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Arttu Arstila

Seukkaax se kissa, onx 
se kolli vapaa?

Informaatioverkostojen koulutusohjel-

massa on monta hyvää puolta. Joidenkin 

mielestä parasta on se, että molempia 

sukupuolia on suunnilleen yhtä paljon. 

Tämä virkistävä poikkeus teekkariyhtei-

sössä avaa uusia muotoja myös kiltatoi-

minnalle.

Jotta kiltalaiset tutustuisivat parem-

min toisiinsa, löytyy Athenen sivuilta 

Seukkauspalvelu. Huippuunsa hiottu 

käytettävyys näkyy liikennevaloissa, 

jotka yhdellä silmäyksellä kertovat 

henkilön suhdestatuksen. Viimeisimmät 

uutiset voi lukea sivun ihkubokseista.

Kun kohde on valittu ja vihreä valo 

palaa, on seuraavana alkurepliikin vuoro. 

Tässä kohtaa kaikki meneekin usein 

mönkään. Onneksi Kukan toimitus on 

keksinyt ratkaisun ongelmaan. Lehden 

mukana tulleen paperinuken kanssa on 

helppo aloittaa pieni roolileikki: “Moi, 

nää nuket haluis tutustua toisiinsa”. 

Haalarikin on helposti riisuttavaa mallia.

Olen varmaan säälittävä vakiintunut 

kääkkä, mutta senkin uhalla: ottakaa 

seukkauspalvelusta ilo irti ja antakaa 

meille aihetta juoruihin! Jos et vielä ole 

palvelussa, ota yhteyttä tiedottajaan. Ja 

kokemuksesta voin kertoa, että keltaisen 

valon laittamisesta ei seuraa mitään 

hyvää.

Seukkauspalvelu löytyy osoitteesta 

http://www.athene.fi/seukka/
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Arki alkoi tänäkin syksynä nopeasti, ja 

sopeutuminen vapaailtojen vähenemi-

seen ja aikataulujen seuraamiseen on jo 

välttämätöntä. Jokapäiväinen järkevyys 

tuo nopeasti mukanaan halun karata. 

OLOhuoneella kuulee keskusteluja reili-

matkahaaveista ja Rakkautta & Anarkiaa 

-festariohjelmasta. Aistit tarvitsevat haas-

teita, ajatusmaailma tahtoo laajeta - uu-

denlaisia ääniä ja värejä, kulttuureita, jois-

sa tien neuvominenkin tapahtuu toisin. 

Ja matkakaipuu on jälleen hereillä. Koska 

en tahdo käyttää koko syksyä haaveiluun 

seuraavasta ulkomaanmatkasta, on löy-

dettävä vaihtoehtoja.

Kokeilin jo löytöretkeilyä TKK:n tiloissa. 

Luennot ja laskarit muissa rakennuksissa 

piristävät T-taloon kotiutunutta. Omasta 

tutusta talostakin löytyy yllättäviä huo-

neita, joiden sisälle pääsee valitsemal-

la sattumalla vastaan tulevia kursseja. 

Korkeakoulun eri osissa on myös tunte-

mattomia ihmisiä, kenties vieraisiin teek-

karialakulttuureihin kuuluvia.

Lähimatkailun jälkeen kiehtoo naapuri-

kaupunki. Viime syksyltä muistan, että 

kylminä syyspäivinä Helsingin kaupun-

ginosien kartoituksen voi päättää kupil-

liseen kaakaota.  Eteen ilmestynee pieni 

kuppila juuri sinä hetkenä, kun en ole 

aivan varma, montako kertaa olen kään-

tynyt vasemmalle.

Jos harmaasävyinen suomalaissyksy kyl-

lästyttää liikaa, aion karata kauemmaksi. 

Elokuvista on hyvä aloittaa. Kirjapino 

sängyn vieressä odottaa myös lukijaa. 

Eikä saa unohtaa maustekaappia, joka 

tuo mahdollisuuksia makumatkoihin 

melkein minne vain. 

Kukka kertoo jälleen niin kaukomaista 

kuin lähitienoistakin. Myös alkanutta lu-

kukautta kannattaa piristää monenlaisilla 

matkoilla lähellä, kaukana tai mielikuvi-

tuksessa!

Anni Laukkanen

Matkalle?

4
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Tervetuloa synkkään maailmaan, jossa 
tummapukuiset hahmot kuiskailevat toisilleen ja 

Omerta on rikkumaton. Kukaan tämän artikkelin 
lähteistä ei suostunut esiintymään nimellään. Totuus 

on TUAS-talon takana.

Athenen Salaseurat 

Top 5
Arttu Arstila

Hippiklubin militantti siipi vapautti olohuoneen 
eläimet takaisin luontoon.
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Pääosin turkulaisista koostuva herrakerho. Ilmiömaisiä urheilusuorituk-
sia, mieskauneutta, keskinäistä kehumista ja käsittämätöntä murretta. 
Vain TPS:n finaalitappio saattoi himmentää tämän kreikkalaisjumalan 
palvojien sädekehää.

5. Athenen miesten  
urheiluseura Herakles

Maailma on julma paikka, jossa yksinäiset sydämet vaeltavat elämän 
sumussa etsien juuri sitä yhtä ja oikeaa. Paitsi jos sellaisen on jo löytä-
nyt. Silloin maailma on tulvillaan punaisen eri sävyjä, linnut laulavat ja 
kedon kukkaset tuoksuvat niin kauniisti. Mikä voisikaan olla tärkeäm-
pää kuin voida jakaa se tunne muiden kanssa. 

Valitettavasti ymmärrystä ei heru joka suunnalta, ja nämä ihmiset ovatkin eristäytyneet 
omaan onnellisuuteensa. Päivät täyttyvät siirappisista onnen ilmaisuista, kumppanin 
kehumisesta ja yleisestä tyytyväisestä hyrinästä. Pikku riidat syntyvät vain siksi että ne 
voidaan yhdessä sovitella. Paratiisi, eikö totta? Ja pääsylipuksi riittää pieni punainen valo 
killan seukkauspalvelussa.

4. Onnelliset Yhdessä 

Killan hallitus vaihtuu vuosittain, ja vanhat vaikuttajat sysätään pois 
juuri valtansa huipulla. Mikään ihmismieli ei voi kestää tällaista nöy-
ryytystä, sillä valta houkuttaa käyttäjiään. Siksi väistyvät hallituksen 
jäsenet liitetään salaisin riitein Varjohallitukseen, jossa hallitsevat killan 
muinaiset vaikuttajat. 

Vanhat hyvä veli -verkostot takaavat sen, että Varjohallituksella on täydellinen kontrolli 
kaikkiin killan asioihin. Kaikkien onneksi Varjohallituksen jäsenet ovat täydellisen eri-
mielisiä myös keskenään, ja niinpä he eivät kykene suurien suunnitelmiensa toteuttami-
seen. Ainoastaan killan kokouksissa ja erityisesti ponsissa voidaan aistia häivähdys siitä, 
mihin varjohallitus parhaimmillaan kykenisi.

3. Varjohallitus

 Athenen salaseurat Top 5
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Keitä ovat nämä hiljaiset miehet, jotka vuosia ovat korvauksetta raa-
taneet Athenen tapahtumissa? Miltä tuntuu kuunnella illasta toiseen 
humalaisten kiltalaisten jankutusta, samalla kun kaljakorien kantamises-
ta kyyryyn taipunut selkä valittaa kurjaa kohtaloaan? Kun on vuoden 

järjestänyt juhlia muille, millaisilla äärimmäisyyksillä pystyy enää itseään miellyttämään?

WIK onnistui pitkään pitämään toimintansa täysin salassa kiltalaisilta. Ratkaisevan 
vihjeen antoi Klubin noviisi, joka erään kerran sattui puhumaan onnettomasti sivu 
suunsa. Kertomukset hillittömästä päihteidenkäytöstä ja phuksitytöistä ovat liian synkkiä 
kerrottaviksi, kuten myös ne videot joita jäsenet aamuyöstä katsovat. “Pornoa, mutta 
ah, millaista pornoa..” kuiskaa noviisi silmät loistaen ennen katoamistaan Otaniemen 
yöhön.

2. Wanhojen Isäntäin 
Klubi WIK

Miksi Athenen haalarin väri on juuri 
vihreä? Ketkä järjestävät kasvisruoan 
killan tapahtumiin? Kuinka Purkusessio 
täyttyy punavihreistä  mielipiteistä? 
Miten Hamppusaunan savu syntyy? 

Teekkareista suurin osa äänestää tunne-
tusti Kokoomusta. Onko siis ihme, että 

vastarintaliike järjestäytyy juuri pienen, humanismisävyt-
teisen koulutusohjelman joukoissa? Muiden onneksi hipit 
eivät kykene tiukkaan organisoitumiseen, muuten killan 
johtopaikat olisi miehitetty jo aikoja sitten. Nyt salaseuran 
ainut näkyvä osa on vuosittainen ylihipin eli Athenen 
Hipin nimittäminen.

1. Hippiklubi

 Athenen salaseurat Top 5

Nousussa…
Seuraavista ryhmistä toimitukseen on kiirinyt vasta epämääräisiä huhuja: Savon Mafia, 
Rokkipoliisit ja HOMOMUMMOT.
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Henrik Blåfield

Henrik 
Turkissa
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Kun kerroin mihin maahan lähtisin vaih-
toon, kummeksuivat jotkut tuttavistani 
valintaani. Syitä tähän voi tietenkin löy-
tää turvallisuustilanteesta, maantieteel-
lisestä etäisyydestä tai kuun asennosta. 
Väitän kuitenkin, että pelko muslimikult-
tuurin erilaisuudesta oli suurin syy nihke-
ään suhtautumiseen.

Turkki on 99,8-prosenttisesti muslimi-
valtio, myönnetään. Se ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että naiset kulkisivat ka-
dulla burkhaan verhottuna. Tai sitä, että 
kukaan ei harrastaisi esiaviollista seksiä. 
Alkoholiakin maassa nautitaan kuten 
muualla. Täällä kaikki eivät ole länsimaita 
vihaavia piiloterroristeja, jotka käyttävät 
kaiken aikansa keksiäkseen mitä erilaisim-
pia kidutusmenetelmiä. Ennakkoluuloja 
riittää joka lähtöön, mutta useimmat niis-
tä ovat hyvin kaukana totuudesta.

Toki Turkin käsitys ihmisoikeuksista poik-
keaa vielä monella tavalla eurooppalai-
sesta käsityksestä. Maan suurimman etni-
sen vähemmistön, kurdien, kielen käyttö 
oli virallisissa yhteyksissä kiellettyä vielä 
90-luvulle saakka. Vaikka tasa-arvo on vi-
rallisesti kirjattu lakiin, elävät perinteiset 
sukupuoliroolit niin kotona kuin työelä-
mässäkin vielä vahvasti.

Totuus löytynee jostain tuolta välistä. 
Turkki kasvaa taloudellisesti ja väestölli-
sesti nopeammin kuin yksikään EU-val-
tio, ja siitä on väistämässä tulossa EU:n 
jäsen. Jos emme osaa kanssakäydä edes 
turkkilaisten kanssa, miten voimme luo-
da suhteita Iraniin, Irakiin tai Syyriaan?

Käyttäkää siis mahdollisuudet hyväksen-
ne. Menkää ulkomaille vielä kun se on 
helppoa ilman vakituista työsuhdetta, 
lapsia ja aviosormusta. Vieraiden ja kau-
kaisten kulttuurien ymmärtäminen, vaik-
ka klisee onkin, voi olla tulevaisuudessa 
korvaamatonta.
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Syksyn saapuessa uudet opiskelijat saa-

puvat intoa puhkuen rakkaaseen opinah-

joomme. Koulun portteja on kuitenkin 

kolkuteltu jo hyvissä ajoin ennen kesän 

alkua. Toimittaja kävi katsastamassa uu-

sia tulokkaita jo karsinnoissa — ja siinä 

sivussa myös kyselemässä, että miltä ne 

erillisvalinnan kokeet oikein tuntuvat-

kaan. Kuvista itsensä tunnistaneille pieni 

yllätyspalkinto päätoimittajilta. 

Pikaisella kyselykierroksella #purku-

sessiolla paljastuu yllättäviä asioita. 

Soveltuvuuskoetta pidettiin epämääräise-

nä ja onnella katsottiin olevan valinnan 

kanssa paljon tekemistä. Toisaalta samaan 

hengenvetoon myönnettiin, että teoreet-

tinen mahdollisuus päästä sisään pelkän 

maasäteilyn avulla on häviävän pieni. 

Onnistumiseen tarvitaan käytännössä 

hyvät perustaidot, sopivia ominaisuuksia 

ja lopuksi vähän hyvää onnea sekä posi-

tiivista asennetta. 

Jos oma erillisvalinta ei mittaakaan ai-

van yksiselitteisesti hakijan kyvykkyyttä 

toimia opinnoissa tai alalla, sitä pidet-

tiin riittävän hyvänä likiarvona. Valintaa 

täydentäviksi tavoiksi ehdotettiin vapaa-

muotoista hakemusta tai haastattelua. 

Valitettavasti molempien arvottaminen 

vaatii nykykäytäntöön verrattuna koh-

tuuttomasti resursseja, sekä jättää nykyis-

tä koemuotoa enemmän tulkinnanvaraa 

pisteiden jakamiseen. Nykyinen pääsy-

koe siis saa papukaijamerkin killan irssi-

aktiiveilta. 

Koe pidettiin perinteisestä linjasta poike-

ten ensimmäistä kertaa päälafkan ulko-

puolella. TUAS-talon uudenkarheat salit 

ja puupaneloidut lattiat tarjoavat kiitettä-

vän vakuuttavat ja käytännölliset kulissit 

kandidaattien seulontaan. Tämä ilmeni 

toimittajan kannalta kätevästi siinä, että 

pohjakerrokseen vievät portaikot toivat 

ehdokkaat kätevästi yhteen ja samaan 

Juho Seppänen

Infon 
pääsykokeet
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paikkaan. Hakijat oli lopulta helppo tun-

nistaa vesipulloista ja ohimoilta valuvasta 

hiestä. 

Suurin osa haastatelluista tuntui olevan 

vaihtajia — ja vaihtajista suurin osa tuntui 

tulevan S-osaston Tietoliikennetekniikan 

koulutusohjelmasta. TiLTtiläiset puhuivat 

koulutusohjelmansa yksipuolisesta pai-

nottumisesta tekniikkaan ja syventymistä 

luonnontieteiden ihmeisiin vähintään-

kin arveluttavana. Tässä vaiheessa vielä 

wannabe-athenelaisten mielissä välkkyi 

mielikuvia viestintää laveammasta vink-

kelistä tarkastelevasta kokonaisuudesta 

(ilmeisesti yritysten viestintäjärjestelmien 

tarjoama näkemys on kaikesta huolimat-

ta kohtalaisen monipuolinen — toim. 

huom.). 

Muiden koulujen ja koulutusohjelmi-

en kautta kävijöitä luonnollisesti riitti. 

Yleisimpänä tietolähteenä koulutusohjel-

masta mainittiin painetut hakuoppaat tai 

korkeakoulun verkkosivut. Erityisesti hil-

jattain kirjoittaneet olivat lukeneet huo-

lellisesti eri yliopistojen painotuotteita. 

Vaihtajat olivat löytäneet ensin langan-

pään kavereiltaan tai satunnaisilta tutta-

vuuksiltaan. Lisätietoja lähdettiin sitten 

hakemaan virallisten tahojen tarjoamasta 

materiaalista. 

Abit luonnollisesti hakivat myös lukui-

siin muihin kohteisiin. TKK:lta kirk-

kainta kärkeä hallitsi tuotantotalous. 

Kauppakorkean ja yliopiston matemaat-

tis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan oli 

myös vetoa. Moni juuri kirjoittanut ker-

toi jo päässeensä yliopistolle sisään pa-

pereilla. Näin muihin kouluihin hakiessa 

ei tarvinnut pelätä täydellistä katastrofia. 

Uudelleenpyrkimistä vuoden kuluttua ei 

vielä haluttu ajatella, mutta sen oikean 

paikan löytymistä — eli esimerkiksi iv:lle 

pääsemistä — ei ensimmäisellä kierroksel-

la pidetty ilmiselvänä. 

Erillisvalinnan kokeita pidettiin kautta 

linjan rankkoina. Tehtävien monipuo-

lisuus ja valmistautumista vaikeuttava 

salaisuuden verho olivat omiaan nosta-

maan hakijoille hien pintaan. Aikarajaa 

pidettiin erityisesti aineistotehtävässä 

liian tiukkana, eikä psykologisen testin 

ihon syväluotausta ohitettu olankohau-

tuksella. Hakijat olivat kuitenkin sitä 

mieltä, että pääsykokeet olivat opintojen 

mainetta vastaavia. Aivan pelkällä hake-

muksen täyttämisellä pääsy tuntuisi to-

della omituiselta ajatukselta. 



Xena on itsenäinen ja muotitietoinen 
teekkarityttö. Pue hänet arkeen tai 

juhlaan näillä syksyn trendivaat-
teilla. Romanttiseen hetkeen 
asusteeksi sopii kukka, kun taas 
keihäs antaa uskottavuutta 

bisnesneuvotteluissa.
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Janne Aukia

Filosofisia lohdutuksia

Kesällä karu arkitodellisuus pudotti mi-
nut web-ohjelmoinnin pilvilinnoista. 
Riskirahoitteinen työnantajani meni 
konkurssiin ja huomasin olevani tavalli-
nen köyhä opiskelija. 

Kukaan ei enää maksaisi minulle palkkaa 
irkkaamisesta. Italialainen laatumozzarel-
la pitäisi vaihtaa euroshopperiin. Voiko 
jopa elokuvissa käynti olla liian kallista? 
Ahdistus tuntui jo kurkussani, kun taju-
sin elämänlaatuni heikkenevän. Miten 
nyt toteuttaisin unelmani?

Onneksi käsiini sattui Alain de Bottonin 
“Filosofiset lohdutukset” -kirja, jonka 
“Lohdutus rahan riittämättömyydestä” -
kohdassa esitetään seuraava Epikuroksen 
ajatus:

“Jokaiseen haluun on sovellettava seuraa-
vaa menetelmää: Mitä minulle tapahtuu, 
jos haluamani asia toteutuu? Mitä minulle 
tapahtuu, jos se ei toteudu?”

Tätä menetelmää voi käyttää myös  info-
laisten tarpeisiin seuraavalla yksinkertai-
sella algoritmilla:

1. Tunnista onnellisuusprojekti

— Ollakseni onnellinen, tahdon oman 

tietokoneen, jolla voin koodata myös 

öisin.

2. Kuvittele, että projektisi on väärä ja 

etsi vastaesimerkkejä

— Voisinko olla onnellinen ilman omaa 

tietokonetta? Entä voisinko olla onneton 

vaikka saisin oman tietokoneen?

3. Jos vastaesimerkki löytyy, haluttu 

asia ei voi olla välttämätön

— Koodaaminen Paniikissa muiden kans-

sa on hauskempaa kuin yksin koodaami-

nen.

— Yksin pimeässä loukossa, omalla ko-

neella koodaaminen ei voi olla mielen-

terveydelle hyväksi.

4. Korjaa alkuperäistä suunnitelmaa 

ottaen vastaesimerkit huomioon

— Ollakseni onnellinen, tahdon koodata 

yhdessä toisten infolaisten kanssa, mielui-

ten Paniikissa ja kylmää pitsaa syöden.

15
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Antti Lustila

61 päivän 
kertausharjoitus
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Maaliskuun lopulla ei kesätyön saaminen 

näyttänyt kovin hyvältä. Jotain omaan 

alaan liittyvää ja/tai haastavaa pitäisi pääs-

tä tekemään, kolmatta kesää en haluaisi 

viettää asiakkaita yhteystieto-ongelmissa 

puhelimitse palvellen. Koulunkäynniltä 

ei vain jäänyt yli niin paljon tarmoa, että 

olisin jaksanut panostaa työnhakuun 

webbilomakkeiden täyttelyä enemmän.

Satuin sitten näkemään sisarkillan uu-

tisryhmässä ilmoituksen Portugaliin jal-

kapallon EM-kisoihin haettavista vapaa-

ehtoisista. Tavoistani poiketen vastasin 

siihen, toki vain puoliksi tosissani. Pari 

viikkoa myöhemmin olin jo melkein 

unohtanut koko jutun, kun sain hyväk-

symiskirjeen sähköpostissa. Lähtöön oli 

aikaa enää neljä viikkoa, välissä monta 

deadlinea, vappu ja tenttejä, joista osa jäi-

si kokonaan väliin, Portugalissa kun piti 

olla jo kahdeksantena toukokuuta.

Minulle lupailtiin ilmaisia matkoja ja 

hostel-ylläpitoa, aurinkoa, kansainvälistä 

hupia ja välimeren tummia kaunotta-

ria. Tarkempia tietoja ei sitten ollutkaan 

jaossa ja varsinkin majoitus oli yllätys 

— nukkumapaikka Portugalin armeijan 

kasarmilla 40 pedin hallissa. Ilmaista ruo-

kaa oli tarjolla kaksi kertaa päivässä, tosin 

tunnin bussimatkan päässä.

Portugalin armeija ei vakuuttanut kuril-

laan. Hupaisa esimerkki on se, kuinka 

naissotilaat kävivät minihameissaan os-

tamassa olutta kasarmin baarista ennen 

ulos lähtöä lauantai-iltana. Hieman ko-

vuutta koulutukseen toi sentään wc:iden 

ja suihkujen kunto — kamala.

Maan kansallisurheilua tuntui olevan 

huono suunnittelu: tieto ei kulkenut, 

pyykkihuolto kesti kymmenen päivää, 

päivärahanmaksu viivästyi, vapaaehtoisil-

le ei keksitty mielekästä tekemistä.

Pitkäkestoisin huhunaihe oli se, pääse-

vätkö vapaaehtoiset katsomaan EM-kiso-

jen otteluita, tai edes töihin stadioneille. 

Eivät lopulta päässeet, paitsi harvat ja va-

litut. Ennen pitkää joku kuitenkin huo-

masi, että millä tahansa vapaaehtoisen 

kulkuluvalla, viekkaudella ja väärydellä 

pääsi otteluita seuraamaan ilmaiseksi. 

Epävirallisen ennätyksen teki eräs puola-

lainen, joka näki 16 ottelua 31:stä.

Ehkä pahinta oli tiedon ja perusteluiden 

puute. Kasarmilla asuimme kuulemma 

turvallisuussyistä, kovin turvalliselta vain 

ei tuntunut ilman lukittavia kaappeja, 

sotilaiden ilmestyessä huoneeseen lupaa 
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kysymättä ja kasarmin kulunvalvonnan 

ollessa tasoltaan hyvin vaihtelevaa.

Kerran kesäkuun alussa itse nuorisoins-

tituutin varapuuheenjohtaja tuli pitä-

mään meille puhuttelua. Kaksi tärkeintä 

epäkohtaa, joihin hän puuttui, olivat 

huumeidenkäyttö ja sopimaton pukeu-

tuminen. Jonkun oli nähty liikkuvan ka-

sarmialueella vain bikinit yläruumiinsa 

verhona! Johtoporras oli myös saanut 

vihjeen, että jotkut polttelisivat muutakin 

kuin tupakkaa, ja huumehörhöt tultaisiin 

lähettemään takaisin kotimaihinsa välit-

tömästi, varsinkin jos parin päivän sisään 

ei alkaisi tulla tunnustuksia. Asiasta ei jäl-

keenpäin kuultu mitään, tietenkään.

Tekemäni työ ei ollut rankkaa, mutta 

sitä oli usein. Paitsi finaaliviikolla, jon-

ka vietin suurimmaksi osaksi sängyllä 

makoillen ja viisaudenhammasta potien. 

Hammaslääkäri luvattiin, mutta se ilmei-

sesti unohtui, onneksi kipukin katosi lop-

puotteluun mennessä.

Oliko minulla hauskaa? Oli. Kannattiko? 

Ehdottomasti. Hyviä puolia reissussa oli 

niin paljon, että eivät ne parille sivulle 

olisi mahtuneet, joten jätin ne tästä kir-

joituksesta kokonaan pois.
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En ole kiltatoimintaa paljoakaan näh-

nyt, kuullut tai haistellut. Maistellut olen 

muutaman kerran. (Tämän aktiivisuuden 

saa aikaan vain päätoimittajan ruoska) En 

tunne lainkaan kiltojen toimintaa, mut-

ta tietämättömyys ei ole koskaan ollut 

esteenä hutkimiselle. Historia todistaa 

puolestani.

Wanhat parrat joskus kertoivat, että kil-

ta on toiminnan sisäpiiri. Se sisäsiittoi-

nen pääkaupunkiseudun ulkopuolelta 

tulevien urveltajien ryhmä, jolla ei ole 

muuta elämää kuin järjestellä muiden 

asioita. Kertoivat, että kilta on kuin 

Vapaamuurareiden hyväveli-järjestelmä 

neliöjuuressa. Mitä se sitten tarkoittaa-

kaan. En uskonut. Ainakaan kaikkea. 

Ainakaan melkein. Päätoimittajakin on 

aina niin mukava ja ystävällinen. Käy 

aina välillä taputtamassa ja heittää muru-

sia kuppiin.

Kiltojen tehtävä on TKY:n mukaan ajaa 

“omien opiske-

lijoidensa etuja”. 

Lisäksi killalla on 

“omat erityispiirteensä ja 

omat perinteensä”. 

Hutkitaan. Miten infoteekkarin edut 

poikkeavat sähköteekkarin eduista? 

Tarvitseeko Athenelainen taateleita ja 

oliiveja siinä missä SIK:n jäsen tuikkaa 

suoneen voimavirtaa? Tutkitaan. En saa 

hajuakaan siitä, miten Athene ajaa etuja-

ni. Nuori Kilta. Ei varsinaisesti perinteitä. 

Huonolta näyttää Athenen kannalta.

Eri asia on tarvitaanko edunvalvojaksi 

muutakin kuin TKY. Perinteiden puut-

tuessa niitä voidaan rakentaa. Pioneeri = 

Perässähiihtäjä. Ja verrattaessa Athenen 

toimintaa siihen, mitä ja miten monen 

AMK:n opiskelijajärjestön piirissä pyö-

ritään, olen valmis tervehtimään aktii-

veja vaikka miten. Otsaa lattiaan ja Ave. 

Kerrankos sitä pokkuroidaan.

Aktiivien 
etujärjestö

Susi Huikkanen
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Tänäkin syksynä on luvassa totuttuun tyy-
liin legendaarisia ja mielettömän upeita ta-
pahtumia Athenen ja tauotta uurastavien 
toimijoiden tarjoamana. Tässä muutamia 
kohokohtia syksylle, mutta myös muita yl-
läreitä on luvassa.

29.9 Haalarigaala + urheilua kemis-
tikillan kanssa, Rantsu

Tähän asti haalarittomat saavat vih-
doin jotain hyvännäköistä päällepan-
tavaa, eikä moista elämänmuutosta 
parane jättää juhlistamatta. Mukana 
pukeutumassa — ja pukinetta sotke-
massa — Kemistikilta.

14.10 Marathon, Kotimaa

Legendaarinen kotimaata kiertävä eks-
kursio, joka mittaa kestävyyt-
tä 14.-16.10. Ei kalpene 
vertailussa kreikkalaiseen 
kestävyyslajiin ainakaan 
kunnianhimoisuudessa.

21.10 Alternative 
Tentacles, Rantsu

Kaikkea ja ei mitään. 
Legendaaristakin le-
gendaarisempi ja 

mystistäkin mystisempi DJ KREIVI 
BABRIGA räjäyttää rantsun äänen-
toiston surinalla ja meluvalleilla.

24.10 Leffayö, JMT3 peli- ja sitsitila

Elokuvia sylin täydeltä.

28.10 Höpöhöpösitsit, mk. II, Smökki, 
jatkot Gorsussa

Killan ikiomat, siistit ja rauhalliset 
(höpöhöpö, toim. huom.) sitsit.

09.11 Opinto- ja kähmysauna, Gorsu

Jutellaan opinnoista asialle omistau-
tuneiden kesken ja kähmitään killalle 
ensi vuoden hallitusehdokkaita. 

27.11 Infoähky!

Athene täyttää 5 vuotta, eipä 
suotta juhlita! Tähän huipen-

tuu syksy!

2.12 Pikkujoulut!, JMT 
3A kattosauna

Pipareita, glögiä, pahei-
ta. Oiva tapa jättää kilta-
toiminta tentti- ja loma-

rientojen ajaksi.

Ilkka Järstä

Tapahtumat



21

Täten julistetaan avatuksi Athenen 

Vuoden kiltakuva 2004 -valokuvakilpai-

lu. Kilpailun säännöt ovat seuraavat:

§1 Kilpailukuvien tulee liittyä selkeästi 

kiltaan, sen jäseniin tai tapahtumiin. 

Jokaisella kiltalaisella on oikeus osallis-

tua kilpailuun enintään kolmella kuvalla.

§2 Kilpailuun osallistuvat kuvat lä-

hetetään sähköpostitse osoitteeseen 

amvirola@cc.hut.fi 15.10. mennessä. 

Jokaista kuvaa kohden täytyy viestis-

sä olla ytimekäs teksti, joka selventää 

kuvaustilannetta. Osallistujilla täytyy 

olla kuviin täydet oikeudet. Osallistujat 

suostuvat kuvien julkaisemiseen kilpai-

lun verkkosivuilla, kiltalehdessä ja killan 

valokuva-arkistossa.

§3 Kilpailun voittajan valitsee arvoval-

tainen raati, johon kuuluvat kiltalehden 

päätoimittajat, killan tiedottaja sekä 

dokunisti. Raati voi myöntää myös 

kunniamainintoja. Raati palkitsee kilpai-

lun menestyjät parhaaksi katsomallaan 

tavalla.

§4 Kilpailuun osallistuvat kuvat julkais-

taan 18.10. jälkeen myös killan verkko-

sivuilla. Siellä kiltalaiset voivat äänestää 

ehdokkaista omaa suosikkiaan, joka 

myöskin palkitaan.

§5 Kilpailun voittaja ja muut menesty-

neet kuvat julkistetaan vuoden viimei-

sessä kiltalehdessä. Dokunisti arkistoi 

voittajakuvat tulevaisuuden kiltalaisten 

ihmeteltäviksi.

Tiedusteluihin vastaa killan dokunisti 

Antti Virolainen, amvirola@cc.hut.fi.

Athenen Vuoden 
kiltakuva 2004
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Mikko Torikka

Network roles, power struc-

ture and decisionmaking 

process in multinational 

consortium.

Mari Piirainen

Creating New Business in 

Established Organizations 

through Internal Corporate 

Venturing.

Sami Salpavuori

Effects of Design Revisions 

to Networked Customer-

oriented Design and Manu-

facturing Process: An Empi-

rical Case Study in the 

Finnish Heavy Machinery 

Industry.

Marjut Kytösalmi

Organisaatiomuutoksen ja 

tietojärjestelmähankinnan 

yhteensovittaminen proses-

sin kehittämisen menetelmiä 

soveltaen. Tapaus: tietojär-

jestelmätuettu rekrytointi.

Pirkka Paronen

Designing and Building a 

Partner Network for a Soft-

ware Company.

Olavi Koistinen

Toimistohuoneiden läm-

mönsäädinten käytettävyys-

ongelmat ja käyttäjien 

lämmönsäätöä koskevat vir-

hekäsitykset.

Linda Staffans

Internet Protocol Data-

casting. A Technology Over-

view.

Informaatioverkostojen 

koulutusohjelmasta ensim-

mäisenä valmistuneen Henri 

Schildtin diplomityö “Who 

buys whom? The Effect 

of Alliance Network and 

Technological Similarity on 

Acquisition Behaviour” oli 

yksi viidestä TKK:n vuoden 

2003 diplomityöpalkinnol-

la palkitusta diplomi-insi-

nööristä.

Aino Sarakorpi

Valmistuneet 
2004
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Syksyllä on puhiksella hoppu, 
mutta onneksi karkkilakko loppu.


