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Kevätaurinko on tuonut teekkarit takaisin 

nurmikoille ja puiston penkeille lafkojensa 

ja kiltistensä suojista. Munkkivuorelainen 

rouva oli samaa mieltä kanssani: teekkari 

vappulehti kädessään on varma kevään 

merkki. Vappupelien myyminen oli erinomainen 

tilaisuus peilata mitä opiskelijajulkaisu voi 

merkitä tai antaa kellekään, ja mitä sellaisen 

julkaiseminen tarkoittaa.

Vappulehtien julkaiseminen on tunnetusti 

aatteellista toimintaa, jolla tähdätään 

riihikuivan rahan lisäksi teekkari-identiteetin 

ylläpitämiseen. Myös ympärivuotiset 

kiltalehdet tähtäävät samaan: Kiltalehti on 

osalle killoista merkittävä tulonlähde, mutta 

Letter from the editor
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kiltalehti on pääasiassa killan omalaatuisuuden 

ilmentymä ja ulospäin näkyvä symboli. Entä 

mitä opiskelijalehden lukija saa? Mitä 

yhteistä on vappulehden ostajilla, keski-

ikäisellä korkeakoulutetulla perherouvalla ja 

haalareissa krapulaa potevalla opiskelijalla? 

Väitän, että molempien peruste ostokselle 

on perinne, mutta perinne yksinään ei saa 

heitä nauramaan tai kertomaan lehdestä 

kavereilleen. Tekemisen ilo tarttuu 

opiskelijalehteen ja sieltä käsin piristää 

jokaista lukijaa.

Istu siis alas aurinkoon ja nauti opiskelijalehti 

Kukka, onhan se sentään perinne.

Päätoimittaja

v

PAAtoimittaja

Otso Hannula

AD(hd)

Juuso Koskinen

Toimittajat

Johannes Nyman, Anna Jääskeläinen, 

Anastasia Lipiäinen, Arjo Laukia, Anonyymit

Kuvat

FB + muu random

DISCLAIMER

taittaja ei ota vastuuta Comic Sansin tai 

minkään muunkaan aiheuttamsta mieli 

pahasta



4

Laina. Mitä siitä tulee ensimmäisenä mieleen? 

Kuva vanhemmista taistelemassa 90-luvun alun 

lamassa asuntolainojensa kanssa, jenkkien 

asuntoluottosähläys tai Kreikan holtiton 

velkaantuminen? Viimeinen keino kun omat 

tulot eivät riitä? Ehkä sitten kun asunnon 

ostaminen on ajankohtainen asia, jos on pakko. 

Laina on vastenmielistä, lainaa pelätään.

Nihkeä suhtautuminen lainaan, tämän 

kirjoituksen puitteissa erityistapaukseen 

nimeltä opintolaina, on osoitus siitä, 

kuinka pielessä taloustieteen perusoletus 

rationaalisesta, omaa etuaan maksimoivasta 

toimijasta on. Todellisuudessa psykologia 

ja mielikuvat ovat usein niin vahvoja, ettei 

faktoille anneta edes mahdollisuutta. 

Yritetään tehdä poikkeus seuraavan parin 

kappaleen ajan ja luodaan pari skenaariota 

leikkimällä numeroilla:

Skenaario 1: Konservatiivinen näkemys 

maailmasta

Korot ovat viimeisten vuosien aikana 

olleet historiallisesti katsottuna erittäin 

alhaisella tasolla johtuen valtioiden 

pyrkimyksistä elvyttää taloutta. Suurella 

todennäköisyydellä taso tulee nousemaan, 

mutta huimalle tasolle päätyminen vaikuttaa 

epätodennäköiseltä. Oletetaan että korkotaso 

vakiintuu keskimäärin viiteen prosenttiin. 

Tällöin kuuden vuoden jälkeen X:llä olisi 

nimissään reilut 18 200 euroa velkaa. 

Opintolainassa on eräs erittäin miellyttävä 

piirre: valtio tarjoaa lainan takauksen lisäksi 

mahdollisuuden vähentää verotuksessa 2 500 

euroa ylittävästä osasta 30 prosenttia. Tämä 

tarkoittaa, että X:n on reaalisesti maksettava 

lainasta lopulta takaisin ainoastaan 

2500+(18200-2500)*0,7=13490 euroa. Jos 

oletamme että X maksaa yhden prosentin 

Miksei teille kelpaa ilmainen 
raha?
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Miksei teille kelpaa ilmainen 
raha?

•	 Henkilö X on seminoheva opiskelija, joka valmistuu kohtuullisessa kuuden 

vuoden ajassa

•	 X nostaa joka vuosi yhdeksänä kuukautena maksimisumman lainaa, 300 euroa 

kuukaudessa eli 2700 € vuodessa. Nosto tapahtuu kahdessa erässä (1350 € / erä) ja 

pankki ryöstää jokaisesta nostosta 30 euron ”palvelumaksun” siitä ilosta, että klikkaat 

nettipankissa siirrä rahat tilille –nappulaa.

•	 Pankki perii viitekorkoon, esimerkiksi 12 kuukauden Euriboriin, pohjautuvaa 

korkoa maustettuna 0,3 prosentin marginaalilla. Kirjoitushetkellä tämä tarkoittaisi 

2.426 % kokonaiskorkoa lainalle.

•	 Korko lasketaan puolivuosittain. Kerran vuodessa lainasummasta erääntyy yksi 

prosentti maksettavaksi, loppu pääomitetaan eli lisätään lainasummaan.

•	 Laskuissa ei ole otettu huomioon mahdollisuutta vähentää opintolainan 

korkoja pääomatulojen verotuksessa.

(Luvut perustuvat maalaispankin Helsingin konttorin hintoihin.)

Oletukset:
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osuuden vuosittain erääntyviä korkoja ja 

tunkee kaikki loput saadut rahat patjansa 

sisään, hän jää 1700 euroa voitolle pelkällä 

lainahakemuksen täyttämisellä.

Patjansisus tai käyttötili ei tunnetusti 

ole kovinkaan hyvä sijoitus. Jos X on 

valmis kestämään hieman riskiä, hän voi 

sijoittaa oman lainansa esimerkiksi Suomen 

valtionlainaan noin kolmen prosentin korolla 

jolloin voittoa tulee kuudessa vuodessa 

jo reilut 2,6k€. Isompaa tuottoa haluava 

voi lyödä vetoa esimerkiksi maailman 

pörssikurssien nousun puolesta ostamalla 

arvopaperia joka seuraa MSCI World 

-indeksin kehitystä. Keskimääräinen 

tuotto viimeiseltä kahdeltakymmeneltä 

vuodelta on ollut reilut 8 prosenttia, mikä 

tarkoittaisi X:lle mukavaa 4500 euron pottia 

kaupankäyntikustannusten ja verojen jälkeen.

Skenaario 2: Katastrofi

Kaikki ei tietenkään aina mene ihan niin 

kivasti kuin amerikkalaiset self help –oppaat 

antavat ymmärtää. Kuvitellaan tilanne, jossa 

jenkkien setelirahoitus menee pahasti pieleen, 

korot pomppaavat kymmeneen prosenttiin, 

pari euromaata päätyy konkurssiin ja 

pörssikurssit tulevat kuusi vuotta alapäin 

kymmenen prosentin tahtia. Patjan sisään 

rahansa työntänyt häviää näillä numeroilla 

reilut 300 euroa ja pörssissä pelaava tekee 

turskaa kolmen tuhannen euron edestä. 

Todennäköistä? Ei. Mahdollista? Aina.

Ehkä mielenkiintoisempi esimerkki on 

tapaus, jossa opiskelija olisi aloittanut 

opiskelunsa kuusi vuotta sitten ja kokenut 

sijoituksensa kanssa yhden kaikkien aikojen 

markkinaromahduksista. Edellä mainitulla 

hurjalla kymmenen prosentin korkotasollakin 

sijoitus maailman osakkeisiin olisi edelleen 

plussalla ja muutaman tunnin työstä odottaisi 

reilun tonnin potti opiskelujen loppuessa.

_________

Taulukkoon on koottu muutama mahdollinen 

viitekoron ja vuosituoton yhdistelmä, ja 

niiden seurauksena saatava hyöty koko 

opiskeluajalta. Jokainen voi tehdä omat 
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-5% 0 5% 10%

2% 1342€ 2754€ 4424€ 6399€

4% 647€ 2058€ 3726€ 5700€

8% -891€ 518€ 2185€ 4156€

talousennusteensa, mutta numerot eivät 

valehtele: taloudessa on jonkin mentävä pitkää 

pahasti pieleen, jotta opintolaina muuttuisi 

huonoksi sijoitukseksi. 

Kaikki yllä oleva on tylsää Excel-jauhantaa. 

Ehkä mielenkiintoisin skenaario ei pidä 

sisällään yhtään osaketta, obligaatiota tai 

muuta sijoitusinstrumenttia. Sen sijaan se 

voi pitää sisällään joululoman Aasiassa tai 

Alpeilla, vähän enemmän aikaa lukea venäläisiä 

klassikoita kesällä, tai täysipainoista opiskelua 

ensimmäisinä vuosina kaupan kassana 

roikkumisen sijaan. Laina ei lopulta ole mitään 

muuta kuin aikaistettua kulutusta. Valtion 

tukipolitiikan takia tämä aikaistaminen on 

huomattavan halpaa, joskus jopa puhtaasti 

taloudellisesti	kannattavaa.	Joku	fiksu	

vanhempi opiskelija joskus sanoi, että jos 

velkaantuminen tuntuu pahalta, kannattaa 

ajatella ottavansa lainaa tulevaisuuden 

minältä. Siltä katkeroituneelta 45-vuotiaalta 

itseltään, jota kaduttaa kaikki se, mikä 

nuoruudessa jäi tekemättä sen takia ettei 

muka ollut varaa. Sille tyypille ei muutama 

tonni sinne tai tänne tunnu enää missään 

200 000 euron asuntolainan, kohonneen 

kolesterolin ja toisen avioeron jälkeen. 

Kokemukset ja muistot tuntuvat. Lainan 

tuomalla likviditeetillä voi ostaa vapautta 

silloin kun sitä eniten tarvitsee. Vaikka ei 

heti tietäisi mitä sillä vapaudella tekisi, se on 

hyvä olla olemassa, vaikka sitten siellä patjan 

sisällä.

Kirjoittaja on ostanut opintolainallaan mm. 

YIT:tä, Nokiaa, BP:tä, China Small Capital 

ETF:ää (HAO:PCQ) ja lennot Balille.
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Olen saanut osakseni lukuisia epäuskoisia 

päänpudisteluita ja “oot ihan seko” 

-päivittelyitä viime syksystä lähtien. 

Suunnilleen silloin aloin kadota säännöllisesti 

sähkölafkan suuntaan ja puheessani alkoi 

esiintyä huolestuttavan usein tuo infolaiselle 

niin vieras sana, fysiikka, ja sen kyljessä yhä 

laajeneva audioalan sanasto. Minä säteilin. 

Olin rakastunut. En edes muista, miten 

päädyin nopassa Ääniteknologian perusteet 

-kurssin kotisivuille, mutta siitä lähti liikkeelle 

intohimoinen suhteeni akustiikkaan ja 

ääniteknologiaan. Halusin aina vain enemmän 

ja riemullani ei ollut rajoja, kun minulle selvisi, 

että suhteemme voitaisiin rekisteröidä: 

maisterivaiheen B2- ja C-moduuleihin 

saisi aivan vapaasti ottaa ääniteknologian 

sivuainekokonaisuuden, kunhan kävisi vaaditut 

esitietokurssit. 

Ja minähän käyn. Edes tämän kevään 

Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 

-kurssi ei ole kyennyt väljähdyttämään tätä 

tarinaa. No, joitain riitoja on syntynyt, mutta 

niistä on toistaiseksi selvitty kärsivällisyydellä 

ja hakemalla parisuhdekonsultointia 

kanssaopiskelijoilta. Niin, ne sähköläiset 

voivat tosiaan olla ihan yllättävän kivoja...

Hetkeäkään en enää epäile, etteikö minusta 

tulisi ihan rehellistä insinööriä, sen verran 

syvällä tässä rämmitään. Kannustan kaikkia 

lukijoita lämpimästi ajattelemaan infoboxin 

(estetiikan kurssilaisille Brillo-boxin) 

ulkopuolelta ja harhailemaan joskus nopassa 

muiden laitosten kurssisivuilla. Sieltä saattaa 

löytyä teillekin yhtä antoisa syrjähyppy!

Anna Jääskeläinen

Infolaisten jAnnAt sivuaineet: 
akustiikka ja AAniteknologia
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 + stiikka

Alla oleva 
vitsi oli oma 

keksima.     
T: Aku seta
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Vuoden toisen kiltalehden ideointikokouksen 

jälkeen minua pyydettiin tarkastelemaan 

kiltaa supersankarina. Alussa helpoksi 

luulemani tehtävä osoittautuikin odotettua 

vaikeammaksi.

Toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia 

kootessani ja lukiessani olen huomannut, 

että se mitä vuoden aikana tapahtuu tai 

suunnitellaan tapahtuvaksi ei tapahdu 

kenenkään tietyn henkilön vaan killan 

toimesta. Kuka sitten tekee ne duunit ja on 

se todellinen sankari? Kuka on vastuussa ja 

saa kunnian? Kiltatoiminnassa toimarit ja 

hallitus hoitavat toiminnan suunnittelun ja 

järkkäilyn. Heillä/meillä on suurin taakka, 

mutta henkilökohtaista vastuuta esimerkiksi 

tappiollisesta toiminnasta ei tarvitse kantaa. 

Työtunteja käytetään kiireisenäkin aikana 

käsittämätön määrä koulun, henkilökohtaisen 

jaksamisen ja ystäväsuhteiden kustannuksella 

olemattoman pienen kiitoksen voimalla. Jos 

toimareita tai hallitusta ei olisi, ei olisi 

myöskään toimintaa. Sankarillista toimintaa 

kaikkien hyväksi vuoden kaikkina aikoina. 

 

Saman toiminnan kääntöpuolella on kiltalainen. 

Jos meillä ei olisi jäsenistöä, kaikki toiminta 

olisi turhaa keskenään leikkimistä ja 

palkitsemista. Ilman kiltalaisia ei ole kiltaa, 

ei olisi ketään kenestä valita toimijoita, ei 

olisi toimintaa. Käsittämätöntä kuinka jotkut 

jaksavat käydä lähes joka tapahtumassa 

ja vääntää omat koulutyönsä vaikka öitä 

valvoen. Porukka viihtyy toistensa seurassa 

ja valtaosalla on aina kivaa. Sankarillisia 

suorituksia valvomisen, oluenjuonnin ja 

musiikkiesitysten muodossa tarjoillaan pitkin 

Athene - sotataidon, tiedon ja 
viisauden jumalatar
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vuotta välillä hyvinkin arvaamattomissa 

paikoissa. 

 

Me olemme siis sankareita kaikki (lol). 

Muodostaako sankareiden joukko sitten 

supersankarin? Miksei? 

 

Palatakseni vielä alkuasetelmaan. Wikipediassa 

tuossa julkisen perusviisauden kokoelmassa 

sanotaan,	että	supersankari	on	”fiktiivisessä	

maailmassa seikkaileva henkilöhahmo, jolla 

on yli-inhimillisiä tai jopa yliluonnollisia 

kykyjä.” Athene ehdottomasti seikkailee 

fiktiivisessä	maailmassa		-	mikä	ihmeen	Aalto?	

Otaniemi? Ei tätä ainakaan ”oikeaksi, aikuisten 

maailmaksi” voi ajatella. Henkilöhahmo – 

tavallaan.. killan edustajat ovat yksittäisiä 

ihmisiä? Yli-inhimillisiä ja yliluonnollisia 

kykyjä – todellakin. Onko muka inhimillistä 

bilettää viikko putkeen neljän tunnin yöunilla? 

Onko muka inhimillistä juoda 14 olutta 120 

minuutissa (GoGo!! Antti Kumpusalo)? Onko 

muka inhimillistä lähteä Vantaan kuppiloihin 

tai	Länsi-Espooseen	raflaan	sitsaamaan?	Onko	

inhimillistä tehdä kurpitsasta legendaa? 

 

Vaikka killan, aineettoman olennon, 

mieltäminen supersankariksi on yhtä vaikeaa 

kuin olio-ohjelmoinnin idean käsittäminen, 

voin hyvällä omallatunnolla kutsua kiltaamme 

supersankariksi – sotataidon (esim. 

phuksipeijaiset 2010), tiedon (mitä kaikkea me 

opiskellaankaan) ja viisauden (ja mitä lopulta 

opitaan) jumalattareksi. 

 

Jatkakaa supersankari meininkiä välttäen niitä 

kaikkein yli-inhimillisimpiä ylilyöntejä :). 

 

Anastasia Lipiäinen

Oh dog what 
done...



12

Tervetuloa homonaamanurkkaan! Tässä 

artikkelisarjassa tutustumme homonaamuuden 

(lat. homo faciem) syvimpään olemukseen. 

Tämänkertaisessa osassa tutustumme sanan 

syntyperään ja merkitykseen yleisimmissä 

käyttötilanteissa. Aloitetaan siis ilmeisestä.

Homonaama on jännä sana. Kyseessä 

on lähes dadaistinen yhdistelmä, jonka 

semanttinen arvo on implisiittisesti nolla, 

mutta jonka käyttö mitä moninaisimmissa 

tilanteissa on eittämättä juurtunut* killan 

memeettiseen kudokseen yhtä syvälle 

kuin se satunnainen lapaanajelukin. Sanan 

todellinen alkuperä on luonnollisesti 

epäselvä, vaikkakin monille sana lienee tuttu 

vähintään sitseillä käytetystä Homonaama-

rallatuksesta. Luotettava Lähde** sijoittaa 

homonaamamythoksen alkusynnyn sen 

opiskelijakulttuuri-instanssissaan 1990-luvulle. 

Tuntemattomien vaiheiden kautta kappale on 

kulkeutunut ensin itäisen satamakaupungin 

medialaisille ja ilmeisen vastuuntunnottomien 

yhteensattumusten myötä infolle. 

Lähteessä mainitaan homonaamalaulun 

käyttötarkoitukseksi yksinkertainen nimien 

esittely ryhmässä. Homonaama-nimitykseen 

voi kuitenkin pureutua myös tarkemmin.

* tai juurrutettu - jos sitä ei pakoteta, se ei 

ole meemi

**	http://fi.wikipedia.org/wiki/Opiskelijalaulu

Paloittain pureskeltuna homonaama koostuu 

kahdesta tunnistettavasta osasta. Triviaaliksi 

laskettavan loppuosan “naama” merkitystä 

tuskin tarvitsee kenellekään avata. 

Yhdyssanan kärkevästi korkkaava puolisko 

Homonaamat, osa 1: 
Etymologia ja tunnistaminen
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“homo” taas on paitsi foneettisesti miellyttävä 

ja kieleltä mukavasti ponnahtava, myös 

etymologiselta perimältään mielenkiintoinen. 

“Homo” tarkoittaa tunnetusti kreikan kielessä 

ihmistä, latinassa samaa. Homonaamalaulu 

saa tämän myötä varsin kirjallisen tulkinnan: 

“hän on homonaama” on tervetulontoivotus 

ajatuksen “samanlainen kuin kaikki muutkin” 

hengessä. Nimityksellä korostetaan 

joukon yhtenäisyyttä ja nostetaan kunkin 

kierroksen kohteena oleva keskelle yhteisöä. 

Sanonnalla vaikuttaisi siis olevan perinteisistä 

haukkumanimistä uniikisti poikkeava 

yhteisöllinen rooli. Erityisesti sillä ei ole 

mitään tekemistä sen toisen samaa sukua 

olevan kollokviaalisen haukkumanimen kanssa 

niin etymologisesti kuin semantiikaltaankaan.

Entäs sitten ne arkisemmat homonaamat? 

Onhan toki totta, että sanaa käytetään 

interjektion ja nimittelyn omaisesti 

varsinkin silloin, kun jokin menee pieleen. 

Muiden muassa “voihan homonaama!”, “voi 

homonaama!”, “senkin homonaama!” ja 

“homonaamat!” ovat kiltahuoneella tuttuja 

kaskuja. Väitän kuitenkin tämän tapahtuman 

ehdottomasti samassa hengessä kuin laulun 

säkeessäkin. Virhe tapahtui, mutta olisi 

sen voinut tulla tehdeeksi itsekin. Asia ei 

ole niin vakava, etteikö siitä voisi tehdä 

leikkimielistä pilkkaa. Näin jäätävä mogarointi 

kerää sympatiapisteitä, mutta annetaan 

pettymyksen kuitenkin etiketin mukaisesti 

kuulua.

Näillä eväin selvinnette kesän yli. Seuraava 

osa käsittelee homonaamojen hyötykäyttöä 

ja jalostamista kiltaympäristössä. Nähdään 

syksymmällä, homonaamat!

Tunnettuja homonaamoja

Otso Hannula (nyk. päätoimittaja)

Jesse Vuolasto (ex-päätoimittaja)

Juhani Mykkänen (ex-toimituspäällikkö)

Ei, tässä ei ole minkäänlaista syy-

seuraussuhdetta.
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Tervehdys kaikille, erityisesti strategiapelien 

ystäville! Olen Arjo Laukia ja toimin AYY:n 

hallituksessa koulutuspoliittisena vastaavana 

ja sitä kautta Athenelaisten hallituskummina. 

Vastuullani AYY:ssä on erityisesti 

Aalto-yliopisto, joten olen päättänyt 

kirjoittaa teille, arvon lukijat, lyhyehkön 

strategiaoppaan, jonka avulla pärjäätte 

tässä 1.1.2010 ilmestyneessä pelissä. 

Ristiriitaisen vastaanoton saanut peli on 

muutaman päivityksen jälkeen kerännyt suuren 

määrän pelaajia, joita varten ajattelin jakaa 

muutaman pelivinkin ja avaimen menestykseen.

Henkilökohtaisesti pelaan Aaltozationia AYY:n 

toimistolla muutaman muun peliin hurahtaneen 

kanssa. Kuten muutkin peliaddiktit, pyrimme 

kuitenkin aina välillä uskaltautumaan ulos 

suureen maailmaan. Tarkoitus olisikin tulla aina 

välillä hallituskummin roolissa moikkailemaan 

Athenelaisia, joilla kuulemma on ihan 

oikeata elämää (onko se edes mahdollista?) 

ja ehkä ottaa mallia heistä. Oma taustani 

on naapuriklaanista Prodekosta, jossa olen 

yrittänyt opiskella kohta viisi vuotta.

Alta löydätte strategiaoppaan, mutta 

Aaltozation II - Beginning of a 
New Age
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muistakaa kuitenkin että elämässä on muutakin 

kuin pelaaminen ja ilta videopelin ääressä ei 

voita iltaa sängyssä esim. pehmolelun kanssa 

(kuulemma)!

Pelin tarkoitus

Aaltozation II pelin tarkoituksena on 

johtaa oma kansakunta sivistyksen huipulle 

rakentamalla uutta, tekemällä tutkimusta, 

luomalla diplomaattisuhteita ja välillä, ikävä 

kyllä, sotimalla. Peli on erittäin monimuotoinen 

ja sen kehittäjä, Syrjö Otamaa (nimi 

muutettu), onkin saanut hämmentävän määrän 

ominaisuuksia mahdutettua kohtalaisen 

yksinkertaisen peli-idean ympärille. 

Suosittelen lämpimästi kaikkia lukijoita 

osallistumaan viimeistään seuraavalle 

pelikierrokselle, jota varten rekrytään 

erinäköisiä osaajia vuoden loppupuolella.

Kansakunnan valinta

Peli alkaa oman kansakunnan valinnalla. 

Pelin suunnitteluvaiheen virheestä johtuen 

kansakunnasta nimeltä Aalto-yliopisto on 

tullut ylivoimainen verrattuna muihin, joten 

keskityn tässä strategiaoppaassa lähinnä 

heihin. Yhteistyö muiden kansakuntien kanssa 

on totta kai hedelmällistä, mutta pelaaminen 

heidän väreissään tapahtuu täysin omalla 

vastuulla. Alla lyhyt esittely muutamasta 

muusta keskeisestä kansakunnasta:

Yliopiston humanistit

Aaltozationin suurin kansa, jotka 

ovat erityisen eteviä poliittisissa 

skenaarioissa. Ovat pyrkineet pelin voittoon 

maailmanpelastustaktiikalla useita kertoja, 

mutta häviävät Aaltolaisille teknologisessa 

kehityksessä.

Tampereen teekkarit

Tamperelaiset suostuvat usein yhteistyöhön 

Aaltokansan kanssa samankaltaisen 

taustansa takia. Parhaiten diplomatiasuhteita 

ylläpidetään myymällä alkoholivarastojen 

ylijäämä Hervantaan, joka toimii 

tamperelaisten pääkaupunkina.
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Oululaiset

Oulu on pilannut aina… kaiken. Voittaisivat 

pelin, mikäli alastomuuspisteitä jaettaisiin.

Taideyliopiston hipit

Kulttuurista ylivertaisuutta tavoitteleva 

Taideyliopisto on näillä näkymin tulossa 

mukaan pelin seuraavaan lisäosaan. Vaatii 

kuitenkin yhdistyneiden kansakuntien (lyhenne 

OKM) hyväksynnän. Osa Aaltokansasta 

on väläytellyt mahdollisuutta siirtyä 

Taideyliopiston joukkueeseen, mutta tähän on 

monella taholla suhtauduttu negatiivisesti.

Pelin kulku

Pelissä toimitaan oman kansakunnan 

toimijoiden kanssa, joille on, ainakin oman 

kokemukseni perusteella, luotu hämmentävän 

realistiset tekoälyt. Sivistyksen huipulle 

ei päästä käskemällä vaan vahvalla 

yhteistyöllä, sillä jokaisella ryhmällä on 

erittäin tärkeä rooli kokonaisuuden kannalta. 

Poikkitieteellisten hankkeiden, yhteisön 

moninaisuuden ja aktiivisen osallistumisen 

avulla päämäärät, kuten kampusratkaisu, 

kandidaatintutkinnon uudistus tai vaikkapa 

kansakunnan yhteiset juhlat ovat hyvinkin 

mahdollisia. Tarvitaan vain yhteen hiileen 

puhaltamista, jonka helpottamiseksi 

alla lyhyet esittelyt muutamasta pelin 

avainryhmästä:

Aalto-johtajat

Tämä kansakunnan huipulla toimiva 

elin päättää Aaltokansan strategisista 

painopisteistä ja sivistyksen suuntaviivoista. 

Pelin uusimmassa versiossa Aaltokansan 

ehdottomiin vahvuuksiin lukeutuu heidän 

johtajiensa myönteisyys muita ryhmiä, kuten 

opiskelijoita kohtaan, sekä johdon vahva tahto 

nostaa Aalto entistä ylivertaisemmaksi pelin 

seuraaviin versioihin.

Killat

Suhteet näihin järjestöihin ovat pelin 

voiton kannalta välttämättömiä. Suuri osa 

kansakunnan positiivisesta kehityksestä ja 

ruohonjuuritason työstä tapahtuu tämän 

ryhmän toimesta. Suosittelen erityisesti 

läheisten suhteiden ylläpitämistä muinaisista 
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kreikkalaisista polveutuviin ja hauskoihin 

Athenelaisiin, joilta kuulemma löytyy 

todella monipuolinen osaamispohja eri alojen 

leikkauspisteessä. AYY:n hallituskummina 

tulen kuluvan vuoden peleissä pyrkimään 

mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen erityisesti Athenelaisten 

kanssa.

Kylterit

Talousosaamisestaan ja rahanvainustaan 

tunnettu Aaltokansan alaryhmä on erittäin 

tärkeä osa kokonaisuutta. Pelaajan kannattaa 

löytää yhteisymmärrys kyltereiden kanssa 

sillä Midaksen kosketuksella tyhjästä 

nyhväistään kultaa ja vieläpä pidetään hauskaa 

samalla.

Taikkilaiset

Kansakunnan taiteelliset virtuoosit liikkuvat 

pienissä ryhmissä ja varmistavat Aaltokansan 

kulttuurisen ylivertaisuuden. Yhteisen kielen 

löytäminen saattaa tuottaa alussa vaikeuksia, 

mutta suosittelen jonkinlaisen kontaktin 

muodostamista tähän tärkeään ryhmään.

Yleisstrategia

AYY:n peliporukassa on tultu siihen tulokseen 

että Aaltokansan moninaisuus on sen suurin 

vahvuus. Pelin tiimellyksessä kannattaa siis 

ottaa kaikki irti kansakunnan alaryhmistä, 

jotka voivat yhdessä saada aikaan 

ihmeitä. Aaltozation peliin ei ole olemassa 

koodeja, joiden avulla tämä haastava peli 

muuttuisi hetkessä voitoksi, mutta kovalla 

työllä kaikki on mahdollista. Pelaajalta 

vaaditaankin diplomatiaa, kärsivällisyyttä 

ja, ehkä tärkeimpänä, sitä kuuluisaa pilkettä 

silmäkulmaan. Ota siis kaikki irti pelistä, joka 

loppuu usein liian aikaisin (ihanneaika noin viisi 

vuotta). Tulet varmasti nauttimaan jokaisesta 

kierroksesta ja oppimaan paljon uutta!

Voittaminen

Pelin voitto voidaan varmistaa monella eri 

tavalla, joista lyhyet kuvaukset alla:

Diplomatiavoitto – Aaltokansasta muokkautuu 

monipuolinen kokonaisuus, jonka on 

enemmän kuin osiensa summa. Tämä vaatii 

yhtenäisyyttä, mutta toisaalta eri ryhmien 
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erityispiirteiden tunnustamista.

Tieteellinen voitto – Tieteellinen voitto 

saavutetaan tähtäämällä maailmanluokkaan niin 

sekä opetuksessa että tutkimuksessa, jotka 

tukevat toisiaan.

Kulttuurillinen voitto – Kulttuurillinen voitto 

tarkoittaa Aaltokulttuurin muodostumista 

osaksi sen yhteisöä. Ei poissulje alakulttuurien 

elinvoimaista jatkumista hamaan 

tulevaisuuteen.

Aikavoitto – Aikavoitto saavutetaan 

odottamalla kädet taskuissa, josko 

yhdistyneet kansakunnat (OKM) vaikka 

yhdistäisi kaikki Suomen yliopistot yhteen. Ei 

suositella ja sitä paitsi todella leimiä.

Sotavoitto – Haastetaan kaikki oikeuteen, 

koko ajan ja ainoat oikeat voittajat löytyvät 

Pykälästä. Kenelläkään ei ole hauskaa ja kaikki 

muut paitsi edustajisto siirtyvät pelaamaan 

pajatsoa läheisimmälle Teboilille.

Lopuksi

Aalto tuo vanhaan tuttuun peliin paljon uutta. 

Kandiuudistus tulee ja muuttaa rakenteita, 

mutta onneksi näyttäisi siltä että uudistuksen 

suunta on oikea. Poikkitieteellisyys 

toivottavasti lisääntyy ja Aalto alkaa 

pikku hiljaa täyttää sille asetettuja suuria 

odotuksia. Olen hallituskummina täällä teitä 

varten, jotta informaatio AYY:n ja Aallon 

tasolta saavuttaisi rivipelaajan. Mikäli 

jokin hiertää, olen teidän käytettävissänne. 

Moikkaillaan kun nähdään, teillä on upea kilta!

Terveisin,

Hallituskumminne Arjo Laukia

arjo.laukia@ayy.fi

Allekirjoittanut on innoissaan uudesta Aalto-
zationista ja toivottaa kaikille sekä positiivi-
sia että ennakkoluulottomia pelihetkiä, vaikkei 
olekaan Civilization –peliin koskaan koskenut-
kaan… paitsi ehkä kerran, kännissä ja läpällä.

!
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“Miksi vuosi 1648 oli tärkeä? Noh, eikö täällä ole yhtään sotahullua paikalla!”

“Haluton ihminen on pyyteetön ihminen - Jos sulla on haluja, sä oot taas kusessa”

“Tästä päästään helposti singulariteettiin, mutta ei mennä siihen nyt”

“Se on semmonen psykiatri, joka onneksi on jo kuollut.”

“Miksi helvetissä te täällä istutte? Voisitte olla tekemässä jotain muutakin, elää” 

“Tykkään tanssijoista, niillä on hyvät jalat. Ai niin, mähän seurustelenkin tanssijan kanssa!” 

“Ei mennä sinne, me joudutaan kuseen.”

“Siis pointti on tässä se, et nää on kaikki sekasin.” 

“On olemassa tuhat ja yksi tapaa pyyhkiä kissalla pöytä.”

“Lihaa sisään. Makkaraa ulos.” 

“Mites tää ranskalainen homo, Michel Foucault? Niin, se kuoli AIDSiin”

- Vesa Kantola
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Teksti: Otso Hannula

Millainen aaltolainen olisi ilman haalareita ja keskiolutta? Kuka haluaa opiskella palovaarallisen 

tehdasrakennuksen kattokerroksessa? Saadakseen vastauksia näihin kysymyksiin Kukka vaelsi 

Kipsarin hämyisiin tunnelmiin juttelemaan kahdelle aktiiviselle teollisen muotoilun fuksille, 

Tuukka Pykäläiselle ja Marja Ojalalle.

Taiteilijaelamaa

Terkkui 
Taikista!
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Kuinka hyvin koet edustavasi ”geneeristä taik-
kilaista”?

Tuukka: Hyvin vähän.

Marja: 40%

Jos olisit teekkari, mikä teekkari olisit?

Tuukka: Info tai tuta, sain paikan infolta, 

mutta TM (teollinen muotoilu) vaikutti 

kovemmalta jutulta.

Marja: Varmaan arkkari.

Millainen eläin taikkilainen on?

Tuukka: Pässi – se on itsepäinen ja lyö välillä 

päätään kunnolla seinään.

Marja: Myyrä – se vetäytyy yksin maan koloon 

ja puskee eteenpäin pää edellä.

Onko olemassa ”ikuisia taikkilaisia”?

Marja: Taikilla ei ole mitään suoranaista 

3m:ää, mutta suuri osa tunnetuista 

taiteilijoista ei ole koskaan valmistunut ja 

alumneina on vanhoja opintoja päättämättömiä 

muotoilijoita, jotka myös opettavat itse 

koululla.

Miksi taikkilaisilla ei ole haalareita? Onko 
olemassa jotain vastaavaa?

Marja: Kuulemma on sellainen pinssi. 

”Haalarien edustamat asiat” eivät sovi tänne 

historiasyistä. Vaikka Taikissa ollaan luovia ja 

edelläkävijöitä, on meilläkin paljon perinnettä 

ja historiataakkaa. Haalari tekee massaksi, 

siksi pinssi.

Ratkaiseeko taiteilija ongelmia?

Tuukka: Tavallaan kyllä, taiteilijan työ on 

ongelmanratkaisua.

Marja: Yrityksen sisällä taiteilijan työ ei aina 

näy. Taiteilijan näkemyksen toteuttaminen 

vaatii yritykseltä riskinottoa. Vaikka 

ratkaisu olisi hyvä, siltä koetaan puuttuvan 

uskottavuus, koska idean takana ei ole 

insinööriä tai kauppatieteilijää.

Työ, työ, työ. Mikä on taikkilaisen ”oman alan 
työtä”?

Tuukka: TM:ltä valmistunut voi tehdä 

kaikkea mainosalalta muotiluun, tuotteisiin, 

konseptointiin, mallinnukseen ja 
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yritystrategiaan saakka.
Millainen on Taikin opettaja?

Marja: Kurssien ja töiden aikataulut eivät pidä 

ja olen melkein joutunut vaihtamaan lentoja 

aikataulumokan vuoksi. Pedagogisesti opetus 

on yllättävän hyvää ja TM:n opettajat ovat 

hyviä vaikka muista laitoksista on vaikea sanoa 

mitään.

Tuukka: Opettaja ei ole ainakaan hirveän 

täsmällinen, mutta usein helvetin kiinnostunut 

omasta asiastaan.

Laulukin menee: ”Infolla opiskellaan kaikkea”, 
kuvaviestintää ja estetiikkaa mukaan lukien. 
Olisiko Taikissa rako tekniikkaa ja taloutta 
ymmärtävälle taiteilijalle?

Marja ja Tuukka: TM on olemassa olevista 

aloista lähimpänä tätä ja Aalto-yliopiston 

suurimman potentiaalin ala. Osa muotoilijoista 

käy kursseja muissa korkeakouluissa ja sopivia 

yhteisiä alueita kuten IDBM löytyy. Muita 

monialaisia	ohjelmia	ovat	media	ja	graafinen	

suunnittelu.

Otaniemeen, yay or nay?

Marja ja Tuukka: Mielipiteet vaihtelevat. 

Realistista enemmistömielipidettä on vaikeaa 

saada, sillä useimmat ovat hiljaa, loput 

huutavat. Myös osastojen välillä on eroja 

suhtautumisessa. Ennen kaikkea keskustelua 

leimaa vahva vastustus vähin perustein. 

TOKYOn kyselyn perusteella 90 % oli 

muuttoa vastaan, mutta on epäselvää keiltä 

todellisuudessa kysyttiin. Koulumatka 

Espooseen pelottaa jo siksi, että 

asuminen on ajateltu Arabiaa 

silmälläpitäen ja täällä on mahdollisuus 

asua koulu vieressä.

Loppusanoja?

Terkkui taikist!
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Teollinen muotoilu hyvin design-

henkinen taideala, josta voi valmistua 

graafikosta	yritysstrategiaan	tai	

käyttöliittymäsuunnitteluun.  Modernia 

ongelmankatkaisua henkivä koulutusohjelma 

antaa eväitä kaikenlaiseen muotoiluun 

pajatyöskentelystä abstraktiin ajatteluun 

tai vaikka tuotannon prototypointiin. 

Nykyään perinteinen lusikanmuotoilu 

on jäämässä vähemmälle painolle ja ala 

tietoteknistyy kuten kaikki muutkin. 

Ergonomian ja käyttöliittymäsuunnittelun 

rinnalle tulee uusia alueita kuten 

palvelusuunnittelu. Kandivaiheessa 

opiskellaan yleissivistävien taideaineiden 

lisäksi monipuolisesti suunnittelua ja 

muotoilua kaksi- ja kolmiulotteisesti, 

käsin ja tietokoneavusteisesti. Eikä 

tietokonetyöskentelynkään tarvitse jäädä 

bittiavaruuteen, kiitos muotoilulafkan 

3D-printtereiden ja puupajan ylpeydenaiheen, 

viisiakselisen puunjyrsijän.

Pieni sisäänotto mahdollistaa intensiivisen 

opiskelun, jossa viettää helposti päiviäkin 

putkeen osastolla. Kullekin vuosikurssille 

on varattu oma lounge-henkinen työtila, 

joka pursuaa piirroksia ja puolivalmiita 

prototyyppejä. Osaston tyylikkäästä 

kahvinurkasta saa joka kuukausi ilmaisia 

espressoja niin kauan kuin kahvia riittää 

ja viitsii tehdä, mutta labyrintinomaiseen 

rakennukseen on jemmattu useampikin 

ruokala kahvioineen. Arabian rakennus on 

kaikesta huolimatta lumoava paikka, jossa 

joka nurkan takana on jotain ällistyttävää 

ja ihanalla tavalla keskeneräistä. Myös 

tehdasrakennukseen rakennetun koulun 

uudelleen tehdyt alueet, kuten aula ja kirjasto 

ovat upeita paikkoja moderniudessaan.

Kokemuksen perusteella Arabian kampus on 

mahtava paikka ja taikkilaiset siellä mukavia 

ja innostuneita ihmisiä. Aaltoon tarvitaan 

ehdottomasti myös taiteilijoita.

Mika ihmeen TM?



“Anteeks. Ei mun ollu tarkotus ilkeillä.”
   - Vesa Kantola

”deadline” toinen jalka 
tuolilla 

”mä en 
ymmärrä” 

ole hiljaa ja 
kuuntele 

”ihan 
oikeasti” 

masentava 
elämänviisaus 

outo sanonta suutahtaa ”mähän sanoin” 
 

”peruslähtökohta” 
asiakasta 
kohtaan 

käyttäydytään 

ette osaa, 
ette viitsi 

istuu sammakko-
asennossa 

itse keksitty 
kirosana 

haukkuu jonkun 
päin naamaa 

luento kestää 
liian pitkään 

teette tätä 
vielä 

työksenne 

vertaa 
taikkilaisiin 

 

pelottavaa 
naurua 

te ette 
ymmärrä 

”oli 
tarkoitus” 

valittaa meidän 
työmoraalista 

pyörittelee 
silmälaseja 

tulee liian 
lähelle 

muutokset ensi 
vuoden 

kurssille… 

selittää asiaan 
kuulumattomasta 

lyttää jonkun 
mielipiteen 

 

kertoo tarinan 
tutustaan 

valittaa 
pikkuasiasta 

ymmärtää 
pointin väärin 

haroo hiuksia keskeyttää haukkuu idean 
ihmettelee 
miten me 
(jotain) 

epäsiisti 
pukeutuminen 

ylistää 
luentovierasta 

 

puhuu omasta 
alastaan 

haukkuu 
epäsuorasti 

silmälasit 
otsalla 

kahvikuppi voimakas 
kirosana vaatii liikaa 

”oikeassa 
elämässä” 

’opettavainen’ 
esimerkki 

kengät ei 
ole jalassa 

 


