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PHUKSIKAPTEENIN PUHEET

AAAIVAN UPEETA!!!

Käsittämättömän paljon onnea huikeasta 
saavutuksesta, eli Infolle pääsystä! Nyt vii-
meistään on aika taputtaa itseään selkään 
ja riemuita - ehkä parhaan - opiskelupai-
kan saamisesta. Pääsykokeet ovat ohi ja 
olet toivottavasti päässyt nauttimaan kesän 
helteisistä keleistä. Voin luvata, että syk-
sykin sisältää kasapäin lämpimiä hetkiä, 
muistoja ja ihmisiä, joiden kanssa tulet 
kokemaan yhtä, jos toista. Infolle pääsy 
ja yliopistoelämä avaavat uuden luvun 
elämässäsi, mutta se lopulta muodostuu 
juuri sellaiseksi kuin itse haluat. All in all, 
onnittelut vielä kerran!

Missä ikinä oletkin, luet tällä hetkellä At-
henen tämä vuoden phuksiopasta. Sen 
tarkoituksena on johdattaa sinut kiltamme 
Athenen, info-opintojen, korkeakoulun ja 
ennen kaikkea opiskelija- sekä teekkari-
elämän monipuoliseen maailmaan. Tämä 
opas on tehty juuri Sinulle ja uskonkin sen-
vastaavan useisiin mieltä hämmentäviin 
kysymyksiin - tutustu siihen siis kunnolla!

Athene yhdessä sen aktiivisten jäsenten 
kanssa on yksi Aalto-yliopiston riemuk-
kaimmista ilmestyksistä. Koko kilta herää 
henkiin uusien phuksien – eli Sinun – saa-
puessa Otaniemeen ja tullessa osaksi 
läheistä Athene-yhteisöämme. Tulet jo al-
kusyyskuussa pidettävässä Varaslähdössä 
huomaamaan, kuinka suurella innolla ja 
lämmöllä vanhemmat tieteenharjoittajat 
toivottavat sinut tervetulleeksi. Vastaanotto 
voi tuntua aluksi hämmentävänkin avoimel-
ta, mutta älä suinkaan pelästy, sillä tämä 
kuvaa vain kiltamme tiivistä yhteishenkeä. 
200-päinen yhteisömme koostuu mitä eri-
laisimmista tyypeistä, eli tule Sinäkin juuri 
sellaisena kuin olet. Emme malta odottaa 
Sinun liittymistäsi meidän kirjavaan poruk-
kaan!

Minä olen Joel, Sinun phuksikapteenisi. 
Tehtävänäni on varmistaa Sinulle mah-
dollisimman mukava siirtyminen uuteen ja 
jännittävään opiskelijaelämään, niin opin-
tojen, vapaa-ajan aktiviteettien kuin käy-
tännön asioidenkin osalta. Lisäksi opastan 
Sinua ja phuksitovereitasi matkallanne 
teekkariuteen aina syyskuun alun Varas-

lähdöstä mahdolliseen Wappuun saakka. 
Koko phuksivuotesi ajan olen siis olemas-
sa juuri Sinua varten, eli jos mikään askar-
ruttaa, painaa mieltä tai kaipaat juttuseu-
raa niin, olen korkeintaan puhelinsoiton 
päässä, missä ja milloin tahansa. Don’t 
hesitate, I am here for you!! 
 
Teekkarius - what, where, how?

Phuksivuoden merkittävimpiä asioita on 
kasvu phuksista teekkariksi. Tämä tarkoit-
taa tutustumista teekkariuden ja teekka-

rikulttuurin saloihin muun muassa erilais-
ten tapahtumien kautta. Vaikka vuosi on 
täynnä uutta ja ihmeellistä, mistään ylitse-
pääsemättömästä ei kuitenkaan ole kyse. 
Osallistumalla aktiivisesti killan ja yliop-
pilaskunnan tapahtumiin matka teekkariu-
teen taittuu kuin itsestään. 

Syksyn ensimmäisinä päivinä saat käsii-
si phuksipistekortin, johon on koottu osa 
asioista, joita tuleva vuosi pitää sisällään. 
Pisteitä keräämällä pääset tutustumaan 
niin Athenen, ylioppilaskunnan kuin eri-
laisten yhdistysten toimintaan ja perintei-
siin. Tärkeimpänä kaikista törmäät isoon 
kasaan huipputyyppejä, joiden kanssa 
luotte teidän phuksivuodesta juuri teidän 
näköisen. Kun lopulta korttisi on nuhruinen 
ja merkintöjä pullollaan, olet varmasti ko-
kenut enemmän kuin osasit aavistaakaan. 

Teekkarikulttuurin yksiselitteinen kuvailu 
on mahdotonta ja sitä on vaikea pukea 
sanoiksi - määritelmiä lienee yhtä monia 
kuin teekkareitakin. Usein teekkariuteen lii-
tetään herrasmiesmäinen käytös, yhdessä 
tekeminen, hauskanpito sekä erilaiset tem-

paukset ja tapahtumat. Loppujen lopuksi 
teekkarius on kaikille yksilöllinen kokemus. 
Ulkoisesti teekkarin tunnistaa iloisesta mie-
lestä, teekkarilakista ja haalareista, jotka 
on Athenella väriltään metsänvihreät. 

Teekkarikulttuuriin tutustuminen ei ole pa-
kollista ja jotkut perinteet voivat tuntua 
aluksi oudoilta. Avoin, pilke silmäkulmas-
sa –asenne on kuitenkin tuonut minulle ka-
san huikeita ja unohtumattomia kokemuk-
sia, enkä ole kuullut kenenkään katuneen 
teekkarimeininkeihin mukaan lähtemistä. 
Ennakkoluulottomalla asenteella pääset 
kokemaan ikimuistoisia hetkiä, joista et 
halua luopua mistään hinnasta. 

Lottovoittajia ja yksisarvisia

Olen itse ollut pelkästään tyytyväinen in-
folle pääsystä ja kokenut pystyväni opiske-
lemaan monipuolisesti minua kiinnostavia 
aiheita. Kuitenkin tärkeimpänä minulla on 
ollut mahdollisuus tutustua joukkoon läm-
minsydämisiä, epäitsekkäitä ja avuliai-
ta ihmisiä, joista osasta on tullut erittäin 
läheisiä ystäviä. Athenen vuoden 2012 

vuosijuhlilla eräs, jo valmistunut, infolainen 
on sanonut: ”Infolle pääsy on kuin voittai-
si lotossa ratsastaessaan auringonlaskuun 
yksisarvisella Chuck Norrisin toimiessa 
navigaattorina”. Kuulostaa ehkä huvitta-
valta, mutta en itse osaisi asiaa paremmin 
kuvailla. 

Toivon sydämestäni, että kirjoittamani 
odotukset toteutuvat ja voit kokea infon ja 
Athenen paikkana, jossa voit olla oma it-
sesi.  Ennen kaikkea älä turhaan stressaa 
alkavaa syksyä ja siihen sisältyvää epätie-
toisuutta. Älä huoli, kaikki järjestyy aika-
naan. Me olemme ISOvastaavan ja ISO-
jen kanssa täällä sinua varten ja muista, 
että minulle voi soittaa aina tarpeen tullen. 

Ennen syksyn seikkailuja mene syömään 
jäätelöä ja nauttimaan kesästä! Nyt on 
aika rentoutua - sä oot sen ansainnut. 
Nähdään syksyllä Varaslähdössä! YEAH!

 Joel Lappalainen
Athenen phuksikapteeni
phuksikapteeni@athene.fi
+358 40 7780 127
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FUKSIMAJURIN TERVEHDYS

Tervehdys arwoisa tekniikan ylioppilas, 
fuksi. Ensimmäisenä haluaisin onnitella 
sinua uudesta opiskelupaikastasi ja toi-
vottaa sinut tervetulleeksi osaksi upeaa 
teekkariyhteisöämme. Olet tehnyt loista-
van valinnan tulla opiskelemaan Aalto-
yliopistoon!

Minä olen fuksimajuri Turkka Helin ja teh-
tävänäni on yhdessä fuksikapteeneiden 
ja ISOhenkilöiden kanssa tehdä sinun 
fuksivuodestasi unohtumaton. Toimin yli-
oppilaskunnassamme AYY:ssä ja johdan 
kaikkien yhdistysten fuksikapteeneista 
koostuvaa fuksitoimikuntaa eli tuttavalli-
semmin FTMK:ta.

Olet aloittamassa uutta vaihetta elämäs-
säsi. Yliopisto on ympäristönä hyvin eri-
lainen kuin vaikkapa lukio ja se mahdol-
listaakin aivan uudenlaisia kokemuksia. 
Akateeminen vapaus tuo mukanaan val-
tavasti mahdollisuuksia opintojen saralla, 
mutta vastapainona se tuo akateemisen 
vastuun. Voit suunnitella opintosi ja opis-
kelutahtisi hyvin vapaasti, mutta sinulla on 

myös vastuu opintojesi etenemisestä. Mo-
nialainen yliopisto mahdollistaa opintojen 
lisäksi ennennäkemättömän laajan opis-
kelijatoiminnan. Otaniemessä opiskelee 
teekkareiden lisäksi myös kauppatieteen 
ylioppilaita, mikä luo niin opiskelun kuin 
opiskelijatoiminnan saralla täysin uusia 
mahdollisuuksia.

Teekkariyhteisö, johon olet juuri astumassa 
sisään, on monella tapaa ainutlaatuinen 
ympäristö tehdä ja kokea. Teekkaritoimin-
ta tunnetaan erityisesti ennakkoluulottomas-
ta tekemisen meiningistä. Tämä näkyykin 
valtavana määränä erilaisia tempauksia 
ja projekteja. Otaniemi on mitä mainioin 
paikka harrastaa ja kokeilla kaikkea uutta 
ja ihmeellistä. Opiskelujen vastapainoksi 
Otaniemestä löytyykin jokaiselle varmasti 
juuri se oma juttu, jota tehdä vapaa-ajal-
laan.

Teekkarit ovat kautta pitkän historiansa 
näkyneet ja kuuluneet niin Otaniemessä 
kuin aikanaan Helsingissä. Otaniemen 
ulkopuolella teekkarit tunnetaan parhaiten 

äänekkäistä tempauksistaan, jäynistään, 
wappulehdistään sekä teekkarilauluis-
taan. Teekkarilakki, tuo tekniikan ylioppi-
laiden ylin ja arvokkain tunnus, on ollut 
käytössämme jo yli 120 vuotta. Teekkarit 
ovat tunnettuja pitkien perinteiden vaali-
misesta jäämättä koskaan niihin jumiin. 
Teekkarikulttuuri onkin kaikkea sitä hassua 
tai hullua, mitä kulloisetkin teekkarit sattu-
vat keksimään.

Myös fuksikasvatuksella on pitkät perinteet 
Otaniemessä. Minun ja ennen kaikkea 
oman fuksikapteenisi tehtävänä on aut-
taa sinua opiskelijaelämän aloittamisessa 
sekä opastaa sinut fuksivuotesi läpi kohti 
mahdollista Wappua, mikäli sellaisen teil-
le päätän järjestää. Fuksivuotesi aikana 
pääset keräämään fuksipisteitä, joiden 
avulla voit osoittaa ansainneesi tupsulakin 
mahdollisena wappuna. Fuksipisteet ovat 
mitä mainioin tekosyy tutustua teekkarikult-
tuuriin ja sen perinteisiin, hauskanpitoa 
unohtamatta! 

Rohkaisen sinua heittäytymään täysillä mu-

kaan toimintaan. Tutustu fuksikapteenii-
si, ISOhenkilöihin sekä fuksitovereihisi. 
Yhdessä tekeminen ja kokeminen sekä 
ne uudet ystävät, joihin opiskeluaikana-
si tutustut, ovat opintojesi lisäksi tärkein 
asia, mitä yliopistoelämä voi sinulle tar-
jota. Kannustan sinua tekemään yhdes-
sä fuksitovereittesi kanssa fuksivuodes-
tanne teidän näköisenne ja pitämään 
ennen kaikkea hauskaa.

On suuri kunnia päästä seuraamaan si-
nun ja tovereidesi matkaa kohti teekka-
riutta. Tule rohkeasti juttelemaan milloin 
vain. Näillä sanoilla haluan toivottaa 
sinulle aivan loistavaa fuksivuotta!

Turkka Helin
Fuksimajuri turkka ON VÄHÄN NIINku kaIkkIEN FukSIkaPtEENIEN POMO Ja LISÄkSIHuIPPutYYPPI!
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PHUXIVATORNS HÄLSNING

Grattis till din studieplats och välkommen 
till Aalto universitetet! Du skulle inte ha kun-
nat välja bättre, framför dig har du nämli-
gen det fantastiska phuxåret. 

Jag heter Annika Lehto och är Phuxivator 
på TF (Teknologföreningen), den svensk-
språkiga nationen vid Aalto universitetet. 
Min viktigaste uppgift är att ta hand om 
TF’s phuxar, det vill säga dig. Som hjälp 
har jag samlat ett fantastiskt gäng storasys-
kon som kommer att hjälpa dig, och även 
en egen megataggad kommitté: PhuxK 
(Phuxkommittéen). 

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

Den här phuxblaskan innehåller mycket 
information och det är omöjligt att komma 

ihåg allting. Kolla särskilt på to-do listan 
och ta med denna första dagen du kom-
mer till Aalto. Kom ihåg att du kan kontak-
ta mig när som helst om du har frågor gäl-
lande Otnäs, Aalto, TF, bostäder, studier, 
studiestöd, fester eller vad du än funderar 
på. Jag svarar garanterat!
Trevlig fortsättning på sommaren! Vi ses 
snart!

Kram!

Annika Lehto
Phuxivator
+358 400 492018
phuxivator@teknolog.fi

FTMK ELI 

FUKSITOIMI-

KUNTA KOOSTUU 

MAJURISTA JA 16 

KIPPARISTA. ME KAIK-

KI OLLAAN TÄÄLLÄ   

IHAN VAAN TEITÄ 

FUKSEJA VAR-

TEN! 
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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Onnea opiskelupaikasta ja lämpimästi 
tervetuloa! 

Opiskelupaikan myötä syksyllä on edes-
säsi yliopistomaailma täynnä uusia koke-
muksia. Syksyn alku voi tuntua melkoiselta 
myllerrykseltä, mutta huoli pois — yksin et 
tule olemaan. Phuksikapteenisi Joel, ISO-
henkilöt ja koko Athene on toivottamassa 
sua tervetulleeksi ja tekemässä opiskelujesi 
alkuajoista tähänastisen elämäsi parasta 
aikaa. Oikeastaan hauskaa on, miten just 
sä ja sun phuksitoverit saatte kesäunille 
vaipuneet vanhemmatkin kiltalaiset innos-
tumaan, kun kiltaan saapuu jälleen uusi 
vuosikurssillinen huipputyyppejä!

Mutta mikäs tää kilta nyt sitten on? Kilta 
on opiskelijayhdistys, jonka tehtävinä on 
mm. opiskelijoiden edunvalvonta ja uusi-
en opiskelijoiden tutustuttaminen opiske-
luun ja opiskelijayhteisöön. Athene taas 
on meidän, infon opiskelijoiden, oma kil-
ta, joka on pienestä koostaan huolimatta 
— tai ehkä juuri sen vuoksi — harvinaisen 
aktiivinen ja tiivis porukka.  

Aiemmin mainittujen virallisempien tehtävi-
en lisäks kilta on paljon, paljon muutakin! 
Se on kasapäin uusia kavereita, kalenterin 
täydeltä erilaisia tapahtumia ja toimintaa, 
sekä yhteisö, josta löytyy taatusti apua, 
mitä ikinä vastaan tuleekaan. Tapahtumia 
ja tekemistä kilta tarjoaa paljon: liikuntaa 
eri lajeissa, leffa- ja peli-iltoja, yhteisiä 
reissuja, yritysvierailuja, kiltalehden toimit-
tamista, laulua, tanssia ja kaikkea näiden 
väliltä.

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

Suosittelenkin antamaan tsäänssille mah-
dollisuuden ja lähtemään rohkeasti ta-

pahtumiin ja kiltatoimintaan heti alusta 
alkaen. Pakollista tää ei tietenkään ole, 
ja killassa voi olla mukana ihan niin pal-
jon kuin hyvältä tuntuu. Mulle ja monelle 
muulle kilta on antanut enemmän kuin olisi 
ikinä uskonut: upeita ystäviä, unohtumat-
tomia hetkiä, mielenkiintoisia projekteja, 
työelämätaitoja, tukea ja turvaa. Parhaim-
millaan löydätkin Athenesta toisen kodin, 
kiltalaisista toisen perheen ja opiskeluajas-
tasi elämäsi ikimuistoisimmat vuodet. 

Tervetuloa, nähdään syksyllä!

Aleksi Talsi
Athenen puheenjohtaja

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

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

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

HALLITUS

kiltaan jatkuvasti  raikkaita ajatuksia ja so-
pivaa ketteryyttä!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sini Leskinen
Ulkoneuvos

Aleksi Talsi
Puheenjohtaja

Johanna Rantanen
Opintovastaava

Niklas Hellström
Rahastonhoitaja

Kaarlo Kock
Emäntä

Antti Tolppanen
Yrityssuhdevastaava

Veera Vimpari
Isäntä

Jessica Mason
KV-vastaava

Alexia Leimu
Pääsihteeri

Ilona Rahnasto
Viestintäpäällikkö

Joel Lappalainen
Phuksikapteeni

TULE IH-MEESSÄ MOIKKAA-MAAN MEITÄ KOKOUKSIIN
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TOIMIHENKILÖT
ISOvastaava Noora Tanska

Lukkarimestari Mikko Latva-Käyrä

Lukkarit Aleksi Talsi
  Antti Nupponen
  Jooel Friman
  Juuso Koskinen 

Kulttuuri - Henje Kasslin
neuvokset Aleksi Taipale

Rekrymestari Mira Lindroos

Marathoonarit Juuso Lappalainen
  Jesse Palo

Hercules & Vili Kurppa
Xena  Hanna Hämäläinen

Info.fi vastaava Jesse Palo

Historioitsija Antti Nupponen

Kukan toimitus- Mari Hirvi
sihteeri 

Kukan taittaja Mari Porko
  Niina Arvila

Kukan  Veera Vimpari
toimittajat Sini Leskinen
  Stella Tuovinen
  Henje Kasslin

OLOhuonetoimi- Niklas Nisén
kunta  Julia Isotalo 
  Laura Niemi
  Sara Isotalo
  Eero Sormunen
  Meri Terho

Vuosijuhlati - Reetta Arokoski
rehtöörit Aleksi Pyykkönen

Vuosijuhla-  Meri Terho
toimikunta Niina Arvila
  Cecilia Berg
  Pinja Hokkanen

Namutäti Tuulia Telin

CTO  Henri Virtanen

Tietskarijengi  Panu Oksiala
  Olli Angervuori
  Niklas Nisén
  Kaarlo Haikonen

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

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

Älä anna erikoisilta kuulostavien nimikkeiden 

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

Excumestari Ville Kumpulainen

PizzaOravat Mikko Latva-Käyrä
  Aarne Leinonen

TEK-kiltayhdys- Jooel Friman
henkilö

Pikku-IE  Vili Kurppa
  Roosa Laurikainen
  Venla Pesonen
  Katri Saarinen
  Robert Kokkola
  Katri Mäki-Kullas
  Venla Väärälä

Abivastaava Katri Mäki-Kullas

Abitoimikunta Katri Saarinen
  George Ostrovski
  Saara Sulonen
  Hanna Hämäläinen

Alumnisuhde- Meri Terho
vastaavat Emmi Peltonen
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ISOhenkilöt

         
  

 
 

Huoli pois, ISOhenkilöt ovat sinua vastas-
sa!

Olin tasan kaksi vuotta sitten samassa 
tilanteessa kuin sä nyt: olin juuri päässyt 
infolle ja pitelin käsissäni Athenen phuk-
siopasta. Tuskin maltoin odottaa tulevaa 
syksyä, mutta samalla päässäni pyöri 
tuhansia kysymyksiä. Millaista se yliopis-
toelämä oikeasti on? Tuleeko siellä tutus-
tuttua muihin, vai onko elämä pelkkää 
yksinäistä puurtamista? Lukiostani ei ollut 
tulossa juurikaan muita Aaltoon teknilliselle 
puolelle, ja kauhukuvissani pyörin ympäri 
sokkeloista kandidaattikeskusta etsimässä 
laskareita ypöyksin tuntemattomien teekka-
reiden ja kyltereiden keskellä. 

Todellisuus oli kuitenkin aivan toinen. ISO-
henkilöt olivat ja ovat tänäkin vuonna heti 
ensimmäisenä päivänä toivottamassa sut 
ja opiskelutoverisi tervetulleiksi. He autta-
vat kaikissa käytännönasioissa parhaansa 
mukaan, oli kyse sitten matkakortin opiske-
lija-alennuksesta tai bileidenjälkeisen yö-
paikan löytämisestä. Vaikka olisit rahaton, 
asunnoton, kaveriton tai kaikkea näitä, 
älä huoli – ISOhenkilöt varmistavat sulle 

lentävän lähdön opiskeluun ja opiskelija-
elämään!

Olen Noora, Athenen ISOvastaava, ja 
voin taata, että sua syksyllä vastassa ovat 
suorastaan timanttiset ISOhenkilöt. He 
ovat pääasiassa toisen vuoden opiskelijoi-
ta, jotka ovat halunneet oman phuksivuo-
tensa jälkeen varmistaa, että sulla tulee 
olemaan yhtä huikea vuosi kuin heillä on 
ollut. ISOhenkilöiden tehtävänä on tietää 
tai selvittää vastaus kaikkiin kummallisiin-
kin kysymyksiin. Apua saa ja kannattaa 
pyytää aina kun siltä tuntuu, missä vaan 
asiassa – ISOt on täällä sua varten.

Athenessa uusiin ihmisiin tutustuminen on 
mielettömän helppoa. Jo pian syksyn alus-
sa huomaat, että seuraavilla sivuilla näky-
vät, vielä tuntemattomat kasvot kuuluvat 
kavereillesi. Just nyt kannattaakin unohtaa 
murehtiminen ja nauttia kesästä täysin sie-
mauksin. Mä, ISOhenkilöt ja koko Athene 
odotetaan superinnoissamme, että pääs-
tään tapaamaan just SUT!

Noora Tanska
Athenen ISOvastaava

ISOryhmä 1

Alan Pirdil
“Money trees is 
the perfect place 

for shade”

George Ostrovski
“Onnellisuus on 
jätski kuumana 
kesäpäivänä”

Vili Kurppa
“Tän kuuluis olla 

hauskaa”

Roosa Laurikainen
“Be yourself; 

everyone else is 
already taken.” - 

Oscar Wilde

Venla Pesonen
“There was a time 

when Einstein 
couldn’t count to 

10 either.”
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ISOryhmä 2 ISOryhmä 3

Ville 
Kumpulainen

“Tuurilla, 
ei taidolla”

Katri Saarinen
“Do not take life too 
seriously. You will 
never get out of it 

alive.”
Konsta Varonen

“Niin asioilla, kuin 
ihmisilläkin on 

tapana selvitä.”

Henje Kasslin
“Always be yourself, 
unless you can be 
a unicorn - then al-
ways be a unicorn”

Hanna 
Hämäläinen

“A good time to 
laugh is any time 

you can.”

Henri Huttunen
”You miss 100 
percent of the 

shots you never 
take.”

Katri Mäki-Kullas
“Sometimes the 
wrong choices 
bring us to the 
right places”

Aleksi Ala-Harja
“Menestys ei ole 

sattumaa“

Timo 
Luukkola

“Vain paineen 
alla kasvaa 
timantteja.”

Antti
Tolppanen

“‘If the grass is 
green on the 

field, play ball”
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ISOryhmä 4 PhabuISOt

Maximilian
Rehn

“You’ll miss the best 
things if you keep 

your eyes shut.” -Dr. 
Seuss

Robert Kokkola
“Kukkii se 

perunakin.”

Venla Väärälä
“Yksi kahvipannu sinne 
tai tänne - ei kai se suu-
ria merkitse kun ollaan 
etsimässä pyrstötähtiä.”- 

Nuuskamuikkunen

Roosa 
Kallionpää

“Popsi popsi pork-
kanaa hampaita 

se kasvattaa”

Toni 
Astala Meri

Terho

Aleksi 
Talsi Antti 

Nupponen Emmi
Peltonen

Emil 
Virkki

Tommi
Byman Henri

Virtanen
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IE

Hei moooi!

Me ollaan Veera ja Kaarlo eli Athenen 
isäntä ja emäntä eli I ja E eli IE. Meidän 
vastuulla on pitää huolta kaikkien (psyyk-
kisestä) hyvinvoinnista erilaisten tapahtumi-
en ja kinkereiden avulla. Me siis järkätään 
esimerkiksi akateemiset pöytäjuhlat eli sit-
sit, sekä saunailtoja ja muita tapahtumia, 
joita keksitään yhdessä meidän mahtavan 
pikku-IE:n kanssa. 

Jo heti Otaniemeen saavuttuanne pääsette 
tutustumaan mahtavaan kiltaamme ja me-
nossa kannattaakin olla mukana heti alus-
ta lähtien. Pienestä koostaan huolimatta 
Athene on yksi Otaniemen aktiivisimmista 
killoista, ja tapahtumat ovat loistava tapa 
päästä tutustumaan kiltakavereihinne vuo-
sikurssista riippumatta. Tapahtumia riittää 
moneen lähtöön, mutta kaikkiin kannattaa 
osallistua avoimin mielin, sillä me pyrim-
me varmistamaan, että kaikilla olisi aina 
mukava olla. 

Vaikka orientaatioviikolla voitte löytää mei-

dät melkein päivittäin jonkun tiskin takaa, 
älkää huoliko siitä, että joutuisitte sano-
maan meidän naamoille heipat jo heti 
ensimmäisen viikon jälkeen. Menoa 
ja meininkiä riittää nimittäin Athe-
nella ihan koko vuoden ympäri. 
Meille virkistäytymistä tarjoaa 
esimerkiksi baarikiertely Polin 
Appro sekä ekskursiomatka 
Marathon, joka johdattaa 
kiltalaiset bussilla kohti tun-
tematonta. Marraskuussa 
juhlitaan myös Athenen 
17-vuotista taivalta Infoäh-
kyn eli Athenen vuosijuhli-
en merkeissä. 

Meno ei kuitenkaan jää täy-
sin sisäsiittoiseksi athenelais-
ten kesken, vaan me tykätään 
järjestää tapahtumia esimerkik-
si arkkareiden, kyltereiden, tuta-
laisten sekä viestinnän opiskelijoi-
den medialaisten kanssa aina kun 
saadaan mahdollisuus. Vaikka oma 
kilta on paras, löytyy muualtakin huikeeta 

porukkaa, johon ehdottomasti kannattaa 
tutustua.

Me haluamme toivottaa Sinut läm-
pimästi tervetulleeksi kiltaan ja 

lähtemään heti ekasta viikosta 
lähtien mukaan meininkeihin. 
Meininkejä ei kuitenkaan 
tarvitse jäädä vain ihmette-
lemään, vaan lähteminen 
mukaan järkkäämään on 
ehkä parasta mitä voit 
killassa tehdä. Niin kuin 
vanha sanonta kuuluu: 
“keittiössä on parhaat 
bileet”. 

Muistakaa, että phuksisyk-
sy on vaan kerran elämäs-

sä ja opiskelijaelämä on 
ihmisen parasta aikaa. Otta-

kaa siis kaikki irti ja nähdään 
heti Varaslähdössä 2.9.!

T. IE 2016, Veera ja Kaarlo

PS. Jos jäi kiinnostamaan millasia bibiksiä 
on tulossa, kannattaa käydä tsekkaamas-
sa Athenen nettisivuilta meidän tapahtu-
makalenteri.

MEIDÄT LÖYTÄÄ USEIN TISKIN TOISELTA PUOLELTA :)
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HERCULES & XENA

Moikkamoi!

Tervetuloa infolle ja onnittelut täysosumas-
ta! Me olemme Hanna ja Vili, kiltamme 
Hercules ja Xena. Kuten saatoitkin arva-
ta, olemme vastuussa siitä, että muiden 
opiskelurientojen ohella te pääsisitte aika 
ajoin pitämään hauskaa myös liikunnan 
parissa. Järjestämme läpi vuoden kaiken-
laisia hauskoja liikunta-aktiviteetteja, joissa 
tarkoitus ei suinkaan ole pelata hampaat 
irvessä vaan rentoutua ja pitää hauskaa 
kavereiden kanssa. Liikunta onkin hyvä 
tapa tutustua muihin opiskelutovereihin:). 

Jo heti syksyn alussa on luvassa Phuk-
sit vastaan Phabut -futispeli, jossa uudet 
phuksit pääsevät haastamaan vanhemmat 
opiskelijat tässä perinteisessä mittelössä. 
Phabut odottavatkin innolla teidän koh-
taamistanne ja, jos historia toistaa itse-
ään, päihittämistänne. Toinen alkusyksyn 
hauska urheilutapahtuma on olympialai-
set, jossa kilvoitellaan Athenen parhaan 
yleisurheilijan tittelistä perinteisissä (ja ei-
niin-perinteisissä) urheilulajeissa. Syksyllä 

pyörähtävät käyntiin myös teekkarisarjat, 
joissa eri kiltojen joukkueet pelailevat toisi-
aan vastaan salibandyn, lentopallon, kori-
pallon ja futsalin merkeissä. Athenen jouk-
kue Ethana on perinteisesti ollut mukana 
kaikissa sarjoissa. Lisäksi ympäri vuoden 
järjestetään hauskoja lajikokeiluja, joissa 
pääsee tutustumaan vähän erikoisempiin-
kin lajeihin. Kannatta lähteä rohkeasti mu-
kaan pelailemaan ja tutustumaan uusiin 
tyyppeihin!

Otaniemi itsessään tarjoaa myös monia 
mahdollisuuksia liikkumiseen. Yliopiston 
liikuntakeskus Unisportista löytyy niin kun-
tosali ja ryhmäliikuntaa, kuin myös esimer-
kiksi edullisesti varattavia sulkapallo- ja bil-
jardivuoroja. Vuoden jäsenyys Unisportille 
maksaakin opiskelijalle alle 100 euroa :). 
Otaniemessä on myös biitsikenttiä, urheilu-
kenttä ja talvisin ulkojäät. Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnassa eli AYY:ssä on monia 
urheiluseuroja opiskelijoita varten, kuten 
amerikkalaisen jalkapallon joukkue Aalto 
Predators ja sen cheerleading-ryhmä APC 
Foxes, sekä tanssikursseja flamencosta 

breikkiin ja nykytanssiin järjestävä Poli-
jazz ry.

Tulkaahan rohkeasti moikkaamaan meitä 
ja kysymään mitä vain pallopeleistä sun-
nuntaijumppailuun! Toivottavasti näemme 
mahdollisimman monet teistä peleissä, 
laijkokeiluissa tai vaikka änärin merkeissä 
kiltahuoneella. Hauskaa loppukesää ja 
nähdään syksyllä!

Hanna Hämäläinen, Hercules & Vili Kurp-
pa, Xena

LIITY ATHENEN LIIKUNNALLISEEN FB-RYHMÄÄN NI-MELTÄ ETHANA
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nen uhkaavasti lähetyessä ovat lopulta hyviä 
muistoja, joille naureskellaan myöhemmin. 
(Disclaimer: Älä jätä töitä viimeiseen het-
keen.) 

KATRI: Tulet myös huomaamaan, että Ota-
niemi muuntautuu kaiken aikaa ja yksi uu-
tuuksista on Länsimetro, joka lennättää sinut 
muutamassa minuutissa Helsingin keskustasta 
Otaniemeen ja toisinpäin. Opiskelujen alus-
sa kulkeminen sokkeloisessa niemessä, jossa 
kaikki rakennukset näyttävät samalta, saattaa 
tuntua hankalalta, mutta opit nopeasti tunte-
maan uuden kotisi kulmat. Believe me I know. 

Ennen elämäsi ikimuistoisimpien vuosien al-
kua muista kuitenkin nauttia nyt täysin rinnoin 
kesästä - olet sen ehdottomasti ansainnut! 
Kaikki kertomamme oli vasta pinta-
raapaisua. Nähdään Varasläh-
dössä!

Timo ja Katri
Tupsuphuksit

TUPSUPHUKSIEN TERVEISET

Phuksimoi!

Huikeat onnittelut Sinulle pääsystä maa-
ilman mahtavimpaan opiskelupaikkaan! 
Olet selvinnyt upeasti vaativista pääsyko-
keista, ja palkintosi odottaa phuksisyksyn 
alkaessa. 

Heti syyskuun alussa pääset astumaan 
iloiseen joukkoomme, joka kuljettaa Sinut 
kohti teekkariuden saloja. Matka phuksi-
na alkaa Varaslähdöllä ja jatkuu toinen 
toistaan eeppisimpien sitsien, unohtumat-
tomien rastikiertelyiden ja monien muiden 
tapahtumien kautta phuksivuoden koho-
kohtaan, mahdollisesti järjestettävään 
Wappuun!

TIMO: Tulet varmasti huomaamaan jo heti 
ensimmäisillä viikoilla, että infolaiset eivät 
erotu ainoastaan mediaseksikkäimmällä 
koulutuksella vaan myös Otaniemen par-
haalla ryhmähengellä. Meillä messissä 
ovat ihan kaikki heti alusta alkaen! Kysy 
rohkeasti uusilta ja vanhemmilta opiskeli-
joilta apua, sillä infolainen ei jätä toista 

infolaista pulaan ja apua on aina vuoden 
mittaan tarjolla Olkkarilla!

KATRI: Ai mikä Olkkari? Jokaisen infolai-
sen tukikohta, T-talosta aivan Subwayn 
vierestä löytyvä OLOhuone, on jotain 
jota ei voi olla rakastamatta. Siellä tulee 
hengailtua niin vapaa-ajan kuin kouluhom-
mienkin parissa. Lopulta tuntuu siltä, että 
Olkkarilla viettää enemmän aikaa kuin 
missään muualla. Siellä on aina viihtyisää 
olla kavereiden kanssa oli kyseessä sitten 
viime hetken koodaussessio tai leffailta.
 
TIMO: Infolaisten lisäksi tulet törmäämään 
vapaa-ajalla ja tapahtumissa moniin opis-
kelijoihin eri killoista. Poikkitieteellisyys ei 
ole ainoastaan tehokas tapa oppia vaan 
super cool väylä tutustua vielä useampiin 
huimiin tyyppeihin. Otaniemestä löytyy 
varmasti jokaisen kiinnostukseen liittyen 
jotain, joten ei muuta kuin rohkeasti tutus-
tumaan kaikkiin harrastus ja vapaa-ajan-
vietto mahdollisuuksiin (niinkuin tekemistä 
ei olisi jo valmiiksi reilusti).

KATRI: Athenella on tietenkin myös paljon 
omia tapahtumia kuten sitsejä, saunail-
toja sekä urheilu- ja kulttuuritapahtumia. 
Mutta sinulle heti ensimmäisenä tärkeänä 
tapahtumana on Varaslähtö, jossa me 
kaikki pääsemme tutustumaan toisiimme 
rennoissa merkeissä. Toivottavasti mah-
dollisimman moni uusista pääsee paikalle! 
Onneksi Varaslähtö on vain alku mahta-
ville phuksivuoden tapahtumille, sillä vuo-
den aikana pääsette kokemaan kaikkea 
hienoa ja unohtumatonta monenlaisten 
tapahtumien merkeissä. Syksyn edetessä 
saatte myös käsiinne Athenen hienot met-
sänvihreät haalarit!

TIMO: Innostu ja hyppää mukaan tapah-
tumaan kuin tapahtumaan avoimin mielin. 
Vaikka tapahtumia riittääkin vaikka jo-
kaiselle päivälle, ei kaikkialle ole tarkoi-
tuskaan venyä. Syksyn ohjelmointikurssit 
muun muassa vievät aikaa ja saattavat 
tuntua ajoittain vaikeahkoilta. Hyvällä yh-
teishengellä ja toisten tukemisella haasteet 
kuitenkin voitetaan ja voitonriemu maistuu 
makealta. Yölliset koodausringit deadli-

TIMOJA KATRI OLI 
VIIME VUONNA 

SAMASSA TILAN-
TEESSA KUN SÄ NYT!
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WANHAKIN JAKSAA
Moikka Phuksi!

Olen todella iloinen siitä, miten upeaan paikkaan olet päässyt. Ehkä hait in-
folle määrätietoisesti tai kenties päädyit tänne puolivahingossa, yhtäkaikki, 

elokuussa alkaa todella huikea (ja ajoittain täysin käsittämättömän huikea) 
retki, joka lukuisista vuosistaan huolimatta tuntuu olevan hetkessä ohi.

Tämän kirjasen edeltävät lehdet ovat varmasti hehkuttaneet infolai-
suutta (ja athenelaisuutta) mielestäsi ehkä jopa överisti, mutta tämä 
fiilistely todella on aiheellista. Infosta tekee hienon hyvinkin moni 
asia, mutta koska tilaa on annettu vain tämä aukeama, aion kes-
kittyä niistä kolmeen: oppimiseen, yritteliäisyyteen ja ihmisiin.

Informaatioverkostojen juuret ulottuvat vuoteen ’99, jolloin 
toteutettiin idea yhdistää talous, tekniikka ja ihminen ope-
tuksessa uudella tavalla. Info oli siis Aalto-yliopisto pienois-
koossa jo yli 10 vuotta ennen Aaltoa, ja tämä suunnan-
näyttäjyys jatkuu edelleen vahvana poikkitieteellisyytenä, 
opintojen monimuotoisuutena sekä opetussisältöjen jatku-
vana kehittämisenä. Mahdollisuus etsiä ja kokeilla roh-
keitakin suuntia on infolla opiskelulle ominaista. Itselle 
tämä on tarkoittanut mm. sivuainetta Taiteiden ja suun-
nittelun korkeakoulusta sekä välivuoden aikana Tuk-
holmassa tehtyä toista maisterintutkintoa. Infolla oppii 
ennen kaikkea oppimaan ja samalla tulee hankituksi 
yleissivistävät tiedot niin ohjelmoinnista, liiketoiminnas-
ta, käytettävyydestä kuin humanistisemmistakin tieteistä 

– ei huono kombo, mitä ikinä päädytkään 
valmistuttuasi tekemään.

Infolaisella on tapana tehdä puheiden 
sijaan – yritteliäisyys on siis porukkamme 
ytimessä. Eräs vanhempi opiskelija sanoi 
kerran osuvasti, että “info on täydellinen 
startup-koulu”. Perustitpa oman firman nyt, 
tulevaisuudessa tai et ollenkaan, info tar-
joaa loistavat yrittäjän valmiudet, joita tar-
vitset missä tahansa työssä: kyky omaksua 
oleellinen tieto nopeasti, uusien asioiden 
tehokas oppiminen, projektityöskentely ja 
sen johtaminen, tiimityö sekä ajoittaisten 
todella tiukkojen deadline:ien selättämi-
nen hyvällä tekemisen meiningillä. Lisäksi 
kilta- ja muun yhdistystoiminnan merki-
tystä ei voi liikaa alleviivata. Esimerkiksi 
Athenessa aktiivisesti toimimalla oppii to-
della hyödyllisiä taitoja niin tapahtumien 
järjestämisestä, toiminnan budjetoinnis-
ta, myynnistä, viestinnästä kuin ryhmän 
johtamisestakin. Itselle kiltahommat ovat 
antaneet todella paljon ja välillä on yk-
sinkertaisesti vain ihmetellyt, miten kova 

tekeminen voi olla niin hauskaa. Startup-
maailmaan minut johdatti puolestaan Aal-
lon opiskelijoiden vuokraama juna, joka 
vei Siperian halki Kiinaan. Reissun jälkeen 
Aallon yrittäjyysyhteisö Aaltoes imaisi mu-
kaansa ja hetken päästä päädyin Startup 
Sauna -yrityskiihdyttämön toimitusjohtajak-
si. Nykyisin työskentelen pienessä neljän 
hengen startupissa.

Ja sitten se kaikista tärkein: ihmiset. At-
henessa vallitsee poikkeuksellisen vahva 
yhteisöllisyys. Toisien jeesaaminen on 
sisäänrakennettu killan kulttuuriin ja jäse-
nistö pursuaa toinen toistaan mahtavam-
pia tyyppejä, joista todennäköisesti tulee 
myös parhaimpia ystäviäsi. Athenen toi-
minta on erittäin aktiivista ja tapahtumaa 
löytyy aivan joka lähtöön. Touhu ei rajoitu 
myöskään vuosikurssien tai edes oman kil-
lan sisäiseksi, vaan toimintaa harjoitetaan 
riemulla yli sekä kilta- että koulurajojen. 
On ollut myös hienoa huomata, miten 
Athene kehittyy jatkuvasti. Uudenkarhei-
ta juttuja ovat esimerkiksi Athene Angels 

-vanhempainyhdistys sekä vanhemmista 
kiltalaisista koostuva phabuISO -porukka.

Kuluneen kahdeksan vuoden aikana olen 
saanut kokea infolaisena todella paljon 
niin killan, töiden kuin juhlimisenkin paris-
sa, enkä jättäisi mitään näistä pois. DI:n 
paperit voisi siis toki saada nopeammin-
kin, mutta vielä tärkeämpää on, että tekee 
innostavia ja itseään haastavia asioita 
omalla tyylillään ja omaan tahtiin.

Etkö tiedä mitä haluat tehdä isona? Ei 
hätää, en minäkään. Oleellista on olla 
valmiina tarttumaan tilaisuuteen ja vaatia 
itseltään jatkuvaa oppimista.

Onnea vielä kertaalleen infolle pääsystä. 
Nauti täysillä aivan uskomattoman upeis-
ta tulevista vuosista ja muista aina tiskata 
oma ja kaverin kahvikuppi Olkkarilla!

Juho Kokkola
Infophuksi 2008
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SPEKSI ON KUIN TEATTERIA, 
MUTTA HAUSKEMPAA

Speksi on interaktiivista musiikkiteatteria, 
jossa yleisö voi vaikuttaa lavan tapah-
tumiin “Omstart!”-huudoilla. Omstartin 
raikuessa näyttelijät improvisoivat juuri 
tapahtuneeseen tilanteeseen uuden vi-
vahteen, ja ehkäpä myös orkesteri ja 
tanssijat liittyvät spontaanisti mukaan. 
Lopputuloksena on kutkuttavan hauska, 
koskettava ja taatusti ainutkertainen ko-
koillan show.

TEEKKARISPEKSI - SUOMEN SUURIN 
OPISKELIJAMUSIKAALI

Teekkarispeksi on Otaniemestä pon-
nistava, opiskelijoista ja valmistuneista 
koostuva värikäs teatteriyhdistys. Keväi-
sin Teekkarispeksi tuottaa täysiverisen 
musikaaliproduktion, jonka näkee lähes 
5000 katsojaa ympäri Suomea. Tämän 
jokavuotisen spektaakkelin toteuttaa yli 
satahenkinen tekijäjoukko, jossa ovat 
mukana kaikki musiikkiteatterin osa-alueet 
puvustajista ja lavastajista tanssijoihin 
sekä valo- ja äänitekniikasta orkesteriin.
Mainio tapa hypätä mukaan speksikelk-

kaan on osallistua alkusyksystä speksin 
tanssi- ja improvisaatiokursseille, puvus-
tusiltamiin, bändijameihin, saunailtoihin 
ja muihin speksikkäisiin tapahtumiin. Ke-
vään 2017 produktion tekijät valitaan 
loppusyksystä, ja mukaan mahtuu niin 
rautaisia ammattilaisia kuin tulevia kykyjä 
- Teekkarispeksi tarjoaa innostuneille ensi-
luokkaista opastusta ja ohjausta jokaisen 
osa-alueen tiimoilta.

Klikkaa itsesi osoitteeseen www.teekka-
rispeksi.fi/mukaan ja päästä luovuutesi 
valloilleen!

”Opiskelijat tekevät huvikseen parempaa kuin ammattilaiset tosissaan.”– Kriitikko vuoden 2011 Teekkarispeksistä
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MITÄ INFOLAISISTA TULEE ISONA?
OPISkELIJOILLE NOPat tarkOIttaa OPINtO-PIStEItÄ

louden maisteriohjelmiin, jos siltä tuntuu. 
Omia opintojaan voi myös laajentaa niin 
kandissa kuin maisterissakin sivuaineella 
sekä vapaasti valittavilla opinnoilla. Opin-
toja voi ottaa myös muualta Aallosta tai 
JOO-opintoina muista yliopistoista. Monet 
infolaiset ovat esimerkiksi käyneet myös 
ARTSin ja Helsingin yliopiston kursseja.
 
Loppujen lopuksi infolainen oppii opinto-
jensa myötä oppimaan ja olemaan pel-
käämättä uusia haasteita. Nämä taidot 
korostuvat työelämässä ja infolaisten työl-
listymisaste onkin huhujen mukaan pyöreät 
100 %. Informaatioverkostoista voi päätyä 
oman mielenkiinnon ja opintojen perus-
teella melkein mihin tahansa tehtäviin ja 
siksi onkin vaikeaa sanoa, mitä infolaisista 
sitten tulee isona. Monet ovat päätyneet 
esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelijoiksi, 
liikkeenjohdon konsulteiksi, palvelumuotoi-
lijoiksi, IT-konsulteiksi tai startup-yrittäjiksi.
 
Tulevina vuosina löydät varmasti vaikka 
mitä kiinnostavaa ja opit paljon sellais-
ta, jota et vielä osaa kuvitellakaan, en 

minäkään osannut! Varmaa on myös se, 
että edessäsi ovat ehkä elämäsi parhaat 
vuodet! Muista siis opiskella, mutta nauttia 
myös fuksivuodestasi täysillä! Tulevat kurs-
sit ja kurssitarjonnan löydät netistä. Mikäli 
jokin askarruttaa, älä pelkää olla yhtey-
dessä minuun, killan opintovastaavaan, 
tai koulutusohjelmamme opintosihteeriin 
tai –suunnittelijaan. Yhteyden meihin saa 
sähköpostitse tai kasvotusten myös opinto-
jen myöhemmässä vaiheessa. Onnittelut 
vielä infolle pääsystä ja tervetuloa mu-
kaan!

Kivaa kesää ja syksyllä nähdään!

Johanna Rantanen
Opintovastaava

Hurjasti onnea infolle pääsystä!

Tähän mennessä olet varmasti lukenut jo paljon siitä 
kuinka kivaa infolla on ja kuinka tutustut täällä toden-
näköisesti mahtaviin ihmisiin, joiden kanssa olet teke-
misissä vielä vuosikymmenienkin jälkeen. Mutta miksi 
info on olemassa, mitä infolla oikeasti tehdään, mitä 
infolaisista tulee isona ja mikä tekee infolaisista niin 
haluttuja työelämässä?

Informaatioverkostot – tuttavallisemmin info - syntyi 
alun perin vuosituhannen vaihteessa, kun huomattiin 
että moniosaajille, jotka ymmärtävät niin tietotekniik-
kaa, taloutta kuin ihmistäkin oli suuri tarve. Tällaisia 
eri alojen toimijoita ymmärtäviä tulkkeja ei sitä ennen 
koulutettu oikeastaan missään ja edelleenkin info on 
niin Suomen kuin maailmankin mittakaavassa uniik-
ki. Kysyntää infolaisten osaamiselle sen sijaan löytyy 
digitalisoituvassa yhteiskunnassa niin startupeista, pe-
rinteisistä suuryrityksistä kuin tutkimuslaitoksistakin.
 
Opiskelussa korostuvat monialaisuus, ryhmätyöt ja 
ongelmanratkaisukyky. Opiskelu on hyvin käytän-
nönläheistä eikä ratkottaviin ongelmiin ole useinkaan 
yhtä oikeaa vastausta. Jotta infolainen voi olla mo-
niosaaja, tarvitaan vankka perusosaaminen, joka 

syntyy kanditutkinnossa. Kaikki infolaiset 
opiskelevat niin ohjelmointia, tuotantota-
loutta kuin viestintääkin jo ensimmäisenä 
opiskeluvuotenaan. Lisäksi tehdään ihka 
oikeat nettisivut ja tuotetaan niille kaikki 
sisältö kuten kuvat, videot ja pelit.

Vaikka tekemistä on paljon, ei infolla 
koskaan tarvitse puurtaa yksin. Vuosikurs-
sikavereihin tutustuu hyvin kouluhommien 
merkeissä ja työ alkaakin yllättäen tuntua 
huvilta, kun sitä saa tehdä parhaiden ka-
vereiden kanssa. Vanhempien vuosikurssi-
en opiskelijat auttavat myös mieluusti ja kil-
tahuoneeltamme Olkkarilta löytyy varmasti 
aina joku, joka osaa ja haluaa auttaa!

Opintojen myöhemmässä vaiheessa pää-
see suuntautumaan siihen, mikä itseä eni-
ten kiinnostaa tai – kuten monet infolaiset 
– pitämään edelleen useita vaihtoehtoja 
avoinna. Infon omassa maisterissa voi eri-
koistua esimerkiksi käyttöliittymiin ja käy-
tettävyyteen, mediaan tai talouden ja tie-
totekniikan yhdistelmään. Lisäksi infolta on 
helppo siirtyä tietotekniikan tai tuotantota-
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OLTERMANNIN TERVEISET

Arvoisat uudet infolaiset!

Tervetuloa opiskelemaan Aalto-yliopis-
toon. Olette valikoitua joukkoa nyt jo viisi-
toista vuotta toimineessa mutta silti nuorek-
kaassa koulutussuunnassa. Olette erilaisia 
insinööriopiskelijoita, saatte erikseen teille 
rakennettua opetusta, ja teiltä myös odote-
taan tavanomaista laajempaa ymmärrystä 
suhteessa tekniikkaan ja yhteiskuntaan.

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

Monitieteisen opiskelun vaarana on, että 
lopulta tietää liian paljosta liian vähän. 
Varsinkin alkuvaiheessa voi tuntua siltä, 

ettei tälle kaikelle perusteorialle ole 
mitään käyttöä. Älkää siitä lannis-
tuko. Aikanaan ehditte vielä eri-
koistuakin. Silloin etunanne on 
syvempi ymmärrys siitä, miten 
oma alanne liittyy kaikkeen 
muuhun. Heti syksyllä alkava 
tiivis ohjelmointikurssikaan ei 
ole nörttimäisyyttä vaan aut-
taa ymmärtämään kuinka 
tekniikkaa käytetään ihmis-
ten parhaaksi. Älkää siis 
luovuttako, vaikka opiskelu 
tuntuisi työläältä. Ilmaisia 
lounaitahan ei ole, mutta 
kaikki Infolta valmistuneet 
ovat löytäneet mielenkiintoi-
sen työpaikan.

Koko Suomen yliopistoissa on 
tapahtunut ja tapahtuu edelleen 
suuria uudistuksia. Jatkuvaa muutos-
ta käy läpi tekniikkaa, taidetta ja ta-
loutta yhdistävä Aalto-yliopisto, jonka 
uusia opiskelijoita Te olette. Hiljattain uu-
distetussa tutkintorakenteessa ensimmäiset 

kolme vuotta kestävä kandikoulutus 
on selvemmin erotettu sitä seuraa-
vasta diplomi-insinööritasosta. 
Kaikki tätä koskevat rakenteet 
eivät vielä ole edes valmiita, 
mutta joustavalla mielellä ja 
hyvällä opintojen suunnite-
lulla muutoksista selvitään.

Aallosta on puhuttu huippu- 
tai innovaatioyliopistona. 
Huipulle pyrkiminen tar-
koittaa, että emme tyydy 
vain keskinkertaisuuteen 
vaan haluamme muuttaa 
maailmaa tieteen ja taiteen 
keinoin. Tieteellinen ajattelu 
on uteliaisuutta ja sinnikkyyt-

tä, halua ottaa perusteellisesti 
selvää asioista ja luoda uutta 

tietoa. Pitäkää tavoitteet korke-
alla. Moni teistä ehkä kiinnostuu 

siinä määrin, että jatkaa opintojaan 
perustutkinnon jälkeen tohtorikoulussa.

Innovaatio puolestaan tarkoittaa taloudel-
lisesti hyödynnettyä keksintöä, jossa rat-

kaiseva luova oivallus voi koskea teknistä 
tuotetta, sen käyttöä, valmistusta, markki-
nointia tai liiketoimintaa. Luovuutta, joka 
kukoistaa eri alojen kohdatessa, pyritään 
edistämään myös Informaatioverkostojen 
monitahoisella koulutuksella. 

Laaja-alainen toiminta edellyttää verkot-
tumista, yhteyksiä erilaisiin toimijoihin. 
Informaatio ei siirry pelkästään tietoliiken-
neverkoissa, vaan ennen kaikkea sosiaa-
lisissa verkostoissa, ihmissuhteiden kautta 
ja niiden ohjaamana. Koulutuksenne on 
alusta asti rakennettu tiimityön varaan, ja 
yhteisen kandiohjelman kursseilla kohtaat-
te myös muiden pääaineiden opiskelijoita. 
Sen lisäksi kilta ja ylioppilaskunta tarjoavat 
laajan kentän yhteiseen toimintaan ja har-
rastuksiin, joissa syntyvillä ystävyyssuhteilla 
on merkitystä koko loppuelämällenne. Ol-
kaa siis avoimia, aktiivisia ja aloitteellisia.
Oltermannin tehtävänä on pitää yllä yh-
teyttä opiskelijoiden ja korkeakoulun vä-
lillä. Tapaamme varmaankin kursseilla 
ja erilaisissa järjestetyissä tilaisuuksissa, 
mutta yhteyden ei pidä rajoittua vain nii-
hin. Tulkaa vapaasti juttelemaan, ottakaa 

rohkeasti yhteyttä netissä, nähdään sitseil-
lä tai vaikkapa Infon oman OLOhuoneen 
sohvalla vanhan valkean nallekarhun seu-
rassa. Voin toimia hyväksenne vain, jos 
tiedän mitä tarvitsette.

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

Tassu Takala
Mediatekniikan professori, 
Athenen oltermanni



36 37

Tervetuloa uudet opiskelijat – välkommen 
nya studenter - welcome incoming stu-
dents! Tervetuloa Aalto-yliopistoon, sen 
perustieteiden korkeakouluun ja onnitte-
luni erinomaisesta opiskelupaikan valin-
nasta! Välkomna till Aalto-universitetet, 
till högskolan för teknikvetenskaper. 
Jag gratulerar för ett utmärkt val av 
studieplatsen! Welcome to the Aal-
to University School of Science. I 
congratulate you for an excellent 
choice of where to study.
 
Perustieteiden korkeakoulu – eng-
lanniksi School of Science, lyhen-
teenä Aalto SCI – on koti korkeata-
soiselle opetukselle ja tutkimukselle. 
Kouluumme haetaan neljään ha-
kukohteeseen kandidaattitutkintoa 
varten (teknillinen fysiikka ja mate-

matiikka, tietotekniikka, informaatio-
verkostot, tuotantotalous). Tarjoamme 

jatkoa varten kuusi maisteriohjelmaa 
sekä kansainvälisiä yhteisohjelmia, mm. 
European Institute of Technologyn (EIT) 
verkostossa. SCIn hakukohteet ovat teknii-

kan ja luonnontieteiden alan halutuimpien 
joukossa koko maassa. 

Meille on tärkeää opetuksen ja yhdessä 
oppimisen kehittäminen. Aalto-yliopistos-
sa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja 
talouden. Haluamme luoda edellytykset 
ja tarjota ympäristön monipuolisiin, perin-
teiset rajat ylittäviin opintoihin. Uutta voi-
daan kuitenkin rakentaa vain, jos opinnot 
ja tulevan insinöörin työ perustuvat vankal-
le osaamiselle. Siksi kiinnitämme erityistä 
huomiota kandidaattiopintojen sisältöön 
ja sujuvuuteen. Tekniikan kandidaatin tut-
kinto on lyhyt, mutta huomaat voivasi itse 
pitkälti päättää, mihin siinä keskityt.

Koulumme osaa tutkia. Perustieteiden 
korkeakoulussa toimii mm. viisi Suomen 
Akatemian tutkimuksen huippuyksikköä ja 
yleensä monia kansainvälisen eturintaman 
tutkimusryhmiä. Tutkimuksen painoalueita 
ovat mm. materiaalifysiikka ja nanotek-
nologia, neurotieteet ja lääketieteellinen 
tekniikka, matemaattiset ja laskennalliset 
tieteet, tietotekniikka sekä teknologiayri-

KANDIDAATTIOHJELMAN JOHTAJA

tysten strateginen johtaminen. Yrittäjyys ja 
start-up-kulttuuri ovat korkeakoululle tärkei-
tä. 

Aalto-yliopisto kansainvälistyy vauhdil-
la: henkilökunta, ja opiskelijat näyttävät 
tämän opintojesi arjessa. Aalto-yliopisto 
tukee ja kannustaa vaihto-opiskelua ulko-
mailla opintojaksojen sisällyttämistä tutkin-
toon mm. erilaisten yhteistyöverkostojen 
ja stipendien avulla. Siirtyminen lukiosta 
yliopistoon on suuri muutos. Yliopisto-
opinnot ovat haaste, koska opiskelija on 
itsenäinen ja vastuullinen toimija: mitä 
opiskelet, koska, ja miksi? Korkeakoulu 
haluaa yhdessä kiltojen kanssa auttaa 
tässä sinua – ”kysy rohkeasti”.  Opinto-
jen tavoite on vauhdikkaasti suoritettu 
tekniikan kandidaatin tutkinto, ja valmis-
tuminen osaavaksi, kansainvälisen tason 
diplomi-insinööriksi. Me Aalto-yliopistossa 
haluamme, että tutkintosi johtaa haasteel-
lisiin tehtäviin erilaisilla urapoluilla. Yhte-
ys Aaltoon säilyy myös täältä lähtemisen 
jälkeen sillä yliopiston ja kiltojen alumni-
toiminta on vahvaa. Aalto-yliopisto ja sen 

perustieteiden korkeakoulu suosii avointa, 
kriittistä keskustelua ja opiskelijan laaja-
alaista osallistumista oppimisen ja tutki-
mustyön yhteisön toimintaan. Koulutamme 
vastuullisia, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä 
asiantuntijoita, joilla on kyky ymmärtää 
laajoja kokonaisuuksia ja näyttää suun-
taa kehitykselle.

Tervetuloa ja menestystä tuleviin opintoi-
hin!

Mikko Alava
Professori, Teknistieteellisen kandidaatti-
ohjelman johtaja

AA
LTO

-YLIOPISTO



38 39

30. Jäynäkilpailu on käynnissä

Jäynä on tärkeä osa teekkarikulttuuria, ja legendat jäynistä elävät aina.

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

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

Teekkarikulttuuri ja perinteet eivät elä tyhji-
össä vaan ne muovautuvat ajan ja paikan 
mukaan. Kuten perinteiden luonteeseen 
kuuluu, aika ajoin vanhoja perinteitä kuo-
lee ja uusia syntyy. Yhden paikkakunnan 
hiipuvat perinteet saattavat olla toiselle 
teekkariyhteisölle uusi ja hieno asia.

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

Teekkarilakki
Teekkarilakki on teekkareiden 
tunnusmerkki ja sen ulkonäkö 
vaihtelee hieman teknillisestä 
koulusta riippuen. Nykyisen 
mallinen lakki on keikkunut 

Otaniemen teekkareiden päässä jo yli 
sata vuotta. Päällisin puolin se muistuttaa 
tavallista ylioppilaslakkia, mutta sen kuusi 
kulmaa, musta tuuhea tupsu ja hammas-
rataskokardi viestivät 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 

järjestettävänä Wappuna täs-
mälleen keskiyöllä. Fuk-

sipisteiden uupuessa 
lakin saa painaa pää-
hänsä 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 killal-
la on omanvärisensä haalarit 
ja ne ovatkin kuin kiltalaisen 
univormu.

Opiskelijoilla on tapana 
koristella haalareitaan 
monin tavoin, esimerkiksi 
ompelemalla niihin mui-
den kanssa vaihdeltuja 
merkkejä tai haalareiden 
osia. Joissain tapauksissa 
ommellun merkin paikalla 
tai vaihdetulla osalla voi 
olla erityinen merkitys, esi-
merkiksi lahjetta vaihdetaan 
usein seurustelukumppanin kanssa.

Athenen haalarit ovat metsänvihreät, jois-
sa on killan logo selkämyksessä ja rinta-

taskussa. Athene-haalareiden vasen hiha 
on musta, koska olemme alunperin irtau-
tuneet Tietokillasta, joiden 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 asiallisesti, 

hauskanpidosta tinkimättä. Toiseksi on 
teemasitsejä, joissa etiketti on yleensä 
hieman vapaampaa ja pukeutuminen 
teeman mukaista. Laulaminen on tärkeä 
osa teekkareiden juhlimista ja teekkari tun-
netusti laulaa mielummin kuin hyvin. Lau-
lukulttuuria voi  näkyy teekkariyhteisössä 
myös monina teekkarikuoroina joista tun-
netuimpia ainakin Otaniemessä päin ovat 
Polyteknikkojen kuoro ja Dominante.

Tempaus
Tempaukset ovat teekkareiden keino vai-
kuttaa ajankohtaisiin asioihin pilke sil-
mäkulmassa, mutta kuitenkin tosissaan. 
Tempauksien ajatuksena on teekkareiden 
joukkovoimaa hyödyntäen herättää suu-
ren yleisön mielenkiinto johonkin yleiseen 
ongelmaan. Joskus tempauksilla kerätään 
myös rahaa johonkin yleishyödylliseen tar-
koitukseen. Seuraava Tempaus osuu juuri 
tämän vuoden syksylle, ja innokkaat phuk-
sit ovat erittäin toivottuja tulemaan mukaan 
tempaamaan. 

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

Otaniemessä on paljon muitakin, kuin vain 
me. Kiltoja, korkeakouluyhdistyksiä ja osakun-
tia on yhteensä 13 (including us!), ja lisäksi 
viime syksynä kylterit liittyivät seuraamme Ota-
niemen kampukselle dollarinvihreissä haala-

reissaan. Saatatkin ehkä tuntea jo valmiiksi 
jonkun, joka kantaa jotakin yllä olevista haa-
lareista, tai tulee ensi syksynä kantamaan. Ja 
jos et vielä tunne, niin tulet kyllä varmasti tutus-
tumaan ensi syksyn ja kevään aikana!

Kuten jo moneen otteeseen todettua, kannat-
taakin siis lähteä avoimin mielin tutustumaan 
myös muiden kiltojen jäseniin. Otaniemi on 
täynnä aivan huippua porukkaa, ja hauskaa 
saattaa löytyä nurkan takaa täysin tuntemat-

toman porukan kanssa. Ota tästä siis pieni 
sneak peak syksyn tulevasta värikirjosta, niin 
tiedät jo orientaatioviikolla kenen kanssa tem-
mellät!
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KATSO SANASTOSTA SIVUILTA 62-63 MITÄ MIKÄKIN LYHENNE TARKOITTAA!
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KAUPPATIETEIDEN YLIOPPILAAT

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

Yli satavuotisen historian myötä KY:lle on 
muodostunut värikäs kulttuuri, josta tämän-
kin päivän kylterit saavat nauttia. Lauluil-
loista kuntanauhaan, haalareista wappu-
piknikiin – KY:llä perinteitä arvostetaan ja 

niitä vaalitaan rikkaan opiskelijaelämän 
pohjana. Juhlivan kylterin tunnistaa dolla-
rinvihreistä haalareista!
 
KY:n kulttuuria ja toimintaa tuottavat erilai-

set vapaaehtoistoimijat, joita löytyy 
muutaman henkilön kerhoista aina 
suurempiin monikymmenhenkisiin 
jaostoihin asti. Myös toimintaa löy-
tyy laidasta laitaan – esimerkkeinä 
seikkailu-urheilutapahtuma Aalto 
Adventure Race, säihkyvä illallisjuh-
la Boston Night ja KY:n kuntikset, 
joissa esiintyy tämän hetken isoim-
pia suomalaisia artisteja. Vaikka 
KY:n jäseneksi eivät voi liittyä muut 
kuin kylterit, suurin osa KY:n tapah-
tumista ovat avoimia kaikille aalto-
laisille!

Kauppatieteiden uusia opiskelijoita 
kutsutaan mursuiksi. Mursuvuoden 
ajan jokainen suorittaa yhteisiä 
opintoja ja pääsee ennen pääaine-
valintaa kokeilemaan kaikkea aina 
yritysviestinnästä rahoitukseen. 

KY:N

TOIMISTO SIJAIT-

SEE AIVAN MEIDÄN 

T-TALON

VIERESSÄ

Kauppiksen kandit majailevat Kandidaat-
tikeskuksen U-siivessä, kun taas maisterit 
suorittavat opintojaan Töölössä Arkadian-
kadulla.

KY:n toimisto Espilä on osoitteesta Kone-
miehentie 4. Espilästä löytyy KY:n halli-
tus, sihteeristö sekä tiloja vapaaehtoisille. 
Myös Espilää vastapäätä sijaitseva juhla-

tila Saha on KY:n käytössä. Perinteinen 
KY-talo Helsingin ytimessä Pohjoisella 
rautatiekadulla on kuitenkin edelleen KY:n 
omistuksessa ja siellä on juhlatilaa, sauna 
sekä jäsenpalvelua Töölön maisteriopiske-
lijoille
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TOKYO

TOKYO on koko ARTS:n opiskelijajärjes-
tö ja sen tärkeänä tehtävänä on opiske-
lijoiden edunvalvontatyö  korkeakoulus-
samme. TOKYO ylläpitää suhteita niin 
koulun sisällä opiskelijoiden ja koulun 
johdon sekä henkilökunnan välillä, kuin 
koulun ulkopuolella muiden korkeakoulu-
jen ja yritysyhteistyökumppanien kanssa. 
TOKYO näyttäytyy myös ARTSn ulkopuoli-
sena yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä 
taidealojen opiskelijoiden oikeuksien 
puolustajana.

TOKYOn tehtäviin kuuluvat ARTSn opiske-
lijakulttuurin ylläpitäminen Aalto-yliopistos-
sa sekä omalle korkeakoululle ominaisten 
tapojen vaaliminen ja uusien kehittämi-
nen. TOKYO on sitä mitä ARTSin opiskeli-
jat siitä kulloinkin tekevät ja se on tärkeää 
nähdä avoimena toimijana. TOKYOn on 
nyt ja tulevaisuudessa pystyttävä kehitty-
mään aktiivisena osana Aalto yliopiston 
yhteisöä.

TOKYOn hallitus on kanssaopiskelijois-
tasi muodostuva porukka, joka pyörittää 
TOKYOn arkipäivän toimintaa: tuottaa 
tapahtumia, viestii kaikesta tärkeästä, 
valvoo etujasi ja edustaa opiskelijoita kor-
keakoulun työryhmissä ja komiteoissa. Pu-
heenjohtajan lisäksi hallituksessa on aina 
maksimissaan kymmenen jäsentä, joista 
jokaisella on oma vastuualueensa. Hal-
lituksen jäsenten vastuualueita ovat esi-
merkiksi puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja, sosiaalipolitiikka, koulutuspolitiikka, 
kansainvälisyys, viestintä, yrityssuhteet, 
alumnisuhteet ja työelämä, ainejärjes-
töyhteistyö, uudet opiskelijat ja tutorointi, 

Poppoo, tapahtumat eli Sheryl, taide- ja 
kulttuurialojen oppilaitosten välinen yhteis-
työ ja liikunta.

Hallitus kokoustaa kerran viikossa. Uusi 
hallitus valitaan aina syksyllä TOKYOn 
syyskokouksessa. Hallitukseen voi hakea 
kuka tahansa TOKYOn jäsenistä vuosi-
kurssiin tai kokemukseen katsomatta, sillä 
vuosi hallituksessa on aina uudenlainen 
oppimiskokemus. Hallituksen toiminnan 
perustana on tietenkin pohjaton rakkaus 
kouluamme ja muita opiskelijoita koh-
taan. Mikäli siis sydäntäsi painaa jokin 
tai kaipaat hyvää huumoria - ota empi-
mättä yhteyttä! Tai tule muuten vain hö-
pöttelemään, vaikkei niin asiaa olisikaan.

Tempaus2016 vie Aallon opiskelijat Suomen jokaiseen peruskouluun!
Tempaukset ovat opiskelijoiden tapa vaikuttaa ajankohtaisiin 
asioihin pilke silmäkulmassa, mutta kuitenkin tosissaan. Jouk-
kovoimaa hyödyntäen tempauksissa herätetään suuren yleisön 
mielenkiinto johonkin yleiseen ongelmaan. Viimeisin Tempaus 
järjestettiin vuonna 2009 ja nyt vuonna 2016 Tempaus tulee taas 
ja tempaa Suomalaisen peruskoulutuksen puolesta! 

Me haluamme Tempauksella osoittaa tukemme opettajille, op-
pilaille ja koko Suomen peruskoulutukselle. Vierailemalla jo-
kaisessa Suomen 2 400 peruskoulussa haluamme tuoda esiin 
arvokkaan sanoman koulutuksen tärkeydestä. Tavoitteenamme 

on, että etukäteen suunniteltu ohjelma, jonka ylioppilaat perus-
kouluissa oppilaiden kanssa toteuttavat, innostaisi ja omalta osal-
taan edesauttaisi muutosprosessissa. Tempauksen loppuhuipen-
nuksena järjestämme suuren karnevaalin pääkaupunkiseudulla. 
Juhla kokoaa yhteen kaikki koulutuksen puolestapuhujat ja siitä 
kiinnostuneet - ja tämä on toivottavasti vasta alkua!

Jokaisella uudella opiskelijalla on nyt ainutkertainen tilaisuus 
tulla mukaan Tempaamaan tärkeän asian puolesta! Nähdään siis 
syksyllä.
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TERVEHDYS AALTO-YLIOPISTON 
YLIOPPILASKUNNASTA, 
SINUN AYY:STASI!

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

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

AYY:n omia jäsenetuja ja palveluita löy-
dät sivuilta ayy.fi/jasenille/
Valtakunnallisia opiskelijakorttietuja löydät 
sivuilta myfrank.fi

AYY lukuina
 •15 000 jäsentä
 •200 Yhdistystä
 • 100M€ omaisuus
 •14M€ vuotuinen budjetti
 •n. 50 työntekijää
 •10 täysipäiväistä hallituksen jäsentä
 •Satoja vapaaehtoisia

AYY:n palvelupisteillä voit hoitaa muun 
muassa opiskelijakorttiasiasi.

Arabianrannan palvelupiste:
Hämeentie 135 C, 5. kerros OOP-palve-
lupisteen tilassa (sisäänkäynti ARTS raken-
nuksen pääsisäänkäynnistä), Helsinki
arabia@ayy.fi
050 520 9489

Otaniemen palvelupiste ja AYY:n asunto-
toimisto:
Otakaari 11, Espoo
otaniemi@ayy.fi
050 520 940

ASUMINEN
AYY omistaa asuntoja, joita vuokrataan 
Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kaikille 
Aalto-yliopiston opiskelijoille ei kuitenkaan 
riitä asuntoja, joten kotia kannattaa etsiä 
myös muiden reittien kautta.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ja pää-
kaupunkiseudun ulkopuolelta muuttavat 
opiskelijat ovat etusijalla asuntoja jaetta-
essa. Asuntoa voi hakea heti, kun vahvis-
tus opiskelupaikasta on saapunut. AYY:n 
soluasuntojonoihin on saatavissa ns. fuk-
sipiste. Fuksipisteen saadakseen on asun-
toa haettava viimeistään heinäkuun tai 
joulukuun aikana, opintojen aloitusajasta 
riippuen.

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

AYY:n selviytymisopas

ja lue ainakin tarkasti hakuinfo: ayy.fi/   
asuminen
• Hae AYY:n asuntoa Domo-järjestelmän  
kautta: domo.ayy.fi/

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

Muita vaihtoehtoja asumisesta 
pääkaupunkiseudulla:
•Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS:        
Pääkaupunkiseudun suurin opiskelija-asu-
misen järjestäjä. www.hoas.fi
•Helsingin yliopiston osakunnat: http://
www.helsinki.fi/jarj/oyv/asunnot/
•Yksityiset palveluntarjoajat: http://vuok-
rahuone.com/

OPINTOTUKI
Opintotuki koostu kolmesta osasta: opin-
torahasta, asumislisästä ja opintolainasta.

Opintoraha* 335,32 €/kk

Asumislisä enintään201,60 
€/kk

Opintolaina 400 €/kk

Tukikuukausia kandi-
daatin tutkintoon**

32

Tukikuukausia maiste-
rin tutkintoon**

23

 
*ensimmäiset korkeakouluopinnot aloitettu 
aikaisintaan 1.8.2014, 
**enintään ja kuitenkin kandidaatin ja 
maisterin tutkintoon yhteensä enintään 50.

Opintotuki on vastikkeellinen etuus. Yhtä 
nostettua tukikuukautta kohden on suori-
tettava vähintään 5 opintopistettä. Opin-
totuki on tarveharkintainen etuus. Jokaista 
tuetonta kuukautta kohden saa tienata 
enintään 1970 € ja tuettua kuukautta koh-
den 660€.
Katso lisää opintotuesta: http://www.
kela.fi/opintotuki

Pidä huoli tuestasi
Seuraa tulojasi:
•Jos ansaitset esim. kesätöistä enemmän 
kuin opintotuen tulorajat antavat myöden, 
palauta tukikuukausia oma-aloitteisesti tai 
peru opintotukikuukautesi etukäteen

Älä käytä opintotukikuukausia sairastaes-
sa tai lomalla!
•Tukikuukausien käyttämistä ”turhaan” 
kannattaa välttää, sillä käytettyjä tukikuu-
kausia et saa takaisin, vaikka opintoja 
olisikin vielä jäljellä.
•Sairasloman pitkittyessä voit hakea sai-
rauspäivärahaa 

Varmista ja kysy!
•Opintotuessa on tapahtunut viime vuosi-
na useita muutoksia. Älä siis kysy kaverilta 
– hän saattaa neuvoa sinua tahattomasti 
väärin.
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•Parasta tukea ja ohjausta saat yliopiston 
opintotukipalveluista: opintotuki@aalto.fi

TERVEYS JA HYVINVOINTI
Yliopisto-opiskelijoiden terveydestä huo-
lehtii Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö 
(YTHS). Saat tarvitessasi apua YTHS:ltä 
yleisterveyden, suunterveyden ja mielen-
terveyden alueilla. Voit aina varata ajan 
YTHS:ltä, kun koet siihen olevan tarvetta. 
AYY:n jäsenmaksu sisältää YTHS:n vakuu-
tusluonteisen perusmaksun.

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

Lisätietoja: pääkaupunkiseudun terveys-
neuvontanumero p. (09) 100 23

Saat ensimmäisenä opiskeluvuotenasi 
pyynnön osallistua YTHS:n sähköiseen 
terveyskyselyyn (SÄTKY). Sätky on tarkoi-
tettu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden 
terveydentilan kartoitukseen ja on erityisen 
tärkeää, että vastaat siihen. Kyselyn jäl-

keen saat tarvittaessa kutsun terveydenhoi-
tajalle ja/tai hammashoitoon. 

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

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

Lisätietoja: yths.fi

Huolissa, elämänhallinnassa ja uupumi-
sessa auttaa esimerkiksi opiskelijoiden 
tukikeskus Nyyti. Lisätietoja: www.nyyti.fi

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

Lisätietoa:  www.unisport.fi.

LIIKKUMINEN
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä 
opiskelija-alennuksen (-50 %) saavat ne 
alle 30-vuotiaat opiskelijat, jotka ovat kir-
joilla HSL-alueella (Espoo, Helsinki, Kauni-
ainen, Kerava, Kirkkonummi, Vantaa), ja 
joilla on opiskelijastatus matkakortissaan. 
Opiskelijan alennuslippu myönnetään 
myös seutulippualueella tilapäisesti asu-
ville ulkomaisille vaihto-opiskelijoille, jos 
lipun myöntämisperusteet muuten täyttyvät.

Lisätietoja hinnoista, matkakortin hankki-
misesta ja alennuslippuhakemus löytyy 
sivulta www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennus-
liput/opiskelijat

Yhteydet Aallon kampuksille ja 
kampuksien välillä
Tarkat reitit ja aikataulut selviävät parhai-
ten liikennelaitosten aikataulukirjoista tai 
reittioppaasta osoitteessa www.reittiopas.
fi, josta löydät helposti ajankohtaiset jouk-

koliikenneaikataulut ja -reitit

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

Matkahuollon opiskelija-alennus 50 % vä-
hintään 80 kilometrin pituisesta linja-auto-
matkasta. Lisätietoa: www.matkahuolto.fi.

Sekä junissa että busseissa opiskelija-
alennuksen saamiseksi tarvitaan voimassa 
oleva opiskelijakortti. Pelkkä kuitti ylioppi-
laskunnan jäsenmaksusta ei oikeuta alen-
nukseen!  
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Laulua  
asenteella !

PK:n Koelaulut  
14.9. ja 21.9. klo 17 

TUAS-talo (Otaniementie 17)

ota yhteyttä! 
040 8658 731 

fuksikeisari Olli Kontkanen 
fuksikeisari@polyteknikkojenkuoro.fi

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

DOMINANTE

- LAULAMALLA

MAAILMALLE

LÄHDE KUOROKAVERIKSEMME 
MONIPUOLISILLE KEIKOILLE JA 

YLLÄTYKSELLISILLE MATKOILLE! 

AVOIMET HARJOITUKSET 12.9.
DOMINANTEN KOELAULUT 13.9.  JA 20.9.

VARAA 
KOELAULUAIKASI 

RI INALTA:
050 3301284

RIINA.NIEMINEN@
AALTO.FI

DOMINANTE.FI
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Terve Phuksi!

Kesällä 2009 sain käteeni oman phuksi-
oppaani. Muistan kuinka kovasti odotin 
opiskelujen alkua ja yritin kuvitella millais-
ta opiskelijan arki infolla tulee olemaan. 
Jälkikäteen on helppo todeta, ettei minulla 
lopulta ollut juurikaan ymmärrystä siitä mitä 
kaikkea viisi vuotta Otaniemessä tulisivat 
tarjoamaan. Yllätykset olivat pelkästään 
positiivisia.

Monia meitä infolaisia yhdistää yksi asia: 
emme oikein tiedä mitä tarkalleen ottaen 
haluaisimme ”isona” tehdä. Lukion jälkeen 
infolle siirtyminen oli itselleni luonteva vaih-
toehto, koska info tarjosi paljon erilaisia 
mahdollisuuksia eikä tarvinnut heti päättää 
mikä se juttu on, johon päätyy valmistumi-
sen jälkeen. Arvelin löytäväni infon laajas-
ta tarjonnasta jonkun erikoistumisalueen, 
joka myös tarjoaisi minulle tulevaisuuden 
ammatin.

Kokeilin opiskeluaikana työntekoa niin 
ohjelmoinnin, pienen yrityksen johtamisen 

kuin myös yliopistokurssien assaroinnin 
muodossa. Jokaisesta työstä löysin jotain 
hyviä puolia, mutta aina löytyi myös niitä 
syitä, joiden takia päädyin etsimään uut-
ta – jotain muuta. Nautin infon laajasta 
kurssitarjonnasta ja erilaisten asioiden 
jatkuvasta oppimisesta; halusin ymmärtää 
liiketoimintaa syvällisesti; ja halusin tehdä 
valmistumisen jälkeen töitä fiksujen ihmis-
ten parissa - sellaisten, joilta voi oppia, ja 
jotka myös itse haluavat oppia. Pikkuhil-
jaa minulle alkoikin hahmottua, että olin 
määritellyt ”oman juttuni” liian suppeasti 
enkä ollut valmis vielä erikoistumaan mi-
hinkään yksittäiseen asiaan. Muutaman 
opiskelija-excun jälkeen löysin oman 
paikkani yhdestä maailman mielenkiintoi-
simmista ja haastavimmista työpaikoista: 
ylimmän liikkeenjohdon konsultointiyrityk-
sestä nimeltään McKinsey&Company.

McKinsey on tarjonnut hyvän jatkumon 
infon monipuolisuudelle ja yliopistomaail-
man jatkuvalle uuden oppimiselle. Minun 
ei vieläkään tarvitse päättää mitä haluan 
tehdä ”isona”, sillä firmamme tarjoaa val-

tavan määrän erilaisia vaihtoehtoja, ja 
pääsen haastamaan itseäni joka päivä. 
Itsensä voi löytää Etelä-Afrikasta ratkomas-
sa kaivosteollisuuden haasteita, Lontoosta 
pankkimaailman keskiöstä, San Francis-
costa kasvuyritysten parista, tai vaikka 
Helsingistä miettimässä suomen talou-
den tulevaisuutta. Projekteja on laidasta 
laitaan, mutta niitä kaikkia yhdistää yksi 
asia: työmme keskittyy aina vaikeimpiin 
kysymyksiin, joiden kanssa yritykset ja val-
tiot kamppailevat. Tärkein opiskeluajoilta 
mukaan tarttunut asia, joka on auttanut mi-
nua onnistumaan viime vuosina töissä, on 
ollut se monialainen kokemuspohja, jonka 
info minulle tarjosi. Töissä ehtii kyllä oppia 
kyseisen yrityksen tai toimialan erikoisuu-
det – laajan ymmärryksen hankkiminen on 
paljon vaikeampaa.

Lopuksi omat neuvoni siihen, miten saat 
opiskeluajasta mahdollisimman paljon irti: 
osallistu kiltatoimintaan, opiskele aiheita 
jotka sinua kiinnostavat (turha miettiä mitä 
”pitäisi” opiskella), haasta itseäsi, pidä 
mieli avoimena, tutustu uusiin ihmisiin, ja 

nauti opiskeluajasta uusien opiskelukave-
reidesi kanssa – he tulevat todennäköisesti 
olemaan lähimpiä ystäviäsi myös opinto-
jen jälkeen!

Onnea opiskelupaikan johdosta ja tervetu-
loa infolaisten mahtavaan joukkoon!

Ilkka Salminen
McKinsey&Company
IV09
Isäntä 2010
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Hei phuksi,

Olisi oiva tapa aloittaa tämä kertomus 
kuvailemalla, miltä itsestä tuntui pidellä 
phuksiopasta 12 vuotta sitten. Tiellä on 
vain yksi ongelma: minulla ei ole min-
käänlaista muistikuvaa tuosta hetkestä. 
Mahdollisia syitä on monia, mutta toden-
näköisimpänä pidän sitä, miten uusien ja 
jännittävien asioiden ja ihmisten vilinä saa 
pään pyörälle.

Olin kuullut monelta taholta, että opiskelun 
aloittaminen on elämässä ainutlaatuinen 
hetki. Luvassa on haasteita, hyviä jaettu-
ja hetkiä, voitonriemua ja muita suloisia 
muistoja. Tietää, että edessä on jotakin 
jännittävää, mutta ei ole konkreettista tie-
toa siitä, mitä se täsmälleen ottaen tulee 
olemaan. Tästä uniikista mahdollisuuksien 
tunteesta kannattaa kuulemma nauttia, 
sillä vastaavaan ei enää tulevaisuudessa 
törmää.

Jälkikäteen voin kuitenkin sanoa, että nuo 
tahot olivat väärässä.

Luulin tuolloin tunteen olevan ainutlaatui-
nen, mutta nyttemmin olen huomannut, 
että kohtaan sen aina uudestaan nykyi-
sessä työssäni palvelumuotoilijana Futu-
ricella. Toki eroavaisuuksiakin phuksielä-
mään löytyy (ihan vain muutamia), mutta 
kohtaan samanlaisen odotuksen tunteen 
Futuricella aina uudestaan luodessamme 
ja kehittäessämme uusia digitaalisia pal-
veluita asiakkaittemme kanssa.

Uudet projektit tuovat mukanaan ratkaista-
vaksi sekä liiketoiminta-, design- että tek-
nologiahaasteita ja ovat aina astumista 
tuntemattomaan jollain alueella. Tuntema-
ton voi joskus kuitenkin pelottaa ja epätie-
toisuus jäytää sielua, mutta se pitää kään-
tää voimavaraksi. Miten? No, seurataan 
vain oppeja infolta.

Päädyin infolle samasta syystä kuin var-
masti moni teistäkin: vähän kaikki kiinnos-
taa, selkeää suuntaa ei haluaisi vielä vali-
ta, ja kaikki ovet ja ikkunat haluaisi pitää 
auki. Infolta löytyykin opittavaa monelta 
eri alalta ja eri näkökulmista. Ja juuri tuo 

infolta opittu laaja-alaisuus auttaa ratkaisu-
jen löytämisessä ja yhteistyössä eri ihmis-
ten kanssa.

Tuntemattomaan hyppääminen on myös 
helpompaa, kun sitä ei tee yksin. Kun ym-
pärillä on ihmisiä, joihin luottaa, asioilla 
on tapana ratketa. Hyvät ihmiset ovatkin 
varsin konkreettinen syy siihen, että olen 
Futuricella. Kuulin Futuricesta alun perin 
muilta siellä jo töissä olevilta infolaisilta, 
ja heidän kertomuksensa vakuuttivat minut 
nopeasti. Hyvät ja fiksut ihmiset ovat tär-
keitä, niin Futuricella kuin infollakin.

Ehkä kuitenkin suurin infolta saamani oppi 
koskee sitä, millä asenteella uusiin seik-
kailuihin lähtee. Uutta syntyy ja ongelmat 
ratkeavat, kun vain lähtee hirveällä vauh-
dilla eteenpäin. Suuntaa voi helposti kor-
jata matkan kuluessa (niin, se ovien auki 
pitäminen...). Tällä tavoin kokeilemalla ja 
iteroimalla ratkeavat niin pääainevalinnat, 
projektityöt kuin yritysten digitaalinen mur-
ros.

Enää pää ei ole samalla tavalla pyörällä 
kuin phuksivuonna, mutta ihanasta epätie-
toisuudesta nauttii yhä päivittäisessä työs-
sä kollegojen ja asiakkaiden kanssa.

Onnittelut siis hyvästä opiskelupaikkava-
linnasta, ja olkoon matkasi täynnä hyvää 
hämmennystä!

Törmätään exculla,
Suvi Numminen, IV04
Futurice Oy

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

 

*Näissä me infolaiset pääasiassa 
opiskellaan!

OTANIEMEN KARTTA

OLOhuone aka Olkkari*

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

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

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

2.9.
5.9.
6.9.
7.9.
9.9.

13.9.
16.9.
20.9.
29.9.
30.9.

18.10.
31.10 - 2.11.

8.11.
*11.11.

4.-6.12.

*Ajankohta on alustava



60 61

MUISTILISTA

ENSIMMÄISENÄ PÄIVÄNÄ: 
Olen T-talon aulassa ma 5.9. klo 9:00
Minulla on..

...AYY:n jäsenmaksukuitti mukana
...rahaa lounasta ja virvokkeita varten

...muistiinpanovälineet mukana
...aikaa iltaan asti 

...avoin ja iloinen mieli

ENNEN KOULUN ALKUA:
Olen ottanut opiskelupaikan vas-
taan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi

Olen hankkinut asunnon pääkau-
punkiseudulta tai hakenut sitä esim. 
AYY:ltä tai HOAS:lta

Olen täyttänyt Kelan nettisivuilla 
opintotuki- ja asumislisähakemuksen

Olen printannut AYY:n jäsenmaksu-
kuitin ensimmäisiä päiviä varten

Olen selvittänyt kulkuyhteydet 
kouluun ja hankkinut tarvittaessa 
bussikortin

Olen liittynyt Facebookissa 
ryhmään ”Athenen phuksit ’16”

Osallistun Varaslähtöön pe 2.9.

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

ENSIMMÄISINÄ VIIKKOINA:
Kannan AYY:n jäsenmaksukuittia mukana 
(käy opiskelijakortista)

Minulla on iloista meininkiä, opiskeluintoa 
ja iltaisin aikaa käydä tapahtumissa ja tu-
tustua kaikkiin uusiin ihmisiin

NÄHDÄÄN VARASLÄHDÖSSÄ!
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TEEKKARISANASTO

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

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

Dipoli kongressikeskus, rakennus, jossa järjestetään erilai-
sia suuria tapahtumia. Tällä hetkellä remontissa.

Excursio eli excu, tutustumisretki johonkin yritykseen

FK Fyysikkokilta, tunnusmerkkinä luonnonvalkoiset haalarit
FTMK Fuksitoimikunta, kiltojen phuksikapteenien toimikun-
ta, joka on vastuussa phuksikasvatuksesta
Gorsu Sauna, JMT5:n kivijalassa
Haalarit Asu, jota käytetään monissa opiskelijatapahtu-

missa, Athenella metsänvihreät
HYY Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

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

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

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

Laskarit Assistentin pitämät laskuharjoitukset, joissa las-
ketaan matematiikkaa tai fysiikkaa

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

Namutäti Hoitelee herkkuja OLOhuoneelle
Noppa Opintopiste

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

Opintosuoritusote Opintorekisteriote, josta saat tie-
toosi suorittamasi kurssit ja niiden laajuudet ja arvosanat. 
Virallisen lapun saa koulutusohjelman kansliasta, epäviral-
lisen voi tilata Oodissa (kts. WebOodi)

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

SIK Sähköinsinöörikilta, tunnusmerkkinä puhtaanvalkoiset 
haalarit
Sillis Silliaamiainen (=tuhti brunssi), vietetään yleensä 
vuosijuhlien jälkeisenä aamuna

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

TaiK Taideteollinen korkeakoulu, nykyään ARTS
Teekkari Tupsulakin ansainnut henkilö
Teekkari h.c. Kunniateekkari, arvonimi voidaan myön-
tää myös sellaisille henkilöille, jotka eivät ole varsinaisia 
teekkareita, mutta ovat tehneet merkittäviä tekoja teekkari-
yhteisön hyväksi. Esimerkkinä Ossi Törrönen
Teekkarikylä Otaniemen kärki, jossa perhe- ja solu-
asunnot sijaitsevat
Teekkarilakki Kuusikulmainen tupsulakki, jossa on 
kokardina TKY:n tunnus. Käyttöönsä sen saa aikaisintaan 
phuksivuoden mahdollisena Wappuna
TEK Tekniikan Akateemisten Liitto eli teekkareiden, diplo-
mi-insinöörien ja arkkitehtien ammattiliitto, tarjoaa hyviä 
apuja ja palveluja myös opiskelijalle
TF Teknologföreningen, ruotsinkielinen osakunta, ainoa 
osakunta Otaniemessä. Täffäläiset tunnistaa viininpunai-
sista haalareista
TJ Teekkarijaosto
TIK Tietokilta, tunnusmerkkinä mustat haalarit
TKK Vanha teknillinen korkeakoulu
TKY Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta,
joka lakkasi olemasta 1.1.2010
TOKYO Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta

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

VK Vuorimieskilta, tunnusmerkkinä kaljakorinsiniset haa-
larit
Vuosijuhla Akateeminen juhlallinen iltajuhla, johon son-
nustaudutaan iltapuvuin ja frakein. Juhlintaa kestää sillik-
seen asti ja joskus vielä siitäkin eteenpäin.

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

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

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



 TERVETULOA KOTIIN
 ATHENE.FI


