosiesi aikana tulet 
oppimaan enemmän kuin uskotkaan ja löy-
tämään elinikäisiä ystäviä. Yliopistovuodet 
ovat ihmisen parasta aikaa; etenkin, jos 
sattuu olemaan infolainen. 

Informaatioverkostojen koulutusohjelma 
– tuttavallisemmin siis info – perustet-
tiin alun alkujaan vastaamaan digita-
lisoituvan yhteiskuntamme tarpeeseen 
moniosaajille, jotka ymmärtävät niin 
tietotekniikkaa, taloutta kuin ihmisten 
toimintaa. Meiltä valmistuukin dip-
lomi-insinöörejä, jotka ymmärtävät 

kaikkia näitä kolmea alaa ja 
pystyvät toimimaan ikään 

kuin tulkkeina (niin sa-
nottuina sillanraken-
tajina) näiden alojen 
osaajien välillä. In-
folla sinusta kasvaa 
tiimipelaaja, joka 
puhuu sujuvasti niin 

koodarien, tilintarkastajien, designerien 
kuin markkinoijien kieltä. 

Heti ensimmäisenä opiskeluvuotenasi 
sinulla on edessäsi laaja valikoima kurs-
seja mitä erilaisimmista aihepiireistä: 
esimerkiksi ohjelmointia, viestintää, tuo-
tantotaloutta ja matematiikkaa. Monia-
laisuus onkin infon opinnoissa toistuva 
teema, ja siirtymällä aiheesta toiseen no-
pealla aikataululla infolaiset omaksuvat 
myös tärkeän kyvyn omaksua uusia asi-
oita nopeasti. Uuden opettelu voi tulevan 
vuoden aikana tuntua välillä uuvuttavalta, 
mutta yksin ei onneksi tarvitse puurtaa. 
Ryhmätöiden myötä kurssikaverit tulevat 
nopeasti tutuiksi, ja jo phuksisyksyn aika-
na omasta vuosikurssistasi nivoutuu tiivis 
porukka ja tärkeä tukiverkosto. Perintei-
sesti monia koulutehtäviä on ratkottu yh-
dessä Athenen kiltahuoneella, Olkkarilla, 
jossa hengailevat vanhemmatkin infolai-
set auttavat mielellään. Fiksuja ja muka-
via ihmisiä et siis pääse infolla pakoon!

Sen lisäksi, että infon opinnot ovat mo-
nialaisia, tutkintoa ja omien opintojen 

OPISKELIJOILLE NOPAT TARKOITTAA OPINTOPISTEITÄ

painotuksia on mahdollista räätälöidä 
hyvin omannäköisekseen omien kiinnos-
tuksenkohteidensa mukaan. Ehkä haluat 
ottaa sivuaineesi jostain muusta Aallon 
korkeakoulusta tai suomalaisesta yliopis-
tosta, ehkä vapaavalintaiset opintosi 
täyttyvät vaihdossa ulkomailla suoritetuilla 
kursseilla, tai ehkä innostut jostain tietystä 
aiheesta infon peruskursseilla, ja päätät 
opiskella sen ympäriltä niin paljon kursse-
ja kuin vaan on mahdollista! 

Joustava mahdollisuus kustomoida oma 
tutkinto juuri itsensä näköiseksi johtaa sii-
hen, että kunkin infolaisen konkreettinen 
ydinosaaminen määräytyy lopulta oikeas-
taan pitkälti heidän omien intressiensä mu-
kaan. Opintoja suunnitellessa kannattaa 
jutella rohkeasti koulun opintoneuvojien 
ja suunnittelijoiden kanssa, he ovat iloisia 
voidessaan auttaa! Samaten mua voi aina 
nykäistä hihasta, mikäli jokin opintoihin liit-
tyvä asia askarruttaa.

Monialaisen osaamisen myötä infolaiset 
ovat työelämässä haluttua porukkaa, ja 
infolaisten työllistymisasteen huhutaankin 

olevan huikeat 100%. Infolta valmistu-
nut moniosaaja voi päätyä oman mie-
lenkiintonsa ja opintojensa painotusten 
perusteella laidasta laitaan erilaisiin työ-
tehtäviin, kuten liikkeenjohdon tai IT-alan 
konsulteiksi, palvelumuotoilijoiksi, käyttö-
liittymäsuunnittelijoiksi 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-
man parhaan opiskelupaikan saamisesta 

ja nauttia jäljellä olevasta kesästä täysin 
rinnoin! 

Nähdään syksyllä! 
Inkeri Nora
Opintovastaava

TYYPILLISIÄ INFOLAISTEN AMMATTEJA OVAT ES-IMERKIKSI PALVELUMUO-TOILIJA, OHJELMISTOKE-HITTÄJÄ TAI KONSULTTI. INFOLAISET OVAT HALUT-TUJA TYÖELÄMÄSSÄ!
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Tervetuloa uudelle alalle, teknillisen psyko-
logian opiskelijat!
 
Me olemme Athenen tepsyvastaavat Alli, 
Juha, Niklas ja Vilma! Meidän tehtävänä 
on antaa teille mahdollisimman paljon tu-
kea opintojenne alkumetreillä sekä auttaa 
teitä sopeutumaan uuteen ja jännittävään 
elämänvaiheeseen. Ollaan jännitetty teidän 
saapumista koko alkuvuosi, eikä malteta 
odottaa teidän tapaamista syksyllä!

Te teknillisen psykologian opiskelijat pää-
sette olemaan ihka ensimmäisiä, jotka 
kokevat uuden opintokokonaisuuden. 
Se tarkoittaa, että teille tullaan 
järjestämään täysin uusia ja iki-
omia kursseja, joiden avulla 
pääsette löytämään oman 
polkunne psykologian ja 
tekniikan risteyskohdasta. 
Uranuurtajina teillä tulee 
olemaan runsaasti vaiku-
tusmahdollisuuksia siitä, 
mihin suuntaan kurssejan-
ne ja koulutusohjelmaan-
ne tullaan ensi vuosina 

kehittämään. Kannattaa siis nostaa esille 
rohkeasti, jos joku ei tunnu toimivan tai 
muuten kaipaatte jeesiä. Omien ISOjen-
ne sekä Athenen opintovastaavan lisäksi 
myös meihin voi olla yhteydessä mistä 
tahansa mieltä painavista asioista mata-
lalla kynnyksellä. Me ja opintovastaava 
Inkeri tehdään edunvalvontaa tottakai 
myös teille, joten meille saa ja kannattaa 
tulla kertomaan jos koette, että esimerkik-
si kurssijärjestelyissä olisi parannettavaa.

Vaikka opinnot tuntuisivat jännittäviltä ja 
ihmeellisiltä, ei kannata stressata, koska 
kotoisa kiltamme täynnä mitä upeimpia 
tyyppejä tulee ottamaan teidät avosylin 
vastaan. Useampaa athenelaista tulee 
varmasti kiinnostamaan, millaista tepsyn 
opiskelu oikein on, minkä lisäksi halu-
taan tutustua teihin ihan sellaisina kuin 
olette. Aktiivisessa killassamme pääsette 
osallistumaan monenlaisiin tapahtumiin 
ja tapaamaan kirjon kokeneempia opis-
kelijoita – ette siis ole yksin. 

Nähdään siis orientaatioviikolla 
syksyllä, ja tehdään tepsyn 

ensimmäisestä vuodesta iki-
muistoinen!

Syksyä innolla odot-
taen,

Alli, Juha, Niklas 
ja Vilma!

MITÄ TEPSYLLÄ TEHDÄÄN? OPISKELIJAPALVELUT

Onnea opiskelupaikasta ja tervetuloa 
opiskelemaan Perustieteiden korkeak-
ouluun! 

Mitä teen, kun en tiedä mille kurs-
seille piti ilmoittautua? Missä se 
luentosali on? Haittaako, jos en 
pystykään opiskelemaan ihan malli-
lukkarin mukaan? Miten suunnittelen 
opintoni? Huoli pois, fuksi! Me kaikki 
opiskelijapalveluissa autamme sinua 
matalalla kynnyksellä. Tapaat meidät 
heti ensimmäisenä päivänäsi kam-
puksella. 

Kussakin pääaineessa on opintosi-
hteeri ja suunnittelija/koordinaattori, 
jotka auttavat sinua opintoihin liitty-
vissä asioissa aina ekasta päivästä 
valmistumiseen saakka. Älä siis liian 
kauan mieti asioita yksin, vaan laita 
viestiä, varaa aika tapaamiseen tai 
soittele. Palvelemme sinua kampuk-
sella ja verkossa.

Tutustu palveluihimme ja opetussuun-

nitelmaan Into-portaalissa: https://
into.aalto.fi/display/fikandsci/Teknis
tieteellinen+kandidaattiohjelma

Opiskelijapalvelut löydät Otaniemessä 
Tietotekniikan talon päädystä, (Kone-
miehentie 2) ruokalan ja kirjaston jäl-
keen. 

Nähdään orientaatioviikolla!

Terkuin, 
SCI-koulun opiskelijapalvelut

SCI:N TYÖNTEKIJÖILTÄ VOI IHAN MILLOIN VAIN KYSYÄ APUA MISSÄ VAAN HUOLESSA TAI MURHEESSA!
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INFO-PROFFAN TERVEHDYS

Maailma on muuttunut ympärillä ihan 
reipasta vauhtia; pandemia on heitellyt 
meitä viime vuosina, ja nyt sota Ukrai-
nassa hämmentää vielä vähän lisää. 
Olet varmaan miettinyt mikä sinusta tu-
lee työelämässä, ja siihen joku on voi-
nut kommentoida että eihän puolia tule-
vaisuuden ammateista ole edes keksitty 
vielä. Epävarmuus (myös epäselkeys) 
leijuu siis sumuna ympärillä isoissa ja 
pienissä tulevaisuuden asioissa.

Tämän sumun keskellä päädyit opiske-
lemaan Infolle. Hyvä niin ja lämpimästi 
tervetuloa! Täällä opit että epävarmuus 
ja sumun keskellä tekeminen on oikea 
ja aito taito, ja monelle meistä lopulta 
se “oma juttu”. Mutta nyt: istahda alas, 
laske reppusi ja ota kuppi kahvia tai 
teetä. Kiireesi loppui nyt ja lupaan että 
tämän luettuasi sinulla on elämässäsi 
muutama huoli vähemmän.

Tiedätkö sen tunteen kun alkaa sataa 
räntää ja pitäisi mennä ulos? Jätät vä-
liin ja odotat parempaa keliä. Koko 

maailma odottaa parempia kelejä, ja 
se on odotellut jo kymmeniä vuosia, eli 
siitä asti kun digitaaliset jutut alkoivat 
ravistella maailmaa. Edelleen valtaosa 
firmoista, organisaatioista ja ihmisistä 
odottaa että asiat palaavat takaisin 
normaaliksi, että pandemia/sota/digi-
talisaatio/globalisaatio/ilmastonmuu-
tos olisi ohi, eikä tarvitsisi enää kääriä 
hihoja ja tehdä asioita ihan uudella ta-
valla. Koko työelämässä ja yliopistossa 
on edelleen taustalla vahva ajatus siitä, 
että “kohta tämä huono sää tästä hellit-
tää, joten ei meidän tarvitse tehdä isoja 
muutoksia.” Epävarmuudessa oleminen 
on monelle todella vaikeaa. 

Infon juttu on siinä että täällä opit mi-
ten olla ja nauttia säässä kuin säässä. 
Koko koulutusohjelman tarkoitus on luo-
da “epävarmuuden erikoisosaajia”, eli 
ammattilaisia jotka ovat omillaan kun 
tilanne, ympäristö, ja tulevaisuus on 
epävarma. Kun moni muu haluaa kä-
pertyä kuoreensa ja odottaa paluuta 
normaaliin, niin infolainen tietää että 

juuri nyt tarvitaan laaja-alaista asennet-
ta ja osaamista joka tuo teknologiat, 
bisnekset ja ihmiset yhteen. 

Uusi normaali ja epävarmuus ovat sinul-
le 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 
kanssani, koska ei pandemia tai sota 
tai ilmastonmuutos vielä täysin ratkaistu 
ole. 

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 sel-
keämmin tarjolla (ei muuten ole, se on 
vaan se ruoho vihreämpää siellä toisel-

la puolella). Ei se oman osaamisen ja 
oman jutun rakentaminen ihan helppoa 
ole. Tässä kohtaa rinnallasi on Aallon 
vahvin yhteisö opiskelutovereita, opet-
tajia ja hallinnon henkilökuntaa. Me tie-
dämme, että oman jutun löytäminen on 
vankkaa ryhmätyötä ja yhteisöllistä tu-
kemista. Lisäksi me tiedämme että vaik-
ka se ei aina ole helppoa, niin se on 
inspiroivaa, hauskaa ja vapauttavaa.

Ja tiedämme että se ottaa varmasti yli 
5 vuotta (monilla koko työelämän), jo-
ten ota rauhassa ja nauti matkasta joka 
on vasta aluillaan. Ja lisäksi tiedämme 
sen, että jahka vuosien varrella opit 
löytämään sen oman tyylisi ja tapa-
si, niin sinusta on kasvanut “epävar-
muuden erikoisosaaja”, eli infolainen 
diplomi-insinööri, joka seisoo keskellä 
kaatosadetta hymyillen auttamassa toi-
sia; kuivana, lämpimänä, osaavana ja 
onnellisena. Maapalloa heiluttelevien 
murrosten raaka-aineina on usein tie-
totekniikka, digitaalinen liiketoiminta, 
uudenlainen organisoituminen ja näi-

den yhteiskunnalliset vaikutukset. Jos 
jokin on varmaa niin se, että planeetta 
kaipaa näiden asioiden osaajia seu-
raavat vuosikymmenet. Sinulla ei ole 
mitään hätää.

Minä olen Risto ja Infon koulutusoh-
jelman 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 he-
rättää kysymyksiä. 

Nähdään viimeistään ekana päivänä 
lukukauden alussa! Tervetuloa In-
folle tuomaan oma juttusi ja oma 
itsesi osaksi meidän yhteisöä <3 

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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Hei vaan teknillisen psykologian opis-
kelija!

Tämä on jännittävää aikaa, sillä saavut 
nyt ensimmäistä kertaa järjestettävään 
Teknillisen psykologian pääaineeseen. 
Sinä, ensimmäinen vuosikurssin opiske-
lija, olet nyt uudisraivaaja, ja voit va-
linnoillasi ja aktiivisuudellasi vaikuttaa 
miten pääaine muotoutuu Aalto-yliopis-
tossa. 

Olet myös uudisraivaaja uudenlaises-
sa maailmassa, kuten muutkin syksyllä 
2022 aloittavat opiskelijat. Me Aal-
lossa nytkin mietimme millainen kam-
puksen pitäisi olla siirtyessämme toi-
vottavasti koronan jälkeiseen aikaan. 
Opimmeko koronassa jotain uutta, jota 
voisimme edelleen hyödyntää opetuk-
sessa ja opiskelussa? Onko perinteinen 
lähiopetus kuitenkin kaikista paras tapa 
opiskella?

Ja tässä olenkin kuin melkein vaivihkaa 
johdatellut kysymyksiin, joihin sinä - tule-

va Teknillisen psykologian kandiopiske-
lija – toivottavasti osaat vastata. Ja mo-
niin muuhun merkittävään kysymykseen 
teknologiasta ja ihmisistä. Tekniikan ke-
hitys ei tarvitse olla imperatiivi, että sitä 
on käytettävä koska se on olemassa. 

Tätä kirjoittaessani, meillä on vielä 
rekrytointi kesken uudesta Teknillisen 
psykologian apulaisprofessorista. Rek-
rytointikutsu houkutti maailmanluokan 
tutkijoita useasta eri maasta. Haimme 
Tietotekniikan laitokselle uutta professo-
ria, jolla on tohtorin tutkinto käyttäyty-
mistieteistä – esimerkiksi psykologiasta 
– mutta kuitenkin myös näyttöä tietotek-
niikkaan liittyvästä huippututkimuksesta. 
Näin saamme Teknillisen psykologian 
professorin, joka on kotonaan Tietotek-
niikan laitoksessa.

Tietotekniikan laitos on jo nykyisellään-
kin monitieteinen laitos. Tästä syystä 
me, yhteistyössä kolmen muun laitoksen 
kanssa Aallossa, vastaamme Teknilli-
sen psykologian pääaineesta. Opis-
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kelemalla Teknillistä psykologiaa, olet 
myös tärkeä osa Tietotekniikan laitosta.

Tärkeä osa Tietotekniikan laitosta on 
myös Athene, Informaatioverkostojen ja 
nyt myös Teknillisen psykologian kilta. 
Olen keskustellut Athenen edustajien 
kanssa monta kertaa tämän kevään ai-
kana, ja tiedän että he odottavat myös 
innolla uudenlaisia opiskelijoita jouk-
koonsa!

Mistä tulikin mieleeni, että rakkaalla 
lapsellahan on monta nimeä. En tiedä 
kuka nimityksen keksi, mutta Teknillisen 
psykologian lempinimeksi on muodus-
tunut ”Tepsy”. Joten älä ihmettele, jos 
Athenen porukoissa mainitaan ”tepsy-
läiset” ja ”infolaiset”, jälkimmäiset siis 
informaatioverkostojen pääaineen opis-
kelijat.

Uudisraivaajana voi joskus olla haas-
tavaa, kuten myös muutenkin uudessa 
ympäristössä opiskelijana. Haasteiden 
kanssa on helpompaa, kun on erilai-

sia verkostoja tukemassa. Siksi suosit-
telen osallistumaan aktiivisesti killan 
järjestämiin tapahtumiin, ja tulemaan 
kampukselle niin opiskelemaan kuin 
tutustumaan muihin opiskelijoihin ja 
henkilökuntaan. Laskuharjoitusten teko 
on paljon hauskempaa ystävien kans-
sa. Jos muistat kysyä, voin joskus kertoa 
tarinan, kuinka minä ja ystäväni teimme 
laskareita opiskeluaikoinamme.

Opinnoista puheenollen, oletko kos-
kaan miettinyt, olisiko parempi tehdä 
muistiinpanoja kynällä vai läppärillä? 
Ehkäpä et, mutta minä ja moni muu 
on. Moni uskoo, että tutkimus on osoit-
tanut, että kynällä tehdyt muistiinpanot 
opitaan paremmin. Mutta onko asia 
näin? Tämäkin on yksi asia jota voim-
me yhdessä ihmetellä osana Teknillisen 
psykologian opintoja!

Lopuksi säästin tärkeimmän. Minä, hen-
kilökunta, kilta-aktiivit kuten ISOt ovat 
täällä teitä varten. Minulla ei ole hihoja 

mistä vetää, mutta ”Hei Janne” toimii 
ihan hyvin. Pyrin olemaan joka viikko 
kiltahuoneella tavoitettavissa. 

Minä odotan innolla saapumistasi!

Janne Lindqvist
Teknisen psykologian vastuuprofessori

TEKNISEN PSYKOLOGIAN OPINTOALAA ON 
MEILLÄ KUTSUTTU 
TUTTAVALLISEM-MIN TERMILLÄ “TEPSY”
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Lämpimät onnitteluni Sinulle hyvä 
athenelainen uusi opiskelija! 
Silläkin uhalla, että phuksiopasta 
lukiessasi sinusta tuntuu, ettet ole tul-
lut hullua hurskaammaksi siitä, mitä 
olet tullut opiskelemaan, lisään sop-
paasi vielä muutaman lisäajatuk-
sen. 

Ihan ensimmäiseksi, olet tehnyt hy-
vän valinnan. Käden ulottuvillasi 
on aainutlaatuinen, mukaansatem-
paava ja yhteisöllinen Athene-kilta, 
eri tieteenaloja edustava, sitoutunut 
opettajakunta ja asiantunteva oppi-
mispalvelujen henkilöstö. Olet siis 
hyvissä käsissä. Sinun tehtävänäsi 
onkin sitten tässä yhteisössä ryhtyä 
rakentamaan omaa inhimillistä 
pääomaasi. 

Peruskivet, joille Info-ohjelma reilut 
20 vuotta sitten rakennettiin, ovat 
yhä vahvasti kantamassa ohjel-

mamme sisältöä. Tekniikka näyt-
täytyy ohjelmassamme sinulle 
ilmeisemmin tietotekniikkana eri 
sovelluksineen, mutta tekniikan voit 
myös ymmärtää taitona soveltaa 
tietoa ongelmien määrittelyyn ja 
ratkaisuun. Ratkaisujen löytämiseksi 
sinun on hyvä ymmärtää taloud-
esta ainakin sen verran, että voit 
arvioida, onko ajattelemasi uusi 
tuote, palvelu tai toimintatapa 
resurssipohjaltaan kestävä, kenties 
liiketoiminnaksikin kehitettävissä. 
Ja sitten ehkäpä se tärkein eli ih-
miset ja yhteiskunta, joita varten 
tätä kaikkea tehdään. Tässä yhtey-
dessä lainaan Oltermanni-edeltäjä-
ni, professori (emeritus) Tapio 
Takalan ajatusta: ”Ylikulutuksen 
aiheuttaman ilmastonmuutoksen 
ja muiden ympäristöongelmien, 
globalisaation ylläpitämän eriar-
voisuuden, sosiaalisen median 
edistämän poliittisen kuohunnan 

ja polarisaation ratkaisemista voit 
osaltasi auttaa opettelemalla käsit-
telemään maailman monimutkaisu-
utta, tutustumalla eri tieteenaloihin 
ja yhdistämällä niitä esimerkiksi 
systeemiteorian ja verkostotieteen 
keinoin. Oikeita valintoja haettaes-
sa taustalla ovat filosofia, etiikka 
ja kaikinpuolinen ihmisyyden ym-
märtäminen.” Näille peruskiville 
tuemme sinua rakentamaan omaa 
osaamistasi yhteistyössä muiden 
kanssa. 

Tietosisällön lisäksi inhimillisen 
pääomasi toinen tärkeä elementti 
on sosiaalinen verkostosi. Opis-
kelijana Aalto-yhteisössä sinulla on 
ainutkertainen mahdollisuus tutus-
tua eri alojen opiskelukavereihin ja 
opettajiin. Tällaista kattausta sinulle 
ei välttämättä tule enää vastaan si-
irryttyäsi pysyvämmin työelämään, 
joten älä päästä verkostoitumisen 

OLTERMANNIN TERVEISET
mahdollisuutta käsistäsi. Haasta 
siis itseäsi ja harjoittele erilaisten 
ihmisten kohtaamista, kuuntelemis-
ta ja ymmärtämistä. Tämäkään ei 
aina helppoa mutta suurella toden-
näköisyydellä palkitsevaa. Sinun 
kuten ei kenenkään muunkaan tar-
vitse osata ja hallita kaikkea itse, 
vaan tärkeää on tunnistaa, kenen 
puoleen kannattaisi missäkin kysy-
myksissä kääntyä. Sosiaalinen 
verkostosi on sinulle tässä erino-
mainen apu. 

Minut valittiin vastikään Athene-
killan Oltermanniksi. Oltermanniksi 
valinta on minulle suuri kunnia, 
sellainen luottamuksen ja arvostuk-
sen osoitus info-opiskelijoilta, mikä 
vetää nöyräksi. Infon henkilökun-
taan olen kuulunut sen perusta-
misvuodesta lähtien. Olterman-
nin tehtävänä on pitää yhteyttä 
opiskelijoiden ja yliopisto-organ-

isaation välillä. Kiltana Athene 
on hyvin aktiivinen ja opiskeli-
jaedustajat hallintoelimisissä 
kuten esimerkiksi koulutusneu-
vostoissa takaavat osaltaan, 
että opiskelijoiden ääni tulee 
kuulluksi. Tästä huolimatta 
tai tämän lisäksi toivon, että 
rohkeasti käännyt puoleeni 
käytävällä tai sähköpos-
tissa, jotta tietäisin, miten 
voisin auttaa. 

Toivotan Sinut lämpimäs-
ti tervetulleeksi Athene-
yhteisöömme ja Aalto-yli-
opistoon! Nähdään pian 
tilaisuuksissa tai infolaisten 
olkkarissa T-talon alakerrassa.

Stina Giesecke
Vanhempi yliopistonlehtori 
Athenen Oltermanni
stina.giesecke@aalto.fi
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Arvoisat uudet opiskelijat – ärade nya stu-
denter - dear incoming students! Tervetuloa 
Aalto-yliopistoon, sen perustieteiden kor-
keakouluun ja onnitteluni erinomaisesta 
opiskelupaikan valinnasta! Välkomna till 
Aalto-universitetet, till högskolan i grund-
vetenskap. Jag gratulerar för ett utmärkt 
val av studieplats! Welcome to Aalto 
University, and congratulations for an 
excellent choice of where to study!

Kahden vuoden poikkeustila etäopis-
keluineen on nyt (toivottavasti) ohi, ja 
pääsette aloittamaan opinnot jopa ai-
empaa paremmassa tilanteessa. Kam-
pus on taas täynnä toimintaa, sekä 
opiskelua että opiskelijaelämää. Lisäksi 
olemme korona-aikana oppineet toteut-
tamaan ajasta ja paikasta riippumaton-
ta sähköistä opetusta tehokkaasti. Nyt 
haetaan parhaita ratkaisuja hybridiop-
pimiseen. Opiskelijayhteisössä mukana 

oleminen, verkostoituminen ja yhdessä 
oppiminen on aivan keskeistä niiden taito-

jen ja valmiuksien hankkimisessa, joilla teh-
dään huipputiedettä tai ratkaistaan suuria 

yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tämän ohella 
voidaan hybriditoteutuksilla tukea aiempaa 

paremmin erilaisia oppijoita ja elämäntilantei-

ta.  Opiskelu ei ole koskaan ollut yhtä moni-
puolista kuin mitä teille on nyt tarjolla!

Perustieteiden korkeakoulu – englanniksi School 
of Science, lyhenteenä Aalto SCI – tunnetaan 
korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta. 
Kouluumme haetaan viiteen hakukohteeseen 
kandidaattitutkintoa varten (teknillinen fysiikka 
ja matematiikka, tietotekniikka, informaatio-
verkostot, tuotantotalous ja uutena teknillinen 
psykologia). Lisäksi koulumme vastaa englan-
ninkielisessä tekniikan alan kandidaattiohjel-
massa kahdesta pääaineesta, Data Science ja 
Quantum Technology.  Kandin jälkeen meillä 
on tarjolla lukuisia maisteriohjelmia sekä kan-
sainvälisiä yhteisohjelmia, mm. European Insti-
tute of Technologyn (EIT) verkostossa. Koulun 
hakukohteet ovat tekniikan ja luonnontieteiden 
alan halutuimpien joukossa koko maassa.

SCI-koulussa yhdistyy huippututkimus ja tulevai-
suuteen tähtäävä opiskelijakeskeinen opetus. 
Parannamme maailmaa kansainvälistä tunnus-
tusta saaneen korkeatasoisen tutkimustyön avul-
la. Perustieteiden korkeakoulussa tutkimustyön 
ytimessä ovat kehittyneet energiaratkaisut, tiivis 
aine ja materiaalifysiikka, teknologiapohjaisen 
liiketoiminnan luominen ja muutos, datatiede, 
tekoäly ja ohjelmistotekniikka, sekä terveystek-

DEKAANIN TERVEHDYS

nologia ja neurotiede. Perustutkimuksen lisäksi 
yrittäjyys ja start-up-kulttuuri ovat koululle tärkei-
tä. 

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
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Pääsykoepäivät 
ti 6.9. & ke 7.9.

Avoimet harjoitukset 
ma 5.9.  klo 18.00

Vilma Eskelinen
050 353 8804
vilma.eskelinen@aalto.fi

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

Varaa koelauluaikasi
Dominanten 
fuksivastaavilta
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www.dominante.fi  
#dominantechoir
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ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIETOA
www.polyteknikkojenkuoro.fi/

koelaulut/
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ti 13.9. klo 17
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POLYTEKNIKKOJEN KUORO
T h e  Po l y t e c h  C ho i r



Opiskelijakulttuuria taltioimassa.

OUBS ry on Otaniemeläinen 
opiskelijoiden sähköisen median yhdistys. 
Toimintaamme on opiskelijatoiminnan ja 
opiskelijoita koskettavien tapahtumien 
livestriimaus ja taltiointi, minkä lisäksi 
järjestämme studiollamme viikottaisia 

hengailuiltoja. Mitään aikaisempaa 
kokemusta tai osaamista ei tarvitse. 

Tervetuloa mukaan!
oubs.fi

youtube.com/OUBSry
hallitus@oubs.fi

Telegram: https://t.me/oubsry

RETUPERÄN WBK
selviää myöhemmin

retuperanwbk Retuperän WBKrwbk.� Retuperän WBK

Dipolissa pe 18.11.2022
Musiikkitalossa la 15.4.2023



Kaikille avoimet improvisaatio- ja tanssikurssit
syyslukukaudella teekkarispeksi.fi

Löydä itsesi – tule tekemään Teekkarispeksiä!

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

Teekkarispeksi – yli 100 tekĳän
improvisaatiolla höystetty

opiskelĳamusikaali
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TEEKKARIPERINTEITÄ
Perinteitä ja pilkettä silmäkulmassa, jo 
vuodesta 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
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Otaniemessä on paljon muitakin kuin 
vain me. Phukseja vastaanottavia teek-
karikiltoja, korkeakouluyhdistyksiä ja 
osakuntia on yhteensä 14 (including us!). 
Teekkarien lisäksi Otaniemen kampuksel-
la elelevät myös kylterit dollarinvihreissä 

haalareissaan ja ARTSilaiset liehuvissa 
wapputakeissaan. Saatatkin ehkä tuntea 
jo valmiiksi jonkun, joka kantaa jotakin 
yllä olevista haalareista, tai tulee niitä 
ensi syksynä kantamaan. Ja jos et vielä 
tunne, niin tulet kyllä varmasti tutustumaan 
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KATSO SANASTOSTA SIVUILTA 66-67 MITÄ MIKÄKIN LYHENNE TARKOITTAA!

ensi syksyn ja kevään aikana! Kuten jo 
moneen otteeseen todettua, kannattaa-
kin siis lähteä avoimin mielin tutustumaan 
myös muiden kiltojen jäseniin. Otaniemi 
on täynnä aivan huippua porukkaa, ja 
hauskaa saattaa löytyä nurkan takaa täy-

sin tuntemattoman porukan kanssa. Ota 
tästä siis pieni sneak peek syksyn tulevas-
ta värikirjosta, niin tiedät jo orientaatiovii-
kolla kenen kanssa temmellät!
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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 athenelaiset pääasi-
assa opiskellaan!

OLOhuone aka Olkkari1.

5.
7.

8.

9.

10.

11.
6.

2.
3.

4.

OTANIEMEN KARTTA

Varaslähtö!
Ensimmäinen koulupäivä ja Nuotioilta
ISOAppro
ISOjen järkkäämää kivaa
Otasuunnistus
Phuksit vs. phabut -phutisottelu ja Pöhinäparty
Aalto Day One, Aalto Party ja Aalto Afterparty
Stadisuunnistus
Phuksisitsit
Otatarhan ajot ja Lakinlaskijaiset
Haalariseikkailu
Unskin pitkä
Fuksien juhlasitsit
Otacruise, eli Fuksiristeily
Infoähky XXIII, eli Athenen 23. vuosijuhla!

Tässä on teidän phuksisyksynne oleellisimpia ja kivoimpia tapah-
tumia. Näiden lisäksi kippareilla, IE:llä ja muilla toimihenkilöillä 
on rutkasti muutakin meininkiä teille, joten syksyn aikana ei taa-
tusti käy aika pitkäksi!  
 
Lisätietoja löytyy athene.fi:n tapahtumakalenterista. Kaikista näis-
tä ja muista syksyn tapahtumista tullaan syksyllä kertomaan lisää.

Tarkemman päiväkohtaisen orientaatioviikon aikataulun saat 
myöhemmin, tässä kuitenkin nostoja myös sen ajalta!

26.8.
29.8.
30.8.
31.8.

1.9.
2.9.
6.9.
8.9.

16.9.
30.9.
5.10.

26.10.
9.11.

27.-29.11.
2.12.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ
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MUISTILISTA

ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ 29.8. 
Olen T-talon aulassa ma 29.8. 
Minulla on..

...AYY:n jäsenmaksukuitti tai sähköinen 
opiskelijakortti mukana

...rahaa lounasta ja käteistä 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 Telegramissa 
kanavalle ”Athenen Phuksit ’22”

Osallistun Varaslähtöön pe 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!

Oman vuosikurssin tg-kanava:
athene.fi/phuksit22           

@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 Vuonna 2003 perustettu kilta, jossa on vuonna 
1999 perustetun Informaatioverkostojen alan opiskelijoi-
den lisäksi nyt ensimmäistä vuotta myös Teknisen psyko-
logian opiskelijat! Athenelaiset tunnistaa metsänvihreistä 
haalareista, joissa on musta vasen hiha. Ennen 2003 
aloittaneilla opiskelijoilla on musta haalari, joissa vihreä 
hiha
AYY Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, johon kuuluvat kaikki 
Aallon opiskelijat

Club X Athenen phuksien keväällä järjestämät loistavat bi-
leet! Vuosikurssin yhteinen projekti, jonka parissa pääsette 
puuhaamaan vuoden vaihteen jälkeen

DG Data Guild, Otaniemen nuorin erityisasemayhdistys. Ei 
virallisesti kilta, mutta killaksi kutsutaan. Data Guild perus-
tettiin 2019 ja heidän tunnistaa vuodesta 2021 lähtien 
harmaista haalareista. Athenen lailla irtautunut Tietokillasta
Dipoli Kongressikeskus ja Aallon päärakennus, jossa jär-
jestetään erilaisia suuria tapahtumia

Ethana Athenen höntsäurheiluseura, lue lisää Herculeksen 
ja Xenan terkuista!
Excursio eli excu, tutustumisretki johonkin yritykseen

FK Fyysikkokilta, tunnusmerkkinä luonnonvalkoiset haalarit
FTMK Fuksitoimikunta, eli kiltojen fuksikapteenien toimikun-
ta, joka on vastuussa phuksikasvatuksesta

Gorsu Saunatila, JMT5:n kivijalassa

Haalarit Asu, jota käytetään monissa opiskelijatapahtu-
missa, Athenella metsänvihreät mustalla hihalla
HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

IK Rakennusinsinöörikilta eli raksa, tunnusmerkkinä syvänsi-
niset haalarit vihreällä hihalla
Infoähky Athenen vuosijuhla, tänä vuonna 2.12.
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 tavallisen kroketin seassa nautitaan omavalintaista 
hiilihapollista nestettä. Säännöt tulevat teille vielä tutuksi!
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 Entisen Helsingin Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta
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, eli informaatioverkostojen kaltaista alaa
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 aka Olkkari. Athenen kiltahuone T-talolla, 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 22!
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 Akateeminen pöytäjuhla, joissa syödään ja juodaan 
hyvin, lauletaan teekkarilauluja ja etenkin pidetään haus-
kaa 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


