


Pääkirjoitus
Käsissäsi on jälleen uusi ja upea
SähköSanomat, joka olisi pitänyt olla valmis jo
ajat sitten. Ei se haittaa, kuitenkin lehti on
täynnä pelkkää asiaa ja mahdollisesti myös
pelkkää asiattomuuttakin. Tähän mennessä
syksyyn on mahtunut paljon uutta ja jännää.
Fuksien ensimmäiset opintopisteet väijyvät jo
nurkan takana ja teekkarilakki on talvilevossa
odottaessa toukokuuta. Tamperelainen
jäynäjoukkue on voittanut valtakunnalliseen
jäynäkilpailun 2017 (juttu löytyy myöhemmin
lehdestä) ja jouluun on alle 100 päivää. Siis alle
100!
Syksyllä on vielä monta huimaa tapahtumaa tiedossa, mutta muistakaa kaikki
opiskella. Sehän on se pääsyy tai syypää siihen, että suurin osa tämän lehden
lukijoista ylipäätään on kilta/kerhohuoneella lukemassa tätä lehteä.
Pitemmittä puheitta, vaikka tätä meikäläisen monologia voisi kirjoitella
paljonkin, pääset lukemaan nyt loppujutut. Tai sitten skippasit vain
päätoimittajan jorinat, tyyli vapaa. Toivottavasti nautit lehden sisällöstä. Mikäli
herää jotain parannettavaa / haluat oman juttusi lehteen, lähetä osoitteeseen
reima.hyvonen (ät) student.tut.fi
Antoisia lukuhetkiä ja onnea opintoihin!
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Herwanna ilta pimeni, sade koputti lempeästi
sähkötalon seiniä, kun tartuimme
haasteeseen. Mikä on paras mutakakku?
Fuksivastaavat ottivat tästä selvää skrii skriii!
Kolmen armeijan sodassa vastakkain olivat
kuuluisan herkkuvalmistaja Frödingen
tuotannon helmi – Mud Cake, kketjun
kruununjalokivi Pirkka Mud Cake ja äss
marketin mutakakku – kladkaka.
Ensimmäisenä estradille astui kakuista kallein, suuri ennakkosuosikki, FRÖDINGE
MUUUUUDD CAAAAAAAKKEEEEEEE!
Tuomariston kommentit:
V: Hei Jari!
J: Hei Vatteri!
J: Ensinäkemältä selkeästi todella komea kakku.
V: Oi kyllä! Kakku on muhkea kuin Paulan bosat ja tekisi jo mieli käydä käsiksi!
”Ensipuraisu”
V: Suuresta tomusokerin määrästä huolimatta kakku ei ole liian makea. Kakun koostumus on
mukavan kiinteä nams.
J: Nams tosiaan! Kakusta löytyy sopivasti mutaista ja kiinteää osaa, ja siirtymä on aikas
lineaarinen.
V: Kokonaisarvosana paljon hypetetylle ennakkosuosikille 3/5. Tomusokeria oli reilusti, mutta
maku loppujen lopuksi aika mitäänsanomaton.

PARASTA JUST NYT?!Fuksivastaavat kertovat



Illan toinen osanottaja saapuu esiripun takaa vähin äänin. Se on PIIIIIIRKKKKAAAAAAA
MUUUUUDDDD CAKEEEEEEE
Tuomariston kommentit:
J: Pakkauksen ulkomuoto on aika pelkistetty, eikä lupaa mitään ihmeellisyysksiä. Kuitenkin
Suomessa valmistettu, toisin kuin Frödinge.
V: Tykkäsin pirteästä polkakuosista millä kakku oli pakkauksen sisällä verhoiltu. Tekee heti mieli
ottaa siemaus punaviiniä ja antaa kakun kuljettaa mieli kuuban suklaaplantaaseille laskemaan
ifyn harkkoja.
J: Minulle polkkakuosi maalasi suomalaisen maalaismaiseman, jossa mutustelen mansikoita
kesän lämmössä:)
V: Oih mansuja! Kakun väri on täyteläisen ruskea ja tuoksu hiippailee kirjastossa nukkuvien
vaihtareittenkin nenään.
J: Kakku on ensipuraisulla hyvin kermainen. Pirkan nelivetomaasturista löytyy hyvin tehoa,
koska kakku ui syvällä herkullisessa mudassa namsmums.
V: Kokonaisarvio Pirkka Mud Cakelle 4/5, kakku oli suomalaisen rehellinen eikä mainosta
kannessa mitään kermavaahtoa tai perkeleen marjoja vaan on sitä täyttä itseään –
mutakakkua. mumsnams
Den sista om our kakkuvertailu är le kladkaka de äss
market
V: Kakku on ulkomuodoltaan mattapintainen, mutta ei
erityisemmin säväytä.
J: Myöskin tasaisenruskea tarjoilulautanen näyttää lähes
hirvittävältä meidät äsken lähes psykedeelisiin olotiloihin
saattaneen Pirkan polkkakuosin jälkeen. Ja taas pakkaus
mainosti niitä saatanan marjoja, eikä niitä edes kakussa ole.
V: Tein poikkeuksen sääntöön ja puraisin reunalta ensin. Se oli
virhe. Reunalta varsinkin kakku on kuiva kun horpaharpon
luennoitsija.
J: Kakku on kuitenkin muuten aika täyteläinen ja sanoisin, että
jopa suussasulava. Palani poikkileikkauksen värimaailma
sivelee myös tajuntaani kauneudellaan.
V: Siirtymä kakun kerrosten välillä on kanttiaaltomainen mikä
rikkoo tämän täyteläisen suklaakakun illuusion. Kakun tuoksu
verrattavissa hertsin ruokien tuoksuun.
J: Kokonais arvo sana äss mark etin muta kaku lle on 2 / 5
Loppukaneetit
Mutakakkujen välillä nähtiin hegemoninen taisto, mutta lopulta löytyi hevosista vahvin. Niksi
pirkka ei pettänyt ja huomattiin ettei brändiin kannata luottaa. Hintaluokaltaan Frödinge oli
reilusti kallein pirkan ja äässin ollessa samaa hintaluokkaa keskenään. Joka tapauksessa
mutakakku on aina mutakakku, eikä huonoinkaan mutakakku ole huono mutakakku.
Suosittelemme syömään mutakakun raakana mutakakkuna sillä näin siinä maistuu mutakakku
eniten. Mutakakku.



Valtakunnallisetjäynäkilpailut 2017
Teksti: Reima Hyvönen
Kuvat: TEK / Sähköjäbät
Päivä 1:
Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tai
oikeastaan vain pilvinen iltapäivä.
Koska Tampereen Jäynäkisan oli
viime keväänä voittanut Sähköjäbät, oli aika lähteä edustamaan omaa
Tamperetta jäynäyksen valtakunnallisiin kisoihin. Kisat olivat tänä vuonna
Jyväskylässä, jonne ensin oli löydettävä kryptisen ajoohjeen avulla. Kuitenkin
ajoohje selvitettiin ja matka pystyi alkamaan.
Matkalla Jyväskylään autossa oli tunnelma iloinen ja odottava. "Mitä, miksi,
milloin, kuka, miten...?" oli mielessä. Kokemuksemme jäi vain ja ainoastaan
Tampereen jäynäkisaan, joten nyt mentiin aivan uudelle pelikentälle. Ei se
mitään, rohkeasti vain kohti tuntematonta.
Jahka automatka oli ohi ja laukut viety majoitukseen, joukkueemme päätti
hieman suunnata katsomaan Jyväskylää ja tutustumaan mahdollisiin
jäynäyspaikkoihin. Varsinaisen jäynän hiontaa suoritettiin kahdessa
nesteytysliikkeessä ja lopulta varsinaisen jäynän runko oli jo kasassa: tutkitaan
kännyköiden signaaleja ja niiden muutoksia. Ts. liitetään kännykkään 3,5mm
portin kautta vanha radioantenni, jolloin kännykän signaali vahvistuu.



Päivä 2:
Aamu alkoi aikaisin, sillä kello 09:00 pidettiin TEKin puolelta aamubriiffi, jossa
kerrottiin tulevasta kisasta informaatiota. Samalla esiteltiin joukkueita ja
kerrottiin, ettei Vaasasta mikään joukkue päässyt tänä vuonna edustamaan,
koska joukkueen kapteeni oli ollut Oulussa lakinlaskijaisissa ja meno oli ollut
suhteellisen "kosteata". Vai oliko kyseessä Oulun ennakkojäynä?

Aamubriiffin jälkeen jäynäysaika alkoi.
Aikaa oli 24 tuntia suorittaa jäynä
Jyväskylässä, editoida ja palauttaa se.
Muiden joukkueiden kiirehtiessä
suorituspaikalle, lähti oma
joukkueemme pyörähtämään
kaupassa ostamaan jälkihoitoon
suklaapatukoita ja mikkeihin johtoja.
Eihän niitä nyt etukäteen tietenkään
voitu ostaa. Samalla hieman pohdittiin
tulevaa jäynää ja paikkaa.

Kun "vahvistin" oli kasattu kunnollisesti, oli aika suunnata kohti
jäynäyspaikkaa. Ensimmäisenä paikkana yritimme suunnata Jyväskylän
yliopistolle, mutta lappeen Rantalaiset olivat ehättäneet edellemme. Koska ei
samassa paikassa ole kiva kahden joukkueen jäynätä, otimme uuden
suunnan kohti Jyväskylän ammattikorkeakoulua. Pikkutakit päälle, nimilaput
kaulaan ja infosta kysymään lupaa. Lupa myönnetty, aika jäynätä.
Teekkarijäynän olennaisimpiin osiin kuuluu se, että sekä jäynääjillä ja
jäynättäville jää hyvä mieli jäynästä. Jäynätessämme näitä opiskelijoita
saimme kaikille hymyn huulille, kun paljastimme koko jutun olevan jäynä. Pari
tuntia jäynäämisen aloittamisesta materiaalia oli niin paljon kasassa, että oli
aika aloittaa editointi.



Tampereella on painotettu aina, että EDITOINTI EDITOINTI EDITOINTI.
Editointi on loppujen lopuksi työläin vaihe ja stressaava. Tässä stressiä nosti
äärimmäisen lyhyt aikaraja ja mahdollisesti hostellissa syntynyt
"laivasimulaattori". Meno oli aivan samanlaista kuin pikkujouluristeilyllä, myös
allekirjoittaneen osalta.
Tämä risteily ei kuitenkaan estänyt ammattitaitoista editoijaamme saamaan
aikaan videon, joka oli todella kaunis. Taito näkyy videon editoinnissa vahvasti,
joten kiitos Atte Lamminsalolle siitä.
Päivä 3:
Jännitystä ilmassa. Jäynän piti
olla palautettu 10:00 mennessä
ja hostellihuone luovutettava
samoihin aikoihin. Aamusta
alkaen meno oli rentoa ja
letkeää, kuten tähän hommaan
kuuluukin. Jotkut saattoivat olla
hieman vähemmän hyvävointisa
kuin toiset, mutta porukka oli
kuitenkin jälleen mukana.



Jäynäkatselmus pidettiin ~11 alkaen ja jokaisella joukkueen oli kerrottava
ennakkoon tehty jäynä ja varsinainen Jyväskylässä tehty. Aikaa per joukkue
oli 15 minuuttia, joten turhat jorinat oli unohdettava. Saimme jopa Vaasasta
jäynän nähtäväksi, vaikka joukkuetta ei ollut
Jyväskylässä. Jäynien taso oli hyvä ja katselmuksen
jälkeen oli aika siirtyä varsinaiseen
palkintotilaisuuteen. Tänä vuonna palkintoja jaettiin
monessa eri kategoriassa. Oli teknisin, #parassome,
paras ryhmähenki, osallistujien suosikki, paras
ennakkojäynä ja sitten se himoittu paras jäynä.
Oulu kahmi itselleen some ja ryhmähenkipalkinnot,
lappeen Ranta sai teknisimmän kunniamaininnan,
Otaniemi vei mukanaan parhaan ennakkojäynän.
Osallistujien suosikkijäynä sekä jäynkilpailun voitto
kilahtivat Tampereen Sähköjäbien nimiin. Kuten
viimeksikin valtakunnallisen jäynäkilpailun ollessa
Jyväskylässä, Tampereelle satoi mainetta ja kunniaa (2013, KoRKkaajat).
Tulosten julkistamisen jälkeen siirryttiin syömään lounas ja lopulta oli aika
suunnata takaisin kotikonnuille. Paluumatkalla autossa oli vielä "mitä me just
tehtiin"fiilis, mutta kyllä, Sähköjäbät ovat vuoden 2017 teekkarijäynääjiä.



Uutta porukkaa hallitukseen!
Kuten joka vuosi, niin myös tänäkin vuonna hallitus saa syksyllä uutta väkeä
mukaan toimintaan. Poikkeuksellisesti tänä vuonna valittiin 5 uutta mukaan,
rapu, 2x piika ja 2x renki. Sähkösanomat pyysi henkilöiltä nopean esittelyn,
jotta jäsenistö tietää hieman lisää heistä. Vastausta pyydettiin seuraaviin
kysymyksiin:
1. Kuka olet?
2. Mitä teet?
3. Mitä odotat?
4. Minkä sanan haluat keksiä suomeen?

1. Linnea Viitanen
2. Oon vaan renki 1/2.
3. Odotan tulevia tapahtumia (FuksiXQ) ja..
menestystä opintoihin ”:D”
4. Skipperinos tää kyssä, oon liian väsyny
keksimään

1. Saana Kaario
2. Olen rapu aka rahiksen apu
3. Tahtoisin kovasti tuhlata välillä muitakin
kuin omia rahojani.
4. Rapinoida: Verbi joka kuvaa ravulle
sopivien työtehtävien suoritusmetodia lähes
viiltävällä tarkkuudella.

1. Viktor ”Viki Rosti” Mykrä
2. Olen uusi piikalikka, eli vegenakkihommia.
3. Pari noppaa ja hyviä aikoja.
4. Tzuburflubu  *Insert meaning here*



Vitsinurkka

1. Juho Elovaara
2. Oon vaan renki 2/2.
3. Loppuvuodelle oletukseni on että tulee mukavia
tapahtumia muttei sentään lunta jouluksi.
4. sami = semmonen lehtijulkaisu missä
yhdessäkään artikkelissa ei ole sisältöä vaan
pääasiassa artikkelitkin on vaan mainoksia.

Mitä shamaani sanoi
mennessään potilaan luo?
 Nyt riitti
Mitä rautakauppias sanoi
kokaiininkäyttäjälle?
 Älä vedä pultteja
Mitä fyysikko sanoi baarissa?
 Yksi isotooppi
Arkkitehdille sattui vahinko
 Oli käytävä vessassa
Tyttären lähtiessä opiskelemaan
sähköä, isä antoi vinkin
 Älä anna kenen tahansa
sörkkiä rasiaasi

Miksi maailmassa ei ole yhtään hyvää
insinöörivitsiä?
Koska insinöörit eivät itse niitä
ymmärrä, ja kenenkään muun mielestä
ne ei ole hauskoja.
Insinööri aloitti työt uudessa paikassa ja
sai ensitöikseen työnjohtajalta käteensä
luudan.
Noniin, lakaisepas tämä lattia ensin niin
katsotaan jotain muuta sitten.
Öö.. mutta kun minä olen insinööri!
Ai niin. Annapas tänne niin minä näytän
miten päin sitä luutaa pidetään.
Miksi hakkeri ei saanut syytettä?
Näyttöä ei löytynyt

1. Heidi Silvanto
2. Olen piikalikka. Teen sitä maailmankuulua mokkaaa!!!
3. Oletan kuolevani ja hajoavani kurssien painon alle.
4. Näjymmä = näemmä ja oikeasti käytän tätä sanaa
koko ajan.



Resheaping Reality
Teksti & kuvat: Antti Peltotalo / EESTEC
Jälleen oli aika ottaa vastaan ryhmä rohkeita
ennakkoluulottomia opiskelijoita, kun EESTECn
viimeisin workshop Reshaping Reality pyörähti
käyntiin! Tällä kertaa projektin ideana oli kehittää
HTC Vive yhteensopivia virtual reality pelejä
Unitylla. Ennen varsinaista projektin aloittamista
vietimme ensimmäisen viikonlopun tutustuessa
toisiimme esimerkiksi kyykän, kaupunkikierrok
sen sekä tietysti saunan merkeissä. Hetken
arkailun jälkeen lopulta lähes jokainen uskaltau
tui saunaan.

Ehdimme vierailla maanantaina myös CIVITn  centre for immersive visual
technologies labran tiloissa. Siellä meitä odotti ainutlaatuinen tilaisuus testata
juuri asennettua Omnifinityn valmistamaa Omnideck laitetta, joka mahdollisti
vapaan liikkumisen virtuaalimaailmassa. Iltaa vietimme international nightin
merkeissä, jonne jokainen osallistuja toi syötävää ja juotavaa omasta
kotimaastaan.

Ensimmäisenä arkipäivänä aloitimme
projektin parissa työskentelyn
skannaamalla muutaman huoneen
Bommarista. Tarkoituksenamme oli
alun perin käyttää skannattua 3D
mallia Bommarista pohjana VR
peleille. Valitettavasti datan käsittely
osoittautui sen verran haastavaksi
puuhaksi, että ryhmät siirtyivät
suoraan pelikehityksen pariin. Unityllä
elementtien ja objektien lisääminen
on onneksi lasten leikkiä.



Seuraavat arkipäivät kuluivat tiiviisti pelikehityksen parissa ja järjestäjän näkökulmasta
oli ilo seurata vierestä kuinka kokematonkin koodari pystyi yhdessä päivässä
tutustumaan Unityyn riittävästi, jotta pystyi olemaan hyödyksi ryhmätyölle. Viikon
aikana ehdimme järjestää muun muassa grillaustuokion Suolijärven rannalla, minne
olimme tuoneet myös mobiilisauna Tarzanin. Konetalon saunalla pelasimme eräs ilta
Herwantapeliä, joka ihastutti ja vihastutti tasapuolisesti ihmisiä.

Torstaiiltana tavoitteena oli viimeistellä
jokaisen ryhmän pelit, sillä seuraavana
päivänä aioimme testata tuotoksia CIVIT
labran tiloissa. Torstaiilta venyi
myöhäiseksi, ja oli mahtavaa huomata

kuinka motivoituneita ryhmät olivat projektiensa
suhteen. Skippasimme lopulta Teekkarien

pubirundin kokonaan ja siirryimme suoraan FWR
jatkoille Unioniin.

Perjantaina pääsimme viimein testamaan yhdessä mitä ryhmät
olivat saaneet aikaan ja monet kolmessa päivässä kehitetyt pelit olivatkin aivan
tajunnanräjäyttäviä. Peliideat vaihtelivat room escape tyyppisestä pelistä space cat
invaders shoot ‘em upiin. Workshopin viimeinen päivä huipentui luonnolisesti sitseihin
Teekkarisaunalla. Paikalle oli saapunut yhteensä lähes 50 osallistujaa ja tunnelma oli
katossa. Jatkoilla sauna ja palju olivat luonnollisesti kuumana ja lopulta ilta vaihtui
aamuksi todella nopeasti. Rankan viikon päätteeksi pieni tai hieman isompi
nollaaminen oli paikallaan.
Lisää infoa tapahtumasta löytyy täältä: https://reshapingrealitytampere.tumblr.com/
Mikäli haluat saada lisää tietoa EESTECistä, tule suoraan käymään
kerhohuoneellamme PC001F tai tutki alta löytyviä linkkejä
tampere.eestec.net
eestec.net



Muovinen koris asvi
Tättädätättättä!
Kesä meni, rahat jäi. Mutta eiköhän nekin tässä saada tuhlattua.
Tervetuloa (takaisin) opiskelemaan, kaikki varmaan olenkin jo tavannut.
Ensinnäkin aplodit kaikilli fukseille, jos oikein laskin niin lähes jokainen liittyi
TEKin jäseneksi! Ebin!
Ja sitten asiaan: Liittykää loputkin! Esimerkiksi osoitteessa www.tek.fi/liity.
Opiskelijalle TEKin jäsenyys ja palvelut ovat ilmaisia!
Käykää myös jo liittyneet TEKin sivuilla tarkastamassa liittymistietonne ja
päivittämässä tarvittaessa.
Tässä myös pieni checklist kesätöiden jälkeen:
[ ] Pyydä työtodistus jos et sellaista ole vielä saanut
[ ] Varmista että lomakorvaukset ovat tulleet
[ ] Säilytä palkkakuitit
[ ] Yritä opiskella
[ ] Pidä hauskaa
TEK tarjoaa myös lukuisia jäsenetuja mistä voit
nyt lukuvuoden alettua nauttia. Nämä huikeat
edut löydät osoitteesta:
https://www.tek.fi/fi/jasenyys/jasenedut
Fukseille vielä kerran tervetuloa vielä liitonkin
puolesta.
SKÄDÄM!
Herkuin ja terkuin,
Kekki
Skillan jäbä

**kuvan kaktus on oikeasti vieläkin
elävä korisTEKasvi**



Viime vuorollaan Oulu
siirsi tornin ruudusta
A8 ruuttuun D8. Vastaamme
tähän siirtämällä hevosen
ruudusta B5 ruutuun A7

Kirjeshakki

Hyviä siirtoja voi esittää
Sähkösanomien tai Sinssin
päätoimitukselle.
Miettiessänne siirtoa,
huomioikaa Skillan pelaavan
valkoisilla ja SIKin mustilla.

Shakinpelaajathuomio !!




