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Ding ding. Joulu on taas.

Luet juuri vuoden viimeisiä Sähkösanomia, ja samalla allekirjoit-
taneen pesti vuoden 2011 tiedotusvastaavana Skillassa alkaa 
olla päätöksessään. Onpahan ainakin tullut koettua kaikenlaista, 
eikä kaduta, vaikka hommia menikin ihan hyvin päin helvettiä. 
Kiitos ruusuista ja risuista.

Älkää kuitenkaan vielä korkatko niitä skumppia! Myin nimittäin 
sieluni uudelleen kiltatoiminnalle, ja hoidan tiedotustoimintaa 
vielä seuraavankin vuoden. Skillan tiedotusta lupaan parantaa 
silleen, että... Höhö, ihan sama. Meikähän valittiin jo. Sähkösano-
mien päätoimittajan vakanssi on muuten vapaana.

Kirjotellaanpa pakollinen kappale tästä lehdestä. Vuoden viimei-
nen Sähkösanomien numero on tapansa mukaan hieman tyn-
kä, mutta nauttikaa silti kaikesta vähästä. Perinteisten juttujen 
sekä excuraporttien lisäksi saatiin kuin saatiinkin pitkästä aikaa 
hieman Oikeita Mielipiteitä teitä lukijoita sivistämään. Kannattaa 
myös tarkastaa kuumat vinkit ensi vuodelle meidän TEK-ohmon 
sivulta. Kyllä tästä läpyskästä asiaa löytyy!

Joulu ja uusivuosi on jo aika nähtyjä, joten mietitäänpä, mitä 
tehdä ensi vuonna. Heti koulun alettua alkaa tietysti myös aka-
teeminen kyykkäkausi. Räimitään sitä karttua oikein urakalla, ja 
kaikilla on helvetin hauskaa. Alkaapa TTY:llä ensimmäistä kertaa 
TEK-Kyykkäliigakin! Seurailkaa ja pelatkaa, koska laji on loistavaa 
viihdettä myös lahjattomille. Muistakaa fuksit kiusata asiasta tu-
toreitanne!

Alkuvuodesta alkavat myös kiltojen ja kerhojen toimarihaut. 
Eipä ole muuta sanottavaa, kun että HAE. Nyt otat itseäsi niskas-
ta kiinni ja raahaudut haastatteluun, missä ja mitä ikinä opiske-
letkin. Keräät erittäin vähäisen työn hedelmiä ehkä koko loppu-
elämäsi ajan.

Työnhakuhelvettikin alkaa taas. Kantsii tehdä koneelle valmiiksi 
mentaaliripuli.txt, johon voi aika ajoin laittaa kaikki imelimmän 
kuuloiset virkkeet, joissa kehut itseäsi. Ei siis sillä, ettet olisi hyvä, 
mutta... Sieltä niitä on joka tapauksessa sitten helppo liittää työ-
hakemuksiin, joita tulee tehtyä tuhottoman paljon. Hyvien jut-

tujen luistamiseen pannu kahvia ja jallupullo on osoittautunut aika 
toimivaksi komboksi. 

Jos et kuitenkaan saa töitä, älä masennu. Joskus aamuherätyksiin 
läpi kesän hajoillessa voi vaan kadehtia kesäopiskelijan arkea aka-
teemisine vapauksineen. Rahan ympärillä pyörivä maailma vituttaa.

Näin loppuun joku varmaan miettii, että missä ne kaikki jutut naisis-
ta nyt on. Erkka hei, kerro nyt jotain hauskaa vaikka pillusta. Tai että 
mihin ne naiset kuuluu. Enpäs kerro.

That being said, taidanpa ensi keväänä uhmata viime pääkirjoituk-
sen reissuvinkkiä, ja lähteä naisen kanssa matkoille! Täsmennyksenä 
vieläpä oman naisen kanssa. Ja nauttia siitä.

Nauttikaa tekin toisistanne! Rentoutukaa lomalla, älkääkä stressatko 
turhaan tenteistä. Keväällä on uusinnat.

Jouluterveisin,
Erkka
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Pääasiat



Syksy on viuhunut ohi kovaa vauhtia ja jouluhan se sieltä jo 
kolkutteleekin. Samalla päättyy yksi kierros Sähkökillankin 
elämässä, nimittäin toimintavuosi 2011. Lienee siis paikallaan 
pysähtyä hetkeksi miettimään mitä kaikkea sitä onkaan tullut 
tehdyksi.

Uusi raati oli hädin tuskin päässyt edes vauhtiin, kun edes-
sä olivatkin jo Sähkökillan 43-vuotisjuhlasitsit. Niitä juhlittiin 
Kalevan killassa kahdeksankymmentäpäisen juhljiakunnan 
voimin pahiksiksi pukeutuneina. Juhlatunnelma oli katossaan 
ja hauskaa riitti pikkutunneille asti. Huhtikuussa oli vuorossa 
Keskiasteen Välitutkinto. Juuri kun kaikkien järjestelyjen piti 
olla kunnossa ja tapahtuman alkuun oli noin vuorokausi, keksi 
jatkopaikaksi tarkoitettu yöravintola hankkiutua konkurssiin ja 
jotain piti keksiä. Jatkopaikka kuitenkin järjestyi ja tapahtuma 
saatiin vietyä onnellisesti loppuun. Wappuna KumipelausISO 
veti aurinkoisen Rosendahl-beachin täyteen ja Pimp My Gril-
lissä nähtiin toinen toistaan upeampia ruoanlaittovälineitä ja 
myös herkkuja oli tarjolla monen moista. (Wappu)radioonkin 
päästiin. Syksyllä KooVeen sauna vietettiin synkän sateisessa 
kelissä, joka myös verotti osallistujakuntaa. Sen sijaan Herkku-
WiiniFestareilla nähtiin iloisia viininpanijoita ja -nauttijoita yllin 
kyllin. Syksy huipentui osaltaan Rankkaan Excursioon, joka ei 
tiettävästi jättänyt ketään osallistujista kylmäksi. Näiden suu-
rimpien tapahtumien lisäksi järjestettiin monia saunailtoja, 
pienempiä excursioita ja urheilutapahtumia, joten hommaa on 
ollut itse kullakin.

Viime numerossa lupasin teille myös tilannekatsauksen yli-
opiston hakukohteiden ja tutkinto-ohjelmien uudistamiseen. 
Tällä hetkellä tilanne on siinä pisteessä, että yliopiston korkein 
akateemisista asioista päättävä elin, konsistori, on tehnyt asi-
asta päätökset. Sen mukaan vuonna 2013 TTY:lle voi hakea 
yhteensä 12 hakukohteeseen ja näistä opiskelijat kerätään 

kuuteen kandidaatintutkinto-ohjelmaan. (vrt. nykyisin 13 koulu-
tusohjelmaa). Kun pohditaan alkuperäistä tavoitetta, eli hakukoh-
teiden vähentämistä ja yhdenmukaistamista valtakunnantasolla, 
onnistuimme tiputtamaan pois tasan yhden! Great success. No, asia 
ei todellisuudessa ole kuitenkaan aivan näin yksioikoinen... Tieto- ja 
sähkötekniikan tiedekunnan osalta tämä tarkoittaa sitä, että meille 
voi hakea kahteen hakukohteeseen: Sähkötekniikkaan ja Tietotek-
niikkaan. Näillä on yhteinen kandidaatintutkinto-ohjelma. Opinnot 
kuitenkaan eivät ole täysin yhtenevät, ja niitä aletaankin pureksia 
uuden työryhmän voimin. Allekirjoittanut toimii työryhmässä opis-
kelijaedustajana, joten jos asia kiinnostaa, kerron siitä mielelläni ja 
kuulen myös kommentteja. Show must go on.

Kuten jo alussa totesin, toimintavuosi alkaa olla sinettiä vaille. Säh-
kökillan jäsenistö valitsi 22.11.2011 pitämässään ennätyssuuressa 
yleiskokouksessa uuden raadin pyörittämään toimintaa vuodeksi 
2012. Äänestys raadin muodostajasta oli tiukkaakin tiukempi, mut-
ta raati saatiin kuitenkin valituksi. Ja hyvä raati siitä tulikin! Raadin 
muodostajasta kuoriutunut uusi puheenjohtaja jakaa mielipiteitään 
ja aikomuksiaan ensi vuodesta myöhemmin tässä lehdessä. On siis 
aika antaa Anestesia Rapida eteenpäin, tsemppiä JP!

On siis tullut selkään taputteluiden aika. Haluankin siis omalta osal-
tani kiittää kuluneesta vuodesta. Kiitoksen ovat ansainneet erityi-
sesti raatikolleegani, jotka ovat puurtaneet väsymättä läpi vuoden. 
Haluan kiittää myös aktiivisia toimihenkilöitä, jotka ovat osaltaan 
tehneet raadin työmäärästä inhimmillisemmän, ja myös koko jäse-
nistöä, joka on tuonut omanlaisensa tunnelman tapahtumiin.

KIITOS!

-Vesku

Uusi raati, jee!
Pitkä loma

Aikainen joulu
Varsinainen joulu

Skyrim
Veronpalautukset

TEK-Kyykkäliiga 2012

Vanha raati, hyi!
Tenttiviikko (joko taas?)

Seksi
Jouluostokset

Vuoden vikat puhinat
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Moikka arvon Sähkökillan jäsenistö!

Olen Jussi-Pekka Teini ja jäsenistön armosta toimin kiltamme 
puheenjohtajana herran vuonna 2012. Käydäänpäs ensi alkuun 
läpi hieman taustaa mistä tähän on tultu: Kiltatoimintani aloi-
tin vuoden 2010 alussa renkipoikana ja saman vuoden syksynä 
toimin killan lukkarina. Tälle vuodelle eksyin raatiin asti isännän 
pestiin, josta enemmän tai vähemmän loogisena jatkumona 
päätin päätyä puheenjohtajaksi. Tässä sitä nyt sitten ollaan, ja 
tammikuusta alkaen pitäisi vuoden verran olla vetovastuussa 
killan toiminnasta.

Toimintasuunnitelmaan olin raatini kanssa pohtinut melkoisen 
läjän uusia ideoita, jotka pitäisi tulevan vuoden aikana saada 
tavalla tai toisella toteutettua. Toivon mukaan mikään ei jää kat-
teettomaksi lupaukseksi ja saamme järjestettyä teille aiempia 
antoisamman vuoden killan tarjoamien palvelujen osalta. Vaikka 
vuoden vaihtumiseen onkin tätä kirjoittaessa vielä yli kuukausi 
aikaa, on monta ratasta laitettu jo tässä vaiheessa pyörimään.

Toivomuksenamme olisi saada jäsenistöltä runsaasti palautetta, 
jotta tiedämme mihin suuntaan toimintaa tulisi kehittää. Palau-
tetta voitte antaa raatilaisille kasvotusten, maililla, killan nettisi-
vujen kautta tai vaikka huutelemalla irkissä. Jos ette ole varmoja, 
kenelle palaute tulisi suunnata, puheenjohtaja on varma ratkai-
su ohjaamaan sen oikealle henkilölle. Tulkaahan myös sankoin 
joukoin muutaman kuukauden välein järjestettäviin raadin ky-
selytunteihin, joissa saamme toivon mukaan paljon rakentavaa 

keskustelua aikaiseksi. Myös kiltahuoneen uuden ulkoasun suun-
nitteluun toivoisimme jäsenistön mielipidettä. Sitä varten järjeste-
tään suunnitteluilta (tai tarpeen vaatiessa useampi), jossa pyrimme 
löytämään jotakuinkin yhteisen sävelen siitä, miltä kiltahuoneen 
tulisi tulevaisuudessa näyttää.

Vaalikokouksessa hyväksytty raati kaipaisi kaverikseen paljon toimi-
henkilöitä, jotka auttavat raatia selviytymään raskaasta urakastaan 
vuoden aikana. Haluaisin juuri SINUN hakevan killan toimihenkilök-
si! Toimipaikkoja löytyy laidasta laitaan. On lukkaria, TEK-ohmoa, 
liikuntavastaavaa jne. Lisäksi useimmat raatilaisista kaipaavat itsel-
leen henkilökohtaista orj... assistenttia. Osviittaa haettavissa olevis-
ta toimista löydät Skillan nettisivujen raati-osiosta. Tietty voit myös 
keksiä täysin uuden pestin! Toimihenkilöpesteissä ei ole kovinkaan 
raskaalti hommia, tuskinpa yksikään heistä joutuu käyttämään 
niihin keskimäärin muutamaa tuntia enempää viikottain. Lisäksi 
kiltahommista saa paljon hyötyä irti: saat uusia kavereita, opit ryh-
mätyöskentelytaitoja ja kokouskäytäntöjä ja saat tietää koululla 
tapahtuvista asioista ensi kädessä. Ensimmäiset haut koskevat ren-
kipojan ja piikalikan pestejä ja ne aukeavat heti alkuvuodesta, seu-
ratkaahan sähköpostianne!

Tässä lienee tärkeimmät tältä erää. Nauttikaahan joululomasta ja 
levätkää kunnolla, jotta jaksatte heti alkuvuodesta taas opiskella ja 
bilettää kunnolla!

- J-P

Uusi puhis lupailee

Portugalissa alettiin valmistaa uuden 
puhiksen kunniaksi nimikkoviiniä.

Puheenjohtaja
Rahastonhoitaja
Sihteeri
Tiedotusvastaava
Yritysvastaava
Isäntä
Emäntä
Kiltamestari
Opintomestari
Fuksikapteeni

Skillan raati 2012

Muista toimarihaku tammikuussa 2012!

Jussi-Pekka Teini
Kaisa Pylkkänen
Laura Pitkäaho
Erkka Martikainen
Markus Ovaskainen
Eemeli Juurikka
Maija Laine
Joonas Koski
Hannu Reponen
Juha Toivonen
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Fuksien sivu
Hellurei fuksit!

Talvi tulee! Lunta ei vaan viel oo mut kai se kohta (paitsi tais vä-
hän tulla jo, lehti vaan on myöhässä t. toimitus).. Ensimmäinen 
lukukautenne alkaa olla tätä kirjoitellessa paketissa. Tenttiviikko 
häämöttää ennen ansaittua joululomaa. Muistakkeehan latailla 
akkujanne, kunnes on aika palata tammikuun toisella kokonai-
sella viikolla luentojen, harkkojen ja ennen kaikkea teekkarielä-
män pariin.

Mitäpä tässä nyt sitten sanoisi kuluneesta syksystä. Aktiivisuus 
on ollut vallan mainiota, sähköfuksien energia on lähes kaik-
kialla näkynyt ja kuulunut: Jättebra!! On ollut ilo toimia fuksi-
vastaavana. Vessapaperitiimin(Kukas h*lvetti olikaan taas vas-
tuussa nimestä??) järkkäämät Lastenkutsut sekä pikkujoulujen 
spektaakkeli olivat loistavia! Jatkakaa samaan malliin toistenne 
tsemppaamista ja aktiivista elämää, niin fuksivuodesta jää tosis-
saan huikeita muistoja. Wappuun on vielä hyvin aikaa, ehitään 
vielä jäynäämäänkin.

Kyykkäkausi nostaa pikkuhiljaa päätään. Osa on päässyt jo ko-
keilemaankin lajin saloja, mutta tammikuussa aletaan pelaa-
maan sitten enemmän tai vähemmän tosissaan. Ennen Aka-
teemista MM-kyykkää(11.2) järjestetään koko koulun yhteinen 
fuksikyykkä. Skilta tarjoaa näissä kinkereissä kiltamme parhaiten 
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by Riku
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sijoittuneelle fuksijoukkueelle paikan MM-kisoihin!! Ei mikään tur-
ha palkinto. Jos ei rahannyörit anna myöten osallistua MM-kisoihin 
pelaamismielessä, niin enemmän kuin äärimmäisen suositeltavaa 
on lähteä kyseiseen tapahtumaan tuomaroimaan. Kyselkäähän 
vanhoilta tuomareilta muistikuvia viime vuosilta, niin ymmärrätte 
mistä on kysymys.

Mitäs muuta vielä. No ainakin se, että piikalikka ja renkipoika vali-
taan kevääksi uudelleen. Eemeliltä ja Markukselta voi ainakin kysel-
lä, että onkos siitä pestistä jotain hyötyä. Minä vastaan kuitenkin: 
no kyllähän siitä on. Muitakin toimaripaikkoja aukeaa heti tammi-
kuun alkupuolella, seuratkaapas ilmoittelua!

Rakkautta. Kavereita. Kokemuksia. Ylisöpöt fuksivastaavat. Sala-
maponi. Fuksipassi ja -palapeli. Joulupukki. Kyykkä. Mörrimöykky. 
Teekkaritytöt. Fuksitytöt.

Kyllä on fuksin elämä kivaa.

Juffe und RiQ

p.s. Muistakaa suojalasit!



RankkaXQ 2011
Teksti Eemeli Juurikka & Simo Tiittanen Kuvat Taru Suonurmi, Kaisa Pylkkänen & Ossi Alapiha

Lipunmyynti

Rankka XQ:n valmistautuminen alkoi meillä fukseilla jo tapahtu-
matoimikunnan (biletiimin) järjestämien lastenkutsujen jälkeen, 
sillä lipunmyyntijono toimi bileiden luonnollisena jatkopaikkana. 
Huhu kertoo joidenkin viettäneen jonossa koko yön, useimpien 
kuitenkin luovuttaessa taistelun kesken...  Lipunmyynnin jälkeen 
mukaan reissuun pääsi lopulta kuusi fuksia, ja noin 34 vanhem-
paa tieteenharjoittajaa (virhemarginaali ± 5)

Ja matka alkaa

Varsinainen excursioreissu alkoi sumuisena keskiviikkoaamuna, 
aivan liian aikaisin. Osa matkaanlähtijöistä ei ollut vielä edes he-
rännyt lähtöajan koittaessa, mutta matkaan päästiin kuitenkin lä-
hes ajallaan, viimeisten saavuttua bussiin paheksuvien katseiden 
saattelemana. Exculevyn laadukkaasta sisällöstä huolimatta mat-
kailijat vaikuttivat vielä tässä vaiheessa melko väsähtäneiltä. Bus-
si matkasi kuitenkin vääjäämättä Lahteen, Hartwallin tehtaille. 
Hartwallilla päästiin kiertämään tehdastiloja ja tutustumaan vir-
voitusjuomien valmistukseen, pakkaukseen ja jakeluun. Matkan 
varrella tuli vastaan muun muassa robottitrukkeja, jotka osasivat 
tehdä melkein mitä tahansa. Tehdaskierroksen päätyttyä Hart-
wall tarjosi noin kolmen ja puolen (3.5) minuutin virvoketarjoi-
lun, jonka jälkeen oli vielä hetki aikaa ostaa tuliaisia myymälästä. 
Vastaisuuden varalle vinkiksi: Lasiesineiden ostaminen ja bussis-
sa esilleottaminen ei suositeltavaa. 

Näin jatkui matka eteenpäin 
kohti Helsinkiä ja Skillalle niin 
rakkaan ABB:n toimitiloja. Aluksi 
meille kerrottiin sähkötekniikan 
tulevaisuudennäkymistä ja ener-
giansäästöratkaisuista, jonka jäl-
keen oli vuorossa ohjattu kierros  
tehtaan kokoonpanolinjastoilla. 
Kierroksen jälkeen saatiin nauttia 
maittavasta illallisesta virvokkei-
neen. Syötyämme, juotuamme 
ja kyseltyämme esittelijöiltä vi-
saisia kysymyksiä noin kolmen 
ja puolen (3.5) tunnin ajan, oli 
aika palata bussille ja jatkaa koh-
ti Otaniemeä. Otaniemessä oli 
ensimmäiseksi ohjelmassa Säh-

köinsinööriliiton esittelytilaisuus, jossa 
kerrottiin mitä se SIL oikein opiskelijoi-
den hyväksi tekee, nauttien samalla piri-
juomatarjoilusta ja täyttäen jäsenyysha-
kemusläystäkkeitä. SIL:n infon jälkeen 
päästiin saunomaan, ja halukkaat osal-
listuivat myös pienimuotoiseen Beer 
Pong –mittelöön. Illan mittaan tarjoutui 
mahdollisuus myös tutustua Otanie-
men polyteekkarimuseoon, joka osoit-
tautuikin odotusten mukaisesti erittäin 
laadukkaaksi. Erityisesti mieleen jäivät 
vanhat teekkarijäynät monimuotoisuu-
dessaan. Loppuillasta porukka hajaan-
tui nukkumaan tai jatkamaan illanviettoa paikallisten fuksisitsien 
jatkoille.
 
lappeen Ranta siintää horisontissa

Aamuherätys oli aivan liian aikainen, mutta koko porukka saatiin 
kuitenkin raahattua bussiin, ja matka jatkui Fazerin makeistehtaal-
le. Pienen esittelytilaisuuden jälkeen sai syödä makeisia enemmän 
kuin halusi, mutta onneksi matkalaisille tarjottiin pian myös rajaton 
(∞) määrä kylmää vettä, joka maistui varmasti jokaiselle. Lähtiessä 
napattiin mukaan pienet lahjakassit, ja matka jatkui kohti Pasilaa ja 
mediajakeluyhtiötä Digitaa. 
Pienimuotoisten parkkeerausongelmien ratkettua siirryttiin sisä-
tiloihin kuuntelemaan noin 12 tunnin mittaisia kalvosulkeisia. Ne, 
joiden vatsa kesti vielä tässä vaiheessa, pääsivät nauttimaan myös 
herkullisesta voileipätarjoilusta.  
Opittuamme kaiken Suomen 
televisio- ja radioverkoista jatkui 
matkamme kohti lappeen Ran-
taa. Majoituspaikkanamme toi-
mi jonkinlainen kerhotila erään 
kerrostalon alakerrassa, ja siellä 
jatkui ilta luontevasti virvokkei-
ta nauttiessa ja suihkutilojen 
puutetta kirotessa. Varsinainen 
syymme lappeen Rannassa vie-
railemiseen, vuosittaiset sähkö-
päivät, räjähtivät käyntiin illalla 
järjestetyissä aloitusbileissä pai-
kallisessa ravintola Iltatähdessä. 
Meno oli hurjaa ja paikalla soit-
tanut The Staplers vakuutti esi-
tyksellään. Jatkoja järjestyi ha-
luaville, ja illan päätteeksi kaikki 
kömpivät takaisin majoitustiloi-
hin, vaikkakaan osa ei niin muis-
ta tehneensä.

Tuliaisia Hartwallilta, tässä vaiheessa 
vielä ehjänä...

Aamutunnelmia.

lappeen Rannalla oli pakko siirtyä 
kovempiin aineisiin.
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Sähköpäivät

Aamulla herätyskellon soitua aivan liian aikaisin siirryttiin 
bussilla lappeen Rannan laitamille vierailemaan The 
Switchillä. Osa joukostamme väsyi bussiin, mutta edustus 
yritysesittelyssä oli silti (tosi)vahva. Käteen jäi tiedon lisäksi 
myös jotain konkreettista; muutama rulla The Switch 
–teippiä, joka useiden todistajalausuntojen mukaan on jopa 
meille niin rakasta ABB-teippiä parempaa.  

Palattuamme matkan viimeiseltä yritysvierailulta oli vuo-
rossa lounas lappeen Rannan teknillisellä yliopistolla, missä 
ruokailijoita ilostutti rajaton (∞) maitotarjoilu, sekä laadukas 
leipä. Vatsat täynnä ja SIL:n tarjoamien pirijuomien voimalla 
jaksettiin jatkaa sähköpäivillä edustamista yritysluentojen 
merkeissä. Luentotauoilla onnistui myös tutustuminen pai-
kallisiin kiltahuoneisiin, jotka vaikuttivat turhankin siisteiltä 
ja siveellisiltä näin tamperelaiseen makuun. 

Sähköpäivien korrektin osan 
päätyttyä oli aika siirtyä bussi-
kyydeillä keskellä korpea sijait-
sevalle VPK-talolle viettämään 
haalarisitsi-iltaa muiden kaupun-
kien sähköteekkareiden kanssa. 
Ja kyllähän sitä iltaa sitten vietet-
tiinkin! Ohjelmaa oli järjestetty, ja 
laulujen sekä tarinoiden paljou-
dessa kukaan ei taatusti joutunut 
syömään lämmintä ruokaa. Kai-
kenkaikkiaan hauskat sitsit, vaik-
ka Oulu yrittikin aina pilata kaiken. Sitsien hiipuessa lähtivät 
bussikuljetukset takaisin lappeen Rannan keskustaan, kohti 
jatkopaikkana toimivaa Kellaria. Kellarissa sai juhlakansa 
tanssia, saunoa, laulaa ja ihan vaan tutustua uusiin ihmisiin 
mielensä mukaan. Kävivätpä rohkeimmat Saimaassa uimas-
sakin. Aamuyön (tai viimeistään aamun) tunteina siirryttiin 
vähitellen majoitustiloihin, jotkut nukkumaan ja toiset jat-
kamaan juhlimista.

Kotia kohti

Lauantaina herätys oli hieman inhimillisempi, mutta silti aivan liian 
aikainen. Heti aamusta kummastusta herätti epätavallinen määrä 
oululaisia majoituksessamme, olivat ilmeisesti menettäneet suun-
tavaistonsa ja eksyneet. No, eipä tuo haitannut, oululaisia on ilo aut-
taa. Puoliltapäivin otettiin suunta kohti sillispaikkana toimivaa G:tä. 
Osalle porukasta eivät tarjoamiset olleet mieleen, vaikka hintavah-
koon sillislippuun saatiinkin Skillalta avustusta. Syömään jääneille 
ruoka ja juoma kuitenkin maittoivat, vaikka paahtopaisti kesken 
loppuikin. Silliksen jälkeen oli aika pakata tavarat ja jättää lappeen 
Ranta taaksepäin ottaen suunta takaisin kohti Herwoodin tasaval-
taa. Jatkoja exculle oli ja meni, ja loppuillasta luuli eräskin vanhempi 
tieteenharjoittaja olevansa yhä lappeen Rannalla, mutta ei siitä täs-
sä sen enempää.

Mitäpä mietteitä tähän loppuun. No, lappeen Rantalaisia ei vielä-
kään saatu vakuutettua sähkön oikeasta väristä (luulevat vihreäksi). 
Kukaan ei saanut varmuutta siitä, oliko bussikuskin nimi Riitta, Ritva 
vai Reino. Digitan WC-tilat olivat mahtavat. Oulu pilaa aina kaiken. 
Salamaponi ja Jumal Velho. Varmasti mieleen jäi muutakin mutta 
muistipalapelin palat tuppaavat aina hukkumaan. Joka tapauksessa 
loistava reissu, 5/5, ja ensi vuonna uudestaan!

Kalansilmälinssi oli in.

Pirteä kolmas aamu.

Excukansa missasi Herwoodin kinkybileet, joten päätettiin 
pitää hieman omaa kivaa.
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Fuksit edustamassa Turussa
Syksyisenä päivänä 10.11. Armon vuonna 2011 (siitä on kyllä oikeesti 
jo muutama vuosi t. pää toimitsia) noin puolen päivän aikaan Sähkö-
killan fuksit - joita myös ensimmäisen vuoden opiskelijoiksi kutsutaan 
– ja heidän vanhemmat kaitsijansa astuivat bussin kyytiin vain hetki 
sitten saadut teekkarihaalarit päällään. Oli aika lähteä fuksien omal-
le excursiolle. Jotkut onnekkaat fuksit olivat päässet jo maistamaan 
excursiotunnelmaa rankkaXQ:lla tai kenties jaostoexculla. Kukaan 
fukseista ei tiennyt mihin ollaan matkalla, koska fuksiexcun ohjelma 
ennen itse excua on eräs maailman tarkimmin varjeltuja salaisuuksia. 
Tunnelma oli siis jännittynyt.

Jännityksen tasaamiseksi fuksit nauttivat virvokkeita mukavaan tah-
tiin, ja excubussin erinomaisesta äänentoistolaitteistosta soi rentout-
tavaa ja hyvää musiikkia. Tunnelma oli siis nopeasti iloinen ja korke-
alla. Matkan varrella pysähdyttiin huoltoasemalla ja nautittiin ruokaa, 
koska illasta oli tulossa pitkä! Eräs fukseista olisi kovasti halunnut 
jäädä huoltoasemalle ja piiloutuikin vessaan lähdön hetken ollessa 
käsillä. Ikävä muita fuksitovereita kohtaan kävi kuitenkin ylitsepääse-
mättömäksi, joten hän ryntäsi ulos astuakseen excubussiin, mutta se 
olikin jo mennyt! Harmin paikka. Onneksi tarkkasilmäiset fuksitove-
rit liikkeelle lähteneessä bussissa huomasivat huoltoaseman pihalla 
hortoilevan fuksin, ja pian hänet saatiinkin asiaankuuluvien aplodien 
saattelemana takaisin kyytiin.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja bussi alkoi saapua kohti Turkua. Voi 
ei, Turku, huokasivat fuksit excubussin ylitettyä maantieteellisen ra-
jan Suomen ja Turun välillä. Pian selvisikin, että excun ohjelmaan kuu-
lui yritysvierailu Turku Energialla. Sinne siis hyökättiin, ja sisällä Turku 
Energian toimistokomplekseissa fukseille tarjoiltiin kahvia ja harmilli-
sen pieniä rullakebabeja, jotka vain pistivät, ainakin allekirjoittaneen, 
vihaiseksi.

Seuraavaksi edessä oli pitkät kalvosulkeiset jossain Turku Energian 
luentosalissa. Voi fuksiraukkoja. Ensin fukseille selitti yleisiä asioita 
firmasta jokin humanisti, mutta fuksit saivat myös kuulla viisauden 
sanoja oikean diplomi-insinöörin suusta! Tässä vaiheessa pienet fuk-
sit miettivät ihaillen, että ehkä heistäkin joskus tulee isoja diplomi-
insinöörejä.

Kun luennot olivat oli, lähdettiin oikein kentälle katselemaan, miten 

sähkönjakelu Turussa toimii oikeasti - ohjelmassa oli tutustumi-
nen Myllyahteen sähkönjakelukeskukseen. Siellä fukseja tutus-
tutti tiloihin oikea vanhan liiton sähköjermu, jolla sitä fuksien 
kaipaamaa informaatiota tuntui olevan! Myllyahteesta löytyi 
isoja muuntajia sekä todella big ass -kondensaattori. Oujea. 
Kun kierros oli ohi, fuksit lauloivat excursiolaulun kierroksen 
pitäjille, ja matka sai jatkua.

Seuraavaksi käytiin Turun keskustassa syömässä ja shoppaile-
massa virvoitusjuomakaupassa. Siitä matka jatkui olympiasau-
nalle. Siellä harjoiteltiin virvoitusjuomapullon korkin ruuvaa-
mista auki ihan huolella eli nestetankkaus alkoi olla kunnossa. 
Perinteisen beerpongin ohella pelattiin myös teekkariversiota 
Aliaksesta, eli joku selittää sanan, ja se joka arvaa sanan ensim-
mäisenä päättää, kuka juo. Loppupuolella peliä osallistuja oli 
paljon, ja juomisesta joutuivat aina vastaamaan kaikki. Koska 
kunnosta on pidettävä huolta, ja ulkona oli kuuma, juoksivat 
fuksit alasti ympäri olympiasaunan lähimaastossa olevaa ur-
heilukenttää. 30 alastonta miestä juoksemassa urheilukenttää 
ympäri on yllättävän taiteellinen näky.

Muutaman tunnin saunomisen ja yleisen sikailun jälkeen 
oli aika lähteä kohti kotia. Eräs fukseista oli huhujen mukaan 
uhonnut fuksivastaavalle, ettei hänellä nouse päähän, ja tämän 
seurauksena juonut muka liikaa virvoitusjuomia. Paskapuhet-
ta, kaikkihan tietävät ettei liikaa virvoitusjuomia voi juoda. Pa-
luumatka sujui rattoisasti osan fukseista pööpöillessä ympäri 
bussia, osan torkkuessa ja osan tehdessä mitä kukakin. Muuta-
ma hyvä vitsikin ehkä kerrottiin.

Fuksien selvittyä hengissä takaisin Herwoodiin jatkettiin iloista 
illanviettoa Teekkarisaunalla erään excursioryhmän järjestä-
missä iloitteluissa. Huhujen mukaan kovimmat fuksit jatkoivat 
vielä tästä matkaa seurahuoneelle, missä epäilemättä panokset 
kovenivat vielä entisestään.

Allekirjoittanut fuksi kiittää kaikkia hienosta reissusta!

Skillan rattopoika, Markus Ovaskainen

Teksti Markus Ovaskainen Kuvat Topi Törhönen

Hämäriä muistikuvia reissulta.

Kuva ei liity juttuun millään tavalla.8



Liukas keli

Viime aikoina olemme saaneet jälleen lukea iltapaskalehdis-
tä, että liukas keli yllätti autoilijat. Haluaisin tietää, mikä ihme 
se sellainen liukas keli on, joka tulee jotenkin yllättäen.
Elämme tietääkseni Suomessa. Suomi on maa, jossa vuoden 
keskilämpötila on alle 10 plusastetta, ja pohjoisessa ollaan 
hädin tuskin nollan yläpuolella. Miten se helvetti voi tulla 
joillekin yllätyksenä, että marras-joulukuun tienoilla on liukas 
keli?

Minäpä kerron miksi.

Koska suurin osa suomalaisista luulee olevansa yli-inhimilli-
set autonkäsittelytaidot omaavia tommimäkisiä. Bonuksena 
jokainen cityporvari omistaa karvalakkimallisen Kia-city-
maasturin, jolla apupyöränelivedon turvin pääsee liikkeelle 
rivakasti, vaikka pito olisi surkea.

Jokin aika sitten luin iltapaskalehdestä uutisen ”lumipyry 
vaati ensimmäisen kuolonuhrin”. Anteeksi, mikä vaati kuo-
lonuhrin? Lumipyry? Nyt *ttu oikeasti. Ei, kuolonuhri ei jäänyt 
lumisateen uhriksi ja hautautunut lumipyryyn kävellessään 
suojatiellä. Hän jäi idioottimaisen kuskin yliajamaksi, joka 
kiirehti varmaankin ensimmäisenä syyttämään sormella höy-
henenkevyttä lumisadetta vuosisadan lumipyryksi, joka esti 
näkyvyyden.

Joulu, joulumusiikki ja jouluvalot

Joulu on kuulemma tulossa... siis muillekin kuin fuksityttöön 
sekaantuneille teekkaripojille. Ja sen kyllä huomaa, kun ereh-
tyy astumaan sisälle mihin tahansa kauppaan. Järkytyksekse-
ni jopa viinakaupassa sisustus oli jouluhenkinen. Ostaessani 
kossupulloa pitkäripaisesta, mielessäni ei ensimmäisenä ole 
joulun lämmin henki, vaan leipoa vaimoa pataan ja heittää 
lapset lumihankeen. Siinä teille joulutunnelmaa!

Vuoden viimeiseen numeroon saatiin kuin saatiinkin jälleen pitkästä aikaa Oskun Oikeita Mielipiteitä™. 
Tällä kertaa päästään pureutumaan muutamaan erittäin ajankohtaiseen asiaan.

Ja se saatanan joulumusiikki. Päähän siinä hajoaa, kun joka paikassa 
kimaltelevat koristepallot ensin häikäisevät näköä, ja korviin kan-
tautuu jotain rasittavia joululauluja. Sääliksi käy kaupan myyjiä, kun 
joutuvat kuuntelemaan sitä pimputusta monta tuntia päivässä. Jos 
kuuntelen jotain jouluna, se olkoot jotain muuta kuin Antti-vitun-
Tuiskun joululevy XVI tai Vesa-Matti Lordin helvetin outoja tulkinto-
ja, jotka tekevät perusjoululauluista sietämätöntä paskaa.

Ja tokihan tähän kaikkeen liittyy ylitsepursuavat jouluvalot niin kau-
poissa, niiden ulkopuolella kuin kodeissakin. En halua edes kuvitel-
la, kuinka paljon ne kuluttavat sähköä. Turha avautua lumettomasta 
joulusta, itse olette sen aiheuttaneet järkyttävän sähkönkulutuksen 
omaavilla valosaastallanne. Ja ei varmaan edes tarvitse mainita va-
loletkuja...

Väärin pukeutuvat naiset

Allekirjoittanut oli monien muiden tavoin eräällä risteilyllä lähimen-
neisyydessä. Silmään pisti pari seikkaa.

Ensinnäkin, en tiennyt, että saaristomerellä tavataan valaita. Huo-
masin sen kuitenkin pian risteilyn alkamisen jälkeen, kun lyhyeen 
”bilemekkoon” ahtautuneita siiderivalaita alkoi uiskennella ohitse-
ni. Nainen, jos olet ”runsas”, ole hyvä ja älä käytä polven yläpuolelle 
ulottuvia ”bilemekkoja”. Siiderin turvottamat reidet saavat aikaan 
pahoinvointia, jota ei pahimmassakaan syysmyrskyssä laivalla muu-
ten kokisi. Ai niin, ja laita jalkaan jotain muuta kuin linttaan astutut 
avokkaat.

Kengistä puheen ollen, toinen asia joka sattui silmään oli naiset kor-
kokenkineen. Tai pikemminkin naiset, jotka eivät osanneet kävellä 
korkeilla koroilla. Nainen, varmista että osaat kävellä korkokengillä 
ennen kuin sullot jalkaasi liian korkeat korot. Ei siinä mitään, kor-
kokengät voivat parhaimmillaan korostaa naisellisia avujasi, mutta 
jos meno on sulavaa kuin liikalihavalla rekkakuskilla puukengissä, 
aiemmin mainittu pahoinvointi on lähellä. Jos sinusta tuntuu, että 
meno on töksähtelevää, se luultavasti myös on sitä.

Näillä pukeutumisohjeilla ensi vuoden risteilystä tulee kaikille osa-
puolille miellyttävämpi. Sinun ei tarvitse väkisin käyttää liian korkei-
ta korkoja. Voit sen sijaan keskittyä muiden avujen korostamiseen. 
Ellet siis ole aiemmin mainittu valitettavasti-ei-niin-harvinainen 
saaristomeren valas, jolloin suosittelen pukeutumaan burkhaan.

Jouluterveisin,

Osku

Oikeat Mielipiteet™

Kirjoittajan henkilökohtainen kannanotto 
Akateemisen MM-Kyykän hinnoitteluun.
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Vuosi 2012
Vuosi 2011 on pikku hiljaa pulkassa. Tarkastellaampa hieman tulevaisuutta.

Alkuasetelma: Paskan möivät. Euroopan rahaliitto ongelmissa. Uhkakuvissa uusi taantuma. Liian loskapaskainen talvi ja sa-
teinen kesä. Omalle kohdalle ei vieläkään osu Loton pääpotti. Ja perkele kaiken kukkuraksi Mayat funtsi, että vuoden lopulla 
tapahtuu jotain jännää. 

Mitä tehtävissä: Älkää uskoko tuollaista kuraa. Hakekaa itsellenne Teekkarin työkirja ja panostakaa työhakemuksiinne. Hake-
kaa töitä ennakkoluulottomasti, koska se kannattaa ja onni suosii yrittävää. Nauttikaa opiskelusta ja siihen liittyvästä kulttuu-
rista. Ottakaa osaa TEK-Kyykkäliigaan ja voittakaa se. Verkostoitukaa. Liikkukaa. Rakastelkaa, älkää sotiko. Liittykää IAET-
kassaan. Kysykää meikäläiseltä rohkeasti neuvoja ja pitäkää huolta oikeuksistanne. Juokaa olutta. Äänestäkää Suomelle 
uusi Presidentti. Kansainvälistykää esimerkiksi lähtemällä vaihtoon.

Lopputulos: Näytetään joillekin hippi-intiaaneille ja markkina-analyytikoille keskisormea. Eletään sanonnan ”when the going 
gets tough, the tough get going” mukaan! Tehdään vuodesta 2012 paras tähän mennessä!

Vuoden 2012 ylä- ja alamäissä mukana:

	 •	Tekniikan	akateemiset	TEK	(www.tek.fi/opiskelijat)
  o Huikeita etuja jäsenille!
	 •	IAET-kassa	(www.tek.fi/iaet)
  o Turvaa työelämään!
	 •	Teekkarin	työkirja	(http://teekkarintyokirja.tek.fi/)
  o Vinkkejä työnhakuun!
  o Napatkaa kampukselta mukaan ja pistäkää hakemuksenne kuntoon nyt, koska osa 
     yrityksistä on jo avannut kesätyöhaut.
	 •	TEK-Kyykkäliiga	(http://www.kyykkaliiga.fi)
  o HAUKI!
	 •	Kunnon	kalenteri,	joka	ei	lopu	21.12.2012.
  o Teekkarikalenteri kelvannee varsin hyvin.

Sähkökillan TEK-kiltayhdyshenkilö Juho Mäkiharju kirjoitti tämän raportin.

TEK     01.12.2011, klo 18:43  Juho Mäkiharju

Juho Mäkiharju
Skillan TEK-pukki
juho.makiharju@tut.fi
p. +358504620386

Kuva © Jussi Punamäki
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Sex and the UniverCity osa 4

Joulu on antamisen ja saamisen aikaa. Kuka antaa ja kenel-
le? Entä kuka hyötyy eniten? Välillä tuntuu siltä, että miesten 
tavoite yliopistossa, ja elämässä yleensäkin, on panna kaikkia 
(poislukien kaiken maailman suohirviöt). Naisten tavoite on 
miellyttää kaikkia. Näillä tavoitteilla rakennetaan sitten nii-
tä verkostoja. Syvät kaverisuhteet ovat yliopistomaailmassa 
enää harvassa, kun kaikki vain panostavat verkostoitumiseen 
ja tuttujen määrään niiden laadun sijaan.

Olen oppinut teknillisessä yliopistossa paljon alkoholista ja 
sen juomisesta. Siinäkin panostetaan määrään laadun sijasta. 
Arvostan näitä tietotaitojani. Toisekseen täällä oppii sosiaali-
sia taitoja, kuten valehtelua ja oman edun tavoittelua.  Api-
noiden ja muiden ihmissukujen evoluutiossa pisimmälle ovat 
päässeet ne yksilöt, jotka huijaavat parhaiten (luin netistä!).

Valehtelua, oman edun tavoittelua ja verkostoitumista olen 
harjoitellut monesti baarissa. Parhaita iltoja ovat ne, kun 
pyöritän kahta tai kolmea miestä. Tässä kohtaa mielestäni on 
myös oikein valehdella, kun miehet ravaavat baareissa kuola 
poskella ja pillunkuvat silmissä. Baari-illat olisivat tylsiä ilman 
haasteita, joten on piristävää vaihtaa vartin välein ihastuksen 
kainalosta toiseen mieheen juomaan uudet drinksut ja ver-
tailla tarjontaa. Ja joka kerta tietysti ylistää miehen ainutlaa-
tuisuutta ja kiinnostavuutta. Hyväuskoiset miehet vielä lai-
naavat takkia kotimatkalle. Parhaita ovat miehet, jotka pitävät 
kännykkää takin taskussa ja tilaisuuden tullen luen miehen 

tekstarit. Siitä on sitten hyvä tehdä päätös, lähteäkö samaan vai 
eri osoitteeseen.

Miehet luulevat olevansa voittajia naisjahdissa. Kusettakaa vaan 
meitä naisia, mutta niin mekin teitä. En ehkä kohoa maailman-
valtiaaksi pillun ansiosta, mutta yleensä kyllä jään voitolle näissä 
peleissä. Miesten tunteet kiinnostavat vain siinä määrin, että ha-
luan mieluiten murskata ne. Suurta viihdettä on nauraa tyttöjen 
kanssa ujoille treffipyynnöille, mitä pojat pitkän rohkeuden ke-
räämisen jälkeen uskaltavat lähettää. Säälittävimpiä ovat tapa-
ukset, jotka eivät ymmärrä ironisia vastauksia. ”En pysty, lähden 
ponileirille Albaniaan.”

Tarjokkaiden joukosta täytyy kuitenkin löytää ne, joita kannattaa 
miellyttää. Kerran deittailin yhtä poikaa viikon ja nyhväsin kiltisti 
kotona. Silloin koulussa oli hieman vaikeaa, ja hän onneksi laski 
viikon aikana kaikki harkkatehtäväni innosta pinkeenä. Kiitokset 
vain niistä kaikista bonuspisteitä. Muutenkin kaikki huoraaminen 
pitää tehdä huomaamattomasti. Amatööri voi törmätä ongelma-
tilanteisiin, kuten että korjaakohan toi enää mun tietokonetta 
kun se näki et pussailen ton kans?

Näissä tunnelmissa toivottelen mukavaa joulumieltä kaikille!
Kiitti ja kuitti!

    -Kata G.

Mikäpä olisi parempi tapa päättää lehti kuin Katan perinteiseksi muodostunut kolumni? Ottakaapa miehet oppia.
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