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Syksy on taas täällä.

Ulkona on kylmä, tuulee kovasti ja sataa vettä. Linnut lentävät kauas etelään. Kelal-
ta tuli jälleen postissa kirje, jossa kysellään viime vuoden opintopisteiden perään. 
Opiskelu sujuu kesän jälkeen aivan odotetusti: kaksi kurssia lensi pois kesken peri-
odin ja loputkin ehti mokaamaan tenttiviikolla. Sen kunniaksi kansikuva. Heikompi 
ihminen voisi melkein masentua tästä kaikesta.

Onneksi elämässä on myös valopilkkuja. Uudet vauvankasvoiset fuksit ovat täyttä-
neet kiltahuoneen söpöllä olemuksellaan. Lisäksi pääsee lukemaan Sähkösanomia. 
Niin, ja viina.

Numeroon saatiin kiitettävästi sisältöä esimerkiksi viime vuoteen nähden. Toi-
vottavasti tällä kertaa selvitään ilman korvausvaatimuksia. Vakiojuttujen lisäksi 
lehdestä löytyy muun muassa kurkistus Skillan uusien toimarien ajatuksiin, kerto-
mus Sähköinsinööriliiton järjestämästä excursiosta teknologiamessuille Berliiniin 
sekä teeveestä tutun tankotanssitähti Hennun haastattelu. Toivottavasti jätätte nyt 
masentumatta.

Avuliaana ihmisten ystävänä voin tarjota myös lisää vinkkejä hermoromahduksen 
välttämiseksi. Ekana kannattaa miettiä normaalia arkea. Menetkö joka päivä kiltisti 
koulusta sinne yksiöösi istumaan neljän seinän sisälle? Siellähän sitä on mukava 
keitellä kahvit, iskeä makaroonilaatikko uuniin, irkata iltakymmeneen ja silloin 
tällöin hajota harkkatehtäviin. Yksin. Se on sitä elämää.

Tarkoitan nyt tällä tosi kömpelöllä ilmaisullani sanoa, että se on itse asiassa ihan 
perseestä. Muuta Tupsulaan, tai vähintään jonkun kaverin kanssa soluun. Saat 
elämääsi väriä ja samalla varmistat, ettet päädy epäsosiaaliseksi lussuksi.

Toinen vinkki on itse asiassa samalla syy siihen, miksi tämä pääkirjoitus on niin jär-
kyttävän paskaa luettavaa. Ajattelin nimittäin jättää koko arjen taakseni kotimaata 
myöten ja lähteä ulkomaille. Fiksuna ihmisenä teen lehteä tietysti viime tingassa, 
vaikka ajatukset ovat jo aivan muualla. Lento lähtee 12 tunnin kuluttua. Hyvä, 
Erkka! Joka tapauksessa matka ulkomaille on erittäin tehokas ja monesti myös yl-
lättävän halpa keino hankkia uusia kokemuksia ja päästä irti koulunkäynnistä. Sitä 
paitsi ei näin periodin alussa ole koskaan mitään tärkeää tai mielenkiintoista.

Ulkomaille kannattaa lähteä vain kaverien kanssa. Sopivassa määrin kännissä sikai-
lu ja muu saman tyyppinen Suomen edustaminen on aina rentouttavampaa kuin 
esimerkiksi museioiden kiertely parisuhdekumppanin kanssa. Muistakaa, että on 
olemassa kolmenlaisia reissuja. Parhailla reissuilla ollaan ilman naista, ja seuraavak-
si parhailla ollaan naisen kanssa. Paskimmilla reissuilla ollaan oman naisen kanssa.

Ei minulla kyllä ole mitään fiksua sanottavaa. Jos kuolen lento-onnettomuudessa 
tai ulkomailla muuten vaan, niin vituttaisi missata RankkaXQ tai NääsPeksi. Kuu-
lemma syksyn parhaat jutut.

Erkka



Tsippadiu,

Kesätyöt olivat ja menivät ja paluu koulun penkille on tosi asia. 
Ulkona vallitseva värimaailma on saanut ison kirjon puna-
keltaisia sävyjä. Takuuvarmoja syksyn merkkejä ilmassa siis. 
Välillä ehkä hieman synkänkin ilman ei pidä antaa masentaa 
itseään, sillä syksy on lyhyt ja asioita tapahtuu jatkuvasti! Killan 
toiminnassa tämä tarkoittaa esimerkiksi hienoja tapahtumia: 
fukseille järjestettävä oma excursio, rankka-excursio sekä 
perinteinen pikkujoulusauna ottavat kaikki paikkansa vielä 
kuluvana syksynä.

Eräänä syksynmerkkinä toimii myös se, että Skillan on val-
lannut nuorista tuoreista naamoista koostuva iloinen fuksi-
katras. Tämä katras onkin osoittautunut erityisen aktiiviseksi 
ja aikaansaavaksi. Tämä ilmentyy esimerkiksi haalaritiimin ja 
biletiimin erittäin hienona toimintana. Tällaista on ilo katsoa! 
Jatkakaa samaan malliin ja tehkää fuksivuodestanne ikimuis-
toinen. Se on opiskeluajan parasta aikaa ja opiskeluaika taas 
elämän parasta aikaa. Johtopäätöksen voitte tehdä itse...

Myös hieman muutakin on tekeillä opiskeluympäristössämme 
ja pienen tekniikan ylioppilaan täytyy jälleen jollain tavalla sel-
viytyä myllerryksessä. Oman suhteellisen lyhen yliopistourani 
aikana on jo ehditty kokea monenlaista: vuonna 2008 vanha 
osastorakenne räjäytettiin, ja tilalle rakennettiin tiedekuntia 
ja laitoksia. Vuosina 2009 ja 2010 periodirakennetta rukattiin 
miten milloinkin hyvältä tuntui päätyen lopulta tälläkin het-
kellä käytössä olevaan neljän periodin systeemiin. Tällä välillä 
kursseja väänneltiin onnistuneesti ja epäonnistuneesti kulloin-
kin vallinneeseen periodijärjestelmään, ja näissä arpajaisissa 
harvoin voittajana oli ainakaan opiskelija. Alkuvuodesta 2010 
yliopistomme säätiöityi hienon juhlankin saattelemana, joka 
osaltaan vaikutti merkittävästi hallinnon rakenteisiin, mutta 
opiskelijalle tämä lienee näkymättömämpi muutos.

Tällä hetkellä on käynnissä kiivas keskustelu hakukohteiden 
ja tutkinto-ohjelmien uudistamisesta. Kaikki tämä juontaa 
juurensa hallitustason päätökseen vähentää hakukohteita va-
lintajärjestelmän selkiinnyttämiseksi. Keskustelua ja alustavia 
linjauksia tulevaisuuden rakenteesta tehdään nyt ja käytössä 
uusi järjestelmä tulee olla vuoden 2013 haussa. Riviopiskeli-
jan tasolla tämä kaukaiselta politikoinnilta kuulostava touhu 
näkyy selvimmin nykyisen koulutusohjelmarakenteen ka-
toamisena, joka taas johtaa kiltojen roolin muuttumiseen ja 
todennäköisesti vaikuttaa myös osan kiltojen olemassaoloon. 
Todetaan vielä kuitenkin, että mitään opetusta ei olla tämän 
muutoksen johdosta lakkauttamassa, joten älkää hätääntykö 
hopsienne kanssa! Tätä kirjoittaessa varsinaiset päätökset ovat 
vielä edessä, ja siitä johtuen sivuutan kaikki spekulaatiot ja 
valistuneet arvaukset lopputuloksesta. Näitä ruodin tämän 

lehden seuraavan ja myös tämän vuoden viimeisen numeron tällä 
samalla palstalla.

Edellä maalailluista uhkakuvista huolimatta, näillä näkymin Sähkö-
kilta jatkaa porskuttamistaan vanhaan malliin uudistuksen jälkeen-
kin. Jotta näin myös todella tapahtuisi, kaipaa kiltatoiminta uutta 
energiaa ja näkemyksiä uuden toimijakunnan muodossa. Uusi raati 
valitaan noin marraskuun loppupuolella järjestettävässä vaaliko-
kouksessa luotsaamaan Skillan toimintaa vuodeksi 2012. Hieman 
yli kolmivuotisen toimijaurani ehtoopuolella en malta olla mainos-
tamatta niitä hyötyjä, joita toiminta Skillassa on minulle suonut. 
Näihin vuosiin on mahtunut lukuisia ikimuistoisia hetkiä, hyviä 
ystäviä ja arvokasta kokemusta asioiden käytännön organisoinnis-
ta, kokouskäytänteistä ja sen sellaisesta. Jokaisessa käymässäni työ-
haastattelussa opiskelija-aktiivisuutta on pidetty hienona asiana. 
Tuona aikana syntyneet kanssa-opiskelijaverkostot ovat nyttemmin 
pikku hiljaa muuttumassa työkontaktiverkostoksi. Voitte varmaan-
kin kuvitella kuinka paljon helpompaa on soittaa asiakasfirmaan, 
kun kyseisen firman yhteystiedoissa seisoo raatikaverin nimi...
Kaikella tällä hehkutuksella haluan kannustaa teitä hakemaan 
mukaan Skillan toimintaan. Loka-marraskuun vaihteessa järjeste-
tään kähmintäkahvit, jolloin raatitoiminnasta kiinnostuneet voivat 
ilmaista mielenkiintonsa haluaamaansa hommaan ja vielä hieman 
epävarmat voivat käydä kyselemässä mieltään askarruttavia kysy-
myksiä nykyisiltä raatilaisilta.

Koska ilmeisesti en vielä onnistunut täyttämään kalentereitanne 
aivan kokonaan, jäljelle jääneestä vapaa-ajasta suosittelen uhraa-
maan kohtuullisen annoksen ruumiillenne liikunnan muodossa. 
TTY:n kampus tarjoaa tälle ehkäpä parhaat fasiliteetit yliopistoista 
Suomessa, niitä ei kannata jättää hyödyntämättä. Omasta koke-
muksestakin voin todeta, että laskareiden puuduttaman pään 
selvittämiseen toimii loistavasti esimerkiksi tunnin laukkaaminen 
säbäkentällä kavereiden kanssa tai itsensä rajoille vetäminen punt-
tisalilla.

Tarmokasta syksyä toivotellen,

Puhiksenne
(myös Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston jäsen ja 
TTYY:n kopojaoston vtpj)

Vesku

Syyspuhinoita
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Fukxsi siwu! <3
Terve fuksit <3 

Pikkuhiljaa saadaan kesää pakettiin ja päästäänkin masentele-
maan suomen syksyä. Onneksi kenenkään ei tarvitse olla yksin ja 
allekirjoittanutta ilahduttaakin fuksien aktiivisuus
hippaloissa ja killassa. Fuksisuunnistuksessa haettiin palkinto, toi-
nen sija paintballissa ja nopeimmat on ehtinyt edustaa Skiltaa jo 
erilaisissa nakeissa ja pikkuhommissa. Hyvä draivi päällä, tätä lisää.

Kuitenkin kaiken hauskan hömpötyksen ja verkostoitumisen 
keskellä on hyvä muistaa miksi TTY:lle haitte. Eli muistakaa opis-
kellakin, koska mikään ei hävetä yhtä palojn kuin istua seuraa-
vana vuonna samoja kursseja uudestaan (Heh heh terv. Riku). 
Jos jossain nousee seinä vastaan, kaverit osaavat auttaa ja heitä 
kuuluukin hyväksikäyttää. Ennenkaikkea tutorit ja vanhemmat 
tieteenharjoittajat ovat samaista toimenpidettä varten käyneet 
kyseiset kurssit.

Jos opiskelut kuitenkin on hanskassa (ja vaikkeivat olisikaan), 
kehotamme osallistumaan häppeninkeihin, nykimään fuksikaptee-
nia sekä sähköpaimenta hihasta ja vaatimaan passiin leimoja, jotta 
kaikki pisteenne saadaan tallennettua tuolle siniselle palalle papy-
rusta. Yksi must-go-to-event on 10 päivä marraskuuta, fuksiXQ, jos-
sa jokainen itseään kunnioittava fuksi pääsee tutustumaan turvalli-
sessa, silotellussa ja ennenkaikkea tutussa ympäristössä paikkaan 
X, jossa henkilö Y pitää esitelmän yhtiöstä Z, henkilövektorin Å 
ollessa kokoustilan V päädyssä. Tarina kertoo, ettei XQ tähän lopu, 

vaan jotain muutakin hubaa ohjelmaa on vuorossa. 

Todellisiksi sähköfukseiksi pääsette mystisessä autenttisessa 
fuksivalassa, jota muut killat turhaan yrittävät jäljitellä. Tämä 
mystinen initiaatioriitti sijoittuu myöhään lokakuun pimenevien 
iltojen laskevaan humuun, 25.10. Pitäkää huolta ettette missaa 
tätä!!! Kattelkaapa Googlen kalenterista kaikki muutkin olen-
naiset tapahtumat, joita on pyritty merkkaamaan punertavalla 
värillä.

Mutta mitäs nyt? Eka tenttiviikko on aikalailla ohi. IMA1 on 
kirottu syvimpiin viemäreihin ja aivojen jumi ei aukea edes 
solmupistemenetelmällä! Ei se ole niin vakavaa, muistakaa naut-
tia elämästänne fukseina. Kaikki on helpompaa ja uudempaa 
ja lähempänä ideaalimaailmaa. Liikkukaa, nähkää kavereita ja 
pitäkää hauskaa. Niistä se elämä rakentuu. + IRC.

Riku und juffe

Sarjakuva: ML
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Toimarifuksit tentattavina

Markus Ovaskainen, renkipoika

1. Miksi olit ehdottomasti paras valinta renkipojaksi?
-Koska olen ollut niin ahkera!

 2. Kuvaile itseäsi 3,5 sanalla.
-Ihana, innokas, fiksu, sähk

 3. Paras kokemuksesi TTY:llä?
-Ensimmäinen viikko yleisesti - kun tajusin, 
että kolmannen asteen opiskelijaelämä 
voi olla vielä paljon hienompaa kuin mitä 
olin ikinä osannut aavistaa.

 4. Mitä sähkö on?
-Rakkautta

 5. Kolme asiaa, jotka löytyvät sängystäsi.
-Tyyny, peitto ja minä.

 6. Mitä haluaisit löytyvän sängystäsi?
-No, suunnittelin oikeastaan että asentaisin valkoset ledit tuonne 
runkoon sängyn pohjaan siten että se näyttää päheältä (mautto-
maltakin ehkä). Haluaisin myös tiettyjä toimintoja...

 7. Mistä unelmoit?
-Siitä, että mulla on vastakin yhtä siistiä kun ollut tähänkin men-
nessä!

 8. Harrastuksesi?
-Tang Lang Quan, kuntosali, lenkkeily

 9. Noloin kokemuksesi?
-Olin illalla nautiskellut isojen poikien juomia suurempia määriä 
kuin vartaloni kestokyvyltä voidaan kohtuudella olettaa, ja kun tu-
lin varhain aamulla kotiin, vatsani sylki tahtomattani pahat aineet 
sisuksistaan huoneeni lattialle. Olin hetkeen kyvytön reagoimaan 
tilanteeseen samalla suorittamastani meditaatioharjoituksesta joh-
tuen, mutta huoneestani kantautui ääniaaltoja äitini korviin, joka 
heräsi ja otti tilanteen haltuun. Olin aamulla aika nöyränä.

Jatka seuraavia lauseita:

 Minulla on paljon...
    ...potentiaalia!
 Jos olisin nainen, niin...
    ...kokeilisin että mikä siinä taskuunparkkeeraamisessa on niin  
       perkeleen vaikeaa.
 Lupaan, että ensi Wappuun mennessä...
    ...mun maksaa on rangaistu. Lisäksi osaan laulaa USEITA teekka- 
       rilauluja!
 Minulta menee hermot, kun...
    ...nousee ylös oltuaan kumartuneena ja pää kolahtaa                 
       kaapinoveen/-kulmaan.
Yksin kotona...
    ...tapahtuu asioita!
Äitini ei haluaisi tietää, että...
   ...olen joskus leikkimielisesti dissannut humanisteja.

Skiltaan valittiin uusista fukseista kiltatoimijoiksi kaksi onnekasta temmeltäjää. Renkipoika Markus treenaa käsilihaksiaan 
limukonetta täyttäessään ja piikapoika Eemeli sipuleita pilkkoessaan. Nyt seuraa sukellus näiden rohkeiden fuksipalleroiden 
sielunmaailmaan.

Eemeli Jurikka, piikapoika

1. Miksi olit ehdottomasti paras valinta piikapojaksi?
-Koska minusta suorastaan hohkaa naisellisuutta.

 2. Kuvaile itseäsi 3,5 sanalla.
-Mukava maalta muuttanut rappioalkoh...
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 3. Paras kokemuksesi TTY:llä?
-Herätä Skillan sohvalta.

 4. Mitä sähkö on?
-Sähkö on semmoista millä toimii esi-
merkiksi sähköhammasharjat ja sähkö-
tuolit ja muut kivat vempeleet.

 5. Kolme asiaa, jotka löytyvät sängystäsi.
-Lämmin peitto, narisevat jouset ja laiska 
fuksi (yleensä minä).

 6. Mitä haluaisit löytyvän sängystäsi?
-No lämmin peitto saisi pysyä mutta vähemmän narisevat jou-
set ja ahkera fuksi olis ihan hyvät!

 7. Mistä unelmoit?
-Unelmoin DI:n rajattomasta palkasta.

 8. Harrastuksesi?
-Harrastan (enemmän tai vähemmän) sählyä, frisbeegolfia, 
dataamista ja päihtymistä.

 9. Noloin kokemuksesi?
-En onneksi muista noloimpia kokemuksiani.

Jatka seuraavia lauseita:

 Minulla on paljon...
    ...patoutunutta vihaa insinöörimatematiikkaa kohtaan.
 Jos olisin nainen, niin...
    ...olisin ruvennut piikalikaksi. Eikun hetkinen...
 Lupaan, että ensi Wappuun mennessä...
    ...alan käydä luennoilla.
 Minulta menee hermot, kun...
    ...herätyskello pauhaa aina ihan väärään aikaan.
Yksin kotona...
    ...palelen, koska TOASilla pakkanen kuuluu joka asuntoon   
       vakio-ominaisuutena!
Äitini ei haluaisi tietää, että...
   ...vitsillä heittämäni kertomukset TTY:ltä ovat kaikki totta...



Kuin SILlit Saksassa
Berliinissä järjestettiin syyskuun alussa maailman suurimmat kulutuselektroniikkamessut. SähköInsinööriLiitto SIL järjesti 
myös köyhille opiskelijoille mahdollisuuden nähdä maailman menoa sekä tekniikan uusimmat vimpaimet, vempeleet ja surf-
fata innovaatioiden aallonharjalla. Pari rohkeaa Skiltalaista lähti ottamaan selvää, mistä oikein on kyse...

Päivä 1

Lokakuisessa Hervannan yössä kello löi 1.00. TKL:n bussi nro 30 
kiisi läpi sumuisen yön, kyydissään 6 kuolemaapelkäämätöntä 
veikkoa matkalla kohti tuntematonta. Bussi Helsinkiin lähtisi 
Tampereen linja-autoasemalta klo 1.30. Ehtivätkö sankarimme 
bussiin? …juuri ja juuri.

Bussissa tunnelma oli vaihtelevan siveetön. Onneksi Sampo 
sentään nukahti rankkojen bondage-pileiden jälkiseurauksena. 
Nukkuminen jatkui myös lentoaseman lattialla, jonne saavuimme 
reilusti etuajassa ennen klo 5.00 lähtevää lentoamme. Lentoase-
malla matkalaisemme kohtasivat hengenheimolaisensa: yhteen-
sä  matkaan oli lähdössä 25 iloista vesseliä, joista tosin yhden 
edellinen ilta osoittautui liiankin iloiseksi… Turvatarkastus oli 
lastenleikkiä kaltaisillemme ammattilaisille ja pian olimmekin jo 
kymmenen kilometrin korkeudessa. Lentokoneessa oli tarjolla 
ISOJA ja mahottoman hyviä muffinsseja. 
Perille päästyämme huomasimme, että Saksassa on edelleen 
kesä.

GENERATOOR-hostelliin majoittuminen sujui hyvin, tosin liialli-
sesta hauskanpidosta rangaistuksena seuraisi soitto rehtorille. 
Moisesta ei tietenkään ollut pelkoa, olimmehan sentään külttüü-
rimatkalla . 

Luonnollisesti ensimmäinen etappimme oli Sähköinsinööriliiton 
edustajan tapaaminen messujen Oktoberfest-teltalla. Kun tunnel-
maan oli päästy, oli aika suunnata kohti Samsungin messuhallia, 
jossa meille pidettiin ohjattu kierros. Mieleenpainuvin näyte-esi-
ne oli Microsoftille prototyyppinä valmistettu (iMat tyyppinen?) 
n. 40” kosketuspöytä, jossa on varmasti kätevä esim. pyöritellä 
tähtikarttoja… Tämän jälkeen reissun ohjattu ohjelma loppuikin, 

Päivä 2

Aamuaurinko nousi lämmittäen jo 
valmiiksi ummehtuneen tuoksuisen 
huoneemme. Oli siis aika jatkaa Berlii-
nin valloitusta kuin Stalin konsanaan. 
Homma otettiinkin heti haltuun 
Itä-Saksan ylivertaisuuden symbolin, 
Berliinin TV-tornin kupeessa. Ylös 
emme menneet, koska vain kuolleet 
kalat menevät virran mukana. Kaloista 
puheenollen, kävimme Neptunuksen 
suihkulähteellä ja siellä oli merenelä-
viä kerrakseen.

Edellisen päivän seikkailuista katumapäälle tultuamme (ja seu-
raavia päiviä ennakoiden), päätimme käydä hyväntahdon eleenä 
kahdessa (2!) kirkossa. Toisesta käynnistä jopa maksoimme, ja sen 
takia Berliner Dom koluttiinkin katakombeista kupolin huipulle.

Vaan se siitä, nyt oli aika tosimiesten hommille. Koska kaikki kovat 
jätkät ovat pitäneet puheen Brandenburgin portilla, suuntasimme 
vaistomaisesti kohti tätä uljasta monumenttia. Puhe jäi kuitenkin 
pitämättä, kun huomasimme infokyltin alalaidassa tekstin Sup-
ported by: Vattenfall. Pitkät ovat energia-alan lonkerot. Toisin kuin 
Suomessa, Saksassa on junilla hoidettu homma kuin homma. 
Siirtymä kuuluisalle rajanylityspaikalle, Checkpoint Charlielle, olikin 
nopea ja vaivaton. Hehkutuksista huolimatta eivät kaksi tylsis-
tyneen näköistä amerikkalaista turistihoukutinta saaneet eloon 
kylmän sodan tunnelmaa. Laimeaa, ja nälkäkin tuli. Kuuden euron 
kiinalaisen jälkeen erehdyimme sivistämään itseämme hieman 
liikaa juutalaismuseossa. Holokaustipropagandan jälkeen ajau-
duimme Aleksanderplatzille HAPPY HOURille. Paikka oli kuitenkin 
hienoinen pettymys. Long Island oli pahaa, ja pirun kallista (14,00 
e, pahkeinen! ”Harmitti” ostaa jo puoleen hintaan). Paikasta piti 
päästä eroon joten Helski halusi ottaa Sampon kanssa nopeuskisan. 
Hilpeän tunnelman saavutettuamme suuntasimme muun porukan 
kanssa yhteisillalliselle. Illallisella selvisi muun muassa, mitä on ”the 
most German thing”...

Toverimme Otaniemen Automaatio- ja Säätäjäseurasta (nimi 
muutettu) tiesivät ”hyvän jatkopaikan”, joka osoittautui vieläkin 
paremmaksi. Baarin sisustus koostui pääasiassa, ja melkein koko-
naan, pingispöydästä. Illan aikana tutuksi tuli myös Absinthe Bar… 
Ikäväksemme huomasimme, että sunnuntainen Berliini oli krapu-
lassa ja hartaan etsinnän jälkeen ainoaksi biletyskaveriksi osoittau-
tuikin Nukkumatti.

ja messuilla ihme-
teltiin ja vaellettiin 
niin kauan kuin jalat 
kestivät. Oli edessä 
seuraava koitos… 

HAPPY HOUR! 
Ehkä tästä johtuen, 
pari seurueemme 
herrasmiestä joutui 
hieman hukkateille...
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Päivä 3

Nopean messukierroksen jälkeen oli aika toteuttaa Joonas Helote-
rän pitkäaikainen haave: KFC, Kentucky Fried Chicken. Helski löysi 
maanpäällisen Nirvanan, muutkin saivat mahansa täyteen. Onhan 
se hienoa syödä ämpärillinen kanaa.

Oli  aika irtautua kaupungin hektisestä elämänsykkeestä saksalais-
henkisiin puutarhajuhliin. Sommergartenissa keski-ikä läheni 50:tä 
ja esiintyvä orkesterikin oli nähnyt parhaat päivänsä ennen muurin 
murtumista. Rauhallinen meno ei ollut meitä varten, joten jätimme 
mammat ja papat taaksemme ja päädyimme jälleen tutkailemaan 
Berliinin yöelämää.

Päivä 4

Emme heränneet, mutta lähdimme silti liikkeelle. Berliinistä piti 
puristaa viimeisetkin mehut irti. Päivän ehdoton kohokohta oli 
East Side Gallery, n. kahden kilometrin pituinen siivu aitoa Berlii-
nin muuria. Vuonna 2009 valmistunut graffitikokoelma oli puhut-
televaa katutaidetta makkeimmillaan.

Plussat:

+Döner (kind of pitakebab)
+Joukkoliikenne
+Olut
+LG
+East Side Gallery
+Olutta mistä ja milloin vain
+Matkanjärjestäjät
+Maß (litra olutta)

Miinukset:

–Nokian ständi
–Air Berlinin jalkatila
–Natisevat sängyt
–KaDeWe-tavaratalo (Stockan  
   hintataso potenssiin 2)
–Checkpoint Charlie
–Kauniiden messutyttöjen vähyys

Huomionarvoisia messutuotteita:

-Boogie Board: Paineeseen perustuva muistiinpanotablet
-LG Cinema 3D + rillipäille tarkoitetut 3D-linssit
-Ikkunanpesurobotti: laiskan poikamiehen pelastus
-P2i:n nestettä hylkivä nanopeiteteknologia elektroniikan suojaamiseksi 
-Canonin jäätävät objektiivit, joilla sai itsekin leikkiä
-Matopeli, jossa syötiin lehmiä
-Appelsiinimehukone, johon heitettiin vain kokonaiset appelsiinit sisään ja mehu tuli ulos

Skillan edustusta. Sini, Kaisa, Helski, Sampo ja Jobu.
Oikeanpuoleisessa kuvassa Matti.

Yritimme myös shoppailla, mutta löysimme vain massaturistiliik-
keitä ja alkoi lähinnä vituttaa. Viimeisen ehtoollisen ja lentokentän 
viimeisen, ihanaisen saksalaisen oluen jälkeen kotimatka alkoi.

Hervannan bussissa todellisuus iski päin naamaa, kun pääsimme 
samaan bussiin juuri baarista tulleiden tyypillisten suomalaisten 
junttien kanssa.

Conclusion: Seppo Räty oli väärässä. Ja SIL on ässä.
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Missä meidän fuksitytöt, hä?

Raakaa, surullista dataa. * = sisältää maisterifuksit, ulkkareita jne.

Koko töitä tehty kesä oli melkein takana. 

Elokuun 22. päivä oli aurinkoinen. Työpäivä tuntui ikuisuudelta, 
vaikkei tarvinnut edes tehdä mitään. Kellon lyödessä kolme 
iltapäivällä ryntäsin pää kolmantena jalkana ulos työpaikan 
ovista kuin rasvattu salama. Kuuma Hervannan bussi ajoi aina-
kin sata kilometriä.

Vihdoin saavuin perille Skillan lettukesteille. Raskas hengitys 
otti vallan, ja kieleni roikkui ulkona kuolaa valuen. Missä ne 
naiset?

Niin.

No, älkää nyt tytöt suuttuko. Siis te ootte ihan kivoja ja oikeesti 
hienoja tyyppejä! Teitä on vaan ennen ollut PALJON enemmän. 
Ja siis saattehan te meidät kuolaamaan ja silleen. Mieleen kui-
tenkin hiipii väkisin se, että eikö sähkö enää kiinnosta teitä, tai 
ainakaan teidän kavereita? Miten sukupuolijakaumaa saataisiin 
tasattua?

No, ovathan sähkön houkuttelevuuden puutteet aika selviä. 
Sähkö on sitä, kun röhisevät miehet paskaisissa haalareissaan 
polttelevat tupakkaa ja pyörivät likaisilla työmailla. Ehkä viatto-
mille lukiolaistytöille ei tule sellainen ihan ekana mieleen omaa 
tulevaisuutta mietittäessä. Sähkön on aika profiloitua uudes-
taan. Mietitäänpä, miten niitä tyttöjä voisi tänne houkutella.

Eläinlääketieteellinen tekniikka -opintokokonaisuus

Loistavaa! Lääketieteellinen tekniikka on vetänyt sähköteknii-
kan koulutusohjelmaan naisia aiemminkin, joten ehkä tämä 
liike vähintäänkin tuplaa tyttöjen virran. Kurssien sisältöä en 
jaksa miettiä kyllä tarkemmin, mutta senhän takia meillä on 
täällä yliopistolla töissä ihmisiä! Eivät ne voi mitenkään olla 
turhimpia kursseja, mitä täältä löytyy. Ehkä sivuaineena voisi 
lukea jotain ihan muuta eläimiin liittyvää, vaikka jotain kivoja 
lemmikinhoitokursseja. Samalla edistettäisiin eri korkeakou-
luopintojen vaativuustasojen tasa-arvoa, kun kurssit TTY:llä 
vastaisivat paremmin muiden yliopistojen tarjontaa.

Lemmikkien hoidosta tulikin mieleen...

Kissanpentusähkö

Tän on pakko toimia! Luulisin ainakin, olen sentään päässyt pa-
kolliset sähkömagneettiset kentät ja aallot -kurssit läpi. Idea on 
simppeli: pelastetaan maailma kissanpennuilla. Tavoitteena ei 
suinkaan ole polttaa kissanpentuja uunissa (vaikka kaukoläm-
pö onkin ihan jees), vaan kissoja silitetään. Staattinen sähkö, 
anyone? On niitä pöljempiäkin sivuaineita nähty. Sitä paitsi 
olen kuullut huhua, että käsien heiluttelua olisi tarjolla tässäkin 
opinahjossa satoja opintopisteitä. Joukkoon mahtuu varmasti 
lisää.

Komeammat rekryäjät

No, tämähän nyt taas on ihan selvä. Kun saadaan kaksi tosi 
söpöä opintokokonaisuutta, tarvitaan enää tosi söpö poika 
kiertämään lukioita Skillan asialla. Esimerkiksi allekirjoittanut 
on aika hyvännäköinen.

Olen nimittäin aivan varma, että tällä hetkellä ei ole olemassa 
minkäänlaista naamarajavaatimusta näihin hommiin. Lukio-
kouluttajille tulisi opettaa myös täysin irrelevantteja asioita, 
joilla valloittaa tyttöjen sydämet kunkin ajan trendin mukaan. 
Justin Bieberit ja viinatamponit, mitä näitä nyt on...

Skillan tiedotussektori ottaa mielellään vastaan lisää ideoita 
sähköpostitse. Tilanteelle on pakko tehdä jotain.

Ai niin, ja terveisiä lappeen Rantaan. Sätkylle tuli tyttöjä kuu-
lemma nolla.

Sähkölle hyväksytyt naispuoliset opiskelijat 2005-2011
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Fuksitytön haastis
Skillan ahkera yritysvastaava, Mikko Eronen, 
haastatteli orientaatioviikolla pyytteettömästi 
Sähkösanomien laadun takaamiseksi erästä Skil-
lan fuksityttöä. Ihailtavaa vapaaehtoistoimintaa!

Valokeilassa meillä on Reetta Mäkinen, vuonna 
1992 syntynyt Tampereen kasvatti. Reetta asuu 
vielä vanhempiensa luona, mutta huhujen mu-
kaan hän on hiljattain harkinnut jopa Tupsulaan 
muuttoa. Sähkölle Reetta haki siitä syystä, että se 
kuulosti konetekniikkaa mielenkiintoisemmalta. 
Sulakkeita hän kuitenkaan ei osaa vaihtaa, sillä 
meriitteihin sillä saralla kuuluu muun muassa 
puukoulun pimentäminen.

Reetta seurustelee, eikä haluaisi olla sinkku nyt 
eikä myöhemminkään syksyllä. Kysyttäessä ai-
kaisesta joulusta hän ilmoitti odottavansa sitä in-
nolla. Ensimmäisestä päivästä Reetta piti kovasti, 
vaikka pelkäsikin etukäteen kaiken olevan vaike-
aa. Kivat ja puheliaat ihmiset kuitenkin yllättivät 
positiivisesti. Ekoja bileitä Reetta odottaa innolla. 
Hän tunnustaa tulleensa tänne vähintään yhtä 
paljon miesten perässä kuin tekniikan (mitä?). 
Puhelinnumeroa ei haastattelijalle heru.

Toistaiseksi komein vastaan tullut fuksi tahi 
teekkari oli Reetan mukaan Skillan liikuntavas-
taava, Antti ”Kyklis” Leinonen (kuvassa). Tässä 
vaiheessa kaikki kiltahuoneen ihmiset alkavat 
mylviä kovaan ääneen, menettäen uskonsa 
elämään.

Mikon kysyessä Reetalta treffeille lähtöä 
vastaus on perinteisen naisellinen. ”Juu! Tai siis 
ei! Tai siis en mä saa vastata tollasiin!” Reetan 
unelmien mies ei saa olla liian limainen, mutta 
hänen pitää olla urheilullinen. Muihin vaati-
muksiin kuuluu fiksuus ja herrasmiesmäisyys.

Yllättävästi tässä vaiheessa haastattelua Reetta 
antaa luvan julkaista sen.

Seuraava haastatteluosio suoritettiin Cupo-
lan katolla ekojen bileiden aikana. Reetta piti 
toisesta päivästä vielä enemmän kuin ensim-
mäisestä, ja tutustui myös muiden kiltojen 
opiskelijoihin. Reetta harkitsee muuttoa pois 
kotoa, eikä lupaa vielä tulla jatkoille. Tässä 
vaiheessa haastattelijalla on ylhäällä joitakin 
Reetan vastauksia, mutta hän ei muista enää 
omia kysymyksiään. Hyvä, Mikko!

Pikakuulumiset Reetalta kyseltiin vielä orien-
taatioviikon päätteeksi naamakirjassa. En-
simmäisen viikon aikana ehti tehdä paljon: 
tanssia pöydillä, oppia teekkarihymnin, laulaa 
ja saunoa. Häntä harmittaa jo se, ettei hän asu 
Hervannassa. Vaikka onkin ollut rankkaa, hän 
lähtee innolla mukaan myös tulevalle viikolle. 
Reetta lupaa tutustua nopeaan jallukolaan ja 
harkitsee kiltatoimintaan mukaan lähtemistä.

Sähkösanomien toimitus toivottaa Reetalle ja 
muillekin fuksitytöille upeaa fuksivuotta!
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Talent Suomi 2011...?
Rakas Sähkösanomien lukija, onko sinunkin rauhaisa opiskelu tai kortin peluu Skillassa joskus häiriintynyt, kun 
joku punatukkainen keskiverto teekkaria leveämmillä hartioilla varustettu äänekäs tyttö paasaa jostain tangosta 
ja kisoista ja ylirasittuneesta oikean käden ranteesta? No kyseessähän on tietysti entinen Skilta-aktiivi, sittemmin 
sielunsa tankotanssille (hyvään hintaan) myynyt Henriikka eli Hennu. Sähkösanomien tutkiva journalisti Esko 
Mörkö päätti istuttaa Henriikan karvaiselle polvelleen ja kysellä hieman syksyn kuulumisia.

No mitäs Henriikalle kuuluu?

No aikas jännää kuuluu. Pari viikkoa enää Talentin semifinaaliin! 
Onneks ei oo montaa kurssia tässä(kään) periodissa niin ehtii 
treenaan.

Niin tosiaan opiskelet TTY:llä. Miten oot viihtynyt ja moneskos 
vuosi on menossa?

Kuudes, eli siis kai n:s. Ai kauheeta, oonpas vanha. No kyllä mulla 
pisteitäkin on yli 240! Ja sivuaineita vaikka kuinka monta, ku en 
oo oikeen osannut päättää että mitä elämällään tekis. Mutta hyvin 
oon kyllä viihtynyt. Erityisesti tykkäsin aktiivivuosistani Skillan 
hallituksessa aikoinaan, sillon oli aina paljon tuttuja koululla. Nyt 
on vähän oudompia nää uudet naamat. Eli pitäis kai pikkuhiljaa 
valmistua…

Tankotanssi on kovasti ollut lööpeissä viime aikoina. Mutta sä 
oot kuitenkin treenannut lajia jo yli 3 vuotta. Mistäs tällaiseen 
puuhaan päädyit?

No kerran 2008 Nääspeksin keikalla Pakkahuoneella vähän hu-
vikseni kokeilin temppuilla sellasella jollain tukitolpalla. Se tuntu 
kauheen hauskalta puuhalta ja keksein heti kauheesti eri tapoja 
roikuskella siinä. Sellanen oli pakko saada kotiin! Googlettelin 
sitten ronskisti “strippitanko” ja hetken ensin pornokauppojen 
sivuja selattuani löysin akrobaattiseen tankotanssiin tarkoitettuja 
ns. fitness-tankoja  netistä. Googletuksella löyty myös tieto että 
Tampereella on opetusta tarjoava tankotanssikoulu. Alkeiskurssil-
le mennessäni jännitti. Olin ihan varma että “jotain strippareita” 
siellä varmaan sit on. No ei ollut, vaan ihan tavallisia uutta liikun-
taharrastusta aloittavia naisia. Kerrasta en kuitenkaan uskonut. Eli 
kun myöhemmin olin jatkokurssilla niin olin taas ihan varma että, 
no täällä nyt sit viimestään on “ne stripparit”. No ei ollut vieläkään. 
(Hö).

Et taida olla siis ihan eilisen teeren poika tässä tankohom-
massa kun on ihan Japanissa asti pitänyt käydä hakemassa 
kisavastusta?

No kunnia mun tankomenestyksestä kuuluu kyllä sitkeälle bale-
tin treenaamiselle. Siihen tulikin nuorempana tuhrattua 12vuot-
ta villiä lapsuutta ja aika paljon vanhempien rahoja. Joskus 
mietin että oishan sen lapsuuden ja varhaisnuoruuden voinut 
toisinkin viettää pahamaineisessa Pormestarin luodossa (Porin 
toiseksi vaarallisimmaksi luokiteltu kaupungin osa), mutta ehkä 
kuitenkin parempi näin. :)

Mutta mitenkäs siis tuonne Japaniin asti päädyit kisaa-
maan? Se ei varmaankaan ollut ensiesiintymisesi tangolla.

No lentokoneella tietty, eheh! Vaikka Finnair kovasti yrittikin 
sabotoida mun kisamatkaa perumalla sekä meno- että paluu-
lennot. Niillä oli muka jotain lakkoja tai jotain.
Mutta joo, ei toi toki ollut ensiesiintymiseni. Ensin siis kotona 
hissuksiin treenailin runsaan vuoden kunnes maaliskuussa 2010 
uskaltauduin Helsinkiin lajin harrastajille suunnattuun Polevi-
bes-tapahtumaan. Pitkään oli ollut fiilis että “jeah mä osaan nyt 
jotain, mitä ihan joka Martta ei haltsaa, ja teen sen vielä tyylik-
kään taiteellisesti balettimeiningillä niin että kukkahattutädit-
kään ei pääse paheksuun. No sen mun esitys olikin sitten aika 
menestys (edelleen mun katsotuin video youtubessa, mikä kyl 
vähän harmittaa välillä..) No sitten aukeni ovia moniin kisoihin 
ja esiintymisiin ja toi vuosi 2010 olikin aika täynnä kaikkea. 
En ois sillon keväällä ekaa kertaa esiintyessäni uskonut että jo 
saman vuoden syksyllä voitan SM-hopean ja joulukuussa kisaan 
samoissa skabassa maailman menestyneimmän  tankotanssijan 
Felix Canen kanssa.

Kuva: Minna Leivo
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Japanin kisamatkalla opin myös hyvän keinon selvitä vieraalla lentokentällä. Ainakin jos 
British Airwaysin lennolla tulee paha olo ja vähäsen oksentaa, niin ylisuojelevat lentoe-
mot hommaa rullatuolikuljetuksen sulle koneesta lentokentän läpi. Siinä pääsee luonnol-
lisesti VIP:nä kaikista passijonoista ja muista suoraan ohi. Ja laukkujaankaan ei tietenkään 
tarvi ite kantaa! Eli sormet vaan kurkkuun, jos oot yhtään epävarma miten selviit määrän-
päässä. 

Tankotanssi on nyt kovasti saanut  uusia harrastajia. Mutta voivatko raavaat hetero-
miehet harrastaa mitään vastaavaa vai meneekö se säälittäväksi homosteluksi?

Tottakai miehetkin voivat tankoilla! Homman voi ottaa esim. ihan vaan akrobaattisena 
temppuiluna ja voimailuna. Vähän niinkuin parkour tai breakdance. Pidän itse tunteja 
Studio Movella Hämeenpuistossa ja ensimmäinen vuosi meni täysin ilman yhtään mies-
harrastajaa, mutta nyt heitä käy säännöllisesti jo 4! Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho 
eli TUrVoKe ry järjestää tulevaisuudessa kanssamme tankotanssikursseja ja toivottavasti 
ne innostavat paljon teekkarityttöjä ja –poikia kokeilemaan.

Tämäpä mielenkiintoista. Pitääkin seurata Turvokkeen kurssitarjontaa. Kiitoksia 
haastattelusta ja mukavaa syksyn jatkoa.

Eikun haluun vielä sanoa että kaikkien lukijoiden pitää sitten äänestää mua Talentin 
semifinaalissa la 29.10. klo 19! Tai siis että jos ei keksi ketä muuta äänestää, niin sit vois pliis 
äänestää mua. Koska haluun finaaliin asti, kun sinne mulla on tulossa oikeesti ihan killeri 
show. Niin ja mua saa fanittaa myös facebookissa, hiih!

Haastattelijana Esko Mörkö.
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HEI! JUST SINÄ.
Äänestä edarivaaleissa.

Kiitos. 

(Vain URPO jättää äänestämättä. Paitsi jos nimesi on Urpo. Sillon saa äänestää.)



Kesä on jo ohi ja syksy saapunut kylmine keleineen yhtä puun takaa kuin avokämmen poskelle baarissa pilkun jälkeen. Näin 
syksyllä on hyvä palkita itseään kesällä tehdyistä hyvistä töistä (ihan aluksi voit mennä peilin eteen ja antaa itsellesi yti-
mekkään ylämoron!) ja rentoutua hieman opiskelijatoverien kanssa. Rentoutumisen jälkeen kannattaakin sitten varmistaa 
muutama kesän ja kesätöiden jälkeiseen aikaan liittyvä case. Ohessa muistilista:

1. Olet TEKin jäsen ja osoitetietosi ovat ajan tasalla.

• Liittyminen ja tietojen päivitys osoitteessa www.tek.fi.

2. Olet täyttänyt TEKin kesätyökyselyn vuosimallia 2011 osoitteessa www.tek.fi/opkys.

• Ensi vuoden harjoittelupalkkasuositukset sun muut perustuvat näihin tietoihin.

• Palkkioksi vessalukemisten Mersu, Tekniikka & Talous -lehti, vuodeksi kotiinkuljetettuna täysin ilmaiseksi!

3. Olet saanut työnantajaltasi työtodistuksen, jonka lisäksi lomarahat ja ylityöt on maksettu tilillesi kaikkien tai-
teen sääntöjen mukaisesti.

• TEKin lakimiehet auttavat liiton jäseniä ongelmatapauksissa ja tietenkin ilmaiseksi.

4. Säilytä palkkakuitit

• Niillä voit todistaa työssäoloehdon täyttymisen IAET-kassaan tarvittaessa (liity myös ihmeessä kassaan jos et vielä ole).

• Lisätietoa kassasta osoitteessa www.tek.fi/opiskelijat -> Liity kassaan!

5. Nauti opiskeluelämästä ja Hervannan mahtavasta teekkarihengestä, verkostoidu ja tutustu uusiin ihmisiin ja 
haistata pakkaselle paskat. Suomen kesä tulee taas kahdeksan kuukauden päästä ja wappuunkin on aikaa vain 
palttiarallaa puoli vuotta!

Syysterveisin,

Juho Mäkiharju
Liiton kätyri, Skilta
etunimi.sukunimi (at) tut.fi
p. 050-4620386

Liiton tervehdys
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Kesähessuna Vaconilla
Taajuusmuuttajatalo Vaconin leivissä vietti kesänsä tänäkin vuonna reilu sata opiskelijaa. Kesä-
pesti on paitsi mainio käytännön tutustuminen oman alan töihin, myös mahdollisuus löytää kiin-
nostava aihe opinnäytetyölle ja päästä valmistumisen jälkeisen työuran alkuun.

TTY:llä opiskeleva Mari Aarinen palkattiin tuotekehitykseen moottorinsäätötiimiin. “Pääsin näkemään millaisia 
tehtäviä taajuusmuuttajien tuotekehityksessä on. Koin ne erittäin kiinnostaviksi ja opin monia asioita moottorei-
den säädöstä.“

Mari opiskelee tehoelektroniikkaa ja säätötekniikkaa. Urakkaa on enää vuosi jäljellä. Kesätyö sai hänet pohtimaan 
viimeisten opintojen suuntaamista: “Taidan ottaa lisää kursseja moottoreista ja niiden säätämisestä“. 

Mari uskaltaa suositella Vaconia työnantajana: “Vaconilla on erittäin mukava ilmapiiri! Opiskelijatkin otetaan vaka-
vasti, meillä oli oikeasti mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioihin tuotekehityksessä. Tehtäviin oli hyvä perehdy-
tys, joten kesä lähti sujuvasti käyntiin”, Mari kertoo. 

Kesätyötehtäviä Vaconilla on määrällisesti eniten taajuusmuuttajien kokoonpanossa Vaasassa. Harjoittelu kokoon-
panolinjalla sopii erityisen hyvin opintojen alkuvaiheessa oleville ja tarjoaa loistavan pohjan toimihenkilöharjoit-
teluun jatkossa. Tuotekehityksen lisäksi paikkoja on mm. huollossa ja myynnin tuessa.  Vaconin kesätyöhaku on 
avoinna tammi- ja helmikuun ajan. Haastattelut pidetään pääsääntöisesti maaliskuussa ja tuloksista ilmoitetaan 
viimeistään huhtikuussa. Tosin tilauskannan kasvun ansiosta viimeisiä palkkauksia kokoonpanotehtäviin tehdään 
usein vielä toukokuussa.

Vacon on noin 1400 henkilöä Suomessa ja maailmalla työllistävä täyden palvelun taajuusmuuttajatalo. Taajuus-
muuttaja on tehoelektroniikkalaite, jota käytetään uusiutuvan energian tuotannossa ja sähkömoottoreiden sää-
dössä.

Lue lisää www.vacon.com/careers ja tule tutustumaan tarkemmin Vaconiin KnowHow-messulla Vaasassa 
23.11.2011 - seuraa ilmoittelua excusta!

Katja Lassila
Henkilöstöpäällikkö, Vacon Oyj

Vasemmalta: kylteri Joonas Saario työskenteli konserniviestinnässä, sähköteekkari Tytti 
Niemi kokoonpanijana, kylteri Daniel Lahti tuotannon laatutiimissä, sähköteekkari Mari 
Aarinen moottorinsäätötiimissä ja sähköteekkari Eero Lehto mekaniikkasuunnittelussa.
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Syksy on aikaa, jolloin on luontevaa kääntää elämässä esille 
uusi lehti ja aloittaa jotain uutta. Koulut alkavat syksyllä, ja 
kompleksinen prosessi fuksipalleroiden kypsyttämisestä 
teekkareiksi on alkanut. Moni on muuttanut uuteen asun-
toon ja toiset jopa uuteen kaupunkiin. Syksyssä on sitä 
jotain, josta kumpuaa energiaa aloittaa uutta. Itselläni tämä 
energia kumuloitui uuden harrastuksen aloittamiseen. 
Pienenä nähdyt ja ihastuksen vallassa katsotut Jackie Chan ja 
Bruce Lee -elokuvat ovat ilmeisesti syöpyneet hyvinkin syväl-
le alitajuntaan, ja päätin vihdoin toteuttaa jo vuosia itseään 
odottaneen idean aloittaa jonkun kamppailulajin.

Ensimmäisenä päätin aloittaa tiedonhaun. KVG biach! Kirjoi-
tan sanat ”martial arts” googleen. Tuloksia näytölle rävähtää 
205 000 000 - joku muukin on siis kiinnostunut aiheesta. 
”Kamppailulajit” -hakusanalla tuloksia löytyy sentään vähem-
män. Lajeja on jokaisen tarkoituksiin. Löytyy jotain tanssi-
joille, jotain ihmiselle, jonka päämäärä on potkia munille 
mahdollisimman montaa hyökkääjää, ja jotain ihmiselle, joka 
kaipaa elämänfilosofiaansa. Konsultoin huolella kaveripii-
rin kaikki eri lajiharrastajat läpi, ja sieltä löytyy shotokania, 
judoa, ninjutsua, capoeeraa, potkunyrkkeilyä jne. Kuitenkin 
moni päätyy suosittelemaan minulle taekwondoa. Jaloilla 
paljon tekevä urheilullinen kamppailulaji, jonka uhotaan 
jopa parantavan keskittymiskykyä, kuulostaa loistavalta!

Moni alkeiskurssi oli jo ehtinyt alkaa, mutta huolellisen etsi-
misen jälkeen onnistui löytää laadukas seura, jossa opetettiin 
juuri haluamaani karatetyyppiä, ja jonka alkeiskurssi oli vielä 
alkamatta.

Yhden puhelinsoiton jälkeen löydän itseni seisomasta 
seuraavana sunnuntaina lempikollarini jalassa valkoisessa 
paidassa kumartamassa mustavöiselle tatamilla. Ensimmäi-
nen huomio on, että olen ala-asteikäisten lasten ympäröimä. 
Toinen huomio on, että onhan täällä pari keski-ikäistä naista-
kin. Tämän lisäksi olin unohtanut vesipullon keittiön pöydäl-
le, ja huonosta reittisuunnittelusta johtuen myöhästyttyäni 
paikalta tajusin hikoilevani jo valmiiksi kuin pieni possu.

Alkuasetelmasta huolimatta ensimmäinen tunti sujui hyvin, 
ja toinen jo huomattavasti paremmin. Nyt kun harkoissa 
käymiseen on alkanut rutinoitua, olen huomannut, että niitä 
suorastaan odottaa katkaisemaan yliopistotyöskentelyjen 
saneleman päiväjärjestyksen. Krapulassakin treenaamista 
pääsin jo kokeilemaan, mutta sitä vaihtoehtoa en suosittele 
kenellekään.

Tarkoitukseni ei ole ehdottaa, että taekwondo olisi sinulle 
sopivin laji - kamppailulajeista löytyy varmasti jokaiselle 
jotain. Enemmän haluan kehottaa sinua nousemaan sohvan 
kurimuksesta ja tarttumaan haasteeseen. Sinulle se voi olla 
vaikka tanssin aloittaminen, hakeutuminen piirrustuskurs-
sille tai vapaasukellusta, mutta aloita se nyt. Harrastus on 
ihanaa vastapainoa arjelle, auttaa selviytymään talvesta 
ja liikunnallinen sellainen kaiken lisäksi kasvattaa kuntoa! 
Mitä jos syksyn ja uuden lukuvuoden kunniaksi toteuttaisit 
haaveesi?

Sohvan kahleista taisteluun
Villin teekkarielämän kannustamisen lisäksi Sähkösanomat huolehtii opiskelijoiden terveydestä. Tällä kertaa kokei-
lunhaluisista sähkötoimittajista Jari Kuisma kirjoittaa syksyllä aloittamastaan taekwondo-harrastuksesta. Lue miten 
Karate Kid -henkinen harraste koreankielisine komentoineen muuttuu keinoksi hallita stressiä. Chariot!
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Sex and the UniverCity osa 3

Kun syysmasennus ja smägärin kurssit joka vuosi alkavat, 
mietin aina hetkittäin, kuulunko tänne ja haluanko oikeasti 
opiskella täällä. Matikka ei nappaa ja motivaatiota riittää vain 
bilettämiseen. Silloin kun olen elen harkoissa ainoa nainen, 
alan epäröidä osaamistani ja olen varma, että assari katsoo 
minua vain säälivästi. Että eihän tuo voi näitä juttuja ymmär-
tää kun hän on nainen.

Lohdutuksena voin ajatella, että ei töissäkäyvä DI:kään enää 
osaa kertoa differentiaalivahvistimesta tai cosini fiistä. Kol-
meensataan noppaan on silti vielä pitkä matka. Ja sekös vas-
ta turhauttaa, kun historian tutkimuksen tai muumitieteiden 
lukijat saavat viisi opintopistettä siitä, että osaavat kirjoittaa 
nimensä tenttipaperiin. Miten lipastolla opintopisteet voivat 
olla samanarvoisia, kun humanistikursseilla ei tarvitse edes 
kompleksilukuja?!

Osaamattomuuteen ja turhautumiseen paras lääke TTY:llä on 
raatitoiminta. Oman killan raadissa voi tuntea olonsa tarpeel-
liseksi, ja arki täyttyy mukavista nakkihommista ja edusta-
misesta. Kuka olisikaan parempi edustaja muiden kiltojen 
vuosijuhlille kuin killan näyttävin leidi? 

Yliopistoon tullaan verkostoitumaan. Vuosijuhlat ja excut 
ovat paras mahdollisuus siihen. Halusin raatiin, jotta pääsen 
verkostoitumaan yli yliopistorajojen, edustamaan kissanristi-
äisiin ja juomaan ilmaista viinaa. Ulkopaikkakunnille on aina 

jännittävää lähteä, kun kaikki vieraat ovat uusia tuttavia. Paras 
peliliike on tehdä tuttavuutta merkkihenkilöiden, eli joka puljun 
puheenjohtajan kanssa. Näistä tuttavuuksista kun saattaa olla 
eniten hyötyä tulevaisuudessa. Vieraana uusissa piireissä muut-
tuu yhtä halutuksi kuin fuksi.

Lähes joka kekkereistä kertyy valitettavasti huonojakin tutta-
vuuksia. Miten sanoisin kiusallisissa tilanteissa: ”Tiedän, olen 
bileiden kuningatar ja mukava että tulit osoittamaan ihailuasi, 
mutta olet niin ruma ja tylsä että haluaisin singahtaa muualle 
tekemään tuttavuutta parempiin ihmisiin”? Kaiken maailman 
Jonne Junttilat lisäilevät kaveriksi facebookissa, enkä edes seu-
raavana päivänä erota näitä jamppoja toisistaan. Joten jos olen 
poistanut sinutkin jokavuotisessa fb-siivouksessani, ole kiltti, 
äläkä lisää enää uudestaan kaveriksi.

Kaikesta huolimatta koulu on parempi paikka bilettää kuin ran-
dom baari. Täällä kaikki ovat lähtökohtaisesti kuitenkin välkkyjä 
älykköjä. Vihaan tyhmiä taviksia ja etsin akateemisia renttuja 
<3 Sedulassa amispojat tulevat iskemään ja osoittavat viisaut-
taan kertomalla, että he opiskelevat sähkökinematiikkaa. Juu 
varmasti… Olen muuten sähköteekkari. Mutta kyllä mulle silti 
toi kossubattery kelpaa!

    -Kata G.

Mystinen kolumnistimme Kata G. on jälleen avannut Sähkösanomille sanaisen arkkunsa.
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25.10.   Fuksivala + jatkot
2.-5.11.  RankkaXQ
9.11.  Kähmintäkahvit
10.11.   FuksiXQ
22.11.   Skillan pikkujoulusauna

PVW 10.11.

Koko Wappu
pienoiskoossa.


