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PÄÄKIRJOITUS

Oliver Mulari, Kukan päätoimittaja 2019

Tänä vuonna juhlimme ennen kaikkea 16-vuotiaan Athenen kiltalehden Kukan
taivalta! Tässä juhlajulkaisussa pysähdymme katsomaan taaksepäin Kukan
menestyksekästä matkaa nuoren killan lehdestä Otaniemen dänkeimmäksi
julkaisuksi.
Vuosi 2003 oli Kukan ensimmäinen ilmestymisvuosi. Siitä lähtien julkaisuja on
tullut tasaiseen tahtiin noin neljä kertaa vuodessa. Tämä on kaiken kaikkiaan
Kukan 65. julkaisu ja mahdollisesti jo toinen juhlajulkaisu. Kukan historia
menee läpi jo kokonaisesta kukinnosta.
Juhlajulkaisua varten kukan toimitus kävi läpi mielettömän urakan ja luki
kaikki ajan saatossa julkaistut Kukat kannesta kanteen. Jokaista toimintavuotta
edustamaan valittiin yksi aukeama tähän lehteen. Jokaisella vuodella ja
jokaisella Kukalla oli tarjota mitä loistavimpia artikkeleita, hienoimpia
kuvituksia sekä kekseliäimpiä näkökulmia.
Valintaprosessi oli raastava ja osin perusteeton heijastaen senhetkisen
toimituksen mielialaa. Nämä jutut ovat hienoja, mutta vain osia kokonaisista
teoksista. Kukan kokonaista historiaa tuskin saisi puristettua kahden kannen
sisälle silti säilyttäen sen aidon olemuksen.
Verkkolehdeksi Kukan historia kuitenkin taittuu! Wappujulkaisujen lisäksi
jokainen Kukka, lukuunottamatta muutamaa kämmiä vuodelta 2010, löytyy Athenen
verkkosivuilta. Siellä ne ovat kaikille vapaasti luettavissa. Lukukokemus on
vähintäänkin valaiseva kuvaten aikansa trendejä. Kaikki eivät ole ikääntyneet
hyvin.
Kukka on aina toiminut athenelaisten vapaan sanan alustana. Tämän seurauksena
Kukat kertovat athenelaisuuden vaiheista kaunistelematta. Kaikista suurista
tapahtumista on tarjottu näkökulma, kaikista kohuista on raportoitu ja joitain
kohuja on aiheutettu.
Kukka on rento ja rehellinen julkaisu, jota ei oteta turhan vakavasti. Kukka
tarjoaa lukijoilleen nauruja ja keskusteluja ruokkien Olkkarin ainutlaatuista
tunnelmaa. Kukka tuo hyvän mielen sen lukijoille ja sen tekijöille. Tämä on
myös Kukan tehtävä.
On mahtavaa että Kukka tämän muotoisena instituutiona on pysynyt pystyssä 16
vuoden ajan ja siitä on kiittäminen Kukan kirjoittajia, kuvittajia ja
taittajia. Toivon ja uskon syvästi että Kukkaan riittää tekijöitä myös
tulevaisuudessa.
Pitemmittä puheitta, toivotan onnea koko toimituksen puolesta 16-vuotiaalle
Kukalle tämän juhlajulkaisun muodossa! Olkoon seuraavat 16 vuotta sinulle
vähintäänkin yhtä hienot. Olethan eräiden valistuneiden sanojen mukaan “paras
kiltalehti”!
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PÄÄTOIMITTAJILTA

Anni Laukkanen 1/2003:
“Kädessäsi on Athenen ensimmäinen kiltalehti. Se kertoo tapahtumista,
jotka sijoittuvat athenelaisten elämään, pään sisälle tai jopa hammasrivistöön. Lehden toimittajakunnassa ei vielä ole havaittavissa
klikkiytymisen oireita.”
Arttu Arstila 3/2004:
“Jotta kiltalaiset tutustuisivat paremmin toisiinsa, löytyy Athenen
sivuilta Seukkauspalvelu. Huippuunsa hiottu käytettävyys näkyy
liikennevaloissa, jotka yhdellä silmäyksellä kertovat henkilön suhdestatuksen.“
Ilkka Järstä 4/2005:
“Athene on jälleen vuoden vanhempi ja viimeistään nyt vakiinnuttanut
asemansa Otaniemen kiltayhteisön pienimpänä, mutta pippurisimpana
jäsenenä.”
Annu Nieminen 1/2006:
“No hei LEESIO mixet lue jo? Tässä numerossa Sinulle tarjoillaan
komeita miehiä (tarkista erityisesti kuukauden cosmomies s.10),
kauniita naisia (Anneli! s.8) ja totuuksia elämästä (irkkitesti s.14) –
siis vähintäänkin mahdollisuus olla parempi ihminen.“
Sofia Ziessler 3/2007:
“Ajattele, kuinka moni lainaa sanojasi ja antaa pahan kiertää.
Epätotuuksien hämyisä seitti liimaa meidät väistämättä tahmaiseen
väärinkäsitysten sotkuun, jossa me räpistelemme - turhaan.
Todellisuus on perseestä.”
Juho Ojala 1/2008:
“Lopettakaa siis se paneminen ja tehkää juttuja Kukkaan.”
Svante Suominen 1/2009:
“Kymmenvuotissyntymäpäivämme kynnyksellä kehotan kaikkia kiinnittämään
huomiota kynnyksen ylittäjiin, jotta voimme jatkossakin rehvastella
sinisillä munillamme.”
Otso Hannula 3/2010:
“Ehkä jonain kaukaisena päivänä voin varmuudella todeta muiden kiltojen
lukkareille: ’tämä on Athenelainen perinne’.”
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Jesse Vuolasto 1/2011:
“Burnout on opiskelijalle sipuli. Sitä kuoritaan taso kerrallaan ja
ytimessä odottaa valmistuminen.”
Emil Virkki 3/2012:
“Huhhuh, mitä settiä! Tässä numerossa Kukan taso on todellakin
romahtanut ylöspäin.”
Vesa Laakso 2/2013:
“On aina mahtava huomata, miten paljon täältä löytyykään innostunutta
väkeä! Löytyisiköhän sitä vielä lisää?”
Atte Keinänen 2/2014:
“Tänä vuonna lehti on todellista uusmediasynergiaa alusta loppuun”
Johannes Vainio 1/2015:
“Kukan päätoimittaminen on yllättävän kivutonta. Nohevat kiltalaiset
tekevät siistejä juttuja ja sitten kaiken voi vain tuupata eteenpäin
taittajille, jotka muuntavat irralliset tarinat pienimuotoiseksi
taideteokseksi.”
Alexia Leimu 1/2016:
“Nyt paitsi päätoimittaja ja toimitussihteeri, myös neljä toimittajaa
ja kaksi taittajaa ovat kaikki naisia.”
Mari Hirvi 4/2017:
“Jatketaan parhaamme mukaan sitä työtä, jonka athenelaiset ennen
meitä ovat tämän yhteisön rakentamiseksi tehneet, jotta myös athenelaiset meidän jälkeemme saisivat nauttia kampuksen parhaasta kahvista
ja dänkeimmästä journalismista.”
Vili Kurppa 3/2018:
“Kuten MyCoursesin ylläpitäjä-Esa sanoisi: ’lisää tavaraa tännesd
anfnalkanf alknlkafdlkj la adasd ga afasajaskjagsfgtrtew wt trjyshag
klkgaljgal!’”
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Tee-se-itse: Kurkku!

Lauri Svan

Kurkunviljely on halpa ja palkitseva harrastus. Sopivissa
olosuhteissa kurkku kasvaa parimetriseksi ja tarjoaa opiskelijalle
monta kiloa purtavaa. Näillä pikaohjeilla pääset kurkunviljelyn
alkuun nollabudjetilla.
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Kurkku tarvitsee ravinteikkaan ja typpipitoisen
maan kasvaakseen isoksi. Sopivaa multaa saadaksesi sinun ei tarvitse kuitenkaan turvautua Biolaniin. Eräiden kasvien, kuten herneen ja lepän,
juurissa elää bakteerikanta, joka sitoo maaperään
typpeä. Hiekkalapio siis käteen, ja äidin kasvimaalle tai kesämökille möyrimään!
Jos laiskotus kuitenkin iskee, voit tehdä yökeikan myös kaupungin kukkapenkkeihin, joita lannoitetaan typpipitoisella kanankakalla.
Ulkoa tuotu multa sisältää tuholaisten munia ja
monia kasvitautien aiheuttajia. Kasvihuoneessa
tai parvekkeella ne muuttuvat pian riesaksi, sillä
sadevesi ei huuhtele niitä mukanaan. Varman
päälle pelaat paistamalla mullan uunissa.Sama
pätee myös luonnonlannotteisiin, kuten hevosenlantaan tai kaninpapanoihin.

Kurkun siemenet ovat kalliita ja itäminen liian
epävarmaa, jotta niitä kannattaisi istuttaa suoraan
maahan. Varmemman tuloksen saat aikaan idättämällä ne suodatinpussin sisällä. Pidä huolta,
ettei pussi kuivu tai kerää hometta.
Jos haluat nuukailla, voit yrittää idättää aamiaiskurkkusi siemenet. Huhu kertoo, että useimmat
kasvihuonekurkut ovat hedelmättömiä. Varman
päälle pelaat ostamalla avomaankurkkua aamiaisleivällesi.
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Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03

Kurkku on kylmänarka, eikä sopeudu Suomen
hyisiin olosuhteisiin kuin vasta touko-kesäkuun
vaihteessa. Siihen asti voit kasvattaa kurkuntaimeasi sisätiloissa vaikka työpöydälläsi.
Nuorta taimea kastellessasi sinun tulee olla erityisen varovainen, sillä vesi katkaisee sen hennon
varren herkästi. Multa on sopivan kosteaa, kun
tunnet kosteuden kädelläsi. Kasteluvesi on parasta
kun se on seisonut yön yli ja hapettunut hieman.
Kesän koittaessa voit viimein siirtää kurkkusi
parvekkeelle tai kasvihuoneeseen. Sopiva taimien
istutusväli on 20cm, ja riittävä syvyys 30cm. Ulos
siirtäessäsi sinun kannattaa varoa ‘polttamasta’
kurkuntaimeasi. Sisällä kasvatettu kurkku ei ole
tottunut vahvaan UV-säteilyyn.
Jotkut kurkkulajikkeet vaativat pölytystä tuottaakseen hedelmää, mutta kasvihuonekurkkuja ei tule
pölyttää. Pörriäiset tai tuuli eivät pääse parvekkeellesi, joten voit itse hoitaa saman asian esim.
siveltimellä tai pullasudilla.
Kurkku alkaa tuottamaan satoa heinäkuun
lopulla. Kurkku kasvattaa muutaman hedelmän
kerrallaan, joten hyvässä lykyssä saat reilun kuukauden ajan tuoretta kurkkua pöydällesi muutaman kerran viikossa. Kurkusta 97% on vettä,
joten muista kastella kurkkua usein.
Loppukesästä kurkun maku alkaa jo kyllästyttää.
Voit ilahduttaa kurkuilla kavereitasi tai viedä ne
äidille purkitettavaksi.Voit säilöä kurkkusi esim.
5-7 prosenttiseksi laimennettuun etikkaliemeen.
Sopiviksi mausteiksi riittävät sokeri ja sinapinsiemenet.

Athenen kiltalehti - Kukka nro 2/03
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2004

ATENEN
MARATOONI

*UHANI -YKKiNEN

 SYKSYISEN° AAMUNA KLO   KOITTI
L°HTÚ IHAN TOSI MUKAVALLE MATKALE KOH
TI ATHENEN IHAN EKAA KOTIMAAN PITK°°
EXCKUA MARATONIA  IHMISET OLIVATKIN
JO VALMISTAUTUNETE REISSUUN IHAN TOSIS
SAAN KOSKA IHAN TOSI MONELLA OLI SIKA PAL
KON OLUTTA JOMUKANA TIETENK°°N %--%
*/)3) ,))+!! ENNEN ENSIMM°IST° EXK
CUA JOKA TULISI OLEEN NOKIAN TEHTAILLA
3ALOSSA
+OHTA OLISINMEKIN JO PERILL° JA KYSYIN
MARKUKSELTA OLISIMMEKO JO PIAN SIEL
L° -AKE SANOI ETT° OLISIMME JA SANOIN
T°M°N EEROLLE %RENKIN MIELEST° OLI KIVA
ETT° OLISINME JO PIAN NOKIALLA JOKA TEKEE
PUHELIMET MONILLE TEIST°KIN 
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3AAPUESSAMME PERILLE . KLO   JORMA
EI OLLUT OTTAMASSA VASTAAN MIK° OLI OIKE
ASTAAN IHAN LOOKISTA KOSKA H°N ON SEN
VERTA ISO HERRA ETTEI EHK° EHDI AINA OTTA
MAAN KAIKKIA VASTAAN KET° TULEE EXCKULLE
-ONET OLIVATKIN JO NYTTEN OTTANEET SEN
VERRAN BISHE° ETTEI KET°°N TUSKIN HAITTASI
ETT°  -EIT° KIERR°TT°NYT MIES OLI NO
KIAN REKRYTOIJA HENKILÚ JONKA TYÚT° ON
OTTAA IHMISI° TÚIHIN .OKIALE  PETTYMYK
SEKSEMME KUKAAN EI SAANUT TÚIT° JA PIAN
JO OLIMMEKIN KATSELEMASSA KUN IHMIS¹T
TEKIV°T TÚIT° NOKIALLE TEHTAALLA
,°HDIMME NOKIALTA FORSSAN KIRJA PAINOON
JA MONI JO ODOTTIKIN P°°SY° &ORSSAN PAI

NOON INNOLLA KOSKA SIELL° VILLE KYSYI SIT
TEN ETT° vPALJONKO T°M° RAKENNUS PAINAA
v KIRJOJA  $$$ SIIN° OLI KYLL° NAURUSSA
PITELEMIST° JA JUTTU OLI MONEN MIELEST°
MATKAN PARHAITA EHK° SEN J°LKEEN KUN
MARKUS KYSYI vP°°SEMMESIKÚ OLKI LUO
TOON TANKILLA SIS°°Nv/LKILUODOLLA TEIMME
MYÚS JOSKUS KELLO  REISSUN MONTA MET
RI° MAANA ALLE MISS° S°ILYTET°°N MONIA
YTINJ°TTEIT° JA NIIT° PIDET°°N TALLESSA NIIN
KAUAN KUIN NE ON TAAS VAARATTOMIA HUH

RAUMAAN JA TALOON JOSSA KAIKKI JO IHAN
HIMONA OLUTTA JA PITI HAUSKAA  RAUMASSA
K°VIMME MYÚS BAARILLA SIIT° HUOLIMATTA
POJAT vKAIPAILIv HIUKAN vMATKA MUISTOJAv
JA RUUVASI YHDEN JUTSKAN MUKAAN  RAU
MALLA MYÚS ANNE PUHUI MEID°T BAARIIN
SIS°°N KUN SE SANOI POKELLE ETT° vP°°ST°
NYTv JA POKE SANOI ETT° ONKO VARPPINA
VAAN KAKSI ALLE  V JA ANNE SANOI ETT°
vONv EIP°H°N J°°NYT KELLEK°°N vRAUMA
TRAUMOJAv  $$D

%NNEN OLKILUOTOA K°VIMME TOKI (°MEEN
KADUN !PBROSSA MISS° KAIKKI OTTI IHAN
HIMONA OLUTTA JA PITI HAUSKAA  SIELT°
TULLESSA KESKUSTAAN TREELLE HERVANNASTA N
KLO   OLI vTUNNELMA KATOSSAv JA KAI
KILLA OLI TOSI KIVAA +YSYIN MYÚS MUUNM
-ATILTA OLIKO NYT KIVAA JA MATTIKIN SEN
SANOI ETT° OLI  SE OLI  PARHAITA ILTOJA
REISSUN AIKANA

3EURAAVANA AAMUNA KOITTI V°SYNEELLE
JOUKOLLEMMEKIN JO KOTI MATKAN AIKA JA
L°HDIMME UIMA HALLIIN UIMAAN 3EN J°L
KEEN KYLL° RUOKA MAISTUI MINK° vHUOMA
SIMMEv KENK° MAAILMASSA JA MATTI OSTI
CR°KSHOTIN

+USKI KAKE MEIT° JO SEURAAVANA VEIKIN
OLKILUOTOON MIK° ON JO EDELL°KIN MAINI
TUSSAKIN SELITETTY 3IELT° SITTEN MENIMME

3AAVUIMME KUOPIOON ILLALLA N KLO KELLO
  MIST° SIT L°HDIMMEKIN SUORAAN
KOTOISAAN GORSUUN JOSSA SAUNA MEIT° JO
VENAILIKIN JA PYSTYI VIEL° KERRAN OTTAMAAN
IHAN HIMONA OLUTTA JA PITI HAUSKAA 4HE
%ND PS ENS VUONNA UUSIX
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ATENESSA LIIALLISESTI VESSA SEKSIÄ
JUHANI MYKKÄNEN

Voisiko jokin kertoa miksi, ihmeessäö atenen tapahtumissa ei saa ilmaista
viinaa? kuka on järkeä
että, ihmiset vaan esittää,
olevansa iloisia vaikka ei
ole ihan känissä. Hasitan
HUIAUKSEN. Onko lookista, kun opiskelijat juhla
mielellä ilman kosanderia
tai kinkku pitzaa, minä
en ainakin >:/ Lisäksi liiaksi on vessa seksiä.
Niimpä esitänkin että,
tästä eteen päin kaikki on
aina ihan ”tööt” kun on
niin sekasin. Luennolle EI
SAISI tulla ”selviksenä”. (
Minä puhuin TÄSTÄ asiasta myös Datsun ja riitan kanssa, ja ne oli ihan
hulluna samalla kannalla
mieltä,asiaa ei ollu esillä
jo suunnitellessa ’ infoa
Neljäs asia johonka huomiota, on se, että minimisti niitä luentoja missä
kerrotaan juttuja. Minä
olin syksyllä ”bordelli”
bileissä, niissä oli just ni-

itä häkkejä ja tanssioita
mitä minä tarkotin . Paras
kohta oli se kun paljon
kellään ei ollu normaalit vaatteet päällä :DDD
Niimpä myös kaikkialle
julkisuuteen huolen , että
vois EHKÄ VÄHÄN miettiä ,mitä me opetetaan
sen lapsille kun ne korvaa meidät täällä , mieti
!! Nyt kun olet miettinyt,
olet varmaan tosi samaa
mieltä: joukossa on voimaa, yksi puu ei pala. Kivahan se on viettää hyvää
siellä ”wc”ssä . Mutta,
parempia hiirimattoja ?!
Saamme nauttia .
Onneksi haluaisin nyt
kyllä vetäistä lopullisesti
pisteen tähän jatkuvaiseen pornon eli rakastelun katselemiseen atenen kilta huoneistojen
tieto-koneelta. Parempi
pyy ”pivossa.” Ikinä ei
voi rauhassa katsomaan
omia koulu juttuja tai
harkkaa ”Olo-h:lle” kun
siellä hirveä tiedäthän-



kyllä
mikä-käynnissä.
Tästä hetkestä eteenpäin
voisikinkai siis esille, että
kun mennään syömään,
niin kaikki. saa tietää siitä sitten, että ei ”hei, Mihinkä meni, toivottavasti
ei syömään ??? ”! En ole
varppina ainoa joka ei
ajattele näin , kyllähän
kaikki kyllä tietää miltä
se ﬁilis tuntuu että nyt
ei enää ketään sydän ystävänä tänään taas :(’((
Ja jos joku vielä katsoo sitä
”pr0nia” samaan aikaan
kun minä yritän syödä
porukalla, niin pistäkää
edes joku muuukin samaa
mieltä. Minä kerrankin
sanoin matille (masa p.) ja
sekin sano että ” on sama
”… :DD Eli nyt loppu
sille lyömiselle (kaikki
muistavatko viimesimmän puukotuksen ) ja viinan juomiselle. Atene !=
koirapuisto missä vapaata
nakkia , ei tottakai.
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Esittelyssä:

ATHENEN

2006

J

os
os pääsykokeessa
pääsykokeessa suositaan
suositaan patsaiden
patsaiden lääppijöitä
lääppijöitä ja
ja niitä,
niitä,
joiden
joiden ajatuksille
ajatuksille ei
ei kaksimielisyys
kaksimielisyys riitä,
riitä, vaan
vaan tarvitaan
tarvitaan
väliin
väliin kolmaskin
kolmaskin objekti,
objekti, lopputulokset
lopputulokset eivät
eivät vain
vain voi
voi
olla
olla onnistuneita.
onnistuneita. Kun
Kun hippi,
hippi, tutamenestyjä
tutamenestyjä ja
ja nörtti
nörtti laitetaan
laitetaan
samaan
samaan tilaan
tilaan on
on luvassa
luvassa skandaaleja
skandaaleja ja
ja ilmaista
ilmaista vahingoniloa.
vahingoniloa.
Tervetuloa
Tervetuloa Kukan
Kukan mukaan
mukaan repimään
repimään vanhoja
vanhoja haavoja
haavoja auki!
auki!

Jääteeskandaali
Keväällä
Keväällä 2005
2005 hallitus
hallitus osoitti
osoitti jälleen
jälleen pelitaitonsa
pelitaitonsa omaan
omaan pussiin
pussiin
pelattaessa
pelattaessa ja
ja joi
joi IE:n
IE:n rahat.
rahat. Phuksien
Phuksien järjestämästä
järjestämästä perinteisesperinteisestä
tä juhlasta
juhlasta heräsi
heräsi kohua,
kohua, kun
kun kävi
kävi ilmi,
ilmi, että
että hallitus
hallitus oli
oli ostanut
ostanut
rapakon
rapakon takaista
takaista kuulua
kuulua jääteetä
jääteetä lähes
lähes kahdella
kahdella sadalla
sadalla eurolla!
eurolla!
Perusteluna
Perusteluna hallitus
hallitus käytti
käytti huolta
huolta juomatakuun
juomatakuun täyttymättötäyttymättömyydestä
myydestä ja
ja mussun
mussun mussun
mussun yadayada.
yadayada. Toisten
Toisten lähteiden
lähteiden mumukaan
kaan hallitus
hallitus kuitenkin
kuitenkin käytti
käytti tätä
tätä vain
vain sivujuonena
sivujuonena halutessaan
halutessaan
juhlia
juhlia omaa
omaa erinomaisuuttaan.
erinomaisuuttaan. Jääteet
Jääteet ostettiin
ostettiin kuitenkin
kuitenkin niin
niin
aikaisin
aikaisin että
että takuun
takuun täyttymiselle
täyttymiselle oli
oli vielä
vielä aikaa
aikaa useita
useita tunteja,
tunteja,
ja
ja rahasumma
rahasumma ylittyikin
ylittyikin roimasti.
roimasti. Skandaalin
Skandaalin käry
käry ei
ei ole
ole vielävieläkään
kään täysin
täysin laskeutunut,
laskeutunut, vaikkakin
vaikkakin virallisesti
virallisesti pahat
pahat teot
teot on
on hyhyvitetty
vitetty mm.
mm. jokaisen
jokaisen maksaessa
maksaessa jälkikäteen
jälkikäteen omat
omat juomansa.
juomansa.

OLOhuoneen sijoitus
Entisen
Entisen kiltahuoneemme,
kiltahuoneemme, Atheneumin,
Atheneumin, käydessä
käydessä pieneksi
pieneksi tuli
tuli
Athenen
Athenen toimipisteen
toimipisteen siirto
siirto Otaniemeen
Otaniemeen ajankohtaiseksi.
ajankohtaiseksi. TiloTilojen
jen sijoituksesta
sijoituksesta käyty
käyty taistelu
taistelu kävi
kävi kuumana,
kuumana, ja
ja luonnollisesti
luonnollisesti
kaukana
kaukana rivikiltalaisista.
rivikiltalaisista. TKY:n
TKY:n antamat
antamat määrärahat
määrärahat pätettiin
pätettiin
sijoittaa
sijoittaa OLO-huoneen
OLO-huoneen lisäksi
lisäksi hallituksen
hallituksen virkistystoimintaan.
virkistystoimintaan.
“Pitkään
“Pitkään pähkäiltiin
pähkäiltiin hommataanko
hommataanko vesipiste
vesipiste vai
vai Tyco-autoraTyco-autoratoja.
toja. Tai
Tai no
no niin
niin pitkään
pitkään kuin
kuin ex-Tikkiläiset
ex-Tikkiläiset nyt
nyt yleensä
yleensä miettii
miettii
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N SKANDAALIT!
kolean
kolean lelun
lelun ja
ja hygienian
hygienian välillä…”,
välillä…”, valaisee
valaisee nimimerkki
nimimerkki Fättis.
Fättis.
Aikojen
Aikojen saatossa
saatossa lelut
lelut hajosivat
hajosivat mutta
mutta hygienia
hygienia jäi.
jäi. Tätä
Tätä kelpaa
kelpaa
muistella
muistella matkatessa
matkatessa vessaan
vessaan hakemaan
hakemaan kahvinkeittimeen
kahvinkeittimeen vettä.
vettä.

ri
ri josseivat
josseivat opi
opi olemaan”,
olemaan”, argumentoi
argumentoi Hallitus
Hallitus (nimi
(nimi muutettu).
muutettu).
Jännittynyt
Jännittynyt tilanne
tilanne raukesi
raukesi ryhmähaliin
ryhmähaliin vappuna.
vappuna.

Salailua hallituksen riveissä
Pantavin Athenelainen
Geneerisen
Geneerisen killistin
killistin aloittaessa
aloittaessa killan
killan kotisivujen
kotisivujen keskutelupalskeskutelupalstalla
talla gallupin
gallupin aiheella
aiheella “pantavin
“pantavin athenelainen”,
athenelainen”, alkoivat
alkoivat pienet
pienet
vihreät
vihreät ystävämme
ystävämme upota
upota sieraimiin.
sieraimiin. Keskusteluun
Keskusteluun ilmestyi
ilmestyi nopenopeasti
asti nimiä
nimiä vuosikursseineen
vuosikursseineen ja
ja yhtä
yhtä nopeasti
nopeasti virisi
virisi metakeskustemetakeskustelu.
lu. Threadi
Threadi jakoi
jakoi killan
killan kahtia
kahtia –
– huumorintajuisiin
huumorintajuisiin ja
ja huumorinhuumorintajuttomiin.
tajuttomiin. Ainakin
Ainakin “huumorintajuisten”
“huumorintajuisten” mielestä.
mielestä. Perusteluina
Perusteluina
keskustelun
keskustelun hyväksyttävyydelle
hyväksyttävyydelle käytettiin
käytettiin sanan
sanan “pantava”
“pantava” pääpääkaupunkilaismerkityksen
kaupunkilaismerkityksen laimeutta.
laimeutta. Toinen
Toinen puoli
puoli piti
piti aihetta,
aihetta,
varsinkin
varsinkin oikeilla
oikeilla nimillä
nimillä höystettynä,
höystettynä, törkeänä
törkeänä ja
ja loukkaavana.
loukkaavana.
Epäselväksi
Epäselväksi taisi
taisi kuitenkin
kuitenkin jäädä
jäädä loukkaannuttiinko
loukkaannuttiinko nimen
nimen löytylöytymisestä
misestä vai
vai löytymättömyydestä
löytymättömyydestä enemmän…
enemmän…

Vuoden
Vuoden 2006
2006 hallitus
hallitus on
on julkisesti
julkisesti todettu
todettu täysin
täysin sisäänpäin
sisäänpäin
kääntyneeksi
kääntyneeksi hallitukseksi,
hallitukseksi, joka
joka yritti
yritti pimittää
pimittää kaiken
kaiken normaanormaaleilta
leilta kiltalaisilta.
kiltalaisilta. Yksityiskohdat
Yksityiskohdat vuosivat
vuosivat julkisuuteen
julkisuuteen kun
kun eräs
eräs
hallituksen
hallituksen jäsen
jäsen paljasti
paljasti ajattelemattomasti
ajattelemattomasti tuttavalleen
tuttavalleen olleenolleensa
sa muun
muun hallituksen
hallituksen kanssa
kanssa ilmaisella
ilmaisella korruptiolounaalla!
korruptiolounaalla! NyNykyinen
kyinen avoin
avoin johtamismalli
johtamismalli on
on lepyttänyt
lepyttänyt osan
osan kiltalaista,
kiltalaista, mutta
mutta
epäilyksien
epäilyksien ja
ja epäluottamuksen
epäluottamuksen varjo
varjo häilyy
häilyy yhä.
yhä. SalailuhallitukSalailuhallituksen
sen tiedottaja,
tiedottaja, Masa,
Masa, kertoo
kertoo seuraavaa.
seuraavaa. “Salailtu
“Salailtu on
on ihan
ihan alusta
alusta
asti,
asti, ei
ei näy
näy loppua
loppua sille
sille tielle.
tielle. Onhan
Onhan tämä
tämä vähän
vähän raskasta,
raskasta, aluksi
aluksi
ei
ei kerrottu
kerrottu hallituksen
hallituksen jäsenillekään
jäsenillekään esimerkiksi
esimerkiksi kokouspaikkokokouspaikkoja.
ja. En
En tiedä
tiedä miten
miten mä
mä pystyn
pystyn maksamaan
maksamaan kaikki
kaikki ne
ne sakkokaljat.
sakkokaljat.
Kosteat
Kosteat illanvietot
illanvietot kiltalaisten
kiltalaisten kanssa
kanssa ei
ei tee
tee siitä
siitä yhtään
yhtään helpomhelpompaa.”
paa.”

Kiltabändien kriisi
Vuosi
Vuosi sitten
sitten uusien
uusien fuksien
fuksien keskuudessa
keskuudessa nousi
nousi musiikki-into,
musiikki-into,
jonka
jonka hedelmänä
hedelmänä syntyi
syntyi fuksibändi,
fuksibändi, [Naarasvaara]^.
[Naarasvaara]^. VanhempiVanhempien
en opiskelijoiden
opiskelijoiden yhtye,
yhtye, Artist
Artist formerly
formerly known
known as
as Kyrkoherden
Kyrkoherden
ei
ei kuitenkaan
kuitenkaan katsonut
katsonut asiaa
asiaa hyvällä.
hyvällä. “Meidän
“Meidän piti
piti hoitaa
hoitaa HöHöpöhöpön
pöhöpön viihdepuoli”,
viihdepuoli”, kertoo
kertoo person
person formerly
formerly known
known as
as fuksi.
fuksi.
“Kun
“Kun AfkaK:n
AfkaK:n jäsenet
jäsenet sai
sai tietää,
tietää, mun
mun elämä
elämä muuttu
muuttu helvetiks.
helvetiks. Ne
Ne
auto-completionit
auto-completionit oli
oli viimeinen
viimeinen tikki…”,
tikki…”, hän
hän jatkaa
jatkaa pala
pala kurkuskurkussa.
sa. Athenen
Athenen johto
johto otti
otti tapaukseen
tapaukseen selvän
selvän kannan.
kannan. “Kaikki
“Kaikki on
on kuikuitenkin
tenkin Höpöhöpössäkin
Höpöhöpössäkin ihan
ihan naamat
naamat ja
ja naula
naula otsassa.
otsassa. Kuka
Kuka nyt
nyt
muka
muka muistaa
muistaa seuraavana
seuraavana päivänä
päivänä keitä
keitä siellä
siellä stagella
stagella heilui
heilui tai
tai
koveroiko
koveroiko ne
ne Sibeliusta
Sibeliusta vai
vai Shitter
Shitter Limitediä.
Limitediä. Uuniin
Uuniin koko
koko köököö-

Muista
Muista myös
myös nämä:
nämä:
-- vuosijuhlan
vuosijuhlan nimeksi
nimeksi Persepolis
Persepolis -skandaali
-skandaali
-- hippiklubiksi
hippiklubiksi profiloitumiskysymys
profiloitumiskysymys -skandaali
-skandaali
-- syksyn
syksyn 2005
2005 phuksit
phuksit ei
ei tuu
tuu toimeen
toimeen keskenään
keskenään -skandaali
-skandaali

Tässä
Tässä muutamia
muutamia ehdotuksia,
ehdotuksia, joista
joista joku
joku voisi
voisi
seuraavaksi
seuraavaksi vetää
vetää herneen
herneen nokkaansa:
nokkaansa:
-- haalarimerkin
haalarimerkin uudistaminen
uudistaminen
-- Studio1
Studio1 -deadlinen
-deadlinen ajan
ajan muuttaminen
muuttaminen
-- hallituksen
hallituksen salainen
salainen sitsipöytäkirja
sitsipöytäkirja
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T

iesitkö infolle hakiessasi, että
päädyt suurella todennäköisyydellä intiimiin suhteeseen
kanssaopiskelijasi kanssa?

Yli kymmenen prosenttia athenelaisista on päätynyt pitkäkestoiseen
parisuhteeseen toisen athenelaisen
kanssa. Mahdollisuutesi päätyä tähän
kurimukseen on tilastollisesta sama,
kuin päästä tekemään parityötä homoseksuaalin kanssa.

Kenttätutkimuksen perusteella yli 50
prosenttia kiltalaisista päätyy keskenään astetta vapaampaan intiimiin
kanssakäymiseen kiltatovereidensa
kanssa.

HUMANISTIT OVAT MARSISTA JA TEEKKARIT
VENUKSESTA

Miksi infolaiset himoitsevat toisiaan?
Eivätkö haalarit olekaan vihreämpiä
aidan toisella puolella?

2007

Voisimme lähteä analysoimaan tätä
kysymystä yleisemmin. Samankaltaista ilmiötä esiintyy myös työpaikoilla ja yleisesti teekkaripiireissä.
Haluamme kuitenkin painottaa Athenen sisäsiittoisuutta ja jätämme nämä
ympäristöt täten huomioitta.

Yksi asia mikä infolaisissa kiinnostaa, on samankaltainen elinympäristö. Pariskunnan kommunikaatio on
helpompaa, kun yhteinen kieli tulee
luonnostaan opiskeluympäristöstä.
”Humanistille ei voisi heittää vapautuneesti SQL-vitsejä”, kertoo eräs
vanhemman sukupolven infolainen
kokemuksistaan.
Toisaalta myös nuoremmat toimijat
ovat löytäneet kiltatovereiden ihanuuden. ”Phuksit on kyl aika kiimaisia. Ainaki toisiaan kohtaan”, eräs kiltalainen totesi taannoin.

K

KILTA TARJOAA PUITTEET RAKKAUDELLE

Athenelaiset saattaa toistensa kainaloon ajaa myös pehmeän humanistinen ilmapiiri, joka killassamme
vallitsee. ”Athenessa on vaan niin rakkaudellinen tunnelma, joka vie mukanaan. Jo phuksiviikolla päädyin pussailemaan infolaisen kanssa”, kuvailee
eräs kiltalainen muistojaan.

U
K
K
A

Athenella on lähes jokaiselle opiskeluviikolle alkoholipitoinen tapahtuma.
Parhaimpina viikkoina tapahtumia
löytyy lähes joka päivälle. Kiltamme
tarjoaa paljon aktiviteetteja, joissa voi
tutustua tulevaan rakkauteensa.

3
0
7
6
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”Kun tapahtumasta toiseen on samojen naamojen seurassa, niin jossain
vaiheessa löytää kyllä niitä kiinnostaviakin henkilöitä”, eräs kiltamme poikamiehistä myöntää.

SISÄSIITTOINEN

ATHENE

TUPPUKYLÄ NIMELTÄ ATHENE
Athene on kuin pieni paikkakunta, jossa
ämmät kokoontuvat sunnuntaisin torille juoruamaan. Athenessa torin korvaa
T-talon ruokala sekä juorupalsta Athenen verkkosivuilla. Kilta itse asiassa
kannustaa juoruamiskulttuuria, kun se
ylläpitämää tälle omaa foorumia virallisilla sivuillaan.

Kiltalaisilla suoritetun kyselyn perusteella juoruaminen koetaan negatiivisena asiana. Eräs kiltalainen summasi
tilanteen seuraavasti: ”Yritän nykyisin
vältellä juorupalstaa, koska sen lukemisesta tulee paha mieli jos ei omasta nii
muiden puolesta.”

Samalla hiekkalaatikolla harrastetut aikaisemmat suhteet tulehtuvat helposti,
kun tieto uusista seikkailuista leviää kulovalkean tavoin. ”Ei infolaisen panemisessa mitään outoa ole, jos tieto ei leviä,
mutta siinä vaiheessa kun siitä tietää
exät sun muut, niin tilanteet voi mennä
oudon hiljasiks”, vertailee eräs kiltalainen kolikon kääntöpuolia.

J

Teksti: Mikko Piiroinen, Jouni Jaakkola

oka kymmenes infolainen päätyy
opiskeluaikanaan parisuhteeseen
kiltatoverinsa kanssa. Lukuisat tapahtumat
ja kannustava ilmapiiri edesauttavat rakkauden
jakamista killassamme.

Ainoastaan sinkkuina viipottavat infolaiset eivät koe juoruilua negatiivisena
asiana, myös varatut yksilöt pahoittavat siitä mielensä. ”Vituttaa kumppanin
’omien kavereiden’ arvosteleva tuijotus
t-talolla ja luennoilla pitkin kouluviikkoa, jos on vaikka satuttu nahistelemaan
viikonloppuna jostain”, pohtii varattu
infolainen.

Kaikille juoruilu ei ole ongelma. Osa kiltalaisistamme on oppinut elämään juoruilevassa ympäristössä sekä salaamaan
puuhailunsa. ”Itse olen kyllä pystynyt
pitämään infolaisseikkailuni salassa, jos
olen niin tahtonut”, kehuskelee eräs tunnettu kiltalainen. Ehkä tälläkin hetkellä
kiltatoverisi tekevät ”sitä” kenenkään
tietämättä.

K
U
K
K
A
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7

HS-keskustelut

Miksi pitää opiskella poikkitieteellisesti?
Mmh... Tai no ei pidä – mutta kannattaa.

ME
INFORMAATIOVERKOSTOJEN
OPISKELIJAT OLEMME IKÄÄN KUIN
YHÄ LUKIOSSA, KOSKA ME LUEMME NIIN PALJON ERI ASIOITA. SE ON
HYVÄ. LUKIOSSA ON HAUSKAA KUN
OLLAAN VÄHÄN KOKEMATTOMIA
2008 MUTTEI TIEDETÄ SITÄ ENÄÄ JA
NAURETAAN KAHVILASSA OPETTAJALLE JOKA ON HOMO MUTTEI
ITSE TIEDÄ SITÄ.
MUUT KUN INFOLAISET JOUTUU
OPISKELEMAAN TOSISSAAN
JOS HE HALUA-

VAT OLLA HYVIÄ OMALLA ALALLAAN.
KELATKAA MITEN HYVÄ FYYSIKON
PITÄÄ OLLA EMMÄTIÄ INTEGROIMAAN KU SE VALMISTUU JOS SE
HALUU LAMA-AIKAAN TÖIHIN.
MEIDÄN EI TARVITSE OIKEASTI OPPIA VIELÄ MITÄÄN.
MUTTA LUKIOSSAKIN PYSTYI OTTAMAAN VALINNAISIA OPINTOJA.
INFOLLAKIN NE KANNATTAA VALI-

12
16

Kukka 4/08

TA HUOLELLA. ESIMERKIKSI VIESTINNÄN OPISKELU ON SUOSITELTAVAA.
MUUTEN VOI OLLA HANKALA ESIM.
PUHUA.
MEDIATEKNIIKAN, TUTAMÖRSSÄYKSEN JA SISÄLLÖNTUOTANNON
LISÄKSI KANNATTAA SIIS SIJOITTAA HOPSINSA
POIKKITELOIN
MYÖS
INFORMAATIOVERKOSTOJEN
ULKOPUOLELLE.
ERITYISEN HYVIN INFORMAATIOVERKOSTOJEN OPINTOJA TUKEE
KIRJALLISUUSTIEDE JA VIESTINTÄ
(ÄIKKÄ), HELPOT MATEMATIIKAN
KURSSIT (MATSKU TAI MATIKKA),
KIELIOPINNOT (ENKKU JA RUOTSI)
SEKÄ BIOLOGIAN, MAANTIEDON, USKONTOTIETEEN JA HISTORIAN JOHDATUSKURSSIT (REAALIAINEET).
OPINTOSUUNNITELMA KANNATTAA
TEHDÄ KAVEREIDEN KANSSA. LUKKARIIN PITÄÄ SAADA HYPPYTUNTEJA, JOIDEN AIKANA EI TEHDÄ
MITÄÄN.

Radalla
MITÄ LÄHEMMÄS LUKIO-OPINTOJA PÄÄSEE, SITÄ PAREMPI. NIIN
PITKÄÄN KUN INFORMAATIOVERKOSTOJEN
OPISKELIJAT
KIELTÄYTYVÄT HANKKIMASTA KONKREETTISTA OSAAMISTA, MEIDÄN
EI TARVITSE KILPAILLA SEN MÄÄRÄSSÄ. TYÖELÄMÄSSÄ SITTEN OPPII MITÄ PITÄÄ TEHDÄ MILLOINKIN.

MUUT KORKEAKOULUOPISKELIJAT
KÄYTTÄKÖÖT PÄIVÄNSÄ JÄNNITTÄMISEEN!
ME VOIMME, SEN SIJAAN, KÄYTTÄÄ
AIKAMME HIENOSTELUUN HYPPYTUNNEILLA, KUTEN SIIHEN, ETTÄ
ALOITAMME JOKAISEN KAPPALEEN
SAMALLA KONSONANTILLA.

johannes koponen
Kukka 4/08
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VARASLÄHTÖ!
TEKSTI: ^BARBIE_GIRL_95^
KUVA: ANDREw RATTO

Sitä

2009

odotettiin pitkään. Osa isoista
teki perusteellista taustatyötä stalkkaamalla phukseja facebookista ja
ilmottautumistekstareista
kisattiin
viimeiseen asti. Me avattiin saldo ensimmäisenä (kiitos Anna), mutta kakkosryhmä voitti määrässä. Vihdoin
tuli aika kaivaa tupsulakit kaappien
syövereistä ja lähteä ottamaan phukseja vastaan. Ilta osoittautui odottamisen arvoiseksi.
15:43 Pari kiloa pilkottuja porkkanoita ja kurkkuja. Yksi missattu
bussi.
16:10 Ryhmän isot koossa. Otsatukka on jo nyt lytyssä lakin alla.
16:21 Alkossa. Myyjä neuvoo asiantuntevasti miten saa mahdollisimman paljon skumppaa mahdollisimman halvalla.
16:48 Valmiina ottamaan phuksit
vastaan. Kutkuttelee.
16:52 Ensimmäinen phuksi saapuu!
17:01 Matka kohti ruttista alkaa.
Puheensorina kuulostaa lupaavalta.
17:04 Se, jonka piti tietää missä
mennään, luuli olevansa Annankadulla. Onneksi phuksit osaa..
17:12 Skumpat on muovimukeissa ja seremonia alkaa puheella. Naisista sanotaan 17-vuotiaana.....jatko
tuli tyylikkäästi improvisoiden.
17:16 Kaikki esittelee itsensä ja
Lauri keksii sujuvasti tyhmiä kysymyksiä. Aiheesta eksytään inttijuttuihin
ja presidenttiin. Täytetään janoisten
mukit uudestaan. Jesse mussuttaa
hampparia. Se on iso. Mies herää
vähän matkan päässä puun alta ja
tulee kyselemään kaljaa. Joo sori, me

18

juodaan vaan skumppaa.
Nyt kun tiedetään mm.
kaikkien parkkisakkosaldot, voidaan
lähteä Kamppiin päin. Piilotan lakin
laukkuun kun karkaan Inkerin kanssa
vessaan.
18:34 Osa ryhmästä häviää, ja
bussi tekee lähtöään. Oho.
18:36 Bussikuski tykkää. Piti jo
lähteä, mutta viimeinen ryhmä puskee hitaasti sisään. Kaikki koossa!
Pälyilen ympärilleni ja tsekkailen
muiden ryhmien phukseja.

18:25

~19:00 Amfilla. Oula näyttää tosi

pätevältä se iso keppi kädessä.
Killan puheenjohtaja saapuu ja näyttää olevan yhtä pihalla ku
kaikki phuksit yhteensä.
19:13 Phuksit on kesän aikana
matkustellu ja käyny keikoilla ahkerasti. Jesse on lihonu ahkerammin.
19:27 Maassa on 31 jalkaa, 18
kättä ja 8 päätä. Lakki saa söpön
ruohotahran.
19:33 Pissahätä. Taas.
19:40 Seistään hiljaa aakkosjärjestyksessä. Ihan ku ala-asteella!
20:00 Saavutaan gorsuun. Phuksit hakee varovasti ruokaa ja juomaa.
Mäki haluun. Nälkä.
20:03 Puheensorina on niin kova
ettei meinaa kuulla mitään. Hyvä.
20:jotain Alotetaan esittelyt.
Phuksit pyörähtelevät sujuvasti, jotta
kaikki voivat tsekata p....eiku siis että
myös takana seisovat näkevät kasvot.
Tänä vuonna huudellaan pikkusiskojen sijaan kissojen perään. Kesän
aikana moni vanhempi kiltalainen
on aloittanut uusia harrastuksia pos-

19:09

timerkeistä kouluratsastukseen. Presidenttikin saapuu. Ja sitten viimeinen pari, eiku ei vielä. Aina jostain
puskee uusi. Noniin, nyt ujot tytöt
pääsevät saunaan.
22:45 Tyttöjen sauna on ohi. Selviää, että Jaakkoja olikin vain yksi.
Phuksi opettaa, miten bisse tulee
tölkistä nopeammin.
23:jotain Ensimmäinen phuksi
tanssilattialla! Jes!
00:00 Valot pois.
00:02 Valot päälle. Phuksit näyttää hämmentyneiltä. Hihi.
00:jotain Ensimmäinen phuksi
pöydällä tanssimassa! Megajes!

J o s s a i n : Va i h e e s s a
Jatkoille! BY kutsuu. Phuksi pitää
huolta isosta, joka täräytti päänsä
lattiaan. Tärähdyksestä johtuen muut
muistikuvat tästä vaiheesta ovat
vähän hakusessa.

Joskusviidenmaissa

Jatketaan
bilishuoneelle,
jäljellä
mahtavat viisi phuksia. Allekirjoittanut lähtee nukkumaan. Hyvää yötä.
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Vääränvärinen
ruoka

Yllättävä tempaus

Lainehtiva pöytä

Ensimmäinen
sitsaaja pihalle

Supa

Humalainen
transu

Kuollut eläin
sillispöydässä

Athenelainen
käyttäytyy aina
hyvin

Laulamisesta ei
tule mitään

Joku nousee
pöydästä ennen
pääruuan
loppumista

Käyttöä mopille

Phuksi sammuu
pöytään

Ylilyönti

Irstailua

RUOKASOTA
Katapultti

Verinen vauva

Lokki Joonatan

Phabuja vituttaa

Koripallo

Vihainen isäntä

Paska aasinsilta

Joku idiootti ei
Oksennetaan
”Ei nää mitkään
ole hiljaa kongin
jatkopaikka tukkoon
sitsit oo”
soidessa

Jesse Vuolasto

Höpöhöpöbingo

2010
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1 Kukka 1/2010
2

Testaa pääsisitkö
(yhä) infolle

Teksti: Asta Länsimies & Svante Suominen

1 Matematiikka (yhdessä perusteekkarikokelaiden kanssa)
Astiassa on skumpalla laimennettua ferraa, jota kuluu jatkuvasti. Alkutilanteessa,
jolloin astia on täynnä, ferran ja skumpan sekoitussuhde on 1:4. Tämän jälkeen
aina kun seosta on kulunut puolet astian sisällöstä, astia täytetään lisäämällä ferraa
ja skumppaa sekoitussuhteessa 1:9. Mikä on seoksen ferrapitoisuus k:nnen täytön
jälkeen? Mitä arvoa pitoisuus lähestyy, kun täyttökertojen lukumäärä kasvaa
rajatta?

2010

Vastaus: ____________________

2 Aineisto- ja soveltuvuuskoe
2.1 Aineistokoe
Lienee sanomattakin selvää, että prototyyppiasteella oleva uusi hajauttamaton
ratkaisu panostaa interaktiivisuuteen ajattelematta nykysukupolvia henkisesti rasittavaa elämäntyyliä. Matemaatikotkaan eivät kysele mitä numerot ovat, mutta tiedon
valtatie, joka tosin jossain määrin on vanhentunut käsite, on kiteytetty aatteeseen,
jossa pohditaan huonoja taloudellisia ja hallinnollisia oloja. Fokusoituminen toimintamme ydinalueelle todistaa oikeaksi asianosaisiin kohdistuvia ongelmia. Todellisuudessa informaatioverkostot auttavat käyttäjää ymmärtämään peräänkuulutettua lakonisuutta.
Tapahtumat viime aikoina osoittavat, että markkinatalouden maailmanlaajuinen kehittyminen pakottaa kohderyhmää huomioimaan laajentuvia markkinoita

20

ja uusia induktiivisia tuotantomenetelmiä. Vaihtelevalla menestyksellä myös palaverissa esiin tullut näkökulma todistaa oikeaksi organisaatiossa toimivien vastuunalaista asennetta. Arkielämä on opettanut meille, että verkottuva länsimaailma ennakoi osaltaan järjestelmän ulkopuolelle jääneitä epäonnistuneita prosesseja.
Vastaa seuraavaan kysymykseen maksimissaan 20 sanan esseellä:
Miten organisaation kehitystä voidaan edistää hyödyntämällä step-by-step implementoitua prosessia ja tehostamalla seuraavan vaiheen fokusoitumista?

___________________________________________________
___________________________________________________

2.2 Psykologinen osio
Vastaa _o/ tai [ ]
» Oletko maanpuolustushenkinen?
» Pidätkö patsaiden ulokkeiden
koskettelusta?
» Tunnetko, että isäsi on hyvä jätkä?
» Tekeekö mielesi tehdä ylilyöntejä?
» Voisitko kuvitella olevasi
asekauppias?
» Kiristääkö vanne päätäsi?
» Voisitko kuvitella olevasi Kukkakauppias?
» Rakastatko isääsi?

2.3 Kielellinen osio
(yhdys_sanat)
Löydä väliin sana, joka sopii ensimmäiseen ja toiseen osaan.
tieto _______ kivääri
hiiva _______ salaatti
väkisin _______ pussi
esi _______ koulu
beibi _______ book
väli _______ mestari
käteen _______ naula
kaappi _______ naama
häpy _______ puna
klem _______ huana
Bonus: lapsi _______ keitin
(ei kaikkien sääntöjen mukainen)

» Tuntuuko sinusta, että sinua vastaan
juonitaan?
» Tunnetko kateutta, jos hallitus
palkitsee itseään milloin mitenkin?
Kukka 1/2010
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Infolaiset, keita ne on?
”Sä näytitkin ihan infolaiselta”,
”Arvasin et oot infolta”, ”No niinpä
tietenkin”.
Infolais-identiteettiin perinteisesti
kuuluvat lasiveistokset, macit,
yli-aktiivisuus ja post it -laput.
Mutu(muta?)puheiden sijaan
kaipaamme kuitenkin rautaista faktaa
siitä, mitä ne muut meistä oikein
ajattelevat. Olisiko tarvetta infobrändityöryhmälle?
Ja mistä ne tunnistaa meidät? Vietin
yön Facebookissa tutkien asiaa.

2011

Java – ”puhuu koodaamisesta sen
oon huomannu”
Iloinen tosiasia on, että meitä pidetään koodaajina.
Meillä on koko ajan koodin dediksiä, näemme unia
koodaamisesta ja puhumme koodaamisesta.

”vasemmalle
kääntynyt, sosiaalinen
piilonörtti, joka erottuu
pukeutumisellaan
harmaasta massasta.”
Positiivista kyllä, meidät nähdään paitsi hyviksi, myös
monipuolisiksi koodaajiksi. Infolaiset nimittäin ovat
javaneroja ja facebookinsinöörejä, jotka tekevät
maailmasta paremman paikan Flash-animaatioilla.
Vieläkin mukavammaksi maineemme tekee se, että
”parannamme maailmaa”, olemme siis paitsi fiksuja,
myös jaloja.

Ulkonäkö – ”ja infolla ei tietenkään
opiskele miehiä”

”en oo ikinä tavannu enempää koodaavaa ihmistä
kuin infolaiset ?!!”

Se, että infolaiset ovat tyttöjä oli aika monelle
vastaajalle itsestäänselvää. Mutta meitähän piti olla
puolet ja puolet? Miksi toiset teekkarit näkee infolaisissa
vain tyttöjä? Onko infotytöt infopoikia aktiivisempia
vai johtuuko väärä käsitys sukupuolestamme siitä,
että suurin osa muista teekkareista on poikia ja ehkä
kiinnittää huomiota vain tyttöihin? Onhan ”söpö
infolaistyttö” käsitteenä tuttu ylioppilaslehti Ainonkin
sivuilta.

Koodaamisen
ja
humanististen
opintojen
kääntöpuolena meidät nähdään varsin ei-teknisinä
teekkareina. Muiden kanssa jutellessaan infolaiset
lällättelevät kaikista eniten sillä, että meidänhän
ei tarvitse opiskella fysiikkaa. Kova tiede on
meillä korvattu filosofian ja sosiologian kaltaisella
”höpöhöpöllä”. Infolaiset mielletäänkin siis sekä
huippukoodaajiksi että Otaniemen itseoikeutetuiksi
hippihumanisteiksi.

”Sitten kun vähän miettii niin oon nähnyt myös
miespuolisia infolaisia!”
Infolaisten ulkonäkö ylipäätään herätti vastaajissa
tunteita. Me infolaiset käytämme haastateltujen
mukaan villavaatteita, hiusmuotoilua ja olemme
ilmeisesti muutenkin ”oikean ihmisen näköisiä”.
Info on Otaniemen hippilinja: pukeudumme rennon
tyylikkäästi, siis hyvin muttemme kuitenkaan
pönöttävästi.

”100% infolaisista käyttää hiustuotteita”
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”geneerinen infolainen on infolla koska ei halua olla
TIK-nörtti tai tutamulkku”
Omaan kivaamme luokiteltiin myös oma kiva
kiltahuoneemme. Eräs haastateltu kommentoi, että
olemme ”pesiytyneet kiltiksellemme”, ja tämä itse
asiassa onkin huomattava ero muihin teekkareihin
verrattuna. Me pidämme konsertteja kiltiksellämme,
katsomme Justin Bieberiä kiltiksellämme, syömme
lounasta kiltiksellämme, pelaamme kiltiksellämme,
opiskelemme ja teemme töitä kiltiksellämme,
jätämme läppärimme kiltiksellemme sekä nukumme
kiltiksellämme. Seis, korjaan, siis emme tietenkään
nuku
kiltiksellämme.
Jotain
erityistä
OLOhuoneessamme kuitenkin on, ehkä sen tekee kiltiksen
hyvä sijainti ja varustelu suhteutettuna pienehköön
jäsenmääräämme. Sillä meillä todella jokainen on
kiltikselle enemmän kuin tervetullut. Tuntuu siis
hyvältä olla infolainen.
Jutun sitaatit ovat suoraan muiden kiltojen edustajien
haastatteluista.

Sosiaalisia – ”puhuu kenen kanssa
vaan missä vaan, mistä vaan”
On aika imartelevaa kuulla, että meitä pidetään
sosiaalisina. Oletko koskaan tavannut epämukavaa
infolaista? Itsehän en nimittäin ole. Ja vaikka
olisinkin, en sanoisi sitä tässä. Infolaisilla on
ylisosiaalinen maine, vipellämme kaikkialla, täytämme
Teekkarispeksin ja kaikki halloped-paikat. Mutta
onko tämäkään ennakkoluulo täysin oikeutettu? Jos
infolaisistakin vain ne kaikkien aktiivisimmat ja eniten
muihin tutustuvat ovat niitä, keihin muiden kiltojen
edustajat törmäävät bileissä ja kiltojen välisissä
touhuissa? Nää, enpä usko.

”älä sitten laita
välttämättä mun nimellä
näitä kommentteja!!

”Te kuitenkin ootte ne Otaniemen ”normaaleimmat”
tyypit, siis sellasella humanistitavalla että ette oo
kiinnostuneita mistään fysiikan opiskelusta sun
muusta”

Omat jutut – ”niillä on ihan omaa
kivaa, kun on pieni ja vähän erikoinen
kilta”
Sosiaalisuutemme eräänlaisena kääntöpuolena meitä
pidetään kuitenkin hieman sisäpiirimäisenä kiltana.
Athene näkyy ja kuuluu. Usein ihmiset kuitenkin
lakkaavat olemasta mukavia alkaessaan olla täynnä
itseään. Miten siis pitää kivaa keskenään mutta
ottaa silti myös muut mukaan? Miten säilyttää hyvä
yhteishenki ja viettää samalla aikaa pääporukan
ulkopuolellakin?

Ilmi Salminen
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LASTEN PUUHASIVUT !!! PHUKSIEN PUUHASIVUT “““ LASTEN PUUHASIVUT !!! PHUKSIEN PUUMASIV

Pelti kiinni Tiiriön mäkkärillä!
Tiiriön Alko oli juuri sulkenut ovensa,
läheisen McDonaldsin autokaistalla jono
eteni rauhalliseen tahtiin. Korvenkyläläinen autoiluharrastaja Erkki Viimil (nimi
muutettu) oli päättänyt hakea hieman
pikkupurtavaa ennen lähtöä rentouttavalle
mökkiviikonlopulle.
Silloin se tapahtui. Jonossa edessä oleva
kuljettaja unohti, minkä niminen Big Mac
on. Onneksi tieto löytyi takana olevalta
mainostaululta. Siispä hän löi päättäväisesti peruutusvaihteen silmään ja tykitti
menemään. Pahaksi onneksi Viimil oli
pysäyttänyt tyttöystävänsä isältä “lainaamansa” Toyotan Corollan (16 valve,
manuaali) autokaistan alkuun. Viimilillä
ei ollut sekuntiakaan aikaa väistää päälle
vyöryvää autoa. Seurauksena edelläajajan vetokoukku upposi Viimilin tulevan ex-apen armaan ajokin
etupuskuriin.
Tapahtuman jälkeen haastateltu Viimil oli tapahtumista luonnollisen järkyttynyt. Tilapäisesti työkyvyttömyyseläkkeellä vakavan kahvinkeitinonnettomuuden seurauksena oleva Viimil oli suunnitellut
ajavansa retkellä isomman kolarin vakuutuspetosrahojen toivossa, mutta tämä valitettava “tömpsy”

toim. huom. kysessä on menomatka
ensimmäiseen, myöhemmin perinteeksi
muodostuneeseen Kukkaviikonloppuun!

sotki hänen suunnitelmansa. “Tuolta se tuli, tuohon
se tuli”, kommentoi Viimil osoittaen Närpiön reissun
jättämiä tahroja auton etupenkissä. Kun pyynnöstäni
Viimil palaa tähän Hämeenlinnan turmaan, ei hänen
järkytyksensä vähene. “Vituttaa. Ei auto niinkään
vaan se, että appiukko aikoo nyt varman vetää minua
dunkkuun. Ottaisiko poliisi minut suojelukseensa?”,
Viimil kyseenalaistaa yhteiskunnan nykyisen suunnan.

2012

Tunnistatko
kuljettajan!
Yläpuolella olevassa kuvassa näkyvä auto poistui paikalta 20-24
aikaan jätettyyään nimensä ja yhteystietonsa Viimilille. Kävi kuitenkin niin, että humalassa suoritetun vedonlyönnin jälkeen Viimil nieli
paperin, joka nämä tiedot sisälsi. Havaintoja kuljettajasta ja autosta
otetaan vastaan Kukan vihjepuhelimeen numeroon 99599 3729 022
1177 tai faxilla numeroon 99599 3729 022 6969.
624
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ASIVUT ??? LASTEN PUUHASIVUT !!! PHUKSIEN PUUHASIVUT !!! LASTEN PUUHASIVUT !!! PHUKSIEN

eri kivaa iltapäivätekemistä vol. 4
Etkö keksi mitään tekemistä koulun jälkeen? Ovatko äiskä ja iskä duunissa
myymässä persettään työnantajalle sen sijaan että olisivat kotona kasvattamassa sinusta vastuullista kansalaista? Hätä ei ole tämän näköinen vaan aivan
toisenlainen: seuraavista lukijavinkeistä löydät nimittäin varman veikeitä vaihtoehtoja kotiläksyjen tekemiselle!
Kivaa pikkupuuhaa: NÄPISTYS
1. ELIKKÄS MEE KAUPPAAN LÄSKI.
KAUPPO:JA ON ESIM: SIWA, S, K,
RENKOMÄEN ABC, ÄRRÄ, ERNON KISKA,
TAX FREE, STOCK MAN.
1.1. JA MYÖS MUITA KAUPPOJA ON
(JOTAIN)!
2. SITTEN: OTA MÄYSTÄÄ TASKUT NIIN
TÄYTEEN KUN MAHTUU!
3. LÄHE KAUPPA;STA HANEEN SIKA NOPEETA!
4. VALMIS!

Kivaa pikkupuuhaa: KUNNIANLOUKKAUS
1. ELIKKÄS SANO JOLLLEKKKIN TYYPILLE:
“OLETTE KUSIPÄÄ HOMO”.
2. TSEKKAA JÄBÄN ILME HEH!??? NYT SE
ON HOMO LOL :___D
2.1 (DONNENS SEDEL)
3. VALMIS!
Lähettänyt Petri 61 v.

Lähettänyt Nico 10 v.
Kivaa pikkupuuhaa: PAHOINPITELY
1. ELIKKÄS ETSI JÄBÄ JOSTAIN EKA:KSI.
2. LYÖ SITÄ 300000 KM/H FEISSIIN!
2.1 HUOM. TAI KASSEILLE KANSSA
IAKA PAHA HEH
2½. TÖRKEÄ PAHOIN PITELY: LYÖ
UUDESTAAN! :---D
2¾. + JOS SULLA ON HIV PANE
SITÄ PERSEESEEN TÄYSIÄ. OK OK
3. VALMIS!
Lähettänyt Tuukka 7 v.

Slem-Erik opettaa sinulle ruotsia
pelti kiinni
loskat naamalle
kaljalalalalaa
NIIN KUUMAA SOOSII
bönthöö
ylilyönti
panomökki

plåten fast
slask på ansiktet
ölölölölööl
SÅ HET SÅS
burkhen
överslag
knullstugan
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KUKKA 15

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

2013 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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HELP-PO VÄ-RI-TYS-TEH-TÄ-VÄ

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
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.

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.
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9 KYSYMYSTÄ
1. Mitä kautta Matias S. poistui Pacificosta Unskin pitkän
jatkoilta vuonna 2012 ja mihin kellonaikaan?
a. Baarin takaovesta puolilta öin
b. Toisen kerroksen ikkunasta kello viiden jälkeen
c. Talutettuna aamulla
d. Heti ovelta käännytettynä
2. Mitä näistä ei ole kuultu
Vesan lausumana?
a. Te ootte kusessa.
b. Teitä on vaan niin saatanasti.
c. Ranskalainen homo, joka
kuoli AIDSiin.
d. Helvetti.

2014

3. Mistä Mikko Latva-Käyrä
heräsi AA-kerhon vuosijuhlien 2013 jälkeen?
a. Keittiöstään
b. Hissin konehuoneesta
c. Empun sängystä
d. Smökin akvaariosta

4. Mistä alkuperäinen Boris
on peräisin?
a. Lappeenrannan
Alvari-ravintolasta
b. Laulusta
c. Phuksicruiselta 2009
d. Kurpitsamaalta
5. Vuonna 2012 eräs Studio1-käsitekartta palautettiin
a. Nurmosta
b. JMT1:n kerhotilasta
c. Silja Europalta
d. Virolaisesta strippibaarista
6. Perinteisesti Athenen phuksit järjestävät bileet, joiden
nimi muodostetaan kaavalla
Club X. Mikä ei ole ollut X:n
arvo?
a. Avara
b. Havana
c. Anamñam
d. Ahaha

7. Vuonna 2009 eräs tapahtuma eskaloitui puidenvastaiseksi toiminnaksi. Mikä
tapahtuma oli kyseessä?
a. Höpöhöpösitsit
b. Kesäkokous
c. Kaverin polttarit
d. Varaslähtö
8. Setä Heino kohtasi phuksiristeilyllä 2009 hankalan vastoinkäymisen. Setä…
a. … ei ehtinyt laivaan ja
joutui jäämään Tukholmaan.
b. … alkoi voida pahoin ja
oksensi hytin kattoon.
c. … jäi kiinni vartijalle
seikkaillessaan komentosillan katolla.
d. … joutui putkaan.
9. Perinteisesti Ullanlinnan
silliksellä 1.5. painivat vuosittain kaksi hallituksen jäsentä.
Keitä he ovat? (Toim. huom.
paini on suoritettu ainoastaan
vuonna 2010)
a. Puheenjohtaja ja sihteeri
b. Isäntä ja emäntä
c. Isäntä ja phuksikapteeni
d. Tiedottaja ja sihteeri
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Luonnossa ei ole varaa nuukailla. Metsästäjä syö saaliinsa tuoreeltaan ja elää vielä
huomiseen!
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TEEKKARIHYMNIN RASISTISET SANOITUKSET MUUTETTAVA
Jos oikein pimeän paikan haluat löytää,
niin tsekkaappa neekerin sieluun. Näinhän
me teekkarit aina puolilta öin tupsulakit vinossa laulamme. Samaa avoimen rasistista
värssyä lienevät vinkuneet liki kaikki isäm
maamme huippuinsinöörit, ollilat ja siilasmaat, jotka ovat marssineet Otaniemestä
Keilaniemeen tummaihoisten henkisiä
kykyjä aliarvioiden, matkalla presidenttiä
kätellen ja joulukuun kuudetta linnassa
kilistellen.
Rasismin perusmuoto on oletus, että ihmisen “rodusta” voi päätellä hänen henkisiä
kykyjään. Tiedäthän sen Pasilan jakson,
jossa maahanmuuttoviranomainen kiertelee rasistisesta stereotypiasta toiseen
vaivaantuneisuuden hikipisaroita pyyhkien.
Taistelu kallonmuotojen vertailua ja muiden kuin valkoihoisten ihmisten pitämistä
idiootteina on kestänyt pitkään, ja kuten
kesän Immos-kohusta huomataan, asia on
edelleen surullisen ajankohtainen. Yhdysvalloissa on Martin Luther Kingin ajoista
päästy jo Obamaan. Mutta oletko nähnyt
mustaa teekkaria? Miltä hänestä mahtaisi
tuntua?

2015

Olin viisi vuotta sitten ekaluokkalaisten
kanssa liikuntatunnilla. Siellä huudettiin:
“Kuka pelkää metsänpeikkoa?” Kaikki
juoksivat ja huusivat: “Eeen!”. Tänä kesänä
saman kaupungin uuteen vastaanottokeskuksen salkoon vetäistiin salaa natsilippu.
Se osoittaa, että mustan miehen pelko
istuu vielä syvällä. Pelostahan rasismissa on
useimmiten kyse.
Teekkarilaulujen sanoituksia on muutettu
halki maailman sivu, ei niissä ole mitään
niin pyhää, etteikö niihin voisi koskea.
Teekkarihymniäkin on alkuvuosina laulettu
monenlaisilla sanoilla, ja kuka tietää millaista Lapuan liikkeen propagandaa tämä ny-

30

kyään “perinteiseksi” muodostunut värssy
alun perin on. Ruotsinkieliset ovat tässäkin
asiassa bättre folk: Täffän laulukirjasta on
vastaavan kohdan rasismiflirttailu poistettu.
Ehdotan siis Teekkarihymnin ensimmäisen
säkeen uudeksi sanoitukseksi seuraavaa:
“Yö kuin sielu rasistin on pimiä”, tai hieman
kepeämmin, “Yö kuin sielu teekkarin on pimiä”. Ensimmäinen vaihtoehto on hyökkäävämpi ja tuo rasismin näkyviin halveksittavana asiana, jälkimmäinen taas osoittaa
kollektiivisesti kaikkiin laulajiin, jolloin se ei
loukkaa varsinaisesti ketään – tämä muutos
on myös TF:n tekemän korjauksen mukainen. Teekkarin sielusta on myös laulettu
jossain hymnin varhaisemmassa versiossa.
Nyt on AYY:llä oiva mahdollisuus selkeään
kannanottoon joka torjuu rasismin kaikissa sen muodoissaan ja toivottaa jokainen
halukas tervetulleeksi Aalto- ja teekkariyhteisöön ihonväriin katsomatta.
Teekkarilaulun historiaa tutkineen TkT
Tommi Syrjäsen mukaan* sanoitus muuttuu ennemmin tai myöhemmin. Muutos
tarvitsee kuitekin tekijänsä. Lähetin asiasta
kysymyksiä sähköpostitse AYY:n kulttuurista vastaavalle hallituksen jäsen Rosa
Nylénille, mutta en ole saanut vastausta 10
päivään. Jäämme odottamaan laulukirjaa
kustantavan AYY:n edustajan kantaa.
Appiukon mökillä 13.9.2015
Anssi Grekula
@grekulanssi
IVX
*) TEK-lehden arkistossa on hyvä artikkeli
Teekkarihymin historiasta (http://arkisto.
lehti.tek.fi/teekkarihymni). Siinä haastatellaan myös aihetta tutkinutta Tommi Syrjästä.

Aarne Leinonen

Kadulla ihmiset osoittavat mieltä bannereilla, joiden tekstinä on “tunkekaa innovaatiot
perseeseenne”. Innovaatioyliopistoksi itseään
tituleeraavassa Aalto-yliopistossa opiskelevan
henkilön on käytännössä otettava kantaa
tähän asiaan vastakkaisesta näkökannasta.
Mielenosoittajat kadulla
vastustavat käytännössä
juuri meitä, Aalto-yliopiston kasvatteja. Olemme
pieni elitistinen joukko,
joka suhtautuu muutokseen myönteisesti ja
puhuu innovaatioista.

Anustapin
keksijä työnsi
innovaation
perseeseensä

Mielenosoituksen jälkimainingeissa kävi
ilmi, että bannerilla kritisoitiin oikeastaan
vain diskurssia, jossa ihmisarvo määritellään
sen innovaatiokyvykkyyden mukaan. Lisäksi
heidän mukaansa keskustelu innovaatiosta on
laajentanut käsitteen merkitystä merkityksettömyyden tasolle.
Yhteiskunnallinen polarisaation on voimistumassa kun teollisia ja palvelullisia työpaikkoja
katoaa meidän toimiemme seurauksena. Juuri
tämän vuoksi meidän, tulevan eliitin, olisi

keskeistä ymmärtää yhteiskunnallinen
merkitys toimillemme.
Otaniemen elitistyminen voimistuu
entisestään nyt kun kylterit muuttivat
Otaniemeen. Yrityselämän tulevat johtohenkilöt pääsevät verkostoitumaan entistä helpommin keskenään. Riskinä on,
että teekkarien ja kylterien kombinaatio
tuottaa uuden elitistisen kategorian, joka
tarkastelee ulkomaailmaa omasta oikeistolais-pragmaattisesta Aalto-kuplastaan.
Ajatuskuplasta pääsemme pois vain
huomioimalla ympäröivän yhteiskunnan
paremmin kokonaisuutena tai kouluttamalla valtaväestön ajatusmaailman
lähemmäs omaamme. Mielenkiintoiseksi
tulevan valinnan tekee vastaus kysymykseen: arvostammeko työtä tai ihmisiä,
jotka eivät tuota mitään uutta tai mullistavaa tähän maailmaan?
Tarvitseeko meidän?
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MITÄ IHMETTÄ:
SITSIT OLKKARILLA??

Kukan toimitus kuuli hämäriä
huhuja toimitusviikonlopun alla;
ryhmä opiskelijoita suunnitteli
sitsaavansa Olkkarilla. Kukan
toimituksen asiattomuusmies
lähti selvittelemään illan kulkua.
Osallistujat kuitenkin tuntuivat
salailevan jotakin ja vastasivat
kysymyksiin ympäripyöreästi. Onneksi asiattomuusmies oli saanut
haltuunsa kuvamateriaalia sitseistä. Tämän perusteella kykenimme
kasaamaan kattavan kuvauksen
illan tapahtumista.

19:18 Pöytä on katettu, joten koh-

ta sitsit alkavat. Cocktail-tilaisuutta
ei ole järjestetty.

19:30 Sitsit alkavat! “Hyvien ystä-

vien” sijaan ensimmäisenä lauluna
on “Tänään otetaan! (x5)”.
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OLKKARIJEN
OTETAAN NIIN MUKAMAS
AVOIN LAHKO, jossa aito tek-

niikka korvataan “niin vitun
poikkitieteellisellä” jargonilla.
Lisätään pääsykoeprosessi, jossa paistaa kykyjenetsintäkilpailujen teennäinen mahtailevuus.
Saadaan yhtälö, joka tunnetaan
Informaatioverkostojen
kilta
Athenena. Vaikka killan pöhinä
onkin itsessään jokseenkin harmitonta, on arveluttavaa, että
maan johtavat IT-alan yritykset,
eli infolaisten omat pöhinäpajat, ovat lähteneet hehkutukseen
mukaan. Hyviä opiskelijoita tulee tietenkin tukea, mutta Athenella ei sellaisia juuri ole.

2016
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Yhteiskunnalle hyvä opiskelijayhdistys tekee kolmea asiaa:
tuottaa osaavaa työvoimaa, maksaa veroja ja ratkaisee ihmisten
ongelmia. Informaatioverkostojen kilta Athene, joka on saanut
startup-saarnamiesten siunauksen, ei ole hyvä millään näistä
mittareista. Athenella lupaukset
maailmaa mullistavista inno-

vaatioista ovat suuria, mutta hehkutetut
athenelaistuotokset
tapaavat olla toinen toistensa
kopioita tyhjänpäiväisistä mobiilipeleistä tai applikaatioita,
joilla voi tilata hampurilaisen
kotiin.
Työllisyyden osalta olkkaripiireissä heitetään korkeimmat
yläfemmat niille pöhisijöille,
jotka ovat onnistuneet hyperbolisen hehkutuksen avulla kasvattamaan oman egonsa markkina-arvon korkeimmaksi niin,
että arvostavat samalla mahdollisimman vähän lahkon ulkopuolisia ihmisiä. Aidon tekniikan ymmärryksen sijaan nämä
pöhinämussukat
harrastavat
näennäistä ja pinnallista ”maailmanparantamista” – sellaista
kuin esimerkiksi koodauksen
ilosanoman lähettämistä Afrikkaan busseilla. Parikymmentä
pätevää ihmistä tuottanut ja
muuten tulosta tekemätön Athene voitaisiin myydä parilla
eurolla Slushin vapaaehtoistyövoimaksi. Athenelaisista on iloa

vain toisilleen, ei juuri muille.
Paitsi Afrikan lapsille. Ehkä.

NETMEDI HERÄTTI HILJATTAIN ihastusta ja maailmanlaa-

juisen uutismyrskyn kerättyään
miljoonien rahoituskierroksen.
Tästä on toki syytä innostua näinä taloudellisina aikoina, mutta
voitaisiinko myös vähän huolestua? Tilanteen täytyy olla huono, jos yritys ylittää kansainvälisen uutiskynnyksen tekemällä
sen, mitä sen kuuluukin tehdä,
eli yksinkertaisesti olemalla
kusematta silmään sitä kiltaa,
joka sen menestyksen on mahdollistanut. Päinvastaiset tarinat
ovat lohduttoman yleisiä. Kun
korkeaan markkina-arvoon puhkuttu ja pöhisty athenelaisyritys
myydään, kiltalaisten huppuja ovat kiskomassa himokkaat
porsaanreikien nylkyttäjät, jotka varmistavat, että myyntivoitot saadaan verosuunniteltua
palmun alle turvaan, ennen kuin
kadonneita sponsseja epätoivoisesti metsästävä yrityssuhdevastaava ehtii viattomien tulojen kimppuun.
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19:50 Sitsit ovat käynnissä! Osallis-

20:20 Alkuruoat on syöty, homma

19:55 Tunnelma on katossa! L.
Pemmi (nimi muutettu) kuvaa sitsien
naistilannetta seuraavasti: “...laadukasta ja sitä oli riittävästi”.

21:50 Sitsirahvas tilaa pizzaa

tujajoukko on alkuun iloinen, mutta
pientä kireyttä on ilmassa.

Olkkaripiireissä on laajemminkin tapana nähdä valtion ja
työmarkkinajärjestöjen kaltaiset
tahot menneen maailman reliikkeinä. Ihannekuvien Uber-maailmassa hyvää pöhinämeininkiä
ei pilata vastuulla, välittämällä
työntekijöiden hyvinvoinnista
tai muulla sellaisella, joka ei
kuulu lean-mallin mukaiseen,
karsittuun liiketoimintalogiikkaan. Halutaan, että valtioiden
kaltaiset jäykät ja tylsät tahot
jättäytyvät leikistä pois, kun tehdään edistyksellistä ja disruptiivista innovointia siemaillessa
sponsoroitua
hipsterkahvia.
Harvassa ovat kuitenkin ne athenelaissaavutukset, jotka eivät
lepää valtioiden ja tiedeyhteisöjen tekemien keksintöjen, kuten
tietokoneiden, internetin, GPS:n
tai sähkön turvallisessa sylissä.
Ihmiskunnan merkittävimmät
edistysaskeleet on otettu aidon
tieteen saralla, ei MacBook Airit auki siemaillen itsejauhetuista pavuista keitettyä kahvia.
ATHENELAISTA
PÖHINÄKULTTUURIA RUOKKII yli-

vertaisuusharhan lisäksi epä-

eskaloituu! Minuuttiskumppaa pelataan #minuutti
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Ikuisen teekkarin laulun jälkeen
meno meni niin hävyttömäksi, että
sivusta seuraaminen lopetettiin.

kesken pöytäjuhlan. Kurdistanilainen
pizzakuski kutsutaan myös jostain
syystä sitsaamaan.

realistinen usko onnistumisen
mahdollisuuksiin. Vaikka minun
tai sinun kohoaminen seuraavaksi digimiljardöörivisionääriguruksi ei olekaan juuri sen
todennäköisempää, kuin rengin
oli nousta aatelistoon, tällainen
nousu tuntuu varsin mahdolliselta vaihtoehdolta. Monet infolaismaailman patologiset optimistit ovat saturoineet mielensä
Olkkarin kirjahyllystä löytyvän
pärjäämiskirjallisuuden tarinoilla, jotka tuntuvat julistavan, että
kuka vain voi menestyä isosti.
Ei tarvitse kuin tehdä töitä väsymättömällä uskolla itseensä
ja viis veisata niiden puheista,
jotka yrittävät kylvää meihin
epäilyksen siementä, ja paikka
voi aueta kenelle tahansa.
Mutta epäonnistumisen tie käy
tismalleen samaa polkua pitkin.
Suurin osa athenelaispöhisijöistä, kuten meistä kaikista muistakin, päätyy lopulta kapakan
pöytään sammaltamaan elämäntarinaansa nuorille ja innokkaille teekkareille, jotka eivät luonnollisesti kuuntele, sillä he eivät
tietenkään tee samoja virheitä.

Hehän ovat lukeneet viimeisimmän visionäärin elämäkerran,
jossa menestyksen pohjaksi ei
tarvittu kuin autotalli ja kesken
jätetty koulu.
Jos epäonnistujatkin kirjoittaisivat elämänkertoja, saattaisi
todellisuus avautua eteemme
hieman nykyistä arvaamattomampana ja kaoottisempana.
Voisiko olla niin, ettei Netmedin menestyksen takana olekaan
mitään suurta salaisuutta tai
ylivertaista bisnesälyä? Voisiko olla niin, että maailmalla on
lukemattomia terveydenhuoltoalan yrityksiä, joilla on aivan yhtä hyvät organisaatiot ja
tuotteet, eikä kukaan oikeastaan
osaa sanoa, miksi juuri Kaiku-järjestelmä on valloittanut
maailman? On vaikea myöntää,
ettemme ole niinkään järkeviä
vaan ennemminkin järkeistäviä
olentoja.
Teksti on mukaelma AINON
numerossa 3/2016 julkaistusta
Juho Rautiaisen esseestä Hupparipiirien varjopuoli.
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Kaksoiskiltalaisuus: Syrjintä

Prodekolaistaustaisten syrjinnällä
olisi ikäviä seurauksia

J

ulkiseen kekusteluun on noussut kaksoiskiltalaisten asema
tiettyjä killan virkoja täytettäessä. Samalla killan toimijoita
koskevia sääntöjä ollaan muuttamassa siten, etteivät kaksoiskiltalaiset voisi hakea kaikkia virkoja.
Athenen ja Prodekon kaksoiskiltalaisena näen kehityssuunnan
hyvin huolestuttavana.

2017

PURKUSESSIOLLA on nostettu
keskusteluun ainoastaan toimijoiden huolet kaksoiskiltalaisten lojaaliudesta sekä Prodekon vaikutusmahdollisuuksista Atheneen
kaksoisjäsenten kautta.
Mouhosta on kuitenkin unohtunut ne hyvät puolet, mitä kaksoisjäsenet voisivat tuoda Athenelle. Näitä ovat esimerkiksi taito
kestää huonoa kahvia sekä raittiusaatteen tuntemus.
Tietenkään kaikki kaksoisjäsenet eivät halua tuoda Athenelle
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prodekolaista kulttuuria, vaan
tulla kohdelluiksi tasa-arvoisesti
muiden toimijahakijoiden kanssa.

’

Mouhosta on kuitenkin unohtunut ne
hyvät puolet, mitä
kaksoisjäsenet voisivat tuoda Athenelle
MINULLE kaksoisjäsenyys toimii teekkari-identiteetin rakentamisen välineenä, ja se helpottaa
käytännössä Tuta-klubille matkustamista.
Se ei ole kuitenkaan vähentänyt
uskollisuuttani Athenen kiltakuntaa kohtaan, vaan päinvastoin on
lisännyt sitä, sillä Athenen kilta
ei ole vaatinut minua kieltämään
mitään puolia itsestäni.

OMASSA meneillään olevassa
tutkimuksessani, joka käsittelee
prodekolaistaustaisten jäsenten
kiltapalvelukokemuksia sekä arjen jäsenyyden rakentumista, käy
selvästi ilmi, että kiltaan osallisuuden ja kuulumisen tunteet
ovat paljolti sidoksissa siihen,
millaista kohtelua saa muilta valtajäsenistöltä ja toimihenkilöiltä.
Myös julkinen keskustelu pakottaa ottamaan kantaa mielikuviin
TUAS-muuttajista tai prodekolaistaustaisista.
Killan toimijasäännökset, jotka syrjäyttäisivät kaksoisjäsenet
tietyistä elimistä, antaisivat toteutuessaan legitimaation OLOhuoneella oleilevien prodekolaistaustaisten henkilöiden laajemmalle
syrjinnälle. Lisäksi ne loisivat kuvan kaksoisjäsenten epäluotettavuudesta ja asettaisivat heidät
toisen kansalaisten asemaan.
EN voi uskoa, että mikäli luovun
Prodekon jäsenyydestä hakiessani
tiettyä killan virkaa, vaikuttaisin
käytännössä jollakin tavalla luotettavammalta. Henkilön tausta
tulee kuitenkin jollakin tavalla
esille jo virkaanastujaisissa tai viimeistään Kipon (kiltapoliisi) tekemässä turvallisuusselvityksessä.
Politisoitunut phuksi

julkaisemme kirjoituksen
poikkeuksellisesti nimimerkillä
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Athenelaiselle riittää yhden killan jäsenyys

H

allituksen tulee pikimmiten palauttaa Athene vain
yhden killan jäsenyyden
sallivien yhdistysten joukkoon.
Niiden, jotka haluavat nauttia Athenen eduista, pitää pystyä
päättämään, minkä killan jäseniä
he ovat.

KAKSOISKILTALAISUUS synnyttää kiltakulttuuriin kasvupohjan eriarvoistumiselle ja syrjinnälle.
Avoin kiltayhteisö, jonka me
haluamme säilyttää, sallii athenelaisille laajat yksilönvapaudet
kahvinnauttimisen, phabupöydän
ympärillä tapahtuvan poliittisen

keskustelun sekä videopelien pelaamisen osalta.

’

Kaksoiskiltalaisuus on
kestämätön konsepti
jäsenmäärältään pienessä Athenessa
MUTTA kuten wanhemmat tieteenharjoittajat joutuivat aikanaan kokemaan, näitä hienoja
asioita ei saatu ilmaiseksi, vaan
athenelaisten omilla uhrauksilla.
Vasta ne loivat killan sisäisen yhtenäisyyden, jonka päälle yhtei-

söämme on voitu rakentaa.
Kaksoiskiltalaisuus on kestämätön konsepti jäsenmäärältään
pienessä Athenessa. Sisäinen yhtenäisyys murenee sitä mukaa,
kun yhä suuremmalla vähemmistöllä on pysyviä velvollisuuksia
muita kiltoja kohtaan.
Pahimmassa tapauksessa kaksoiskiltalaiset voivat joutua lojaliteettiristiriidoista johtuen luopua
teekkariudestaan.
Hyvin epäteknisen
kandidaatintutkinnon
suorittanut phabu

julkaisemme kirjoituksen
poikkeuksellisesti nimimerkillä

Historian ei pidä toistaa itseään

V

äite Podekon jäsenyyden
omaavien erilaisesta kohtelusta
Laattapartioon
hakiessa nostatti jupakan (Iivari
14 1.2.).
HISTORIA toistaa itseään, sillä
vuosina 1999-2001 ja vielä sen
jälkeenkin erilainen kohtelu jäsenen vanhempien tai jopa isovanhempien taustan perusteella oli
vallalla esimerkiksi silloin, kun
valittiin henkilöitä PikkuIE:hen.
Moni kyvykäs hakija syrjäytettiin vielä vuosina 2005-2007 siitä
syystä, että hänen isoisänsä oli
opiskellut tuotantotaloutta.
KÄYTÄNTÖ muuttui vasta sen

jälkeen, kun Laatu Tihti ja Landward Edtman astuivat PikkuIE:n
johtoon ja loivat Laattapartion
vuonna 2013.
/tekniikan kandidaatti ja yksi
Tihdin ja Edtmanin alaisuudessa
toimineista partiolaisista Taleksi
Alsi kertoo Lakko Mitva-Käyrän
toimittamassa kirjassa Laattapartio — Kun synkin on tekniikan
yö Tihdin karjaisseen: ”Poikahan
täällä siivoaa eikä isä”, kun alainen esitteli sukujuuriaan kesken
siivousurakan.
Lumo Tiukkola

entinen kyläpoliisi, Somero
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MyKukka

Lehden edistyminen 25/32
Hyvin sujuu! Loppu lähenee.
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KIINNOSTAAKO HISTORIA?
HOMMAA HISTORIIKKI!

TIEDUSTELE ASIASTA LISÄÄ
HALLITUKSELTA!
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Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n kiltalehti N:o 1/2017
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PERUSTETTU VUONNA 2003

Pour tout le monde

