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Köyhän miehen 

viini– ja juustoilta 

 

SKILLAN jännä kaukalo-

palloturnaus 
Raati 2007 

esittäytyy 
 

 

RANKKA XQ 

Mitkä ammattiainekerhot? 
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Puheenjohtajan palsta 
 

 
Skiltalaiset! Skiltabörgare! 
 
Uusi vuosi ja uudet kujeet iskivät vuodenvaihteen tienoilla Skiltaan ja Säh-
kösanomiin. Rakkaan kiltamme hallitus eli Raati valitaan vuosittain syksyn yleisko-
kouksessa seuraavalle vuodelle. Omaksi kohtalokseni koitui yleiskokouksessa 
24.11.2006 tulla valituksi Sähkökillan puheenjohtajaksi vuodelle 2007. Valinta ei 
ollut itsestään selvä, olihan ehdokkaita kaksin kappalein, joten yleiskokous äänesti 
allekirjoittaneen ja kilpakumppanin väliltä. Tiukan (ja yleiskokouksessa harvinaisen) 
äänestyksen tulos oli 22 - 25 allekirjoittaneen kohtaloksi. Kiitänkin tässä vastaehdo-
kastani Lauri Siljanderia huikean jännittävästä puheenjohtajakilvasta ja toivotan me-
nestystä Skillan juhlavuosivastaavana. 
             Puheenjohtajaehdokkaan ominaisuudessa taivuttelin luotettavia ihmisiä 
Raatiini ja esitin kokoonpanoa yleiskokoukselle. Jäsenistö hyväksyi suuressa vii-
saudessaan esitykseni ja näihin ihmisiin voit tutustua niin Skillassa kuin tämän leh-
den sivulla 6. 
             Raadissani on tänä vuonna varsin paljon uutta verta. Kuudella meistä on 1-2 
vuoden kokemus kiltatoiminnasta Skillan raadissa tai toimarina ja loput neljä ovat 
fukseja. Tähän mennessä valinta näyttää loistavalta: porukalla on intoa tehdä asioita 
niin paljon että yksi puheenjohtaja ei edes ehdi johtamaan kaikkia projekteja. Tarvin-
nee siis nakittaa varapuheenjohtaja-rahastonhoitajaamme Tiinaa… 
             Skillan jäsenmäärän hipoessa 530 henkilöä, ei sen asioita hoideta 10 raati-
laisen voimin. Erinäisiä pienempiä toimia hoitamaan Raati valitsee vuoden alussa 
toimihenkilöitä. Heitä on tänä vuonna 16 henkilöä. Kun haluat tietää jotakin heidän 
toimialaltaan, voit vapaasti lähestyä heitä. Esimerkiksi liikunta-asioissa voit lähestyä 
liikuntavastaavaa ja kansainvälisissä asioissa kv-vastaavaa. 
             Tänä vuonna Skillassa vanhat hyväksi havaitut tapahtumat, palvelut ja ilmiöt 
pitävät pintansa: kopiokoneet, limuautomaatit, prujausvälineet, saunaillat, excut, 
fuksit, vuosijuhla, haalarit, lehdet, prujut, myyntisälät jne. 
             Joitakin uusia tai melkein uusia jäsenistölle näkyviä ihmeellisyyksiä tulee 
myös olemaan: pienet parantelut kiltahuoneessa, tyttöjen saunailta, killan kansain-
välistyminen, uudet ”kosketa sähköteekkaria kun olet märkä” -merkit sekä tuleva 40-
vuotisjuhlavuosi. Tarkemmin killan toiminta selviää, kun lukaiset toimintasuunnitel-
man sivulta 15. 
             Mitä nämä uudet ja ihmeelliset asiat tarkoittavat? Sen saat selville seuraa-
malla tiedotusta, liittymällä sähköpostilistalle ja tulemalla katsomaan! Nähdään Skil-
lassa ja tapahtumissa! 
 
 
             Kati 

Hei sinä luku- ja 

kirjoitustaitoinen 

teekkari tai fuksi! 

 

Oletko jotain mieltä asioista? 

Sähkösanomissa saa joku 

muukin ilmaista omia mielipi-

teitään. Kirjoita tänne! Lähe-

tä vaikka oma juttusi saniais-

ten hoidosta, anna vinkkejä 

laminaattilattian asentami-

sesta tai lähetä omia arvos-

teluja tai piirustuksia päätoi-

mittajalle osoitteeseen 

minna.leivo@tut.fi 

Oivan mainos 
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Deutsch ist schön <3 
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Isbjörnar dör! Vi kan inte mer åka skidor! Himlen 
blir grå! Åbo blir helt övertäckt av vatten! Låter 
det bra? Vill du att jorden ser såhär ut om typ tio 
år? Okej, om du ändå skiter i det, det betyder inte 
att saker och ting borde vara så. Det betyder att 
du är idiot och jag antar att du också har en egen 
bil och du förorenar världen genom att åka den. 
Privatbilister är mördare! 
 
Miljöfrågor tillhör oss alla. Inte ens jag kan rädda 
världen på mig själv. Även om jag har en kul Spi-
der Man kostym i min garderob. Det kräver att po-
litiker vore smartare och att alla skulle bry sig om 
det gröna. 
 
Den bästa vägen att rädda världen vore kanske 
att lägga USA i ruiner. Då vore världen en mycket 
bättre plats att leva. Men tyvärr börjar också o-
länder snart använda mer och mer energi och det 
vore bäst om vi blev av med dom också. Nämen 
jag vet att ni alla inte förstår det goda i den här 
sak... 
 
Var och en kan göra sitt för att hjälpa naturen. 
Naturligtvis du återvinner dina mjölkburkar och 
stänger av datorn om du inte använder det? Här 
ger jag tre hot tips till att skona världen: När du 
shoppar, ta en plastpåse bara från den första bu-
tik och säg i andra butiker ”nej tack, jag behöver 
inte en ny kasse för då världen skulle drunkna i 
plastpåsar”. Också ute i stan och hemma ta trap-
pan istället för hiss. Din kondition förbättras och 
energi skonas. Rulltrappor slits om du åker dom! 
Och spott inte ditt tuggummi i naturen utan klistra 
det hellre under bordet. 
 
Tänk på det här. Tänk på saimenvikare! Vad fan 
gör vi om vi kan inte mer andas ren luft? Jag vill 
inte klä på mig en gasmask om jag vill se trendig 
ut. 
 
- Berta     
 
 
 
Kirjoittaja on puoliruotsalainen Radio Kaalilaatikon juon-
taja ja huolissaan niin saimaannorpista kuin tekniikan-
opiskelijoiden toisen kotimaisen kielen taidoistakin. 

Päätoimittajalta >> 
 
 
Jee sica ihQuu et mulla on ny oma lehti, jonne saan kirjottaa ihan mi-
tä huvittaa! Pääsen vaikuttamaan asioihin, esimerkiksi korvaamalla 
viime numeroiden kansikuvien pojat nyt kauniimmilla tamperelaisilla. 
Kannessa poseeraavat Vivsku ja Juke Lovex-orkesterista. Pääkirjoi-
tusta kukaan ei ikinä kuitenkaan lue, mutta kerronpa tässä nyt muo-
dollisuuden vuoksi jotain omia juttuja.  
            Vuosi sitten tuskailin siitä, minne hakisin opiskelemaan ja mi-
kä haluaisin olla isona. Toiveammattien kärjessä oli mm. kuuluisa 
elokuvaohjaaja, CIA:n salainen agentti, F1-kuski ja astronautti. Kui-
tenkin päädyin hakemaan vain TTY:lle. Täällä nyt jauhan samoja piiri-
analyysin ekoja kursseja varmaan monta vuotta ja katkeroidun, kun 
alan vihdoin tajuta, ettei musta ehkä tulekaan mitään suurta ja merkit-
tävää, vaan tavis diplomi-insinööri, jos täältä joskus edes valmistuisi.  
            Kavereideni Henriikan ja Sannan kanssa luin Anturista artikke-
lin seurantahankkeesta, jonka avulla pyritään kiinni opintojen ongel-
makohtiin Suomen teknillistieteellisissä yliopistoissa. Siinä oli mielen-
kiintoinen diagrammi, jossa oli oppilaskohtaisten opintopisteiden mää-
rän keskiarvo 1. vuoden jälkeen valintaryhmittäin. Sähkötekniikka oli 
surkeasti ihan viimeisenä. Me ollaan ongelmakohta. Pääsykokeilla 
sisään päässeet oli saaneet vuodessa keskimäärin vain 27,8 opinto-
pistettä. Mihin luusereiden joukkoon mää oon oikein tullut? Tai no, 
olen ehkä ihan oikeassa seurassa, kun en varmaan saa edes tota 
määrää kasaan. Hakeeko tänne siis kaikki muutkin vain koska tänne 
on helppo päästä, ei tarvi osata mitään, eikä oikein tiedä kiinnostaako 
edes mikään? 
            Olin ensin hakemassa Otaniemeen, mutta muutin mieltä ja 
halusinkin jäädä Tampereelle. Tampere on maailman paras kaupunki, 
joten totta kai olen onnellinen kun saan asua täällä, eikä TTY:
ssäkään mitään vikaa ole. Saan asua samassa kaupungissa kuin 
Jonne Aaron! 

Minna L. 



SKILLAN KAUKALO-
PALLOTURNAUS: 

Skillan perinteinen kaukalopalloturnaus pelattiin kylmässä mut-
ta aurinkoisessa talvisäässä keskiviikkona 21.2. Ahvenisjärven 
kaukaloissa. Turnaukseen ilmoittautuneet kymmenen joukkuet-
ta jaettiin kahteen alkulohkoon, joissa jokainen pelasi kerran 
muita lohkon joukkueita vastaan. Tämän jälkeen lohkojen en-
simmäiset ja toiset jatkoivat välieriin ja siitä joko finaaliin tai 
pronssiotteluun. 
 
Eestecin poisjääminen pelaajapulan vuoksi sotki hieman A-
lohkon pelejä, mistä johtuen Skillan ensimmäiseksi vastustajak-
si 10.40 luisteli Hiukkanen. Tiukan taistelun jälkeen Skilta joutui 
taipumaan 4-2, mutta se ei hymyjä hyydyttänyt, vaan tuntia 
myöhemmin joukkueemme lähti jälleen puolustamaan Skillan 
kunniaa voimaa uhkuen. Puolustuksen vuodettua ja joukkueen 
kapteeni-maalivahti Tiina Koivusen jouduttua lujille tuli kuitenkin 
taas niukasti takkiin. Viimeinen peli Autekia vastaan ei sujunut 
juurikaan sen paremmin, joten Skillan osalta turnaus oli päätty-
nyt. Mutta ei tästä lannistuta, uusi yritys ensi vuonna! 
 
B-lohkon pelit olivat reilusti aikataulusta myöhässä, mutta kun 
niitä päästiin A-lohkon päätyttyä pelaamaan kahdella kentällä, 
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saatiin sekin lopulta kunnialla päätökseen viime vuoden mesta-
rin Tarakin hävitessä kaikki ottelunsa. Tämän jälkeen pelattiin 
välierät, joissa A-lohkon voittaja HUGEPLAY sai vastaansa B-
lohkossa toiseksi tulleet Häjyt, ja B-lohkon 
ylivoimaisesti voittanut Inager pelasi A-lohkossa kakkoseksi 
sijoittunutta Autekia vastaan. Pisteiden perusteella B-lohkon 
toiseksi sijoittui Korkin joukkue, joka kuitenkin pudotettiin jat-
kosta, koska kyseinen joukkue oli omien pelaajien puutteessa 
lainannut pelaajia muista joukkueista. 
 
Välierissä Inager pyyhki Autekilla jäätä voittaen lopulta lukemin 
9-1, kun samaan aikaan toisessa kaukalossa HUGEPLAY ja 
Häjyt taistelivat loppuun asti toisesta finaalipaikasta pelin päät-
tyessä viimein 4-3 Häjyjen hyväksi. Niinpä finaalissa kohtasivat 
Inager ja Häjyt HUGEPLAYn ja Autekin joutuessa vastakkain 
pronssiotteluun. Turnauksen voittajaksi selviytyi Inager, joka 
voitti kaikki kuusi otteluaan tehtyään yhteensä 49 maalia ja 
päästettyään 13. Ottelun päätyttyä Skillan liikuntavastaava 
Jaakko Vesala sekä isäntä Pasi Laine luovuttivat juhlallisin me-
noin kiertopalkinnon Inagerin kapteenille Joonas Olkkoselle. 
 
Niin oli tämän vuotinen kaukalopalloturnaus saatu onnellisesti 
päätökseen. Jäämme odottamaan ensi vuoden turnausta, jol-
loin Skillan joukkueessa nähdään toivottavasti sekä vanhoja 
konkareita että uusia tulevaisuuden toivoja, ja erityisesti tämän 
vuoden maalitykki Anssi Mäki, joka viimeisteli Skillan viidestä 
maalista kolme ja lisäksi syötti yhden. Kunniamaininnan ansait-
see myöskin kiltamme emäntä Minna Niittymäki apulaisineen, 
heidän ansiostaan pelaajien ja runsaslukuisen yleisön ei tarvin-
nut viettää koko päivää nälissään tai janoissaan, vaan Skillan 
grillin antimet pitivät väen kylläisenä ja tyytyväisenä. Suurkiitos 
heille ja myöskin kaikille muille mukana olleille! 
 
-Kaisa Kurenniemi #11 



Raati 2007 

Kati Kivijärvi, puheenjohtaja 

Olen Raadin vanhin tieteenharjoittaja eli majaillut kiltahuoneella jo kolme kokonaista vuotta. Pääai-
neena opiskelen sähkövoimatekniikkaa ja sivuaineina lääketieteellistä tekniikkaa ja teollisuustalout-
ta. Raadissa istuin ensimmäisen kerran vuonna 2005 emännän jakkaralla ja vuoden 2006 tuunasin 
tenttiarkistoa. Puheenjohtajan pestiin tulin siis hieman ei-niin-perinteistä reittiä. Sähköpostiini 
(etunimi.sukunimi@tut.fi) jäsenistö saa aina lähettää kysymyksiä, kommentteja ja kehitysehdotuk-
sia. Juttusillekin saa toki aina tulla. Nähdään Skillassa! 
 
 

Tiina Koivunen, rahastonhoitaja, vpj 
Olen toisen vuoden sähköteekkari ja opiskelen pääaineena sähkövoimatekniikkaa. Kiltahommat 
aloitin heti, kun koulu alkoi syksyllä 2005, piikalikkana. Siitä jatkoin perinteitä kunnioittaen sihteerin 
pallilla vuoden 2006 ja nyt sitten hoitelen 
talousasioita rahastonhoitajana. Lisäksi Katin estyessä piiskaan muita raadin jäseniä varapuheen-
johtajan oikeudella. Kotona minulla on 4-vuotias pikkupoika, Jami, joka ilahduttaa sekä naapureita 
että minua haukkumisellaan, kun tulen kotiin. Kysymyksiä ja muita ideoita voi esittää sähköpostilla 
(etunimi.sukunimi@tut.fi). 
 
 

Hanna-Mari Pekkala, PR-emäntä 

Heippatirallaa! Mun nimi on Hanna, ja tämän vuoden toimitan Skillan PR-emännän virkaa. Virka 
sinällään on täysin uusi, sillä nyt aletaan pitkähkön hiljaiselon jälkeen herättelemään henkiin Skillan 
yritysyhteistyötä. Paljon on uutta ja selvitettävää asiaa tällä saralla, mutta eihän sitä Roomaakaan 
päivässä rakennettu. Yritystoiminnan ohella järjestelen teille ja meille tämän vuoden excut, joita nyt 
keväällä tehdään jo kaksi ja syksyllä sitten lisää. Mukavaa kevään odotusta! 
 
 

Terhi Ala-Viitala, fuksikapteeni 

He! Mää oon Terhi Alaviitala, mutten pahastu jos mua Teehiksi kutsutaan! Tampereella olen puoli-
toista vuotta asustellut  eli toista vuosikurssia viedään ja pääaineena luen tehoelektroniikkaa ja lei-
kin mää kai jotain tuulimyllyäkin! Raadissa riehun 
fuksikapteenin paikalla eli vastaan fuksitoiminnasta yhdessä sähköpaimenen kanssa ja syksyllä 
vahdin uusia fuksivastaavia! Kiltahommissa olen ollut piikalikkana ja nyt puoli vuotta fuksivastaava-
na! Kun en opiskele tai hengaa killassa tai käy fuksitapahtumissa niin erilaisista langoista ja kan-
kaista syntyy kaikenlaista kivaa! Myös pikkulinnut väittää että olen onnettomuusaltis! (: 
 

Antti Pajunen, kiltamestari 
Morjes! Mä oon Pajusen Antti ja kiltamestari. Ekaa vuotta koitan opiskella ja olen vähän josko luki-
sin pääaineenani lääketieteellistä tekniikka, kun se tuntuu kiinnostavimmalta. Toimenkuvaani killas-
sa kuuluu pääasiassa kopiokoneet. Vapaa-ajalla yritän pelata salibandya ja futista. Ei kait sen kum-
mempia ja jos jotain kysyttävää niin postia voipi laittaa tulemaa etunimi.sukunimi@tut.fi. 
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Olen ensimmäisen vuoden opiskelija ja kotoisin Kauniaisista. Olin syksyn 2006 piikalikka ja nyt 
toimin Skillan raadissa sihteerinä. Tehtävääni kuuluu kirjoittaa kokouksissa päätökset pöytäkirjaan 
ja lähettää pöytäkirja hallitukselle ja toimihenkilöille. Toimin myös aktiivisena kulttuurijaoston vir-
kaa tekevänä puheenjohtajna. Harrastuksiini kuuluu Tamppi-Areenalla aerobicissä ja punttisalilla 
käynti. Sähköpostini on etunimi.sukunimi@tut.fi.  
 
 

Pasi Laine, isäntä 

Ikä: 20,85 v 
Motto: ”Jos menee hyvin, on turha kysyä: Miksi?” 
Turhaa löpinää: Olen rento ja rempseä satakuntalainen, tarkemmin euralainen. Aloitin kiltatoimin-
nan skillan renkipoikana, mikä ei todellakaan ollut paha nakki, nyt olen isäntänä tässä sähkönsini-
sessä killassa ja vastuukin on kasvanut. Tulen olemaan järjestävässä tahossa monissa tapahtu-
missa, kuten keskiasteessa, grillibleissä ja kumipelausISOssa. Toki minulle kuuluu muutakin kuin 
rillutusten järkkäämistä, pyrin myös pitämään virvoketarjontaa yllä, jotta kaikkien janoisten sankari 
Gary Grandi pysyisi loitolla. Eipä minusta tällä kertaa muuta, Skillassa tavataan. 
 
 

Antti Partanen, tiedotusvastaava 

Heipä! Olen 21-vuotias opiskelija Tampereelta. Pääaineenani olen ajatellut lueskella elektroniik-
kaa. Tampereelle saavuin muailman navasta ja kierona savolaisena ajattelin pysyäkin. Viime 
vuonna toimin Skillan liikuntavastaavana. Liikuntaa yritän harrastaa aina kun ehdin, välillä parem-
malla ja välillä huonommalla menestyksellä. Siinäpä varmaan (epä)olennaisimmat, jos jotain ky-
syttävää tulee niin sähköpostilla ainakin saa kiinni osoitteesta etunimi.e.sukunimi@tut.fi. Muista 
lisätä e väliin :) 
 
 

Sini Syvänen, opintomateriaalivastaava 

Terve! Nimi on Sini Syvänen ja opiskelen toista vuotta TTY:llä. Kotoisin olen tulipalojen luvatusta 
kaupungista, Porvoosta. Vapaa-aikanani viihdyn siellä missä ihmisetkin ja tämän takia minua nä-
keekin suhteellisen usein tapahtumissa. Uudesta vuodesta lähtien minua voi myös kutsua tupsu-
lalaiseksi. Kiltatoimintaan pääsin mukaan keväällä 2006, jolloin toimin piikalikkana ja vuonna 2007 
toimin opintomateriaalivastaavana. Toimenkuvaani kuuluu tällöin prujujen yms. saattaminen opis-
kelijoiden keskuuteen. 
 
 

Minna Niittymäki, emäntä 

Olen ensimmäistä vuotta sekä raadissa että TTY:llä. Toimenkuvaani killassa kuuluu järjestää yh-
dessä isännän kanssa saunailtoja. Pääaineeni tulee todennäköisesti olemaan sähkövoimatekniik-
ka ja sivuaineena teollisuustalous. Harratuksiini kuuluu kaksi koiraa, joiden kanssa ulkoillaan pit-
kin Herwoodia. Aikaisemmin kävimme ahkerasti näyttelyissä, mutta koulun ajan puutteen ja koiri-
en saavutettua ikää olen joutunut luopumaan siitä. Mikäli parannusehdotuksia saunailtoihin tai 
muihin tapahtumiin tulee, niin sähköpostia saa laittaa osoitteeseen etunimi.sukunimi@tut.fi. 
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Uudelleensyntyneenä fuksina on hauskaa. Ja kun pitää riittävän 
paljon hauskaa, ei opiskeluista tule yhtään mitään. Tämän vasta-
painoksi on kehitettävä vielä enemmän mukavaa tekemistä, ja 
kaiken ollessa uudella paikkakunnalla vielä uutta ja kivaa, ns. 
fuksinkin päässä syntyy monenlaisia ideoita. Näin intoa ja kaljaa 
täynnä syntyi myös ajatus köyhän miehen viini- ja juustoillasta. 
Idea tulvi päähäni nopeammin kuin äsken mainitsemani kalja, ja 
huomattavasti nopeammin kun raha tilille. Rekrytoin siis muuta-
man halukkaan irrottelun ammattilaisen ja toteutimme viini- ja 
juustoillan hieman erilaisilla aineksilla kuin mihin perinteisesti on 
totuttu. Juustoina meillä oli kaupan halvin Edam sekä Pohjanpoi-
ka, patonkien tilalla oli tarjolla näkkileipää ja hapankorppua, viini-

rypäleet korvattiin ru-
sinoilla ja viineiksi va-
littiin Sorbus, Valde-
mar ja Jorma. Jos täs-
sä ideassa alunperin-
kin oli kovin hei-
konoloisesti ideaa, ei 
se taso tästä ainakaan 
noussut. Tätä artikke-
lia kirjoittaessa on alle-
kirjoittanut selvinpäin, 
joka suuresti vaikeut-
taa viinien ja juustojen 
arviointilomakkeen tul-
kintaa. Olen pyrkinyt 
säilyttämään alkupe-
räisen lomakkeen hen-

gen ja viihdyttävyyden ja samalla saamaan siihen edes jonkun 
asteista tolkkua. 
 
Pohjanpoika Camembert eli tuttavallisemmin Kamen Pertti oli 
testiryhmämme mukaan pehmeä. Jälkimaku oli notkeahko, ra-
kenne miellyttävän rasvainen. Eräs testaaja piti kyseistä juustoa 
elastisena, toinen pikku geenä. Kermainen se oli kaikkien mieles-
tä, ja Perttiä pidettiin muutenkin ”hyvänä jätkänä”. Valio Edam 
Château Bleu eli Satoo Plöö taas oli optimoitu belgialaiselle pa-
tongille (eli hapankorpulle). Reikiä siinä on suhteessa vähemmän 
kuin Kamen Pertissä. Ryhmämme löysi Satoo Plööstä pirteän 
etumaun, lattean keskimaun, viiston sivumaun ja tylsän jälki-
maun. Kuulemma se oli se inversio, ja kaksykkönen on ilmeisesti 
parempi kuin ykskakkonen. Mix SatooPertti neutraloi maut, joten 
sitä ei kannata kokeilla. Edes takaapäin. Tiikeri Tik-Kari Tiikeri oli 
punainen ja keltainen. Ensivaikutelma oli ekaluokkalainen mutta 
eka vaikutelma toisaalta ensiluokkainen. Älkää kysykö, ei testaa-
jatkaan enää aamulla muistaneet edellisen lauseen tarkoituspe-
rää. 

”Eräs testaaja piti kyseistä 
juustoa elastisena, toinen 

pikku geenä.” 

Valdemar eli ”Vallu” on viinitila V&S:n lippulaiva. Flunssainen 
naispuolinen testaaja kehui Vallua hajuttomaksi, muut pitivät 
häntä hikisen, likaisen, vanhan sedän hajuisena, suorastaan 
ruosteista tuhkakuppia jäljentävänä. Maku oli tunkkainen mutta 
lyhyt, jälkimaku viemärimäinen, kuin vanha homehtunut villasuk-
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ka, mutta yhden testaajan mukaan kuitenkin miellyttävän ma-
keahko. Käyntiprosessia oli havaittavissa koko juomatapahtuman 
aikana. Vallu on helppo, mutta vaikeasti lähestyttävä, väri liet-
teenomaisen tuhkainen. Vallu nautittiin revontuliystävällisimmäs-
tä pullosta, ja ansaitsee tästä syystä kunniamaininnan. 
 
Jorma tulee Altian arvostetulta viinitilalta. Sen täyttöaste oli hyvin 
käyttäjäystävällinen. Jorma on luotettava ja edullinen. Tuoksu on 
kirpakka, maku tunkee nenään ja sitä kautta aivoihin kiusaamaan 
kieltä. Jorman väri on erään Kotkalaisen edesmenneen sohvan 
punainen, eli oranssinruskea. Jormalla on yksi hammas, jolla hän 
puree miehekkäästi ranskalaisia baskereita. Mutta vaikka Jorma 
herättää miellyttäviä muistoja erilaisilta speksi- ja muilta rundeil-
ta, ei häneen voi luottaa vaikka hän astuisi omaa siskoa. Tässä 
välissä tupakka kolahti kovempaa kuin känni, ja testaajat pitivät 
sitä kovin hapokkaana. Alkossa se ei tosin ollut niin happopitois-
ta. Jorma käyttäytyi melko hyvin ja ansaitsi siitä hunajatiikerin. 
Hunajatiikeristä jätettiin kuitenkin kaksi eriävää mielipidettä, ja 
kyseiset puhujat yhtyivät toisiinsa. 

Sorbus on myös kotoisin Altian viinitilalta, joskin siihen käyte-
tään eri rypälelajiketta kuin Jormaan. Sorbuksessa on hedelmäi-
nen ja raikas tuoksu, ja koostumus on kuin ohut vesi. Ominais-

”Viineillä ja juustoilla sun 
muilla syötävillä ja juotavilla 
ei oikeastaan ole mitään väliä, 

kunhan seura on hyvää.” 

tuoksu on vieno pihlajanmarjan vivahteinen, maku raikkaan he-
delmäinen ja jälkimaku kovin runsas, hivenen rusinainen. Tämä 
tosin saattoi johtua rusinoista, jotka maistamishetkellä olivat ek-
syneet suuhun. Pullo on kypsä ja tekohienostunut. Sorbuksen 
kohdalla oli vahvasti aistittavissa tammitynnyri, jossa kyseistä 
tuotetta ei ikinä kypsytetty. Sorbus on varma valinta, ja ansaitsi 
Sitruunatiikerin arvonimen. 
 
Testin loppua kohden havaitsimme, että Vallu ja Jorma toimivat 
paremmin suoraan pullosta juotuna, ja tarkemmin asiaa mietitty-
ämme pidimme tätä melko loogisena, eiväthän ammattilaiset mi-
tään viinilaseja kanniskele ympäriinsä. Sorbus kuitenkin yllätti 
siinä mielessä että sitä oli nautinnollisempaa juoda lasista. Testin 
loppua kohden on testiryhmämme myös ymmärtänyt, että Jani 
on se, ja Iiro on se toinen. Kuitenkin ilmeisesti höyrystetty geni-
taali on parempi kuin friteerattu sydän. Kaiken kaikkiaan voin ko-
ko testiryhmän puolesta todeta, että viineillä ja juustoilla sun 
muilla syötävillä ja 
juotavilla ei oikeas-
taan ole mitään vä-
liä, kunhan seura on 
hyvää. Ja syötävän 
hyvää seura olikin, 
sillä kaikki testiin 
osallistuneet olivat 
kovin hilpeitä ja siitä 
olikin mukava jatkaa 
ystävänpäivän viet-
toa. TM eli Tupsu-
lan Maistajat suosit-
telee tosin sanoen 
lämpimästi kaikkea 
kaikille. 
 
 
Lenni   
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Ammattiainekerhot 
 
 
 
Viimeistään opintojen edetessä ammattiainekerhojen merkitys kirkastuu. Jollekin tieteenalalle omistautuneita kerhoja on 
laidasta laitaan, ja niiden toimijoilla on laaja tietämys alastaan. Ei pidä kuitenkaan pelästyä, vaikka kerhohuoneella näkyy 
istuskelevan pelkkiä vanhoja kähmyjä. Toimintaan voivat lähteä mukaan kaikki kiinnostuneet; vuosikurssien vähyys ei ole 
edes hidaste, eikä pääaineen ole mikään pakko olla juuri kyseiseltä alalta.  
 
Kerhosta riippuen toimintaa on enemmän tai vähemmän: omaan alaan liittyvien aktiviteettien lisäksi saatetaan järjestää 
excursioita, saunailtoja, jopa omaa fuksitoimintaa. Kerhohuoneelta saatat löytää myös alan kirjallisuutta ja välineitä alan 
askarteluun. 
 
Seuraavassa tietoa parista sähköön jollain tavoin linkittyneestä ammattiaine kerhosta. Lisätietoa ja tietoja muista kerhoista 
löytyy ylioppilaskunnan verkkosivuilta. 
 
 

Exergia, Energiatekniikka 
 
Exergia on Tampereen teknillisen yliopiston energiatekniikan ammattiainekerho. Sen jäseniä 
ovat kaikki energia- ja prosessitekniikkaa joko pitkänä tai lyhyenä ammattiaineena lukevat 
opiskelijat. Kerholla ei ole jäsenmaksua. 
 
Exergian toiminnan tavoitteina on: 
·         Järjestää excursioita ja luoda suhteita teollisuuteen sekä samalla lähentää opiskelijoita 
ja teollisuutta.  
·         Osallistua opintojen kehittämiseen yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa ja järjestää tutustumissaunailtoja 
opiskelijoille ja energia- ja prosessitekniikan laitoksen henkilökunnalle 
 
 

TELOK, Elektroniikka  

 
TELOKin päämääränä on edistää koulumme opiskelijoiden elektroniikan osaamista. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että jäsenet rakentelevat, testailevat, korjailevat ja 
suunnittelevat haluamiaan laitteita kerhotiloissa. Tai sitten vain istuskelevat 
keskustellen ja juoden cokista. 
Kerhohuoneella on jäsenten käytettävissä työkaluja, mittausvälineitä ja alan kirjallisuutta, jota hankitaan lisää tarpeiden ja 
mahdollisuuksien mukaan. Lähes aina onkin kerhohuoneella joku innokas ahertaja, joten astu laivaan! 
 
TELOK omistaa myös melkoisen komponenttivalikoiman, laadukkaan oskilloskoopin, jääkaapin, välineet piirilevyjen 
valmistusta varten, todella laajan valikoiman datakirjoja ja muuta elektroniikka- ja äänentoistoaiheista lukemista. Lehdistä 
on tilattu ainakin Hifi ja Elector Electronics. Kerholla on luonnollisesti myynnissä myös tyylikäs kangasmerkki, jota ilman 
jäykän säätäjän bilehaalarit eivät ole täydelliset.  
 
Kerho järjestää myös excursioita kiinnostaviin elektroniikka-alan yrityksiin. Kiitokseksi firman esittelystä potentiaalisille 



työntekijöille yritykset lahjoittavat TELOKille usein erilaista sälää, joilla täydennetään kerhon kierrätettyjen eli eko-osien 
varastoa. 
 
 

Pollex, Lääketieteellinen tekniikka 
 
Pollex on lääketieteellisen tekniikan ammattiainekerho, jonka vastuullisena tehtävänä on ylläpitää 
suhteita lääketieteellisen tekniikan opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan sekä lääketieteen 
opiskelijoiden ja alan yritysten välillä. 
 
Päätoimintaamme ovat excursiot alan yrityksiin ja pienimuotoiset saunaillat. 
 
Pollex tarjoaa jäsenilleen hyödyllisiä palveluja, kuten ylläpitämällä lääketieteellisen tekniikan kurssien tenttiarkistoa. 
 
 

SVTK, Sähkövoimatekniikka 
 
SVTK on sähkövoimatekniikan ammattiainekerho, joka toimii samaan suuntaan kallistuneen 
laitoksen kanssa yhteistyössä. 
 
Kerho järjestää jäsenistölleen erinäisiä saunailtoja ja excursioita sekä muita palveluita. 
Lisätietoa netissä. 
 
 

TeLE, Tietoliikenne-elektroniikka 

 
(Mainitaan tämäkin kun se on ammattiainekerhojen linkistössä) 
 
Tampereen teekkarien tietoliikenne-elektroniikan kilta, TeLE, on TTYY:n alayhdistys. TTYY:n 
jäsenenä ja TeLE:n jäsenmaksun maksaneena saat oleskella TeLE:n kiltahuoneella hyvällä 
omatunnolla ja osallistua killan järjestämiin tapahtumiin tukien samalla killan toimintaa. TeLE on 
perustettu 05.09.2001. 
Kerhon toiminta on perin laaja-alaista ja kiltamaista. 
 
 

Mittapäät, Mittaustekniikka 
 
     puh. (03) 3115 2572 
     mittapaa(a)mit.tut.fi 
     kerhohuone: SH101 
 
Kuten jo mainittiin, lisää kerhoja ja tietoa kerhoista saa Ylioppilaskunnan sivuilta! 
 
-Tommi- 
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#Rankka XQ 
 
 
 
 
Tämä kertomus ottaa paikkansa 11.12.2006 klo 08.06 – 13.12.2006 klo noin alkuilta. Rankka 
Mäkiviikko alkaa. Uljaat superninjamme hyppivät aamun pimeinä tunteita ikkunoistaan kohti Obeliskia 
ja uusia seikkailuja. Näinä informaatioteknologian aikoina eivät kunnolliset teekkarit ja melkein sellai-
set, eli fuksit, lähde edes rankalle ilman irssiä.  

 
#rankkaXQ 
08.06 <_racoon_> eka? 

<laurioloi> viive? 
<kaisapais> mo :D 

<tonto> hilijaa. kaikki on nukkumassa! ☺ 

 
Petoeläinten tapaan myös urheat ninjamme keräilivät voimiaan ennen auringon nousua. Elon merk-
kejä bussin perukoilta saattoi havaita vasta saavuttuamme ensimmäiselle tauko- eli juomanhakupis-
teelle. 
 
9.18   <tedi> tauko Riksun Citymarketilla! JEE! 

<sunny_> huomenta kaikki! Kävimme juuri Riksun Citymarketissa 
ostamassa varastojen täydennystä. 
<_racoon_> JEE! Oli pissatauko ja sai ostaa lisää kaljaa! RAI 
RAI! 
<@lauriolio> onpa huono kyn...kylmiä naisia ja lämmintä olut-
ta. kauhee nälkäki. kimppasuihku huudettu! 
<@kaisapais> kyl täst viel käni tulee, mut prkleen alko ei 
ollu auki.. 

 
Matka alkoi selvästi näyttää jo valoisammalta. Lieneekö syy Citymarketin juomavalikoimassa... Päivä-
kin oli jo valjennut, ja bussimme suuntasi nokkaansa kohti Helsingin Pitäjänmäkeä ja ABB:tä. Bussin 
lähestyessä määränpäätä eräät rohkeimmista ninjoista jo availivat ääntään, joskaan ei niin hyvällä 
menestyksellä. 
 
10.18 <@lauriolio> YSTÄVYYS, LÄHEISYYS, POIKARAKKAUS! 
      <lizko> poikarakkaus huudettu! 

 
Meno alkoi selvästi jo hieman villiintyä nimeltä mainitsemattomilla henkilöillä. Onneksi ei karannut 
vielä käsistä, koska edessä oli yritysvierailu. ABB:llä meidät kiikutettiin heti aamiaispöydän ääreen – 
ensimmäinen päivän kiinteä ruoka. Aamupalan jälkeen meidät pilkottiin pienempiin ryhmiin, joissa 
lähdettiin kiertämään oppaiden saatossa tehtaita. Pääsimme tutustumaan tahti- ja induktiokoneiden 
kasaukseen ja valmistukseen, sekä ABB Drivesin puolella taajuusmuuttajien valmistukseen. Kiitokset 
ABB:lle hyvästä kierroksesta sekä loistavasta lampusta (joka muuten näyttää 70-luvun Star Trek -
rekvisiitalta... allekirjoittaneen lamppu paloi alta viikon). Huomattavasti viisastuneina läksimme kohti 
Helsingin Vuosaarta. 
 

<@lauriolio> *tsup* 
<@lauriolio> en ole koskaan nähnyt Shanghain valoja... 

 
Helsingin Vuosaaressa sijaitsi toinen maanantain vierailukohteemme, Helsingin Energian maakaasu-
voimalaitos. Bussikuskissa oli selvästi rallikuskin vikaa, ja siksi jouduimme odottamaan Vuosaaressa 
voimalaitokseen pääsyä. 
 
14.37  <tedi> odottaminen on kivaa. 

<Pajuse> np Annika Eklund – Shanghain valot 
<tonto> arvatkaa mikä on seuraava biisi.. :D 
<kake> ikuinen biisi.. 
<tedi> joku vaihtoi biisin, se sika! 
<@parzu> Otaniemen lähestyessä julkistetaan kisa: kuka lyö 
ekana Kikkiläistä! 
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<Janster> öri öri.. 
<Janster> janottaa... 

 
Päästiinhän sitä kuitenkin voimalaan. Siellä saimme ensin lyhyehkön (Zzz…) esitelmän Helsingin 
Energiasta yleisesti ja sen jälkeen juuri tästä nimenomaisesta voimalaitoksesta. Tämän jälkeen oli 
vuorossa tehdaskierros. Meille lyötiin kypärät päähän ja tulpat korviin (mikä auttoikin oppaan kuule-
mista huomattavasti) ja vietiin kahdessa ryhmässä voimalan puolelle. Melu oli tulpista huolimatta mel-
koinen ja laitteet valtavia. Mitäs siihen sen enempää (kun ei juuri muista...). Kaikki löysivät bussiin ja 
matka jatkui Otaniemeen, luonnollisesti Alkon kautta. 
 
17.00 <izzi> ajettiin just Alkon ohi! 
      <Jon3> Shanghain valot huudettu! =) 

<Tinzu> ainakin kolme Alkoa ohitettu, piti mennä lähimpään! 
<@parzu> Teemu on kertonut puoli tuntia omia seksikokemuksi-
aan. Ketään ei enää kiinnosta Teemu, seksikokemukset sen si-
jaan kiinnostavat. 
<@kaisapais> alkoon \o/ 
<tonto> siat. juopot. te. 

 
Saavuttiin Otaniemeen. Asetuttiin. Juotiin. Sitseille. 
 
20.49 <Tumppi^> Laurilla on liian pienet trikoot. =D Antilla kans 

x2. sitseille.... 
<kake> katkarapukeitto TOSI tulista 

21.59 <Pajuse> RANKKA RUOKA! LÄMMIN RUOKA! 
<izzi> huva lammi ruoka! NAM! tätä on kaivattu! 
<@lauriolio> olin ennen mä nuori ja onnellinen. <3 

22.32 <Ptuli> ei se hyvää ole mutta on sitä sentään tarpeeksi.. 
<Jon3> v*tu känish.. 

 
Tämä tiivistäköön ensimmäisen illan. Hataria muistikuvia on teekkarimuseosta sekä meidän poikien 
valloittavasta tanssiesityksestä. Videopätkiä on! Tiistaiamu valkeni kirkkaana, lähes kaikille. 
 
8.57  <Pajuse> ja taas, ja siis, ja 1, 2, 3, 4, 5....... 

<Siimo> Matti soi ja juoma maistuu, matka on taas alkanut.... 
<Pajuse> np Tommi Läntinen – via dolorosa.....KÄRSIMYSTEN 
TIE, AAMU JA MAAILMA, V*TT*! 

 
Onneksi kuski vei meitä syömään. 
 
12.13 <@parzu> nyt on taas massu täynnä ja pää vajaa.. 

 
Irssikanavakin muuttui. Matka jatkui Lahteen Hartwallille. 
 
#superninja 

<Minnuli> eka tällä kanavalla! JEE! ☺ 
<Tinzu> mä oonkin lentäjä.. 
<tit> Alko ostettu..taas.. 
<tit> nyt toi setä oksentelee tohon Prisman roskikseen.. 
<tit> ei sairas. mikko pesi just hampaan kaljalla... 

13.2  <@parzu> kesken kaiken hapottelun yllätti punapukuinen lenk-
keilijä metsästä...olisin soittanut numeroon, mutta en muis-
tanut. myöhemmin kerrottiin että se olisi ollut 13. 
<@parzu> olen näkymätön...vieläkin... 
<minimarja> lopeta jo se guuglettaminen..ja sut on nähty... 
=) 
<@parzu> en usko! 
<rihteri> erkka sammu..kukaan ei voita.. 

 
Hartwallille päästiin jokseenkin ehjin nahoin. Paikka oli iso. Tosi iso. Pihalla oli hel*etillinen läjä tyhjiä 
koreja pihalla. Me ei olla voitu juoda niitä kaikkia... (eikö?) Hartwallin neiti luennoi meille ensin vähän 
historiaa ja menekkiä ja muuta asiaan kuuluvaa ja kuulumatonta (kuulumattomat tuli yleensä yleisön 
puolelta). Sitten päästiin kiertämään tehtaaseen, jonka pinta-alaa mitattiin hehtaareissa. Fuksikin jo 
ymmärtää että se on iso. Koko kierroksen aikana nähtiin kolme ihmistä. Luulisi että hehtaarikokoi-
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seen tehtaaseen mahtuisi enemmän sakkia. Automaatio… (p.s. Hartwall on huono työnantaja!) Vihi-
vaunuja tosin oli. Kierroksen jälkeen päästiin juomaan Hartwallin baariin… pari. 
 

<_racoon_> Hartwall rulettaa! keksittiin uus säe cursiobii-
siin. Antti on näkymätön mutta minä näen sen kun mulla on 
nää lasit! 

16.30  <@parzu> Jos on särki, pitää ehjätä. Minä en ole enää näky-
mätön, koska näin itseni peilistä. 
<@parzu> professori Teemu ”impro maailman vahvin, suomen 
notkein” Vallinaho huudettu! 
<EKE> koko bussi on h*monaama, kaikki tuntemani ovat 
h*monaamoja, ne ei anna mun olla! 
<marsuli> aww...eke älä angstaa, kohta ollaan lappeen ran-
nassa... 

 
La – la – la lappeen, ra – ra – ra – rantaan... siellä aina kunnon... 
 
17.27  <@parzu> pysähdys ABC...joku oli lukinnu superninjan lento-

koneen.. 
<sinh> Otaniemi takana, elämä edessä.. 
<tit> PAKKOLASKU! kuka laattasi? 

18.36  <Minimarja> kynä loppuu.... 
<Minimarja> lappeen ranta...KÄNI! 
<Tumppi^> loistakoon lappeen rannan valot... 

19.30  <Pajuse> np Rölli, elefantti-Antti ja Siili Suhonen. Antti 
on h*monaama. 

20.00  <kake> sauna on kuumana ja naiset kuumia.. 
<Ptuli> *laulaa* 
<Ptuli> *laulaa* 
<Ptuli> ...kruunun jalokiviä...... 
<Pajuse> känipelit on juomista varten. ”ai miten niin ääni 
on outo”. ja känipelit jatkuu...... 

 
Niinhän ne jatkui… muistikuvia... no on, ehkä? Aamu valkeni jälleen kirkkaana, enää vain muuta-
malle. Ei muuta kun bussiin ja suunta Jyväskylään. 
 
7.3    <marsuli> herätys..pöpi, pöpi, pöpi... 

<Eke> Antti...rikki. 
<@lauriolio> onpas herääminen hauskaa (tavarat tiskiin SYK-

hengessä!) 
<Janster> Krääliöt! 
<Pajuse> Haista ite v*ttu! 

11.58  <Pajuse> SISÄÄNSYÖMÄTESTI....tilanne huima! 
<marsuli> Pasi sanoo että sillä on vibraattori.. tai sit 
kuulin väärin.. 

12.18  <@parzu> Mulla ei oo enää mitään sanottavaa.. 
<@parzu> Pajunen haluaa kapuseksiä 
<@lauriolio> saisinko määkin jotain, edes vihivaunulta? 
<tonto> Antista tulee kuoriutuessaan kääliö.. 
<Pajuse> Haistakaa ite v*ttu...teen vika taas et te ootte 
juonu mun viinat! 
<OssiD> ihan ite joit. nähtiinhän se aamulla... 

 
Jyväskylässä käytiin Vapolla, osanotto tosin oli heikohko. Kotimatka meni unisissa merkeissä, oli-
vathan superninjamme viettäneet melkoisen railakkaita juhlia! Kiitoksia kaikille osanotosta, matka oli 
allekirjoittaneille erittäinkin mieluisa (mitä nyt muistaa...)!! 
 
 

Hanna ja Pasi 
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SÄHKÖKILLAN TOIMINTASUUNNITELMA 2007 
 
 
0. YLEISTÄ 
 
Vuoden 2006 aikana toimintaa jatkettiin vanhojen perinteiden mukaisesti ja kehiteltiin siinä sivussa myös jotakin uutta. Perinteitä tullaan 
vaalimaan jatkossakin unohtamatta innovatiivisuutta ja luovuutta, joita tullaan tarvitsemaan mm. tiukan taloudellisen tilanteen takia. Koska 
vuosi 2007 tulee olemaan Sähkökillalle taloudellisesti vaikea, talouden tilaa seurataan tarvittaessa viikoittain, jotta voidaan reagoida mahdolli-
siin yllätyksiin nopeasti. Kaikesta huolimatta pyritään tehokkaaseen ja luottamusta herättävään toimintaan, minkä avulla saataisiin aikaiseksi 
erilaisia ja eritasoisia yhteistyömuotoja eri instanssien kanssa. 
 
 
1. TOIMISTO, HALLINTO JA EDUSTUKSET 
 
1.1 Yhteistyö ja edustukset 
 
Sähkökiltojen yhteistyökokous (SYK) järjestetään keväällä Tampereella ja syksyllä Otaniemessä. Kesä-SYK järjestetään vuorostaan Oulussa. 
Lisäksi pidetään yhteyttä Suomen sähkökiltoihin läpi vuoden ja ollaan valmiina mahdollisiin uusiin yhteistyömuotoihin. Tänä vuonna Sähkö-
päivät järjestetään Lappeenrannassa. Sähköpäiviin otetaan osaa talouden niin salliessa. 
 
Jatketaan yhteistyötä koulumme muiden kiltojen kanssa samaan malliin kuin ennenkin. Pidetään yllä hyviä suhteita muihin kiltoihin ja hyö-
dynnetään näiden suhteiden tuomia mahdollisuuksia. Myös yhteistyötä Sähkötekniikan osaston kerhoihin pidetään yllä. Yhteistyötä Sähkö-
tekniikan osaston kanssa tullaan jatkamaan, hyväksi havaittu keino on järjestää tapaaminen osaston johdon, opetuksen suunnittelijan ja kil-
lan aktiivisten toimijoiden kesken. 
 
Suhteet yritysmaailmaan ovat tärkeitä. Osaksi Raatia valittava PR-emäntä tunnustelee eri yritysten yhteistyöhalua ja selvitetään erilaisia yh-
teistyömahdollisuuksia. Kannatusjäsentoimintaa jatketaan. 
 
Ylioppilaskuntaan pidetään yhteyttä kiltakummin kautta ja nimeämällä jaostoihin killan edustajat. 
 
Sähkökillan edustaja pyritään lähettämään mahdollisimman moneen jaostoon, juhlaan, tapahtumaan tai muuhun killan toimintaa ja näkyvyyt-
tä edistävään tilaisuuteen. 
 
1.2 Kiltahuoneen parantaminen 
 
Vuoden 2006 mittaan on huomattu kiltahuoneella aikaa viettävien ihmisten määrän kasvun jatkuminen. Toiveita ja ajatuksia on esitetty pie-
nimuotoisesta keittiöpisteestä lavuaareineen ja mikroaaltouuneineen. Lisäksi kiltahuoneelle on kaivattu suurempaa vaatenaulakkoa ja ilman-
vaihdon jatkoaikakytkintä. Selvitetään mahdollisuuksia edellä mainittujen asioiden toteuttamiseksi ja pyritään toteuttamaan ne. 
 
1.3. Talous 
 
Vuoden aikana tehdään kaksi välitilinpäätöstä, ensimmäinen tammi-huhtikuun ajalta toukokuun loppuun mennessä ja toinen touko-
syyskuun ajalta lokakuun loppuun mennessä. 
 
 
2. KOPIOKONEET 
 
Markkinoidaan Sähkökillan kopiokoneita näkyvin mainoksin ja pyritään pitämään niistä koituvat tappiot pienenä hankkimalla mahdollisim-
man paljon materiaalia koneiden muistiin. 
 
 
3. YLEINEN TOIMINTA 
 
3.1 Excut 
PR-emännän toimenkuvaan kuuluu järjestää 2-3 päiväexcua vuoden aikana excuemännän/-isännän avustuksella. Yksi näistä excuista on vain 
fukseille suunnattu fuksiexcu. Lisäksi voidaan järjestää useamman päivän mittainen rankka excu, jos taloudellinen tilanne sen sallii. Järjeste-
tään vuonna 2006 suuren suosion saavuttanut iltapäiväexcu johonkin lähialueen yritykseen. Näiden lisäksi pyritään järjestämään reissuja 
messuille ja tapahtumiin. 
 
3.2 Saunaillat 
Järjestetään Koo-Veen sauna ja tyttöjen saunailta. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös jäidentulosauna ja pikkujoulusauna. Joka ta-
pauksessa hyväntekeväisyyden asialla olevaa pikkujouluperinnettä pyritään jatkamaan. Näiden lisäksi järjestetään resurssien mukaan muita-
kin saunailtoja. Saunailtoja järjestetään mahdollisesti yhteistyössä toisten kiltojen ja ammattiainekerhojen kanssa. 
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3.3 Fuksit 
Kevät 
               Härvelin rakentelua ennen wappua 
                    Laulusaunalla laulukoe ja kastepassien jako kokeen läpäisseille keväällä 
               Wappu-info 
               Wappuna jäynät  
Syksy 
               Fuksi-info ja -iltama, sekä haalari- ja biletoimikuntien kokoaminen 
               Fuksisuunnistus ja -sauna, pubikierros, fuksivala 
 
Sähkötekniikan osaston järjestäessä tutoreiden koulutussaunan keväällä autetaan järjestelyissä. Fuksit pyritään kasvattamaan kunnon teek-
kareiksi ja ymmärtämään teekkariyhteisössä vallitsevia tapoja ja kulttuuria. Hyvin sujuvaa fuksitoimintaa jatketaan ja parannellaan mahdolli-
suuksien mukaan.  
 
3.4 Kulttuuri 
Syksyllä järjestetään Herkkuwiinifestarit yhteistyössä Autekin kanssa. 
 
Teekkarikulttuuriin olennaisesti kuuluvan laulukulttuurin harrastusta pidetään yllä. Kilta kouluttaa ja tenttaa fuksien laulutaitoa keväällä 
laulusaunalla.  
 
3.5 Liikunta 
Koulullamme toimivat liikuntakerhot hoitavat liikunta-asiat, joten kilta jää osallistujan rooliin monissa opiskelijaliikuntatapahtumissa. Kilta 
järjestää keväällä kaukisturnauksen. 
 
Kilta omistaa mölkky- ja kyykkäsetit, joita lainataan niitä tarvitseville. Kilta varaa sählyvuoron bommarista sekä liikuntavuoron liikuntahal-
lista. Pyritään kohottamaan jäsenistön taitoja kyykkässä osallistumalla sunnuntaikyykkiin ja tarvittaessa järjestämällä itsekin mahdollisuuk-
sia kyykän pelaamiseen. Tuleviin akateemisen kyykän MM-kisoihin kootaan iskukykyinen joukkue. 
 
3.6 Opinnot 
Prujuhyllyn ylläpitoa jatketaan. Hankitaan prujuhyllyyn monistettavaksi ja kopiokoneelle tulostettavaksi mahdollisimman monen kurssin 
opintomateriaali. 
 
Jatketaan ympärivuotisen prujukirppiksen pitämistä, joka tarjoaa jäsenistölle mahdollisuuden päästä eroon vanhasta opintomateriaalista sekä 
hankkia edullisesti uutta. 
 
Sähkötekniikan osaston ja laitosten kanssa pyritään kehittämään sekä opiskelijoita että laitoksia palvelevaa yhteistyötä. 
Syksyllä järjestetään yhteistyössä sähköosaston kanssa ammattiaineinfot sekä infotilaisuus fukseille toisen vuoden opiskeluista. Linkkinä 
killan ja osaston välillä toimii opintoneuvoja. Aktivoidaan opiskelijoita yhteistyöhön tentteihin valmistautumisessa. 
 
Tenttiarkiston ylläpitoa jatketaan sekä kopiokoneilla ja laatikoissa. Sähköosaston kanssa jatketaan osaston yleisen tenttiarkiston kehittämis-
tä. 
 
3.7 Muu toiminta 
Järjestetään Keskiasteen Välitutkinto keväällä Wapun läheisyydessä. Hyvin kiltahuoneellemme kotiutuneita flippereitä pyritään vaihtamaan 
uudempiin ja ehompiin peleihin tai muuhun toimintaan kiltalaisten mielenkiinnon säilyttämiseksi.  
 
 
4. TIEDOTUSTOIMINTA 
 
Sähkökillan asioista ja tapahtumista ilmoitetaan killan virallisella ilmoitustaululla. Tämän lisäksi ilmoitteluun käytetään prujua, uutisryhmiä, 
sähköpostilistoja, www-sivuja, Avack-infoa, yleisiä ilmoitustauluja ja SkiltAvackia tarpeen mukaan. 
 
Kilta järjestää infotilaisuuksia aina kun siihen ilmenee tarvetta. Vuonna 2007 järjestetään ainakin wappuinfo keväällä ja fuksi-info syksyllä 
heti uusien opiskelijoiden saavuttua. 
 
Killan virallinen lehti on Sähkösanomat. Se pyritään julkaisemaan vuonna 2007 noin neljä kertaa sisältäen fukseille lähetettävän esittelylehti-
sen killasta. 
 
 
5. KILLAN KANSAINVÄLISYYSSTRATEGIA 
 
5.1.      Killan kansainväliset velvoitteet 
 
5.1.1.    Informaatiotilaisuus ulkomaalaisille opiskelijoille 
 
Ulkomaalaisille opiskelijoille järjestetään infotilaisuus sekä kevät- että syyslukukauden alussa, jossa kerrotaan ainakin seuraavat asiat: 
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I.      Yleistä informaatiota killasta 
II.     Mistä saa apua opiskeluun liittyvissä asioissa 
III.    Killan tulevat tapahtumat 
 
5.1.2.    Englanninkieliset www-sivut 
 
Www-sivujen on oltava ajan tasalla myös englanniksi ja englanninkielisten sivujen tulee sisältää ainakin perustiedot killasta ja sen järjestä-
mistä tapahtumista. 
 
5.1.3.    Sähköpostilista ulkomaalaisista opiskelijoista 
 
Kilta hankkii ulkomaalaisten opiskelijoidensa sähköpostiosoitteet joko ylioppilaskunnan kv-sihteeriltä tai suoraan TTY:n 
 
Kv-toimistosta ja pitää yllä ajan tasalla olevaa sähköpostilistaa. Listaa käytetään aktiiviseen englanninkieliseen tiedottamiseen. 
 
5.2.      Ylioppilaskunnan suositus toimintamalliksi 
 
5.2.1.    Kv-vastaava 
 
Toivottavaa olisi, että joko killan hallituksessa tai sen toimihenkilönä olisi erillinen kv-vastaava pitämässä huolta yllämainittujen asioiden 
toteutumisesta. Tehtävänkuva ei rajoitu pelkästään ulkomaalaisten kanssa toimimiseen, vaan kv-vastaavalla on mahdollisuus osallistua myös 
suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistämiseen. Kontaktia opiskelijoihin voidaan ylläpitää esimerkiksi päivystysaikojen avulla 
(myyntipäivystysnakki). 
 
5.2.1.1.  Kv-jaosto 
 
Kv-vastaava osallistuu myös ylioppilaskunnan järjestämiin kv-jaoston kokouksiin, joissa hän saa uusimman informaation kv-sektorin ajan-
kohtaisimmista asioista. Jaostoissa käsitellään asioita, jotka koskevat omaa yliopistoamme sekä valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla 
tapahtuvaa kv-opiskelijatoimintaa. Vuoden ensimmäisessä kv-jaostossakäsitellään kv-vastaavan toimenkuvaa ja keinoja kohdan 1 velvoittei-
den toteuttamiseen. 
 
5.2.1.2.  Kv-tuutorointi mahdollisuutena 
 
Kv-vastaavaa kannustetaan ottamaan osaa myös kv-tuutorointiin, jota ylioppilaskunnan kv-sihteeri koordinoi. Näin saataisiin luonnollinen 
yhteyshenkilö killan, ylioppilaskunnan ja ulkomaalaisten opiskelijoiden välille. 
 
 
6. TEEKKARIHAALARIT 
 
Haalareiden tilaus on parina viime vuonna sujunut oikein jouhevasti: olemme olleet ensimmäisten joukossa. Tätä perinnettä tullaan jatkamaan 
haalaritiimin ohjauksella, opastuksella ja aikaisempien tiimiläisten kokemuksia keräämällä. 
 
 
7. VUOSIJUHLA 
 
Vuonna 2007 Sähkökilta tai erikseen valittu toimikunta järjestää vuosijuhlasitsit tai muut juhlallisuudet sopivana ajankohtana lähellä virallis-
ta syntymäpäivää tai syntymäpäivänä kahvituksen yhteydessä. Syntymäpäivänä järjestetään kahvitustilaisuus. Valitaan vuosijuhlatoimikunta 
40-vuotisjuhlien järjestäjäksi helmikuussa 2008. Lisäksi valitaan 40-vuotishistoriikin toimittajakunta. 
 
 
8. WAPPU 
 
Wappuna järjestetään KumipelausISO sekä Grillibileet. Grillibileet järjestetään yhteistyössä muiden Sähkötalon kiltojen kanssa. Fukseja tue-
taan ja opastetaan jäynäämisessä tavoitteena mahdollisimman onnistunut suoritus ja hyvä paikka kulkueessa, johon pyritään rakentamaan 
komea härveli ja pitämään asiankuuluvaa ääntä kulkueen aikana. 
 
 
9. VARAINHANKINTA 
 
Tarjotaan laitoksille mahdollisuus myydä prujuja killan kautta; jatkaen hyvin sujunutta prujujen välitystä. 
 
Mikäli ”kosketa sähköteekkaria” -merkkejä ei olla tilattu vuonna 2006 ne tilataan vuonna 2007. 
 
Jatketaan kopiokalvojen, kierreselkien ja muovikansien myymistä itsepalvelupisteessä. Markkinoidaan kaikkia killan palveluja tehokkaam-
min ja selvitetään niiden tarvetta jäsenistölle. 
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OngelmapalstaOngelmapalstaOngelmapalstaOngelmapalsta    

Sähkösanomien uusi psykologi Jaakko-Petteri on lääketie-

teen lisensiaatti, filosofian maisteri, tekniikan tohtori ja as-

kartelun maailmanmestari, ja hän tietää kaikesta kaiken. 

Tällä palstalla hän vastaa teekkareiden kirjeisiin ja neuvoo 

heitä rautaisella ammattitaidollaan parhaansa mukaan. 

Ongelmia ei enää ole! Ei muuta kun angstaamaan! 

FIKSU INSINÖÖRI 
Hei Jiipee! Syön aamuisin muroja ja 
juon kahvia muumipappamukista, 
harrastan sählyn pelaamista ja lem-
pisarjani on Täydelliset naiset. Mulla 
on ongelma: en osaa derivoida! Mitä 
teen??!!?!??!  
  pena-erkki85 
 
> Rakas pena-erkki85, vaihda alaa. 

Lämmintä kevättä toivottelee Jaakko-

Petteri. 

 

 

HALUAISIN TYTTÖYSTÄVÄN 
Hei! Olen 22 wee poika ja mun ken-
gännumero on 42. Miksi parhaalla ka-
verillani on tyttöystävä, mutta mulla 
ei? Mun autossa on 2 pakoputkea, 
kaverilla on vaan yks. Joudun aina 
luentotauoilla kuuntelemaan kuinka 
ziidee kaverillani on ollut tyttöystä-
vänsä kanssa. Evvk. Enkä osaa vaih-
taa loisteputkea. 
  sähköteekkari 
 
> Hei, sähköteekkari! Olen varma, 

että sinunkin kohdalle osuu vielä mu-

kava tyttöystävä :) Katsele vain ym-

pärillesi ja ole optimistinen. Jos et 

löydä kivaa tyttöä, ala vaikka katsella 

poikia. Niitä varmasti riittää yliopis-

tollasi! Loisteputki vaihdetaan irroit-

tamalla ensin rikkinäinen valaisin 

kiertämällä sitä +-suuntaan, minkä 

jälkeen voit kiertää paikalle uuden 

ehjän loisteputken.  

t: J-P 

 

 

KUMPI PÄÄ? 
Hei Jaakko-Petteri! Olen 176/51 ja 
mulla on mustat hiukset. Oonko oo-
koo? Mulla on ollut jo pitkään ongel-

aisin hamsterin tai sauvasirkan ja ku-
kaan ei rakasta minua. Haluaisin tie-
toa itsemurhakursseista! P.S. Oot 
mun idoli!  
  wh1t3 4ng3l 
 
> wh1t3 4ng3l, sinuna alkaisin kat-

soa Paavo Pesusientä ja keskustelisin 

YTHS:n terveydenhoitajan kanssa. 

Ystävällisin terveisin, Jaakko-Petteri 

 
 
LIIKAA SUHTEITA 
Moi Jiipee! Kiitos tästä mahtavasta 
palstasta! Elämäni on kaikin puolin 
ihanaa ja onnellista, koska olen rikas 
ja kaunis. Mutta minulla on yksi on-
gelma. En tiedä, pitäisikö minun po-
tea huonoa omaatuntoa siitä, että mi-
nulla on samaan aikaan yksi poikays-
tävä ja kaksi tyttöystävää. Menin po-
jan kanssa kihloihin, mutta rakastan 
noita kahta tyttöä. Yksi tyttö tietää 
noista kaikista muista ja kihlattuni on 
homo. Luotan siihen, että sä tiedät, 
mitä mun pitäis tehdä! 
  tietämätön83 
 
> Tietämätön83, olet saanut ihmis-

suhteesi hyvään solmuun. Mieltäni 

lämmittää kuitenkin se, ettet viiltele 

itseäsi vessassa eivätkä ongelmasuh-

teet rasita elämääsi suuremmin. Si-

nun kannattaisi ensinnäkin selvittää, 

pyörivätkö jotkut ympärilläsi vain ra-

hojesi takia. Sen lisäksi suosittelisin 

vain yhtä suhdetta kerrallaan.  

Love & kisses, Jaakko-Petteri :) 

 
 
UNELMIEN TYTTÖ 
Tapasin huipuissa bileissä yhden iha-
nan tytön. Meillä oli varmaan tosi iha-
naa ja suhteestamme olisi voinut tul-

ma: en tiedä kummasta päästä avai-
sin banaanin! Tää on tosi noloa, mut-
ta sulta mä kehtaan kysyä!!!!!  
  SS84 
 
> Hyvä SS84, olen otettu, että uskal-

lat kääntyä puoleeni tällaisessa her-

kässä asiassa. On hyvä, että saat 

vastauksen elämääsi vaivanneeseen 

kysymykseen. Suosittelen banaanin 

avaamista veitsellä siitä tylpästä 

päästä, mutta ilman veistä häntä-

päästä. t. Jaakko <3 

 

 

NISSAN-MIEHEN ONGELMAT 
Moro Jaakko-Petteri! Pidätkö turnip-
seista? Kävin viime viikonloppuna pe-
semässä autoni. Onx sulla mesee?? 
  skyline_forever<3 
 
> Selvä! Mitä on turnipsit? On. J-P. 

 
 
LUUSERI... 
Heips! Suurin moka elämässäni oli 
syntyminen. Siitä asti olen katunut 
kaikkea.  
  yks korkkilaine 
 
> Valitettavasti en voi auttaa.  

t: Jaakko-Petteri 

 
 
KAIKKI PERSEELLÄÄN 
Apua, J-P! Äitini vihaa minua, minä 
vihaan pikkusiskoani, kämppistäni, 
yhtä luennoitsijaa, hämähäkkejä ja 
Katri Ylanderia, olen liian lihava 
(168/36), en saa riittävästi opintopis-
teitä, minun ystäväpiirini vaatii mi-
nulta asioita jotka eivät kiinnosta mi-
nua, vessapaperi on loppu, telkkaris-
ta tulee vain huonoa ohjelmaa, halu-



la vaikka mitä, mutta valitettavasti en 
aamulla muistanut hänestä enää yhtään 
mitään. Jaakko-Petteri, kun olet niin vii-
sas, niin tiedätkö kuka se oli? 
  teemu teekkari 
 
> Se oli unta. Terveisin Jaakko-Petteri 

 
 
TYYDYN VÄHÄÄN 
Olen rakastunut yhteen poikaan ja kuoli-
sin hänen puolesta! Hänellä on niin iha-
nat farkut! Varastin hänen polkupyörän-
sä ja rakensin siitä alttarin olohuoneen 
nurkkaan <3<3<3 Oonko vähän vajaa? 
  Halfway 
 
> Olet. J-P. 

 
 
KIRJEKAVEREITA??!? 
Blondi fiksu fuksityttö etsiskelee maili 
kamua! Harrastan käpy lehmien raken-
tamista ja motocrossia. Tykkään Green 
Daystä, maksa laatikosta, C.S.I. stä ja 
Gwen Stefanista. Sun musiikkimaullas ei 
oo mitään väliä paitsi että sun pitäis ty-
kätä ainakin Good Charlottesta. Mun 
maili ossa on hotprincess_85@hotmail.
com. 
  ~*/:pRiNsEsSa:\*~ 
 
> Tämä ei ole mikään seuranhakupalsta, 

huomauttaa Jaakko-Petteri. 

 
 
RAKASTAN PLEIKKARIA 
Moro, Jape! Elämäni oli kivaa, pääsin fy-
siikan kurssista läpi, kävin Virossa osta-
massa viinaa ja muutimme tyttöystäväni 
kanssa yhteen. Nyt meidän suhteesta on 
tullut kovin teennäistä ja muijani katuu 
muuttoa yhteen. Hän valittaa, että pe-
laan aina vain pleikkaria, enkä kiinnitä 
häneen riittävästi huomiota. Lisäksi hän 
jankuttaa, että pelit vääristävät maail-
mankuvaani ja minusta on tullut väkival-
tainen. Eikö hän ymmärrä, että joku peli 
voi olla tärkein asia elämässäni, ja että 
jos peli on tosi jännässä kohdassa, en 
ehkä voi kuunnella häntä? Miten saisin 
hänet ymmärtämään pelaamista? 
  need for ps2 
 
> Osta tyttöystävällesi PSP pink -

taskukonsoli. Jos se ei auta, sinun on 

tehtävä valintoja elämässäsi. Et ehkä voi 

asua samassa asunnossa pleikkarin ja 

tyttöystävän kanssa. Mieti, pystytkö pe-

laamaan, jos tyttö kärsii vieressäsi. Si-

nun on ehkä jätettävä seurustelusuhtee-

si. <3:lla Jaakko-Petteri 
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Fuksivastaavien tervehdys 
 
 
 
Hei te ihqut fuksit! 
 
Fuksivuosi alkaa olla jo wapun puolella eikä tuohon teekkarikasteeseenkaan ole 
enää ikuisuutta! Fuksivuosi on ollut täynnä tapahtumia, jotka nostavat hymyn 
huulille vieläkin, ainakin fuksivastaaville. Fuksisuunnistus, Info ja monet muut 
tapahtumat toivottavasti säilyvät muistoissa vielä pitkään. Fuksit, ootte myös ol-
leet aktiivisia! Syksyllä toimineet haalaritiimi ja biletiimi hoitivat hommansa hyvin, 
kiitos molemmille tiimeille! Onhan fukseilla nyt hyvä edustus Skillan raadin ja toi-
mareidenkin joukossa. Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee kevään härwe-
li- ja jäynätiimeihin. 
 
Vaikka wappu jo häämöttääkin edessä, ennen sitä ehtii tapahtua vaikka mitä. 
Esimerkiksi laulusauna 14.3, jossa fuksien laulutaidot laitetaan koetukselle ja 
tuomaristo on ankarampi kuin Idolsissa! Suuntakaa myös Wappuinfoon 3.4. Siel-
tä saatte kaiken tiedon mitä wapusta pitää tietää. Lisäksi on luvassa muita ta-
pahtumia, ainakin Skillan ja fuksijaoston järjestämänä. 
 
Fuksiwappu on vain kerran elämässä, joten nauttikaa! Wappuna ei pidä kuiten-
kaan unohtaa opiskelua, vaan hoidetaan ne pakolliset harkatkin wapun alta pois. 
Ja opiskelkaa muutenkin ahkerasti (; 
 
Fuksipisteistä ei kannata ottaa turhaa ressiä! Jos ei vielä ole kolmeasataa pistet-
tä, nyt vain tapahtumia kiertämään, kyllä ne saa kokoon! Ja jos ei, niin fuksi-
jäynissä voi sitten paikata. Me fuksivastaavat ollaan Skillassa teitä varten, tulkaa 
moikkaamaan ainakin päivystysaikoina, ja saa meille muutenkin tulla juttele-
maan (ei me olla ketään vielä purtu)! 
 
Nähdään viimeistään wappuna! 
 
teidän ihqut fuksivastaavat 

Teehi ja Erkka 
 
 
Fuksivastaavat päivystävät: 
Teehi 10-11  
Erkka 11-12  

Tapahtumia: 
14.3. Laulusauna 
29.3. Fuksisitsit 
3.4.  Wappuinfo 
17.4. Keskiasteen välitutkinto 
19.4. Wappu alkaa: Tampin paljastus 



Skillan fuksi palkittiin Tampin vitsikisassa: 
Henriikka kirjoitti niin likaisia juttuja, että hänet palkittiin mm. saunasetillä 


