


PäätoimittajaltaSisällysluettelo
Päätoimittajalta 3
Otaniemen asumisen aakkoset 4
Kettutytön(pojan) tarina 6
Miten käy infon? Kandiuuistus ja muita tarinoita haudan takaa 7
Kandiuudistuksen paluu – osa 3 8
Kun Julia valitsi Kreivi Parisin 12
Athenen keittiössä 14
Mitä hallituksen kokouksissa todella tapahtuu? 16

Päätoimittaja
Otso Hannula 

Kuvaajat
Facebook ja Picasa ja Netti

Taitto
Juuso Koskinen

Muut toimittajat
Tuulia Talvio

Juuso Koskinen

Piia Näränen

Arjo Laukia

Jesse Vuolasto

Ankku Lipiäinen

Syksy kääntyy talveksi ja ensi vuoden toimijatkin on valittu. Kuten joka vuosi tähänkin mennessä, 
phuksien joukosta nousi killan urheita uusia jäseniä täyttämään toimijoiden rivejä ja valittiinpa 
Petri hallitukseenkin ajamaan killan asiaa. IV11, olette epäilemättä parasta mitä tälle killalle on 
ikinä tapahtunut, kuten jokainen teitä edeltänyt phuksipolvi on ollut.

Phuksien merkitys killan toiminnassa on uskomaton, kun sitä jää hetkeksi tarkastelemaan. Koko 
vuosi on rakennettu jatkumoksi Varaslähdöstä Wappuun (mikäli järjestetään), jonka varrelle 
mahtuu monenmoista rastiseikkailua, bileiltaa ja vuosijuhlaa, joissa kaikissa phukseilla on perin-
teen määräämät roolit. Pohdin aikoinaan onko phuksien kiireessä ja repimisessä mitään järkeä, 
kun yhteen hommaan tartuttuaan sai kuulla toisen olevan jo tulossa. Vaalikokouksen jatkot, 
Infoähky spekseineen, Phuksibileet, pahimmassa tapauksessa vielä sitsitarjoilut pisteiden toivossa 
ja jotain omaa kivaakin! Muistan yhä elävästi marssivani vuosikurssini kanssa phuksitalvenani 
pulkkailemaan, kun silloin N:ttä vuotta opiskellut infolainen moikkasi meitä reitin varrella: “Oi 
kumpa olisin phuksi ja olisi aikaa tuollaiseen.” Huusimme tottakai takaisin: “No ei meilläkään olisi 
nyt aikaa tähän, mutta menemme silti!”

Tupsun omistamiseen kuuluu phuksiuden fiilistely, mutta fiilistelyn aiheet ovat usein merki-
tyksettömiä. “Silloin tehtiin yhdessä paljon kaikkea.” “Kaikki oli samoilla kursseilla.” “Skumppakin 
maistui vielä skumpalta.” Sanon vanhoille:

Mikään ei muuttunut painaessanne lakkinne päähänne.  
Voitte yhä laskea mäkeä, 
 juoda skumppaa lakista,  

järjestää sitsejä omalle vuosikurssillenne ja  
laskea vesiliukumäkeä kurpitsan kanssa.  

Tämän te osaatte,  
olettehan sitä jo tovin harjoitelleet.

Eikun hitto, mullahan tulee N:s vuosi ensi syksynä. Pitääpä hakea äkkiä alumnijäsenyyttä ja alkaa 
jäärätä hallitusta.

Otso Hannula 
Päätoimittaja



No okei. En ole kettutyttö, enkä edes aktivisti. Mutta 
opiskelija-aktiivi? No joku saattaisi minut siihen joukkoon 
kyllä lokeroida. (Wow, mikä aasinsilta!)

En lähde erittelemään mihin kaikkeen olen itseäni sitout-
tanut, koska se nyt vain olisi kovin noloa tapauksessani. 
Koko tällä artikkelilla ei taida itse asiassa olla mitään 
pointtia. Kunhan kirjoitan ja hehkutan kuinka siistiä on olla 
aktiivi ja huijata sillä tavalla mahdollisimman olemaan tyy-
tyväinen jo nakitettuun virkaansa. Muut voinevat fiilistellä 
mukana.

Paitsi! Eihän minun tarvitse huijata ketään, koska vuonna 
2010 pääsin toteuttamaan itseäni Athenen isäntänä. 
ELI juu, lähdettiin hyvin hienon taloustiete-
lijän ja vapaaherra Ilkka Salmisen kanssa 
phukseina yhteen työläimmistä viroista.
Mitä me siis käytännössä sekoiltiin? No 
kevät oli toki aika hämärän peitos-
sa, kun piti aloittaa järjestämään 
tapahtumia, joissa ei itse edes 
ollut ehtinyt käymään. Nämä 
oli helppo ratkaista sillä, että 
vanhat kertoivat ja loput 
keksittiin itse ja olimme 
kuuntelematta muita 
:) Mutta oli sau-
nailtoja, sitsejä ja 
ties minkälaisia 
bileitä. Syksyn 
tullen alkoi 
kokemus jo 
painaa, joten 
uusia haasteita otettiin 
vastaan kehittämällä uusia 
bileitä! Luulitteko Haalarisitsien 
olleen vanhakin perinne? Guess again, 
ja itse ainakin jo innolla odotan AA-kerhon 2. 
vuosijuhlia! Ja hatunnosto nykyiselle hallitukselle omis-

ta uusista ja tuoreista ideoista.

Mitä tuli menetettyä? Rehellisesti todettuna menihän 
tähän hommaan aikaa osa-aikatyön verran eikä sitä 
vapaa-aikaakaan nyt liiemmin enää ollut. Saiko siitä jotain 
takaisin? Sai. Aktiivina olemisesta saattaa hyvinkin saada 
parhaimmat kaverit niin hallituksesta kuin toimikunnista 
(kuten IE-toimikunta, joka kerää kiltojen IE:t yhteen). Itse 
olen jo löytänyt tulevat bestmanit ja kummivanhemmat.  
Kokemuksiakin tuli enemmän kuin mitä olisi koskaan osan-
nut edes kuvitella vuoden alussa. 

Tämä ei tietenkään ole mikään subjektiivinen wanhan 
isännän muistelo menneistä ajoista. Lähinnä sivuntäytettä, 
mutta tsemppiä suuresti jokaiselle aloittavalle ja jatkavalle 
toimarille! Te teette killasta killan.

Kirjoittaja ei ole vieläkään oppinut mitään ja 
haki myös viime vaaleissa virkaa.

Kettutytön(pojan) tarina
Juuso Koskinen

Kandiuudistus. Mikä ihana tekosyy. Tekniikan alan kandiuu-
distuksessa koulutusohjelmien lukumäärää vähennetään 
ja uusien sisäänottoa pienennetään 30%. Tämä soppa 
hivenen muhittuaan tiivistyy meillä siihen muotoon, että 
tekniikan alan aloituspaikkoja ja kandiohjelmien lukumääriä 
halutaan vähentää Aalto-yliopiston sisällä. Tästä seuraa käy-
tännössä se, että joidenkin koulutusohjelmien olemassaolo 
nykymuodossaan lakkaa ja joitakin yhdistymisiä on väistä-
mättä edessä. Infon kohdalla tilanne vaikuttaa tällä hetkellä 
siltä, että olemme jäämässä itsenäiseksi hakukohteeksi ja 
siten koulutusohjelmaksi erillisvalintaan kuten tähänkin asti. 
Tämä ei kuitenkaan ole varmaa ennen kuin nuija laulaa 
Aallon akateemisessa komiteassa vuoden lopussa. Siihen 
asti opintovastaavan tärkein tehtävä onkin lobata infon 
säilymisen puolesta kaikenkirjavissa komiteoissa, valmistelu-
työryhmissä ja lautakunnissa, joita ilman tällaista muutosta 
ei tietenkään ikinä saataisi tehtyä.

Infon säilyminen itsenäisenä koulutusohjelmana tuo muka-
naan kuitenkin moninaisia haasteita. Tähän vaikuttaa ennen 
kaikkea se, että muihin koulutusohjelmiin korkeakoulum-
me sisällä ollaan tuomassa sellaisia muutoksia opetuk-
sen sisältöön, jotka tuovat niitä lähemmäksi infoa. Tästä 
puhutaan myös Arjon kirjoituksessa, kun kerrotaan tulossa 
olevista ryhmätyöhön keskittyvistä ja käytännönläheisistä 
projektikursseista. ”Peruskoulussa” tämä ajatus on kehitty-
nyt sellaiseen suuntaan, että infolla hyviksi havaittuja asioita 
kuten pienryhmäopetusta (PBL), liikkuvuutta ja suurta 
valinnaisuutta esimerkiksi sivuaineen valinnassa halutaan 
tuoda myös muihin koulutusohjelmiin eli tutalle, fyssalle ja 
tikille. Infon luonteeseen kuuluu, että meillä ei rakenneta 
yhtä voimakasta osaamisaluetta, vaan pyritään antamaan 
opiskelijoille osaamista eri aloilta. Erottautumisemme 
perustuu osittain juurikin niihin asioihin, joita nyt ollaan 
tuomassa myös muihin peruskoulun koulutusohjelmiin. 
Tästä syystä nyt on erittäin hyvä hetki pohtia kunnolla sitä, 
mitkä ovat infon vahvuudet tulevaisuudessa. Tarvitseeko 
infon uusia esimerkiksi pääaineitaan? Pitäisikö infon iden-

titeettiä miettiä uudestaan? Kun muut koulutusohjelmat 
lähestyvät infoa, pitäisikö infon muuntautua aalto-suuntau-
tuneemmaksi koulutusohjelmaksi, johon kuuluisi pakollise-
na esimerkiksi kursseja TaiK:sta tai kauppikselta?

Tämä työ on juuri käynnistymässä, joten jos asiaan vai-
kuttaminen vähääkään kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti 
tulla mukaan infon omaan valmisteluryhmään (meiliä vaan 
allekirjoittaneelle tai hihasta kiinni Olkkarilla). Tähän liittyy 
myös Olkkarilla nähty ”Info 2.0” –käsitekartta: infon nimi ei 
nykyisellään ole kovin kuvaava, ja Aalto halunnee jatkossa, 
että sen koulutusohjelmien nimet kuvaavat aidosti niiden 
sisältöjä. Voi siis olla ihan hyvä ehdottaa infolle fiksua nimeä 
muun myllerryksen lomassa. Tässä asiassa ja koko kandiuu-
distuksessa päätöksiä ei kannata jäädä odottelemaan, vaan 
ne kannattaa tulla tekemään!

Miten käy infon? Kandiuuistus ja 
muita tarinoita haudan takaa

Piia Näränen



2013 se tulee! Mielenkiintoinen, radikaali ja ehkä pelotta-
vakin kandiuudistus nimittäin. Tulevaa uudistusta valmiste-
levan ryhmän jäsenenä olen nähnyt läheltä, mitä tuleman 
pitää ja uskon että lähes tarkalleen kahden vuoden päästä 
opiskelijoilla on aihetta juhliin – ei hautajaisiin. Miksi? Mi-
näpä kerron ja toivon että kuuntelette, koska se koskettaa 
valtaosaa teistä olennaisesti.

Kandiuudistus, siis hä?

Aikanaan TKK:lla pariinkin kertaan hyväksi yritykseksi jäänyt 
tekniikan kandin täysremontti on Aallon myötä vihdoin 
totta. Uudistus ei tällä kertaa toivottavasti jää kosmeet-
tiseksi vaan vanhoja rakenteita heitetään romukoppaan 
urakalla, jotta opiskelusta tulisi joustavampaa ja joutu-
vampaa. Uudistuksen taustalta löytyy moniakin epäkohtia, 
joista esimerkiksi yltiösekava moduulirakenne, ensim-
mäisen vuoden matematiikkatyrmäys ja opintojen huono 
eteneminen lienevät monille omakohtaisesti tuttuja. Jotta 
näihin ja moniin muihin ongelmiin saataisiin ratkaisu, on 
uuden tutkintorakenteen suunnittelussa lähdetty puhtaalta 
pöydältä. Valmistelutyössä on pyritty miettimään uutta 
tutkintorakennetta mm. rakenteen, osaamistavoitteiden, 
johtamisen, hakukohteiden sekä liikkuvuuden näkökulmista. 
Tulossa on siis ns. iso jytky, jossa on paljon potentiaalia.

Uudistuksen valmistelu on lähtenyt kohtalaisen hyvin 
käyntiin. Yliopistomaailmassa ennenkuulumattomaan kon-
sensukseen on tähän mennessä päästy ainakin tutkinnon 
rakenteen pääpiirteistä sekä projektin etenemisen aika-
taulusta. Näin opiskelijan näkökulmasta on ollut ilo nähdä, 
kuinka rakennehahmotelmissa on jatkuvasti kiinnitetty 
huomiota tutkinnon joustavuuteen ja liikkuvuuteen liitty-
viin kysymyksiin. Miltäs kuulostaisivat esimerkiksi seuraavat 
- hyvinkin todennäköiset - skenaariot? 

Koulutusohjelman vaihto onnistuu helposti ilman uusia 
pääsykokeita.

Matematiikan opinnot ovat jakautuneet tasaisesti kolmelle 

vuodelle.

Ryhmätyöhön keskittyviä ja käytännönläheisiä projektikurs-
seja leivotaan tutkintoon sisään.

Kaikkea ei vielä ole täysin lyöty lukkoon ja keskusteluissa 
on ollut esillä muun muassa ajatus ”avoimesta linjas-
ta”, jolle päässeellä opiskelijalla olisi vielä huomattavasti 
suuremmat mahdollisuudet vaikuttaa opintoihinsa. Palaset 
kuitenkin loksahtelevat yksi kerrallaan ja vinhaa vauhtia 
paikalleen.

Juna rullaa vauhdilla, haluatko kyytiin?

Kandiuudistus pistettiin kunnolla liikkeelle kevään loppu-
puolella, kun sitä valmistelemaan perustettiin työryhmä, 
jossa on edustajia niin tekniikan korkeakouluista (profes-
soreita ja suunnittelijoita), opetuksen kehitysyksiköstä kuin 
AYY:ltäkin (allekirjoittanut). Valmistelutyön vauhti kiihtyy 
koko ajan, sillä 2013 saapuu todella pian. Todellinen uudis-
tuksen toteutustyö tehdään korkeakouluissa, joten yhtei-
sistä pelisäännöistä on päätettävä jo tänä syksynä. Oman 
mausteensa soppaan tuo samaan aikaan toteutettava 
kauppakorkeakoulun kandiuudistus, jonka kanssa täytyy 
varmistaa yhteensopivuus liikkuvuuden mahdollistamiseksi.

Haluatko vaikuttaa opintojesi tulevaisuuteen? Syksyllä 
päätettäviin yleisiin suuntaviivoihin pääset vaikuttamaan 
esimerkiksi saapumalla lokakuun ensimmäisellä viikolla 
järjestettävään kandiuudistuksen kick-off –tilaisuuteen, 
josta lisäinfoa tulee myöhemmin. Myös allekirjoittanut tai 
korkeakoulujen vastuuprofessorit voivat vastailla kysymyk-
siinne tai ottaa kommenttejanne vastaan. Vastuuprofesso-
reina toimivat Eero Eloranta (Perustieteiden koulu), Keijo 
Nikoskinen (Sähkötekniikan koulu), Juha Paavola (Insinöö-
ritieteiden koulu) ja Tapani Vuorinen (Kemian tekniikan 
koulu).

Ensi vuoden puolella valmistelutyö siirtyy korkeakouluihin, 
jonka jälkeen opiskelijoita varmasti tarvitaan detaljitason 
yksityiskohtien hiomiseen ja uusien ideoiden kehittämi-
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seen. Kiltasi opintovastaava sekä koulutusohjelmien opin-
tojen suunnittelijat ovat siinä vaiheessa parhaiten perillä 
siitä missä mennään. Yhteisön osallistuminen valmistelutyö-
hön on keskeinen komponentti uudistuksen onnistumises-
sa, joten hyppää kyytiin. Juna ei vielä ole mennyt!

Mitä tapahtuu killoille?

Kiltojen tulevaisuus kulkee vahvasti käsi kädessä hakukoh-
teiden määrän kanssa. Nykyisellään kiltatoiminta rakentuu 
vahvasti tiettyyn koulutusohjelmaan päässeiden uusien 
opiskelijoiden ympärille. Yhteisistä kandiohjelmista pu-
huttaessa ja huhujen kierrellessä osa killoista on, osittain 
aiheestakin, pelännyt tulevaisuutensa puolesta. Nämä pelot 
ovat osittain turhia, sillä on epätodennäköistä että tule-
vaisuudessa hakukohteina olisivat vain neljä korkeakoulua 
geneerisine kandiohjelmineen. Ensinnäkin, korkeakoulun 
yhteinen kandiohjelma ei ole sama asia kuin hakukohteet. 
On täysin mahdollista että yhteinen kandiohjelma tar-
koittaa vain osittain yhteisiä opintoja, joiden rinnalla eri 
hakukohteiden opiskelijat kävisivät oman aineensa eri-
tyisopintoja. Toiseksi, Aallossa ymmärretään että monella 
koulutusohjelmalla on brändiarvoa, jolla saadaan erittäin 
kyvykkäitä opiskelijoita, ja jotka kannattaa siksi pitää erillisi-
nä hakukohteina.

Toisaalta on myös totta että hakukohteiden määrä tulee 
todennäköisesti putoamaan nykyisestä jonkin verran. Tämä 
saattaa vaikuttaa joidenkin kiltojen toimintaan, mutta vielä 
on aikaista sanoa missä hakukohteiden yhdistämistä tullaan 
tekemään. Hakukohteiden määrä on osittain kansallisen 
tason päätös, joten emme työryhmässä tähän voi kovin-
kaan paljon vaikuttaa. Hakukohteita miettivän työryhmän 
lausunnon kuulemme syyskuun loppupuolella, jolloin 
itsekin olen viisaampi. Tulevat hakukohteet saattavat tuoda 
muutoksia joidenkin kiltojen toimintaan, mutta vanhan 
sanonnan uhallakin voisin väittää että aina vanhassa vara 
ei ole parempi. Uudistuksen kokonaisvaikutus opiskelijalle 
tulee siis olemaan positiivinen. Jos vaakakupissa painavat 
sujuvampi, vähemmän kuormittava, Aalto -liikkuvuuden 
mahdollistava ja enemmän vapaita opintoja sisältävä tut-
kinto tai toisaalta kiltojen roolin pysyminen täysin samana 
hamaan tulevaisuuteen, kumman sinä valitsisit?

Summa summarum

Kandiuudistus tulee ja rytäkällä. Suunnittelu on jo pitkällä, 
mutta vasta uudistuksen toteutuksessa punnitaan, saadaan-
ko sen potentiaalista kaikki irti. Tulemme tekemään kaik-
kemme ettei uudistus pysähdy hallinnolliseen vastarintaan, 
systeemin jäykkyyteen tai jää muuten vain puolitiehen. 
Opetuksen sisältö ei myöskään saa jäädä rakenteellisen 
palikkaleikin varjoon. Muutos koskettaa kaikkia ja saattaa 
vaatia sopeutumista killoilta, mutta opiskelijalle nettovaiku-
tus tulee olemaan positiivinen – vaikkakin sen nyt takaa jo 
moduulirakenteen poistuminen…

Terveisiä koulutuspolitiikan ihmemaailmasta,

Arjo Laukia

arjo.laukia@ayy.fi

Allekirjoittanut toimii AYY:n hallituksen koulutuspoliittisena 
vastaavana ja on erityisesti vastuussa Aalto-yliopistosta ja 
tulevasta kandiuudistuksesta. Näiden lisäksi hän on Aalto-op-
timisti ja innoissaan siitä että opiskelijan elämään on tulossa 
konkreettisia parannuksia.



Lounasta lauantaisin
Tarjoamme lounasta Dipolin Cantinassa  
lauantaisin klo 11.00 alkaen.
Buffet-lounas 7,20 €
Pizzalounas 7,40 €

Tunnelmallisessa Cantinassa voit  
herkutella Otaniemen parhailla  
pizzoilla – hyvällä meiningillä höystettynä.  
Cantinassa myös A-oikeudet ja à la carte -lista. 

Olemme avoinna ma-to klo 11.00-24.00, 
pe klo 11.00-02.00 ja lauantaisin klo 11.00-24.00.

Olen jo pidemmän aikaa pohtinut, miksei Athenella ja 
meitä koulutuksellisesti vähintäänkin toisiksi lähimpänä 
olevalla Tietokillalla ole yhteisiä tapahtumia. Asiaan on 
erilaisia näkemyksiä muun muassa siitä kuinka tikkiläiset on 
tylsiä, epäsosiaalisia nörttejä, jotka ei kiinnosta värikäshou-
suisia athenelaisia siihen kuinka athenelaiset on nihkeitä, 
hiekka(myrsky)isia(/ä) ja liian ylpeitä edes puhuakseenkaan 
tietoteekkarille. Päätin, että on selvitettävä vähän tarkem-
min mistä eripura johtuu ja juttelin muutaman tikkiläisten 
ja yhden Athenelle TiKiltä vaihtaneen kanssa.

Lukijaystävällisesti säästän kaikkien aikaa ja paljastan tu-
lokset alkuun; syytä kirveiden teroittelulle ei ole, nykyiset 
toimijat eivät enää tiedä mistä eripura sai alkunsa. Toisaalta 
tikkiläisten ja athenelaisten välillä on ratkaisevia luonne-
eroja; ekstroverttien athenelaisten ei ehkä ole helpoin tulla 
tikkiläisen kanssa toimeen ja yhteinen rajapinta on tieto-
tekniikassa, josta geneerinen infolainen ei kuitenkaan ole 
intohimoisen kiinnostunut.

Mietiskelin tikkiläisten kanssa, ettei periaatteessa ole 
mitään syytä, miksei järjestettäisi jotain yhteistä hupia. Par-
haiten sopisivat ”urheilu”tapahtumat, ekskursiot, kulttuuri-
jutut, peli-illat (lauta-, retro-, konsoli-), maistelut. Tietokillan 
hallituksen kanssa päätimmekin jo, että ensi vuoden alkuun 
järjestetään jotain yhteistä. Ihan vaan protip pian valittaville 
uusille toimijoille.

Tulevaisuuden kannalta yhteisten traditioiden luonti ja 
vanhojen unohtamatta jättäminen (voi kyykkä sentään!) 
on mielestäni tärkeää. Pienellä varauksella. Väkisin voi olla 
kivaa, mutta ei se loppujenlopuksi ihan niiiiin kivaa ole. 
Korkeitaan samalla tavalla kuin väKIVAlta(inen dokaami-
nen). Mutta vakavissaan, työelämän kannalta saattaa olla 
hyödyllistä tuntea hiukan paremmin toisiamme.

Leikkimielisesti tarkistin tikkiläisiltä, että eikö ne ”juo ihan 
vitusti kaljaa aina”.. mutta kuka nyt ei joisi sitä kaljaa?

 Athenelaisten mielipiteitä analysoidessa päädyin 
sellaiseen kuvaan, että olemme enemmän bisnessuuntau-
tuneita ja meillä on muutenkin eri mielenkiinnon kohteet. 
Erinäisten yksittäisten tikkiläisten kanssa athenelainen tulee 
mainiosti toimeen, kuitenkin jokin joukkona ei vaan ns. 
natsaa. Käsittääkseni ilmiö on kaksisuuntainen.

Yhteisiä tapahtumia voisi siis olla, mutta niiden markkinoin-
tiin ja osallistujien löytäminen ei ole ihan triviaalia. Athene-
laisten puolelta varmasti tikkiläisten kanssa järjestettävät 
sitsit saisivat huomattavasti niukemman yleisöryntäyksen 
kuin rakkaiden epäteekkareidemme arkkareiden kanssa 
järjestettävät. Itse jään innolla odottamaan aiheesta synty-
vää keskustelua, joka toivottavasti etenee hiukan pidem-
mälle kuin kuollut vauva.

Vielä erään tikkiläisen mukaansa kiltojen välinen suhde ei 
ole koskaan oikein toiminut ja se on riippunut hyvin paljon 
hallituksista ja siellä yksilötasolla ihmisistä. Keskustelun aika-
na todettiin, että kyllä ekstrovertti tikkiläinen on edelleen 
introvertti, eikä homma oikein natsaa. Ja joukkojen kanssa 
kun ollaan tekemisissä, mukaan mahtuu hyvien tyyppien 
lisäksi useampi epämiellyttävä kaveri. Etteikö siis tikkiläinen-
kään tykkää tikkiläisistä?

Joka tapauksessa, jos tilanteeseen halutaan muutos, sen on 
lähdettävä aluksi hallitusten välisestä toiminnasta. Jos se 
näiden kahden pienemmän joukon välillä saadaan toimi-
maan, voi ehkä yrittää kuvitella että homma voisi toimia 
suuremmallakin mittakaavalla.

Kirjoittaja lukee pääaineenaan Mediaa ja sivuaineenaan 
Tietotekniikkaa.

Kun Julia valitsi Kreivi Parisin
Anastasia Lipiäinen



Voimaa heti aamusta - Tattaripuuro
Aamiaisen nauttiminen on tärkeää erityisesti silloin, 
kun urheilee aktiivisesti. Hyvä vaihtoehto perinteiselle 
kaurapuurolle on tattarista valmistettu tuorepuuro. Tat-
tari on täydellinen proteiini, joka sisältää mm. kalsiumia, 
rautaa, kaliumia ja magnesiumia. Se sopii myös glutee-
nittomana keliaakikoille. 

1 annos  
2 dl luonnonjugurttia 
1 dl tattarisuurimoita 
(kuivattuja hedelmiä) 
marjoja tai hedelmiä

Sekoita illalla tattarisuurimot ja kuivatut hedelmät 
jugurttiin ja laita yöksi jääkaappiin. Lisää aamulla makusi 
mukaan marjoja ja hunajaa. Nam!

Kreikkalainen tuulahdus - Hummus
Tämä on superhyvä tahna leivälle, dippinä, salaatteihin 
ja wrappeihin. Ja tulee edullisemmaksi kuin juuston, 
leikkeleiden ja muiden härpäkkeiden hankinta!

Purkki kikherneitä  
Puolikkaan sitruunan mehu 

½ - 1 dl oliiviöljyä 
liraus vettä 

pari valkosipulinkynttä 
suolaa, mustapippuria, kuivattuja yrttejä

Survaise ainekset sauvasekoittimella sekaisin, lisää 
mausteet ja nauti! 

Vinkki: Tahnaan sopii myös muut pavut, kokeile roh-
keasti eri lajeja!

Athenen keittiössä
Tuulia Talvio

Athenea pidetään sotataidon, tiedon ja viisauden jumalattarena, joka johti joukkonsa voittoon huiman älykkyytensä 
avulla. Athenen aivot kuluttivat varmasti paljon energiaa, jonka vuoksi hänen tarvitsi syödä ravitsevaa ja herkullista ruo-
kaa. Athenen vinkkejä noudattamalla sujuvat strategioiden suunnittelut kuin itsestään! Lisäksi näin syksyn, kylmyyden ja 
pimeyden tullen on järkevää syödä hyvin ja kokeilla jotakin uutta Amican jumalattaren keitosten rinnalle. Tässä muutama 
resepti, joka on helppo valmistaa eikä kukkarokaan joudu hirmuisen sotaretken kohteeksi.

Lämmintä ja mausteista - Linssikeitto
Helppoa, edullista ja maukasta. Tee iso satsi kerralla ja 
lämmitä nälän ja kylmyyden iskiessä.

4 annosta 
1 sipuli  

2 porkkanaa  
2 valkosipulin kynttä 

5 dl kasvislientä 
purkki tomaattimurskaa 
2-3 dl punaisia linssejä 

1 tl juustokuminaa 
mustapippuria, cayennenpippuria 

chiliä tms makusi mukaan

Kuullota sipuli- ja porkkanaviipaleet kattilassa ja heitä 
mukaan valkosipuli. Lisää kasvisliemi, tomaattimurska, 
mausteet ja linssit. Anna kiehua noin 20 minuuttia. 
Tarkista maku ja lisää tarvittaessa mausteita. Nauti!

Vinkki: Jos teet hyvin tulista keittoa, laita annoksen 
päälle pari ruokalusikallista turkkilaista jugurttia ja 
tuoretta korianteria. Raikastaa mukavasti.

Virkistystä päivään – Minttuinen marjasmoothie
Piristävä välipala ja testatusti hyvä päänsäryn lievittäjä.

1 annos  
Banaani 

200g marjoja 
kiiwi 

liraus vettä tai mehua 
ruukku minttua

Heitä ainekset blenderiin / johonkin vatkaimeen ja 
nauti. Jos et omista mitään sähköistä sekoitusvälinettä, 
pilko ainekset kulhoon ja napostele sellaisenaan.

Vinkki: Voit lisätä joukkoon luonnonjugurttia jos haluat 
täyteläisemmän smoothien.



Koska valtaosa athenelaisista ei ole osallistunut hallituksen kokoukseen, kokousten todel-
liset tapahtumat saattavat olla hämärän peitossa. Killan nettisivuilla (ainakin vanhoilla) 
julkaistaan aika ajoin hallitusten kokousten pöytäkirjoja. Niiden tulkitseminen ei välttämättä 
ole kouluttamattoman mielen heiniä. Kiltatoiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi olen päät-
tänyt raottaa mystiikan verhoa ja dekryptata täysin kuvitteellisen hallituksen kokouksen 
pöytäkirjan sisältöä.

Informaatioverkostojen kilta Athene ry 25/2011 
Hallituksen kokous

Aika: 22.11.2011 klo 08.00 
Paikka: A106, T-talo

Paikalla:  
Anastasia Lipiäinen (Puheenjohtaja) 
Tommi Simell (Sihteeri) 
Antti Häkkinen (Rahastonhoitaja) 
Lotta Ahonen (Emäntä) 
Ville Airaksinen (Isäntä) 
Johannes Raunio (Ulkoneuvos) (Saapui kohdassa 5) (Poistui kohdassa 
11.1) 
Pekka Siika-aho (Phuksikapteeni) (Saapui kohdassa 7.2) 
Otso Hannula (Mediavastaava) (Saapui kohdassa 13.1) (Poistui koh-
dassa 13.1)

Poissa:  
Joel Mertanen (Yrityssuhdevastaava) 
Piia Näränen (Opintovastaava)

 
1. Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 08.20.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Mitä hallituksen kokouksissa 
todella tapahtuu? 3. Pöytäkirjantarkastajien valinta  

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi  Lotta ja Antti.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen  
Lisättiin esityslistaan (Liite 1) kohdat 8.1 Infoähky ja 8.2 Phuksicruise sekä siirrettiin 
seuraavia kohtia vastaavasti eteenpäin Pekan puhelun perusteella.Hyväksyttiin esityslista 
kokouksen työjärjestykseksi muutosten jälkeen.

5. Ilmoitusasiat 
Johannes saapui kello 08.22. 
Antti ilmoitti, että ollaan saatu postissa muiden kiltojen kiltalehtiä.

6. Mitä kuuluu? –kierros 
Kaikkia tuntui väsyttävän. Anastasiaa ärsytti vähän. 

7. Talous- ja hallintoasiat 
    1. Hyväksyttävät laskut  
* Infoähkyn juhlatila tarjoiluineen ja lisälaskuineen, Finladia-talo Oy, 1800€ + 2000€ + 50€ 
* Infoähkyn orkesteri, RSO, 15 000€ 
* Infoähkyn taksit, Anastasia Lipiäinen, 300€ 
* Infoähkyn printtituotteet, Redfina, 300€ 
* Kokoustarjoilut, Antti Häkkinen, 5€ 
Hyväksyttiin laskut.

    2. Gongin korjaus 
Pekka saapui 08.34. 
Gongin jalusta on saatu taas hajalle edellisten sitsien päätteeksi. Ville lupasi hoitaa asian 
kuntoon. 
Gongi korjaantuu ennemmin tai myöhemmin.

    3. Olkkari 
Musta lista on täyttänyt koko tussitaulun ja tiskipöytä on täynnä tiskaamattomia kuppeja 
ja muita astioita mm. kaksi (2) ruukkuja. Olkkarin sohvien päälliset ovat hajonneet lopullis-
esti ja toinen sohvista on kadonnut kokonaan. Päätettiin nakittaa OLOtäti Tiina tekemään 
asialle jotain.

    4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Sovittiin, että pöytäkirjat tarkastetaan ja niihin tehdään tarvittavat muutokset viimeiseen 
kokoukseen mennessä. Pöytäkirjat allekirjoitetaan viimeisessä kokouksessa.

Taas aamukokous, ei 

jumalauta!
Yllättävää, että puolet hallituksesta 

on myöhässä.

Niitä, jotka olivat ”ajoissa” joudut-

tiin odottelemaan ennen kuin paikalle 

saapui laillisuuteen vaadittava määrä 

hallituslaisia. Kokous aloitettiin vain 

20 min myöhässä.

Pekka ei ollut viitsinyt täyttää 
taaskaan esityslistaa etukäteen.

Meiltähän ei kiltalehteä ole het-
keen ilmestynyt. Vittuilu meni vain 
hukkaan kun Otso ei ole paikalla.

Kas kun väsytti, kun kokoustetaan 
käsittämättömän aikasin. Ja ärsytti 
mukamas vain ”vähän”.

Jahas. Taas on mälläilty oikein 
urakalla vuosijuhlissa.

Kyllähän gongi pitää 
kerran vuodessa rikkoa. 
Hoidettaneen mahdollisesti 
tammikuussa tämä. Jos 
jaksaa

Taas siellä on raavittu ruukkua ja nussittu 

sohvat piloille.

Yeah right! Ketä kiinnostaa?



8. Phuksiasiat

    1. Infoähky 
Phuksit olivat töissä ja ilman heitä juhlat eivät olisi olleet sen näköiset. Pekka keskustelee 
vielä phuksien kanssa jatkojen hämmennyksestä. Kaiken kaikkiaan uusien phuksipalleroiden 
toimintaan ollaan tyytyväisiä.

    2. Phuksicruise 
Tulee suunnitellusti ja valvojiakin näyttäisi olevan riittävästi.

    3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta. 

9. Tapahtumat

    1. AA-sitsit 17.11. 
Tapahtuma oli jälleen kerran menestys, molemmat osapuolet viihtyivät toistensa seurassa. 
Sitsit olivat railakkaat, mutta ne pysyivät silti hyvin kasassa. Järjestettyjä jatkoja ei pidetty, 
osa saattoi mennä baariin.

    2. Geneerinen saunailta 21.11. 
Tapahtuma sujui oletetun mukaisesti.

    3. Pikkujoulut 1.12. 
Suunnittelut on aloitettu, paikalle on tulossa mm. pukki ja muita perinteisiä.

    6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta.

 
10. Ulkosuhteet

    1. Vuosijuhla  
Vuosijuhlat olivat ja menivät. Menestys oli odotusten mukainen.

    2. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta.

11. Opintoasiat

    1. Mitä tuli tehtyä? 
Johannes poistui 08.57.

Piia ei ole paikalla. Istunut kokouksissa koko edellisen viikon kuulopuheiden mukaan. Kan-
diuudistus etenee Informaatioverkostojen kannalta suotuisissa merkeissä.

12. Yrityssuhteet

    1. Mitä tuli tehtyä? 
Joel ei ole paikalla, mutta vuosijuhliin järjestyneet sponssirahat ovat Joelin mailin perus-
teella pian killan tilillä.

13. Tiedotusasiat

    1. Killan uudet nettisivut  
Otso saapui 09.05. 
Otso poistui 09.05.

Killan uudet nettisivut eivät ole oletettavasti vielä valmiit.

    2. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei varmaan mitään.

14. Muut esille tulevat asiat 
Hallituksen keskuudessa tapahtui pientä liikehdintää, tilanne tulkittiin kuitenkin niin, ettei 
muita käsiteltäviä asioita ole.

15. Seuraava kokous 
Doodlataan ensi viikolle.

16. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 09.18.

Ei olla mietittykään, tehdään sama 
kuin aina ennenkin.

Kukaan ei muista mitään 

tarkempaa.

Ei kai nyt enää tarvitse mitään 

tehdä. Voikin lähtee kokouksesta 

oikeastaan jo nyt kun oma kohta on 

käsitelty.

Kukaan ei ole nähnyt Piia vuosijuh-

lien jälkeen. Hallitus epäilee, että Piia 

potee edelleenkin krapulaa..

Joku laattas taas speksin pukupussiin.

Riittävästi = ei tarvita 3m:ää.

Taas muodostui pariskuntia –huoh. IE oli ovelasti 
”järkännyt” baarijatkot.

Ketään ei 
ilmaantunut 
paikalle.

Eipä tietenkään…

Epäilysten mukaan Joel on karannut sponssiraho-
jen kanssa Bahamalle. Antti on yrittänyt tavoittaa 
Joelia jo kahden viikon ajan.

Oven avatessaan Otso kuuli sanat ”killan uudet nettisivut” ja päätti pois-tua paikalta.

Kukaan ei kehdannut sanoa puheen-
johtajalle, että voisi relata. Nuijan 
paukutus sattuu korviin.

Liian aikaista miettiä tulevaa viikkoa. Siirettiin päätöksenteko jatkoon. Eikä kukaan olisi enää kestänyt olla samassa tilassa riehuvan psykopaatin kanssa.



Global Internship

To learn more about our work, 
people, and career options visit 
www.mckinsey.fi. 

With any questions, please 
contact Mari Johansson 
mari_johansson@mckinsey.com  
or 09-61571705.

To apply, please visit 
www.mckinsey.fi and select 
Helsinki Recruiting.

Join a consulting team for 8-12 weeks. 
Work with exceptional people and learn 
from them. McKinsey’s internship gives 
you the chance to challenge yourself.  
This is not just another internship –  
it’s the start of your career!  

The program is intended for students  
with more than 100 credits. We will  
be inviting candidates to first round  
interviews already during the  
application period, which starts  
September 1. Deadline for applying  
is October 16, 2011.

Apply to the Global Internship  
Program for year 2012


