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Näitäkään juttuja ei kirjoitettu

Infolaiset tunnetaan käsienheiluttelusta ja siitä, että ideoita on kuin muille jakaa. Kukan toimitus
ei tosiaan ole erikoistapaus, vaan lehteä tehdessä ideoita sinkoilee eivätkä läheskään kaikki päädy
lehden sivuille asti.
Aikaisempien lehtien aikana vain toimituksen valiokaarti on päässyt nauttimaan hulvattomista
ideoista, jotka ovat painuneet kaikessa hiljaisuudessa historian hämäriin. Ehkä jotkut ideat ovat
kuitenkin toteuttamiskelpoisia ja ansaitsisivat paikan killan upean lehden sivuilla. Sen vuoksi eläköityvät päätoimittaja ja taittaja haluavatkin tarjota tuleville viranhaltijoille lahjan, kokonaisen
listallisen hienoja ja hämmentäviä ideoita!
Löytyykö alta sinua kutkuttavia otsikoita? Minkälaisilta kuvittelisit niiden toteutuksen näyttävän? Kerro kieroutunutta mieltäsi kutkuttavista asioista toimitukselle (kukka@athene.fi) 15.1.
mennessä! Parhaimmat mielikuvituksen helmet palkitaan!
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•
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Rakastuin mä XML:ään
Phukseja vituttaa ja tekevät itse paremmin
Vaatekappale, jossa painettu tekstiä / koko lehti
Eliittikumppani
Pöytäkirjojen parhaat palat
DIY Google Glass
Vesa Kantola naamari
Juopuu-teema
Origami
Pieleen meni tämäkin vuosi
10 syytä miksi Java on parempi kuin Scala
Phuksi kokeilee: Kukka – Kukka kokeilee: Phuksi
Vertailu Kallion hierontapaikoista
Kukka kokeilee: Teleurkinta
DIY penispumppu
Paperinukkesysteemi
UML:n käyttö työelämässä
Nykyinen hallitus avautuu – anonyymi kyselytutkimus
Onko kihlasormus *****magneetti?
Kuinka paljon jallua on riittävästi glögissä?
Vahingossa oikealle Marathonille. Kuka helvetti jaksaa juosta 40km darrassa?
ISOstandardit
Valmistuneen jäljillä
QR-koodit, QR-koodit -> Pietarin äänikirja, Äänikirjaerikoisuusjuttu - “Ei painokelpoinen”
Opintopistemäärä, onko mahdollista?
Phuksit kysyy, Vesa vastaa
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Mitä uudes kandis tehdään?
Kandiuudistus puhuttaa opiskelijakansaa.
Tämä phuksisyksyn täysin myllertänyt mörkö vaatii selontekoa! Kukan kovaksikeitetyn KoPo-osaston
tutkiva journalisti Karri Kopostelija otti nauhurin
käteensä ja lähti keinahdellen kandiprofessuurin
omaavan Undi Kaudistajan pakeille.

Undi pälyili minua prameasta nahkaistuimestaan
epäilevän näköisenä. “Krhm
krhm, siis kandiuudistuksen tavoitteenahan, tai siis
jo tänä syksynä toteutuneena tosifaktana on, että
väärät valinnat katoavat,
keskeytysten määrä romahtaa ja opintojen joutokäynti
vaihtuu tiukaksi opintotuubiksi”, hän aloitti. “Ja kandivaihe, se valmistaa elämään.
Kun muutaman vuoden on
niitä tekniikan perusasioita
mussutellut, niin siinähän
kohtaa kaikille on jo itsestään selvää, mikä on se oma,
rakas erikoisala, joka oman
tulevaisuuden määrittää.
Kandiuudistuksella teemme
tästä todellisen huippuyliopiston.”

kuhämmennyksen täyteiset koulutusohjelma oli kuin simietteet. “Hei Karri kaikki puli. Siinä oli kerroksia keron nytte aivan ihanaa ja rosten perään, ja kun yritti
mahtavaa mutten millään päästä pintaa syvemmälle,
vaan lakkaa miettimäst et niin alkoi vain itkettää. Tämitä varten mä oikeen opis- hän me olemme puuttuneet.
kelen? Mihin mä oikeen ees Infolla kandiuudistus tulee
näillä kandiopinnoilla pää- heijastumaan mitä monisen töihin tai siis muualle- naisimmin piirtein kurskin ku käsiä heiluttelemaan sirakenteisiin jo ensiopinjohonki satunnaiseen kon- noista alkaen. Ja ah, eri
linjojen kurssulttilafkaan?”
oli hän ihmetel- “Mihin mä oi- sien yhdistälyt minulle satei- keen ees näil- minen, mikä
siunaus! Ajatsena syysaamulä
kandiopintele nyt: infona. En osannut
vastata, pysyin noilla pääsen laisten ja tikkiläisten syvä
vain diplomaat- töihin?”
tisesti
hiljaa,
fuusio, kaksi
intensiimutta nyt professorin mu- koodauskurssia
tinaa kuunnellessani tiesin vistä yhteistyötä! Millaisia
olevani suurten vastausten räjähdysvoimaisia kohtaamisia se tuottaakaan! Sponäärellä.
Professorin puheen ensi- Professori jatkoi mono- taaneja innovaatioita! Poiktahdeista mieleeni nousi logiaan
monotonisel- kitieteellistä tietopääomaa!”
erään Veronicaksi kutsu- la äänellä. “Aikaisemmin Kun törmäsin kultakutrimani phuksipalleroisen al- infor maatioverkostojen seen Veronica-phuksiin, oli
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hän juuri saapunut OLO- Yritin saada professorilta
tuokiosta T-talon hämyis- suunvuoroa, mutta hän vain
ten käytävien uumenista. jatkoi. “Viestintä, lempilapKandi-ihmetyksestä
hän seni! Mikä riemu se onkaan
vaihtoi sujuvasti OLOkum- nähdä kauniit athenelaiset,
mastukseen. “Nää oloses- joilla tieto kulkee, aikatausiot mitkälie on tavallaan lut pitävät ja hommat hoisillee tosi siistei ku saa tuu organisoidusti. Ja tämä
kaikki viestinläiskiä Post-It
nän opetuksen
-lappuja tau“Me
ja
tikkiläiansiota! Missä
lulle
oikein
urakalla
ja set ikään ku pu- pahassa pulassuorastaan
piirrellä niihutaan jotain sa,
kaivon pohjalhin
valaita,
mut sit välil ihan eri kieltä.” la opiskelijani
olisivatkaan
vähä häiritsee
ku me ja tikkiläiset ikään ilman phuksivuoden viesku puhutaan jotain iha eri tintää.”
kieltä. Nytki ne puhu keske- Professorin viestintäylisnään jostai vektoriavaruuk- tyksestä innostuneena pääsista, aattele! Ja me taas Ve- tin kysyä Veronica-phuksilsan kurssin käänteistä. On ta samantien mielipidettä.
menny pelkäks viittomiseks Tähän kurssiinhan selvästi
välillä.”

kulminoitui koko uuden
kandiuudistuksen ihanuus.
Kun kysyin tästä uudistuksen helmestä phuksi näytti
hieman hämmentyneeltä.
“Onks tää siis se kurssi, josta ei saa mitään tolkkua?
Jotain ryhmiä jaetaan joka
kerta eikä kukaan tiiä mis
ryhmäs on tai mitä pitäs
tehä, tai milloin?”
Aloin hämmentyä orastavasta kuilusta phuksin ja
professori Kaudistajan puheista. Palatkaamme kuitenkin vielä keskusteluuni
professorin kanssa. Viestinnän jälkeen professori
Kaudistaja alkoikin vasta
päästä vauhtiin. Hän nousi seisomaan ja kohotti kätensä kohti kattoa. “Ja matematiikka, tuo muinaisen

“Onks tää siis se kurssi, josta ei saa mitään tolkkua?”
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Teknillisen korkeakoulun joskus etuovesta. Tai sitte mi nousuun ja tutkintoja
kulmakivi! Ennenhän oli joku on vieny sinne kahen- tulee ihan liukuhihnalta!”
vaikka mitä C:tä ja ällää, kytä tyypin paperit nii kaik- En voinut vastustaa kiumutta nykyään, nykyään kien ei oo tarvinnu herätä sausta ja olla kysymättä
se on nätteinä viiden no- ollenkaa. Tää on ollu tosi Veronicalta myös ruotsin
pan pikkupaketteina! Koko korkea“Ei täst kurssist ota selvää. Se proffa selitkoulu käy samoja
matikoita,
tosin tää vaan jostain erikoistapauksista.”
pääaineille ne on
arvottu satunnaiseen jär- yhteishenkee kohottavaa, kurssista. “Noo, siel juteltii
jestykseen sattumanvarai- ku yhteistyöllä ei oo tarvin- mukavii! Tosin ei siel kyl
sessa aikahaarukassa! Mikä nu kaikkkien herätä ja vas- hirveesti phuksei ollu, kun
olisikaan sen ihanampaa! tauksetki on saanu kivasti joillakin ikivanhoil phabuil
Lisäksi opiskelijoita kan- aina jaettua!”
oli tutkinto kii viel ruotsisnustetaan ahkeraan työhön Viimeiseksi otin puheek- ta. Ei nekää kyl kaikki sinne
neljällä viikkopalautuksel- si ruotsin. Eihän mikään tainnu päästä, ku niitä näky
la!”
yhteiskunnallinen keskus- olkkarilla itkemässä. KursNo tämäpä kuulosti käänteentekevältä! Kysäisinkin
Veronicalta asiasta. “Öö
tota… Ei täst kurssist ota
selvää. Se proffa selittää
vaan jostain erikoistapauksista. Tai en mä itseasiassa
tiedä, mitä se ees on selittäny, kun oon aina käyny
vaa viemäs luentotehtävät
ja poistunu takaovesta. Tai

telu ole mitään ilman pakkoruotsikorttia. Professori Kaudistaja intoutuikin
puhumaan aiheesta kiihkeään sävyyn. “Aijai, enää
ei nähdä ruotsin kursseilla
harmaahapsia, kun kaikki phuksipallerot pääsevät
suorittamaan ruotsinsa heti
yliopiston ovien avauduttua! Kyllä tällä lähtee Suo-

sillehan otettii joku reilu
parikytä, kun phuksei alotti
39.”
Tämän jälkeen en kestänyt
enää. Syvälliset keskustelut professori Kaudistuksen
kanssa ja niiden aikaansaama flowtila oli kadonnut
mystisesti. Mitä hemmettiä?

“Joillakin ikivanhoil phabuil oli tutkinto kii
viel ruotsista - - kurssillehan otettii joku reilu parikytä, kun phuksei alotti 39.”
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BEHIND THE SCENES:
Orientaativiikko

Eeva Tervahartiala

Orientaatioviikko saapuu joka vuosi yhtä vääjäämättä kuin joulu, ja nyt onkin aika palata tämän vuoden viikkoon. Phukseilla oli ensimmäisellä viikolla varmasti hauskaa kuin
joulutontulla, mutta mitä kulissien takana tapahtuikaan? Orientaatioviikolla hyörii yksi
jos toinenkin vanhempi opiskelija Otaniemessä, joten kysymys kuuluukin: Millainen oli
heidän kokemus lukuvuoden ensimmäisestä viikosta?

Monet vanhemman vuoden
opiskelijat
mahdollistivat
orientaatioviikon moninaiset
tapahtumat. Näkyvässä roolissa olivat tietenkin phuksikapteeni ja ISOt lakkeineen
ja haalareineen mutta myös
kiltatapahtumien lisäksi Aalto Partyn ja Otasuunnistuksen järjestäminen työllistivät
vanhempia tieteenharjoittajia.
Aalto Partyssa Athenen hallitusta työllisti kahvin keittäminen uutuuttaan hohtavalla
Moccamasterilla
Olkkaria
simuloivassa teltassa, jossa
kuumin puheenaihe ilmaisen
kahvin lisäksi oli Xbox ja änäri.
Athenen teltan lisäksi tuttuja naamoja löytyi muiltakin
pisteiltä. Jenkkifutisjoukkueen Aalto Predatorsin Aalto
Partyn ja Otasuunnistuksen
pisteillä edusti monia athenelaisia. Kolmannen vuoden
opiskelija Aleksi Pyykkönen
oli orientaatioviikon töissä
monien muiden vanhempien
tieteenharjoittajien
tavoin,
mutta saapui illaksi Predatorsin rasteille. Aleksin mukaan

rastien vetäminen oli mukavaa puuhaa, muuten orientaatioviikkoon ei olisi tullutkaan
sen kummemmin osallistuttua.
Myös
hieman
undergroundimpi yhteisö Keravan
Sonnit ehti jonkin aikaa pitää
riehakasta rastiaan Otasuunnistuksessa, mutta valitettavasti Phuksimajurin mielestä
KeSon piti pysyä Otaniemen
valtavirran ulkopuolella. Ehkä
parempi onni ensi vuonna!
Orientaatioviikolla ISOt pääsivät elämään uudestaan
phuksina: Kierrellä ympäri
Otaniemeä, käydä uusimassa matkakortti ja tahtoessaan
juhlia joka ilta. Ikä ei kuitenkaan tule yksin, ja iltaisin monet ISOt väsähtivät ja menivät
iltapuulle paljon ennen phukseja. Onneksi myös sisukkaita
ja vastuuntuntoisia ISOja löytyi ohjaamaan phukseja juhlista jatkoille muiden jo luovuttaessa. Näillä ISOilla ei
teekkarilakki kiristänyt.
Kyselytutkimuksen mukaan
ISOille yksi vaikeimmista
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asioista oli päälafkan uuden
nimen, Kanditalon, muistaminen. Myös nuotioiltakonsepti
tuotti hieman päänvaivaa, sillä tänä aurinkoisena vuonna
päästiin vuosien tauon jälkeen
kokemaan oikea nuotioilta
niemenkärjessä, eikä kukaan
oikeastaan tiennyt, mitä siellä
pitäisi tehdä. Makkarapaketit
saatiin kuitenkin auki, nuotio
sytytettyä ja piirileikit leikittyä ennen OK20:een siirtymistä.
Kysyttäessä mielipiteitä lukuvuoden aloituksesta, oli
erään toisen vuoden opiskelijan kommentti ”Mikä orientaatioviikko?” Joka iltana olisi kuulemma ollut yhtä sun
toista rientoa, mutta itse tilaisuuksissa musiikki oli liian
kovalla kunnon keskusteluja
varten. [Tässä terveisiä ja ilmainen winkki ensi vuoden
IE:lle!] Tämä ei kuitenkaan
estänyt phabuja tutustumasta phukseihin tai phukseja
tutustumasta
Otaniemeen.
Onnistunut orientaatioviikko
siis jälleen kerran, ensi vuotta
odotellessa!

Teksti: Miikka Laitila & Jyri Yli-Villamo
Kuvat: Infoähky; Kia Timonen & Mikko Meriläinen
Diskonttaus; Johan Kondratjeff

Kukka-vertailu:
Diskonttaus vs. Infoähky
Miikan arvio
Infoähky XIV oli itselle ensimmäinen oma vuosijuhla, ja
vakuutti niin viihtyvyydellään
kuin pienillä yksityiskohdilla. Kokkareilla kansa odotti
malttamattomana miten Prodeko keksisi vastata meidän
lahjaamme. Tuloksena oli
ostoskärryllinen infoähkyä:
Ei vakuuta. Kokkareiden al-

YLÄVAS.

kupaloja oli useita ja voittivat
Diskonttauksen palat täyttävyydessään. Skumpan puute
oli varsin valitettavaa, vaikka
niin booli kuin poikamiesboolikin™ lohduttivat tilannetta.
Molemmilla kokkareilla lykättiin Futubeerit kouraan ja
hätisteltiin vieraat kohti pääjuhlaa. Tilanne ensimmäisellä
erätauolla Disko vs. Ähky 1-2.

Pääjuhlapaikalle
saavuttua houkutus viereisen oven
käyttöön oli suuri, sillä sen
takana olivat alkamassa Sexhibition-messut. Sexhibition
unohtui nopeasti, kun sopivan svengaava bändi toivotti
sisääntulijoita tervetulleeksi.
Muutenkin tunnelma vaikutti
varsin viihdyttävältä ja rennolta eikä niin pönöttävältä

IE halaa hallitusta. YLÄOIK. Odottava tunnelma. ALAVAS. Helan går! ALAOIK. Skumppaa ja jäätelöä!

YLLÄ Reaktioita Markus Kajon puheeseen.
Puhdistumisrituaaleja silliksellä.

ja viralliselta kuin Diskonttauksessa. Tämä ilmeni etenkin juhlien ohjelmassa: Sonía
vakuutti herkällä esiintymisellään, puheita oli selvästi
vähemmän,
sitsihenkisyys
valtasi tilan ja puhe naiselle rikkoi perinteisiä puheen
asettamia rajoja. Lisäpisteitä
ropisee halvemmasta GT:stä,
toimivammista vessajonoista ja musiikin toimivuudesta.
Tanssahtelujen jälkeen lähdettiin jatkoille tyytyväisinä
juustohampurilainen ja vesi
kourassa. Toisen erätauon
jälkeen tilanne oli 1-5 Ähkyn
johtaessa kamppailua selvästi.
Diskossa jatkot olivat hajautettu kahteen paikkaan, mikä lisäsi ravaamista. Isännän sauvan
kossukaato bussissa kuitenkin
piristi huomattavasti jatkoil-
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le siirtymistä.
Diskon jatkojen ruoka oli
mautonta, mutta juomatarjonta ilahdutti suuresti allekirjoittanutta.
Sen
sijaan
ähkyvieraat kauhistelivat bussin
lähestyessä
Otaniemeä,
mutta Startup
Sauna osoittautuikin loistavaksi jatkopaikaksi.
Ex-phuksimajuri liikutti vieraita molemmilla jatkoilla
DJ:nä, mikä oli
tuttu ja turval-
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ALLA

linen ratkaisu. Tilanne
viimeiseen erään (kyllä, tämä on koripalloa)
mentäessä oli turvallinen 2-6 Ähkylle.
Molemmilla
vujuilla
sillis tarjosi mainiot
eväät darran taltuttamiseen. Diskossa live-esiintyjä ilahdutti,
alun bönthöbuffet lohdutti eivätkä suolakurkut ainakaan loppuneet
kesken. Ähkyn sillistä
dominoi
onnistunut
kahden (2) euron skumppabuffet. Lopputulos vähemmän
yllättäen Diskonttaus vs. Infoähky 3-8!

Jyrin arvio
Diskonttaus 47 oli itselleni
jo noin kymmenes vuosijuhla, joten hieman kokemusta
on ehtinyt kertyä. Nyt olin
kuitenkin ensimmäistä kertaa
seremoniamestarina ja järjestämässä vuosijuhlia, joka toi
hieman erilaista näkemystä
juhliin. Vuosijuhlalahjoja vastaanotettaessa Athenen lahja
jäi ehdottomasti mieleen huikeasta tanssispektaakkelista!
Paikalla oli lähes koko Athenen hallitus, joten esitys oli
näyttävä. Muuten kokkarit
olivat melko tavalliset, skumppaa ja kokkaripaloja oli. Pikkupurtavaa en tosin ehtinyt
maistamaan ottaessani vastaan lahjoja. Bussit pääjuhlaan
oli mitoitettu hieman alakanttiin eivätkä kaikki mahtuneet

OIKEALLA Puhiksemme
edustelemassa TUAStalon aulassa Diskonttauksen kokkareilla.
YLLÄ Pääjuhlassa oli
useita puheita. Myös
Athenen entinen kiltakummi Arjo Laukia
pääsi osalliseksi yleisön
viihdyttämisestä.

Pirteää silliskansaa.

kahteen bussiin.
Me viimeiset jouduimme tulemaan
kahdella tilataksilla pääjuhlaan.
Ähkyssä mahduin
sentään bussiin ja
ehdin syömään hyviä kokkaripaloja!
Tosin skumppaa
ei Infoähkyn kokkareilla ollut, siitä
miinusta.
Pääjuhlaan
tullessa jouduin heti alussa selvittelemään illan käytännön
järjestelyitä henkilökunnan
kanssa, mikä aiheutti pientä
stressiä ollessamme jo valmiiksi hieman aikataulusta
jäljessä. Stressiä ei lievittänyt
myöskään se, että Prodekon
lipun lipputangon osissa oli
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hieman
yhteensopivuusongelmia, joiden ratkaiseminen
myöhästytti juhlaa jälleen.
Seremoniamestarina jouduin
myös pitämään huolta aikataulussa pysymisestä (sikäli
kun se enää oli mahdollista) ja
rannekelloa tulikin katsottua
varmaan useammin kuin omaa

avecia. En ehtinyt tauollakaan
poiketa baarin puolelle, mutta
kuullessani gintonicin hinnan
(11€!!) olinkin aivan tyytyväinen kiireeseen. Ähkyssä olin
todella tyytyväinen siihen,
ettei tarvinnut olla itse järjestämässä juhlia vaan pystyi
keskittymään täysipainotteisesti juhlimiseen. Juhlakaan ei
tuntunut yhtään niin kiireiseltä, mihin saattoi tietysti olla
syynä myös puheiden pienempi määrä. Pääjuhlan lopussa
Diskossa oli vielä pieniä ongelmia AV-laitteiden kanssa,
jonka takia juhlatanssit jäivät
poloneesia lukuunottamatta
tanssimatta. Ähkyssä pääsi
puolestaan tanssittamaan useampaa tyttöä, jälleen asiat paremmin Athenella!

Diskon jatkot järjestettiin
Otaniemen ulkopuolella, jotta
juhlijat saataisiin pidettyä vielä hetken aikaa kasassa ennen
kuin kaikki karkaisivat omille
jatkoilleen tai kotiin nukkumaan. Jatkot onnistuivat hyvin, drinkit olivat halpoja ja
hyviä, ruoka ilmaista ja musiikki hyvää! Tanssilattia oli
huomattavasti pienempi kuin
Ähkyn jatkoilla, mutta se antoi
vain hyvän tekosyyn kieltäytyä tanssimisesta. Myös Ähkyn jatkoilla oli hauskaa, joten
pisteet tasan tästä osuudesta.
Diskolla oli kuitenkin ja-jatkot Rantasaunalla, jonne oli
myös bussikuljetus jatkopaikalta, jolloin pääsi lähemmäs
Teekkarikylää (ja kotisänkyä)
ilman että tarvitsi itse kävellä!
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Sillisaamun herätys oli molempina juhlaviikonloppuina
yhtä suuri ongelma, enkä itse
ainakaan päässyt kummallekaan sillikselle ajoissa. Diskon
silliksellä tämä tarkoitti sitä,
että lähes missasin ensimmäisen tunnin ajan olleen bönthöbuffeen! Ähkyn silliksellä
myöhästyminen ei haitannut,
sillä skumppaa sai halvalla
koko päivän ja sitä riitti melko pitkäksi aikaa. Molemmilla
silliksillä krapulan sai helposti
siirrettyä vasta sunnuntaille (tästä molemmille plussaa
että sillis oli lauantaina!). Kaiken kaikkiaan voittajaksi tästä
vertailusta taisi selvitä Infoähky XIV, vaikka sen myöntäminen hieman katkeralta
tuntuukin.

Teksti: Lauri Kokkila
Valokuvat: Pekka Salonen

Emil huipulla.

– puumat,
workshopit
ja ksylitolihammastahna

Yli 50 aaltolaista (joista 12 tekivät olomme kuitenkin turinfolaista, krhm!), 26 päivää, valliseksi, eivätkä petoeläimet
Sambia ja Etelä-Afrikka. Aal- hiipineet liian lähelle. Iltaitolaisten itse järjestämä mat- sin nuotion äärellä jaettiin
ka meille tuntemattomaan paikallisten riittejä, kerrotja vieraaseen maanosaan oli tiin keskinkertaisia vitsejä ja
aaltolaisen oppimisen
huipentuma. Lantio
ei ehkä aaltolaisilla,
eikä Kaivinkoneella,
vieläkään keinu eikä
khanga pysy päällä
ilman nuppineuloja,
mutta kokemusta ja
oppia tarttui Afrikasta
mukaan Kevan työsuhde-etujen verran
(eli ihan kohtuullisesti). Työsuhdesaunakin
rakentui afrikkalaisen
pukuhuoneen nurkkaan
elmukelmua,
puuta ja halpaa paikallista työvoimaa hyödyntäen. Aaltolaisella
cross-cultural managementillä
afrikkalaisen ja suomalaisen
rakennusperinteiden
innoittama maja valmistui päivässä. Lopputuloksesta puuttui
Tiivistä aaltolaista yhteistyötä.
vain seinät.
Safarilla
pääsimme
etsimään niin itseämme kuin
muita piileksiviä luonnon
olioita. Kokemattomalle matkailijalle puuma on näistä
vaarallisin.
Metsänvartijat

Vesa, Lauri ja .....

11

kailotettiin Savanni nukahtaa
-kappaletta aamuun asti. Malarialääkkeiden sekoittamana
oli hyvä kääriytyä hämähäkkien alle nukkumaan.
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Victorian putouksilla piti tietysti hypätä äidiltä salaa benji
ja osa kurotti päätään devils
poolin reunalta kohti syöksyviä vesiputouksia. Johannesburgista sulattelemme vieläkin Apartheid-museon
koskettavuutta ja Pietarin 750g pihviä.
Seuraavan päivän 26
tunnin
junamatka
Kapkaupunkiin sujui
yllättävän vauhdikkaasti, eikä vauhti
johtunut paikallisesta
VR:stä.
Kapkaupunki
avasi meille luonteensa,
vastakohtansa ja Stellenboschin viinit, joiden maistamiseen kuluu helposti yksi päivä.
Liikuimme niin tiuhaan paikasta toiseen,
että rakastuimme syvästi taksikuskiimme
Oscariin. Kaikki viini
loppuu kuitenkin aikanaan, joten meidänkin
oli suunnattava kohti
kotia. Sain Afrikalta
paljon, ja se ei ottanut
minulta kuin ksylitolihammastahnan.
Lisää tarinoita
aaltoinafrica.com

Afrikasta:

Eeva Siika-aho & Jyri Yli-Villamo

Kukka-vertailu:
OLOhuone vs. Prodekon kiltis
Athenen OLOhuone
Athenen OLOhuone on luonnollisesti hengailu- ja opiskelupaikkana vertaansa vailla. Kukankin toimitukseen
ujuttautuneet kaksoisagentit
ovat kuitenkin kuulleet vihiä
muista lähistöllä sijaitsevista kiltiksistä, jotka olisi syytä
tyypata. Toteutimmekin täysin puolueettoman vertailun
OLOhuoneen ja Prodekon
kiltiksen välillä, selvittäen,
kumpi kiltis nyt olikaan parempi. Vertailu totetutettiin
aivan tavallisena semikrapulaisena maanantaina noin klo
10 alkaen Prodekon kiltalehti
Proleko:n kanssa yhteistyössä.

Athenen OLOhuone sijaitsee T-talolla paraatipaikalla
ruokalan kyljessä, heti pääovien tuntumassa. Kiltis on
sijainnut nykyisellä paikallaan vuodesta 2010 lähtien
ja on kiltalaisten aktiivisessa
käytössä kesät talvet ja usein
myös ympäri vuorokauden.
Lähistöllä sijaitsee phukseillekin tutuksi tullut tietokoneluokka Paniikki ja omien läppäreiden kanssa moni tykittää
menemään kouluhommia ihan
kiltikselläkin. Kouluhommien
lisäksi olkkarilla järjestetään
kaikkea muutakin kivaa kiltalaisten toimesta, esimerkiksi
keväällä kiltalaiset kokoontuivat katsomaan yhdessä lätkän
MM-kisoja.

Jyrin kommentit:
Olkkarille tullessa ensimmäiset vaikutelmat ovat sen iso
koko ja suuri lasiseinä ruokalaan päin. Se vaikuttaa kuitenkin vähän järjestäytymättömältä, tilan suunnittelussa
on ehkä vallinnut taiteellinen kaaos? Tietokonenurkkaus ei myöskään vakuuta,
kai kaikilla on nykyään omat
läppärit joilla voisi tehdä kouluhommia niin halutessaan.
Pyöreät työskentelypöydät
ovat varmaan ihan hyviä ryhmätöihin, mutta vaikuttivat
muuten epäkäytännöllisiltä.
TV-nurkkaus vaikuttaa todella mukavalta (mitä se onkin)
ja on hienoa että siihen saa
viritettyä myös videotykin
leffoja varten! Athenelaiset

olivat kuitenkin epäilyttävän
sosiaalisia tullessani Olkkarille. Podin pientä krapulaa enkä
olisi välittänyt jutella ylimääräistä kenenkään kanssa, mutta kaikki vaikuttivat todella
positiivisilta (ei maanantaina
kuulu olla positiivinen!) ja halusivat välttämättä moikata,
halata tai jutella! Ei siis hyvä
paikka viettää epäsosiaalista
krapulaa.

Prodekon kiltis
Prodekon kiltis sijaitsee melko syrjässä TUAS-talon syvyyksissä eikä sinne ole kovin helppo eksyä vahingossa.
Löysimme kuitenkin perille ja
pääsimme tutustumaan sekä
Prodekon kiltikseen että sen
vieressä sijaitsevaan punttisaliin. Varsinkin punttisali on
mahtava lisä killan palvelutarjonnassa ja sen käyttöaste
vaikutti olevan korkea. Kiltikseltä löytyi myös bilispöytä
sekä Olkkariltakin tuttu Xbox
kaikkine herkkuineen.
Käyttöaste
(ma klo 12)

OLOhuone
Noin 15 henkeä opiskelemassa,
lounastamassa ja hengailemassa

Koko

Suuri

Kahvi

Kiltalaisten äpymyyntirahoilla
maksettua. Kahvin laatu vaihtelee
baristasta riippuen.
Iloista, rentoa ja sopivasti hölöttävää (eli ei mukavaa krapulaseuraa)
Infon opiskelijat pääsevät lakulla
ympäri vuorokauden (pääsy samalla myös esim. T-talon ruokalaan ja
kirjastoon)
3D-printteri, OTMK:n toimittamat namit ja herkut

Tyypit

Pääsy

Erityistä?
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Eevan kommentit:
Punttisali kiltiksen yhteydesä
on tosi pop! Kaikki tarpeellinen löytyi ilman ylimääräisiä
hilavitkuttimia ja laitteita.
Kiltiksellä oli hiljaista eikä
olkkarilta tuttua hölötystä
kuulunut, tutalaiskansa oli
todella keskittynyt bilispeliin
eikä niinkään muuhun sosiaaliseen kanssakäyntiin ja loputkin tuntuivat tuijottavan
katseet tiukkoina omien tietokoneidensa ruutuja. Näin
reippaana infolaistyttönä tuli
todella yksinäinen olo, vaikka
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tuttuja löytyi tältäkin kiltikseltä. Sijaintinsa ansiosta tästä kiltiksestä laitos tuskin kaavailee minkään sortin kioskia
tai ravintolaa, ensimmäisellä
kerralla eksyin “tutaklubille”
vahingossa enkä varsinaiselle kiltikselle löytänyt ilman
ohjeita saati karttaa. Tila on
valoisa ja seinää koristaa kiltalaisten itse maalaama Prodekon logo. Kunnollisesta,
joskin hieman sotkuisesta
keittiöstä plussaa.

Prodekon kiltis
Noin 10 henkeä lähinnä pelaamassa
bilistä ja jauhamassa turhanpäiväisiä
Keskikokoinen, toisaalta punttisali
vie tilaa muulta kiltikseltä
Sponsorirahoitteinen. Ihan ok
kiltiskahviksi, muttei mitään
erikoista.
Passiivista ja peliin keskittynyttä
(eli hyvää krapulaseuraa)
Prodekolaiset pääsevät kulkulätkällä ympäri vuorokauden (pääsy
samalla punttisalille ja pukuhuoneisiin)
Bilispöytä, Playboy-tilaus, astianpesukone

Anastasia Lipiäinen

Luokka 225

Silloin kun Olkkari oli toisessa kerroksessa ja Studio 1 oli 14 opintopistettä, ei athenelaisuus määräytynyt
kirkkailla väreillä seinillä vaan ainoastaan housuissa. Kahvikupin eteen oli tehtävä töitä, printteri toimi
aina ja lounas syötiin ruokalassa.
Kun voileipäbaarin
välittömältä uhalta
on nyt vältytty, on
hyvä hetki pysähtyä pohtimaan, mitä
tässä oikeastaan on
voitettu. Osa lienee pohtinut, miksi
Olkkarin koneiden
salasana on ”luokka225” eikä esimerkiksi ”luokka117”,
kuten kyseisen huoneen
numerointi
antaisi ymmärtää.
Toiset taas ehkä
ovat huomanneet,
kuinka jotkut wanAthenen ensimmäinen olkka- Mutta mitä te tuoreemmat
hemmat
tieteenharjoittajat ritoimikunta puheenjohtaja- opiskelijat oikein missasittepuhuvat nostalgiseen sävyyn naan Sonja Palomäki (lue lisää kaan?
wanhasta Olkkarista.
Burn Out -Kukasta 04/2010
Sisään astuttaessa tulijaa kohElettiin vuotta 2009 kun kil- - 01/2011).
tasi kolmen rivistö tietokoneitalaiset kyllästyivät kävele- Projekti eteni ideoiden, wap- ta, pirteä satiinin surruttava
mään joka kerta kahvia tai pulehtiä myymällä, T-talon ääni ja tuore musteen tuoksu.
teetä halutessaan hakemaan pohjapiirustuksien
perus- Työtila ja oleskelutila oli jaetvettä nykyisen Perustietei- teella huoneita metsästellen. tu nerokkaasti pehmustetuin
den korkeakoulun opintotoi- Suurin tavoite oli löytää tila, harmain sermein. Sohvatila
miston paikalla sijainneesta jossa joko jo olisi tai johon oli sisustettu kolmella harOlkkarista aina hissin takana olisi remontoitavissa vesipis- maansinisellä mokkakankaisijaitseville saniteettitiloille. te. Vaikka ajoittain tilanne sella sohvalla. Tilaa pystyttiin
Veden saatavuus hankaloit- tuntui epätoivoiselta, kesän muuntelemaan moneen tarti myös muunlaista virkistä- aikana tyhjentyneeseen tieto- koitukseen, sillä kaksi näistä
mistä niin kiltalaisten kuin koneluokkaan oli ilmestynyt sohvista oli yhdistettävissä tikiltahuoneenkin osalta. Mar- nykyinen keittiömme ja syk- lavaksi kulmasohvaksi. Sohvat
raskuussa 2009 valtuutettiin syn alussa saimme varmis- tuotiin yhteen pyöreällä pöykiltakokouksessa hallitus ni- tuksen, että tila olisi meidän. dällä, mille pystyi helposti lasmittämään toimikunta OLO- Rempan jälkeen voitiin luopua kemaan kahvikuppinsa taikka
huoneen uudistusta toteut- vanhasta tilasta ja unohtaa se kannettavan tietokoneensa.
tamaan. Projekti pyörähti hiljalleen kokonaan 8.12.2010
käyntiin kunnolla vuoden järjestettyjen uuden Olkkarin Wanhan Olkkarin tarjoamien
levähdysmahdollisuuksien li2010 alussa kun perustettiin avajaisten myötä.
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Tarjolla sesongittain vaihtuvia namusia, joita tulivat kesäisin hankkimaan myös henkilökunnan jäsenet.
säksi saatavilla oli piristäviä
namutädin hankkimia välipaloja hyvin esillä. Tarve heräsi
helposti sohvalla istuessa tai
kahvia hakiessa – jos siis joku
oli jaksanut hakea vettä. Kahvi ja teekin oli ilmaista, sillä
niiden juonti oli hyvin vähäistä veden saatavuudesta
johtuen. Tätä edesauttoi sekin että hallituksella oli usein tuohon
aikaan oma kahvipaketti
tiukkaan lukitussa hallituskaapissaan.

Sijainti oli huomattavasti kätevämpi TUAS-talon luentoihin siirtymiseen tai T-talon
ruokajonon
kyttäämiseen.
Kiistatta athenelaiset olivat
silloin myös salskeampia kiivetessään joka päivä toiseen
kerrokseen useita kertoja päi-

Tila oli toki ensisijaisesti työtila, mistä ei
kielinyt pelkästään kiinteiden
tietokoneiden
määrä vaan myös monet
ympärilleen
kokoava
ovaali pöytä. Jos tuoleja
löytyi, ympärille saattoi
kerääntyä peräti kymmenenkin matikan laskareita tekevää phuksia
tai kolmekin käyttiksen Olkkarin juNppalaite.
harkkaa tekevää ryhvässä. Tuuli ei ulko-ovesta
mää. Sijaintinsa takia työtila
käynyt ja lounas syötiin ruooli luonnollisesti laajennettakalassa, lähes aina.
vissa myös Olkkarin ulkopuolelle kerrostasanteille.
Vaikka siisteys ei ollut wanhan
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Olkkarin vahvimpia ominaisuuksia, se toimi myös säikyttämään pidempään viihtyvät
muualle. Työtä saattoi tehdä
rauhassa ilman turhia iloisia
huudahduksia onnistuneesta
virtuaalimaalista tai tyytyväisiä myhäilyjä maukkaasta rahkavälipalasta. Jääkaapissa
kasvoi hometta ja tuorein
pelikonsoli oli 90-luvulta,
eikä sekään toiminut.
Uusi Olkkari on todella
ollut Olkkari 2.0, ja yritetäänhän pitää se myös
siistinä, ettei tarvitse
taas muuttaa. Olkkari on
jokaiselle arvokas, eikä
pelkästään tunnetasolla
vaan rahallisestikin. Teille Olkkarin valmiiksi saattaminen on vaatinut ihan
oikeiden ihmisten suurta
työpanosta. Tuntuu pahalta katsoa, kun tilaa
kohdellaan epäkunnioittavasti. Parhaat vuosijuhlalahjat muutetaan mukana,
mutta uuden krääsän kerryttäminen kestäisi ainakin ensi
vuoden marraskuuhun.

Arvaa toimihenkilö?

Onnea hallitus 2014!

Perinteinen arvailupeli nyt Kukkaistettuna versiona! Pelaamiseen tarvitset vain pelikaverin ja kaksi (2) Kukka-lehteä (04/2013). Kumpikin pelaaja valitsee ensin oman arvuuteltavan toimarin, minkä jälkeen vuorotelleen kysytään kysymyksiä, joihin voi vastata
joko kyllä tai ei. Ensimmäisenä vastustajan arvuutteleman toimarin äkännyt voittaa!

Koonnut: Tiina Toskovic

Kukan toimitus muodosti kiltavaaleja varten pohjaesityksen uudesta hallituksesta. Istuva hallitus kuitenkin kieltäytyi ottamasta esitystä harkintaan, koska “kilta ei toimi niin”. Tämä selkeä yritys pitää killan
narut harvojen ja valittujen sisäpiiriläisten hyppysissä ei mene läpi toimituksen seulasta, joten toimitus
kokee velvollisuudekseen tuoda kiltalaisten tietouteen, millaisen tulevaisuuden hallitus on heiltä riistänyt.
Puheenjohtaja: 3M
Yhtä (kirjaimellisestikin) koskettavaa näkökulmaa
ja kokemusta saa Otaniemestä hakea. Henkilö, joka
saa jopa Otso Hannulan haalarit kalpenemaan ei
voi kuin olla oikea vaihtoehto johtamaan kiltaa!

Emil V.

Emil S.

Helinä

Emmi P.

Jaakko

Eeva

Emmi L.

Joanna

Johannes

Lauri

Merituuli

Teemu

Vesa

Sofia
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Matias

Anastasia

Ossi

Pietari

Laura Poitras / Praxis Films

Mikko

Rahastonhoitaja (VPJ): Donald Trump
Mikä diili! Edes
oheneva tukka ei
estä tätä kivenkovaa bisnesmiestä kasvattamasta Athenen liikevaihtoa Prodekon liikevaihtoa suuremmaksi.
Vain Trump kykenee vahvistamaan Athenen mainetta universumin kauneimpien naisten
tyyssijana.
Vuodattaja-sihteeri: Edward
Snowden
Tieto kuuluu kiltalaisille! Tämä
killan suurimpien
salaisuuksien paljastaja pitää
huolen siitä, että koko kilta
tietää, kuka vakoilee ketäkin
OLOcamin kautta.
Emäntä: Mummo Ankka
MC Hammerin
pistäessä bileet
pystyyn Mummo
Ankka huolehtii
siitä, ettei yksikään kiltalainen
jää nälkäiseksi. Ja kainoudesta
tai vienoudesta ei muuten keittiön puolella ole enää tietoakaan!

Mediavastaava: Teuvo
Hakkarainen
Teuvo tietää, ettei mediaa kannata ottaa turhan vakavasti. Hänen huomassaan kilta luo aiempaa
vahvemman ja rohkeamman
mediapresenssin.
Yrityssuhdevastaava: Ilkka
Kanerva
Tältä yrityssuhdevastaavalta ei
ainakaan yritystä
puutu! Killan täytyy vain tarjota Ilelle kiltatyösuhdekännykkä hallituksen kokouksia
häiritsevää tekstailua varten;
muita Tukiaisia hän ei (enää)
tarvitse.
Isäntä: MC
Hammer
MC Hammer tietää, ettei cooleihin bileisiin tarvita kuin haaremihousut, vetäviä tanssimuuveja ja muutama bootymimmi.
Näissä bileissä MC Hammer
määrää, kuka saa koskea ja kehen.
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Phuksikapteeni: Lumikki
40 söpöä ja pientä phuksipalleroista tuskin juuri kirpaisee, jos
on selvinnyt samassa mökissä
seitsemän ruokkoamattoman
kääpiön kanssa. Lumikki tietää, että phuksikapteenin rankasta vuodesta selviää parhaiten, kun ain laulain työnsä
tekee.
Ulkoneuvos:
Lumiukko
Lumiukko ei pelkää muodostaa
yhteyksiä Otaniemen ulkopuolella lentomatkan päässä oleviin kanssaopiskelijoihin. Tämän hän tekee (hattua ja kaulahuivia lukuun ottamatta) ylpeästi alasti - respect!
Opintovastaava: Pietari
Mitä sitä turhaan hyvää vaihtamaan.

Koonnut: Emil Virkki

Kukan suuri kiltakysely

Kukka kysyi killalta juuri sitä, mitä kilta halusi tietää.

Kukka kysyi kiltalaisilta, mitä he haluavat tietää kanssakiltalaisista ja teki siitä avoimen kyselyn killalle.
Kiltalaisia kiinnostivat erityisesti toistensa tulevaisuudensuunnitelmat, opinnot, onnellisuus, seksuaalisuus
ja Olli Hanhirova. Kyselyyn vastasi 77 henkilöä, joista 41 oli miehiä ja 36 naisia. Kaikki osallistujat eivät
vastanneet kaikkiin kysymyksiin, joten kunkin kysymyksen otoksen koko on ilmoitettu kysymyksen kohdalla.

I N FOL A ISUUS
Mikä sinusta tulee isona?

Parhaat kurssit

Huonoimmat kurssit

(n = 57)

Studio 1
22
”Millään muulla kurssilla en ole oppinut yhtä
paljon, yhtä hyvin ja yhtä hyödyllistä asiaa”
”Assarit auttoivat uhrautuvasti vaikka keskellä
yötä chatissa ja opiskelukaverit tulivat tutuiksi”
”hitto-mä-koodaan!”
”Kurssin jälkeen pystyi tekemään koodaushommia kesätöinä, vaikka ei ollut mitään
kokemusta ennen kurssia. Lisäksi loi yhteishenkeä ja jätti hienoja muistoja :D”

XML-kuvauskielten perusteet
15
”Miks helvetissä me opetellaan näitä vanhentuneita juttuja? Ja ei vittu semanttinen web.”
”kiitän erityisesti pelkkiä lyhenteitä (SOAP
ym.) sisältänyttä tenttiä”
”Neljä pakollista harkkakierrosta, jotka vievät
paljon aikaa ja vaikuttavat 10 % arvosanaan.”
”tentistä saa pisteitä kissakuvia piirtämällä”
”Prujaaminen liian helppoa. 10 tuntia, arvosana 5. En osannut mitään.”

Sosiaalinen media
11
”kurssin vetäjä Risto Sarvas on ihan mielettömän särmä jätkä”
”tosi hyvät luennot, tuntuvat oikeasti käsittelevän aihetta kunnolla eivätkä jäävän vain
teoreettisiksi ja epämääräiseksi”

Studio 1
9
”Tarvitseeko edes kertoa?”
”Aiheet ovat liian vaikeita ja ilman jatkuvaa
avustusta niistä ei selviä. Assarointia on kuitenkin naurettavan vähän verrattuna tarpeeseen”
”Pyhä kurssi, jota ei saa kritisoida. Valitettavasti samat asiat opetetaan Helsingin yliopistolla paljon selkeämmin.”
”kandiuudistuksen jälkimainingeissa sekava
ja amatöörimaisesti järkätty sotku. Odotin
parempaa.”

Johdatus tietoliikenteeseen ja multimediatekniikkaan
10
”jos joillain luennoilla jaksaa käydä kasilta
aamulla, se on hyvä”
”järjestelyt ja palaute olivat ensiluokkaisia”
Filosofia
8
”Filosofiassa oli mielenkiintoisia keskusteluja
ja se opetti paljon elämästä. Pidin myös siitä,
että kurssi käytiin lähes kokonaan infolaisten
kesken. Keskustelut olivat välillä hyvinkin
henkilökohtaisia ja erittäin antoisia.”
”Frank tykitti universaalisti kovaa kamaa, ei
voinu olla vaikuttumatta”

Knowledge and Competence Management
8
”asiasisältö pyöreä 0”
”uskomatonta tutaskeidaa”
”periaatteessa yksinkertaisten asioiden turhaa
teoretisointia, joka ei ole edes kiinnostavaa”
Studio 2
5
”Vesa Kantola ja sisäinen viestintä.”

Kansantaloustieteen perusteet
7
”Kurssi oli järjestetty hyvin. Materiaalit olivat
ajoissa esillä, kurssi eteni luontevasti sopivan
kokoisin harppauksin, luennoitsija oli hyvä,
kurssihenkilökunta joustavaa ja tentti vastasi
kurssin sisältöä.”
”Walleniusta kiinnosti”
Myös näistä pidettiin:
Havaitseminen, Studio 3

6

Studio 4, Markkinointi, Ohjelmointi 1
3
Tuta
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(n = 50)

Laskentatoimi ja kannattavuus
4
”Voisiko mikään kiinnostaa vähempää?”
”Keskeisestä asiasta saatu tehtyä todella epämotivoiva kurssi huonolla toteutuksella”
”Nettitehtävät oli perseestä”

Matematiikan peruskurssit C1, C2 ja C3
”Olihan nuo perusmatikat aika vääntöä”
Työpsykologian perusteet
3
”Käsittämättömän huonot luennot, harjoitus5 työ ei opettanut mitään. Ylipäätään kurssilla
ei oppinut mitään.”
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4

Miksi tulit infolle?

(n = 76)

ON N E L L I S U U S JA KI I R E I SY YS

Monitieteisyys.
En tiennyt mitä haluan tehdä isona.
Tiesin mitä haluan tehdä isona ja info oli oikea paikka opiskella sitä.
Terve sukupuolijakauma.
Kaverit hakivat infolle, tulin perässä.
Äiti käski.
En päässyt tutalle.

Oletko onnellinen?

(n = 77)

Oletko liian kiireinen?

Onko infolaisuus liian
suorituskeskeistä?
(n = 76)

Kootut 1,3 %:n selitykset
”Abina mietin TIKin ja infon väliltä, erityisesti siksi että infolla ei ollut fysiikkaa pidin fysiikan puutetta ongelmana. Päätin kuitenkin valita infon, koska a) kuvissa
ihmiset näyttivät nätimmiltä b) fuksioppaassa ei mainittu cobolia.” ”Ei fysiikkaa
pakollisena.” ”En osannut sanoa ei.” ”En päässyt muualle.” ”Fuksikapteeni <3”
”Halusin itselleni järkevän ammatin.” ”Hyvä pitchaus abipäivänä.” ”Kaverit kehui.” ”Luulin että täällä opiskellaan verkostoja. Ei opiskeltu. Ihan hyvä.” ”Media
kiinnosti.” ”Opiskelujen aiheet kiinnosti.” ”Pääsykokeisiin ei tarvinnut lukea kirjoja” ”Sisko käski.” ”Tiesin infon auttavan minua sellaiseen suuntaan ja ammattiin, joka minua kiinnostaa.” ”Tyttöystävä käski.” ”Vahingossa (mutta onneksi).”
21
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(n = 77)

ATH ENE - T IK -SUHDE

MITÄ INFOL’ TEHDÄÄN?

Oletko jutellut tikkiläisen kanssa? (n = 77)

Tiedätkö edelleenkään, mitä infolla opiskellaan? (n = 75)

SUOSI TUIMMAT SITSIL AULUT – TO P 12
Biisi						Äänet

OVAT KO I N F O L A I S E T H I P S T E R E I TÄ ?
Koetko olevasi hipsteri?

(n = 76)

LOPULLINEN RATKAISU RAHKAKYSYMYKSEEN
Valio vai Ehrmann?

(n = 73)

(n = 47)

1. Athenen poika					6
2. Ikuisen teekkarin laulu				5
3. Jos eukkosi kieltää				5
4. Eurovision					4
5. Nisti ja Nööri					4
6. Ko-ko-ko-koskenkorvaa				3
7. Livet är härligt					3
8. Hullu kirvesmies				2
9. Juomarin laulu					2
10. Motivaation kaipuu				2
11. Varpunen						2
12. Viimeisen teekkarin laulu			
2
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P HU KSIT JA MORAALI
Saako phuksia kuksia?

OL L I
Oletko kuksinut phuksia?

(n = 74)

(n = 75)

Onko sinua kuksittu phuksina?

(n = 74)

Oletko pussaillut Olli Hanhirovan kanssa?

(n = 77)

K
A
I
K
K
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ATH ENEL AIS T E N JYNT TÄÄ M INEN
Kuinka monen kanssa olet?

Kuinka monen kanssa haluaisit?

(n = 57)

(n = 74)

Yksi vastaaja haluaisi harrastaa seksiä kahden athenelaisen kanssa mielellään samaan aikaan.

PA JAU T TA M I N E N

Athenen kuumin henkilö?

(n = 29)

Athenen kuumimmat henkilöt ovat etunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä Boris, Elli
Taimela, Juho Kokkola, Nelli Myllylä ja Tuulia Talvio. Kukin sai kaksi ääntä - jokainen yhden
kummaltakin sukupuolelta.

Oletko
polttanut
kannabista?
(n = 74)
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Kukka-vertailu:
omena vs. appelsiini

Johannes Vainio

Omena ja appelsiini ovat kiistattomat hedelmäkunnan kruunut. Onko mieltäsi kaihertanut kumpi on parempi? Etkö luota omaan mielipiteeseesi? Kukka tarjoaa nyt teille
totuuden hedelmien paremmudesta.

nimi
hinta
kilohinta
paino
väri
siemenet
laukeaa naamalle
suutuntuma
näppi-/perstuntuma
mututuntuma
mutantti
märkä
käyttöliittymä
dippikastikkeen kanssa
jätteentuotto
LOPPUPISTEET

omena

vs.

appelsiini

Golden Delicious (tylsä)
0,37 €
2,45 €/kg
0,150 kg
tylsän vihreä
nätisti rivissä
ei
rapea
kova ja kylmä
no emmä tiiä
ei
ei
ok, ei ole pakko edes kuoria
aika pahaa
yksi kappale
8

<
>
<
<
<
<
>
>
<
<
>
>
>
>
>

Naveliina (napa)
0,53 €
2,09 €/kg
0,255 kg
kivan keltainen
ei lainkaan - aina parempi
joo, ruikki ikävästi ympäriinsä
lössö
pehmoisen mukava
kai joo
lohkot kasvaa miten sattuu
näpit kastuu, ei kiva
surkea, monimutkainen prosessi.
pahempaa
paljon pientä mutua
7

Kukka kokeilee:
Seksinhakuilmoitus
Kukan toimitus on
itseänsä säästelemättä ja ennakkoluulottomasti
tutustunut
moniin
erilaisiin perversioihin. Joskus kuitenkin
pervojen
metsästäminen
muuttuu raskaaksi.
Silloin Kukan tutkiva toimitus keksi
nerokkaan juonen.
Jos Kukka ei jaksa
mennä pervojen luo,
tulkoon siis pervot
Kukan luo. Julkaisimme eräällä netin
seuranhakupalstalla
oikealla näkyvän ilmoituksen.

Pietari Keskinen

Omena jätti ehkä vähän kylmäksi. Se ei kussut näpeille, mutta ei yllättänyt muutenkaan.
Omena on selvästi konservatiivisempi, jopa aika perus suomalainen vaihtoehto verrattuna etelän hetelmään (vaikka nyt Ranskasta olikin). Vertailun voittaa omena: tuo rationaalisen ravitsijan valinta.

Kuvankaappaus pahamaineisesta seuranhakuilmoituksesta.
Mitä vastaisit tällaisiihen, että saimme tarjouksia, havaita, kuinka monia ihmiseen viestiin. Kenties
aavistaisit, että kyseessä saat- jossa todellakin laajennettiin siä tämä koskettaa. Sen lisäksi
taa olla Kukan toimitus. No, sopivuuden rajoja. UjoTyt- pelkkä aavistus seksistä riittää
yli 400 miestä (ja pari paria) tö95:lle tarjottiin muun muas- tuomaan esille todella surullieivät aavistaneet. Saamistam- sa fistausta, pareja ja suuhun sia ja/tai surkuhupaisia ihmisme viesteistä kuvastui hyvin kusemista. Yllättävänä tren- kohtaloita. Yksi 20-vuotias
pitkälti suomalaisen miehen dinä moni naiseuden niittoon kolli esimerkiksi kertoi luottakaipauksen ja yksinäisyyden varustautunut maanmies lu- muksellisesti meille, että etsii
koko kuva. Saimme vastauksia pautui myös omia vaivojaan seikkailua, koska tyttöystähimojensa kanssa kamppai- säästämättä korkkaamaan tä- västä on tullut niin ruma, etlevilta nuorilta miehiltä, vai- män neitsyen takaloosterin, tei enää paneta. Myös lapsista
mainitsivat monet.
moihinsa kyllästyneiltä kes- jos sellaista vaadittaisiin.
ki-ikäisiltä, ja “opintotukea” Mitä tästä sitten opittiin. En- Kaiken kaikkiaan kaikki toivo
tarjoavilta
viisikymppisiltä sinnäkin, himo ympärillämme Kukan linjan muuttumisesta
johtajilta.
Provokatiivinen on todellista. On surullista on tainnut jo mennä.
asettelu ilmoituksessa johti
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Lopputunnelmat
Appelsiini sotki tuolin ja näppäimistön. Keltainen, vuotava tahmapallo kuitenkin tarjosi
sopivasti haastetta, ja hupi/hinta-suhde nousi selvästi paremmaksi.

[Athene-jasenet] Joulutiedote
Simell Tommi <tommi.simell@aalto.fi>
to jasenet

HELP-PO VÄ-RI-TYS-TEH-TÄ-VÄ

Kiltalaiset, meedbörjare
Lukukausi alkaa lähestyä loppuaan tenttikuumotuksineen, dediksineen, joulupukkeineen, -ruokineen ynnä muine Seppo Hoveineen. Onneksi Kukan joulusihteeri kurkistaa tulevaisuuteen näkevään jouluperiskooppiinsa ja pitää jälleen huolta siitä, että kaiken kiireen ja hääräilyn keskellä
muistatte mitä kaikkea tapahtumaa ja tehtävää joulun aikaan pitikään tehdä.
Eli asiaan: loppuvuosi näyttää bauttiarallaa tältä.
---------------------------1.12. Laivareissu Tukholmaan
2.12.

Burger kingiin, Vasa-museoon ja muihin kulttuurinähtävyyksiin tutustuminen. Iltapäivällä
valuminen takaisin Suomeen parhaaksi katsomallaan tavalla.

3.12.

Taktinen jet-lagista toipumispäivä

Emil Virkki

MI-KÄ ON O-HEI-SEN GRAA-FIN G KRO-MAAT-TI-NEN LU-KU χ(G)?

HIE-MAN VAI-KE-AM-PI VÄ-RI-TYS-TEH-TÄ-VÄ

eiku fak, näähän on tapahtunu jo. Siis.
11.12. Pikkujoulut. Perinteikäs joulurauhaan hiljentymisriitti. Yllätysvieraana joulupukki, jota esittää tod näk joku kiltalainen tai Seppo Hovi. Paikka: Rantsu tai jossain
Hobitin ensi-ilta, haarniskat ja haltiamiekat mukaan, hiisiä on liikkeellä.
13.12. SCI-Hyvinvointiselvityksen julkistamistilaisuus: peruskoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden kyselyvastausten perusteellasnnslsnnnjnj kkrooohh zzz...

O-SOI-TA, ET-TÄ MI-KÄ TA-HAN-SA KART-TA VOI-DAAN VÄ-RIT-TÄÄ NELJÄL-LÄ VÄ-RIL-LÄ SI-TEN, ET-TÄ SEN RA-JA-NAA-PU-RIT O-VAT E-RI-VÄ-RISI-Ä. TOI-SIN SA-NO-EN O-SOI-TA, ET-TÄ JOS GRAA-FI G ON TA-SO-GRAA-FI,
NIIN SIL-LÄ ON AI-TO 4-VÄ-RI-TYS E-LI χ(G)4. ET SAA KÄYT-TÄÄ A-PU-NA
TIE-TO-KO-NET-TA.

14.12. Smaug tuhoaa Otaniemen, karmea pimeys peittää maan ja tenttiviikko alkaaaarrrgh!!111113
15.12. Nou nada
16.12. Dedis: Joulupukin kirjeet* Korvatunturille, muuten ei aattona saa muuta kuin risuja tai
mahdollisesti Chiikin uusimman levyn.
*Ja joulupukin kirjeet kirjoitetaan käsin, paperille, eikä todellakaan millään faking aipädillä #twitteriin. Joulupukki vihaa hashtageja ja tontut muiluttaa kaikki, jotka näin yrittävät
kirjeensä toimittaa.
21.12. Tenttiviikko päättyy, palatkaa koteihinne ja aloittakaa chillaus jos ette vielä ole sitä tehneet.
23.12. Älkää nyt oikeesti stressatko sitä joulua, hei kamoon.
24.12. Jouluaatto
Dedis: Klo 23.59: Studio 1 loppuharkka
Muut kuin phuksit voivat toki rauhassa istua joulupöydässä herkuista nautiskellen ja illan
tullen pukea lempivillasukkansa kiehnäten ja tuhisten mukavasti takkatulen ääressä
:)))))))
25.12. Lisää kiehnäystä, khihihihi :)))))))
26.12. Tapsan tanssit mm. Myyrmäkeläisessä paikalliskuppilassa.
Keravalla saattaa myös olla Chiikin keikka.
31.12. Uuden vuoden “tina”. Mutta se onkin jo toinen tarina...
----------------------------------------------Siinä taisi olla kaikki tärkeimmät. Työni täällä on suoritettu ja palaan Korvatunturille jouluhääräilyihin.
*Tsuff, kilikilikilikli*
Rauhaisaa joulua toivottaen
Joulusihteerinne
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Kukka-aforismit
Jos katse voisi tappaa, se
voisi tappaa.
Alku aina hankalaa, lopussa
on valmista. Ehkä.
Asiakas on aina tiskin toisella puolella. Paitsi poliisilla.
Ei aamusella tiedä, kuinka
lysti illalla oli.
Ei haukkuva koira pure. Se
haukkuu.
Ei haukkuva koira pure,
mutta vältä vesikauhuista.
Ei kaikki ole kultaa, mikä
on keltaista.
Älä haistele lahjahevosen
suuta.
Esineitä tulee rakastaa, ihmisiä käyttää. Ei päinvastoin.

Tomi Laakso, Anastasia Lipiäinen, Johannes Vainio

On vain yksi periaate: epätäydellisyys. Joka hyväksyy
sen, saa pesää.
Harjoitus vie aikaa.
Historia on mennyttä.
Kun on lusikalla annettu, ei
saa paljoa.
Kukkaa ei jätetä!
Otso elää.
Niin makaa, kuin makaa
Hädässä ystävä tunnetaan
sisältäpäin.
Parempi virsta väärää kuin
kaksi virstaa väärää.
Siitä puute mistä puute.
Kun kissa on poissa, kannattaa etsiä sitä autotieltä.
Jaettu ilo on itseltä pois.
32

Hätäkeinot seksiin.
Joka leikkiin ryhtyy, saa
leikkiä.
Ylös, ulos ja tuopille.
Joka viimeksi nauraa, on tajunnut vitsin viimeisenä.
Markassa on Markkasen
alku.
Jos Onni kääntää selkänsä,
se on homo.
Kaveria, ei jääteetä.
Ken toisen kuoppaa kaivaa,
saa sen arkun.
Kertaus on opintojen (kts.
alusta).
Ei vierivä kivi sammalla.
Jäbä ei lue lakia.
Parempi myöhään.

Merituuli Melkko

Puuhasivu

Sivulla on kaksi tehtävää yksinäiselle lounastauolle tai vaikka yhdessä ratkottavaksi. Yhdistä pisteet -tehtävä on perinteinen matemaattistaiteellinen pähkinä kun taas DIY- Sarkastinen siili tarjoaa haastetta luovista tehtävistä pitäville. Jotta tehtävä ei olisi ylitsepääsemättömän vaikea, mukana on yksi esimerkki.

Yhdistä pisteet

Merituuli Melkko

Sanaristikko

Sanaristikko sisältää kiltamme liittyviä sanoja. Valmiiksi annetut sanat eivät ole ainoat
ristikosta löytyvät sanat, vaan ahkera etsijä saattaa löytää piilotettuja helmiä.

Sanat

kukka
käki
olkkari
infoähky
athene

paniikki
postit
purkusessio
studio
clubx

Sarkastinen siili
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hallitus
teekkari
phabu
fuksi
smökki

Oletko valmis tekemään suomalaisesta
IT-osaamisesta miljardibisnestä?
DREAM BROKER on yksi Suomen nopeimmin kasvavista ohjelmistoyrityksistä.
Tavoitteemme ei ole sen vähempää kuin viestinnän vallankumous yrityksissä
helppokäyttöisellä videotuotannon pilvipalvelulla, maailmanlaajuisesti.
Palkkaamme jatkuvasti uusia B2B-myyjiä, asiakkuusvastaavia, tuotekehittäjiä ja
markkinoinnin ammattilaisia. Edellytämme jokaiselta valmiutta kehittää itseään
rautaiseksi ammattilaiseksi ja pitkäjänteistä innokkuutta.
Tarjoamme ensisijaisesti täyspäiväisiä töitä, mutta kannattaa tiedustella myös
osa-aikaisista ja kesätyöpositioista. Tykkää meistä Facebookissa tai seuraa
Twitterissä ja LinkedInissä kuullaksesi paikoista ensimmäisenä!

DREAMBROKER.COM/FI/TYOPAIKAT
Dream Broker:
500+ asiakasorganisaatiota
70+ työntekijää
4+ maata
Red Herring Top 100
Deloitte Technology Fast 50 Finland winner

