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Pääkirjoitus

Sisälmykset

sillä päätoimittajanne on vaihtunut! Mukasovinistinen tiedo-
tusvastaavamme, rakas Ergguli, on saanut maailman parhaan 
päätoimittajan, Minut, avukseen, ja saa nyt keskittyä siihen mikä 
häntä oikeasti kiinnostaa: kahvin ja kananmunien keittelyyn sekä 
tietokonepeleihin.

Kiltafeministit saattoivat jo innostua, että nyt on luvassa ihania 
lehtijuttuja kauneudenhoidosta ja muista naisellisista ihanuuk-
sista. Valitettavasti naisellisuus ei ole parhaimpia puoliani.  Olen 
uskollinen J-P:lle ja muille pitkähiuksisille, mutta naisten lehteä 
tästä ei saada. Minun aikanani Sähkösanomien naiset kesyttävät 
viskin ja pari leijonaa. Miehetkin tekevät urotekoja ja saavat pal-
kinnoksi pusuja. Tuhmat miehet paljastetaan.

Vaikka sanoinkin, ettei tästä naistenlehteä tehdä, voisin sentään 
ylistää Skillan naisia näin yhdessä kappaleessa. Naiset: Hienoa, 
mahtavaa, upeaa ja kerrassaan fantastista, että olette olleet koko 
kevään aktiivisia - saimmehan tehtyä sitseille tanssiesityksen ja 
kerättyä porukan yhteen! Vihdoin ainakin itsestä tuntuu, että Skil-
lassa on naisia ja naistoimintaa. Pidetään tämä ja keksitään jat-
kossakin kaikkea kivaa. Muistakaa myös Skillan puolesta pidetyt 
tyttöjen illat, joita tulee olemaan yksi nyt keväällä (20.3.) ja yksi 
syksyllä! Pyjamabileitäkin odotellessa. <3
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Sanni

Hei ja onnea,

Myös miehille haluaisin jakaa näin kevään kunniaksi somia sa-
noja. Jos ei lasketa paria ilkeilyä, tuolin vetämistä pepun alta, 
naisenalistuskommentteja ja muita pikkujuttuja, olette olleet oi-
keastaan aika söpöjä. Osaatte kaikki tehdä naisen iloiseksi halu-
tessanne, ja ennen kaikkea olette omia itsejänne tilanteessa kuin 
tilanteessa. Herrasmiehiäkin olen tavannut.

Koska saan, voisin huudella myös fukseille ja fuksinmielisille. 
WAPPU TULEE. Älkää missatko sitä, se on paljon enemmän kuin 
suurimmissa unelmissannekaan osaatte toivoa. Etsikää wappu-
heilat, myykää Tamppia, jäynätkää, rakentakaa härweli, ottakaa 
välillä virvoke nassuun ja kerätkää Emäteemu 2012. Tapahtumis-
sa käyminen ei estä ohjelmoinnista läpipääsyä, minäkin selvisin! 
Kaikessa kannattaa olla mukana, koska fuksiwappua ei voita mi-
kään. Ennen kaikkea wappu tekee juuri Teidän vuosikurssistanne 
yhtenäisen, ja tajuatte, kuinka ihanaa elämä oikein onkaan.

Odotellessa sitä, että ruoho vihertää, Tupsulassa konsertoidaan, 
etunurtsi ei nuku hetkeäkään ja omatkin unet rajoittuvat klo 15:n 
päiväuniin voikin iloisin(?) mielin vielä syventyä opintoihin. 
Hyvää kevättä kaikille!
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I’m da Baws, and I tell ya..

Huh huh, mikä alku vuodelle. Hengähtämisvaraa ei juuri ole 
ollut ja sitä ankeampaa onkin maata par’aikaa pahan flunssan 
kourissa. Parempaakin tekemistä olisi. Tällekin palstalle oli tar-
koitus kehittää jotain todellisempaa sisältöä, mutta eipä nyt eh-
tinyt, joten mennään vanhalla kaavalla.

Heti alkuvuodesta raati nuiji päätöksen, joka teki kokousten 
pöytäkirjojen päätöskohdista julkista tietoa, tosin sillä erotuk-
sella, että yllätyksellisinä pidettävät päätökset jätetään julkai-
sematta. Päätöksiämme voitte käydä ihailemassa sekä killan 
virallisella ilmoitustaululla että killan nettisivuilla. Mikäli niistä 
löytyy jotain kyseenalaistamista, niin tule ihmeessä raadin ky-
selytunnille, kunhan se kevään mittaan järjestetään. Raadin on 
toki kyettävä perustelemaan päätöksensä.

Saimme myös alkuvuodesta valittua itsellemme liudan toimi-
henkilöitä avustamaan päivittäisessä toiminnassamme. Kaiken 
kaikkiaan raatiin ja toimihenkilöihin lukeutuu nyt 27 henkilöä, 
melko iso porukka siis. Toimihenkilövalinnoissa pj-hommien tä-
hän mennessä ainut huono puolikin on tullut esiin, kun joutui 
sanomaan kiinnostuneille, hyville toimarihakijoille ei.
Suunnitteluillassa tehtiin linjauksia killan tulevalle ulkoasulle, 

ja tosi upealtahan se kuulostaa ainakin paperilla. Suunnitelmia 
aletaan pistämään täytäntöön heti, kun pahin koulurumba hel-
littää itse kunkin kohdalla. Ensi alkuun saanemme tapahtuma-
tussitaulut killan seinälle, joissa tiedotetaan kaikista ajankohtai-
sista TTY:n tapahtumista.
44-vuotiasta Sähkökiltaakin ehdittiin juhlia niin virallisena syn-

tymäpäivänä 8.2. kahvittelujen muodossa emäntämme leipo-
mien herkkujen kera kuin 4.2. järjestettyjen vuosijuhlasitsien 
muodossa. Vaikka muistikuvat moneltakin osalta iltaa ovat 
hieman hataria, niin ainakaan itselläni ei ole ikinä ollut yhtä ki-
vaa vuosijuhlasitseillä kuin mitä siellä oli. Valtavat kiitokset siitä 
vastuutaholle ja kaikille juhlavieraille, jotka tekivät juhlista niin 
kivat. Erityiskiitos Skillan tytöille bonusohjelmasta!

Raittiista pakkassäästäkin on päästy nauttimaan killan kyykkäkar-
sinnan muodossa. Voiton vei Skillan fukseista koostuva joukkue, 
liekö harjoitelleet kyykkäliigassa tai jotain? Ulkoilemaan päästiin 
myös TTY-viikolla, kun Skillan jäsenistö kävi veistelemässä meil-
le hienon ehdokkaan lumiveistoskilpailuun. Kyllähän se näin on, 
että jos kyykkäsetin toteutuksen huolella miettii, niin kelkkahan 
siitä tulee.  Upea se joka tapauksessa on ja epäilen vähintään so-
pupeliä jos se ei voita.

Entä mitä kaikkea Skillan puolesta on kevään mittaan vielä tu-
lossa? Hauskuushan ei tähän lopu, vaan kevään mittaan viihdy-
tään tapahtumissa kuten tyttöjen ilta, poikien ilta, teemasitsit, 
laulusauna, Keskiasteen Välitutkinto, KumipelausISO , kumisitsit 
ja Pimp My Grill. Lisäksi muutama tapahtuma on suunnittelu-
asteella. Pysykää siis kuulolla ja tulkaa viihtymään! Pakko pitää 
sen verran oma lehmäkin ojassa että käytän tilaisuuden hyväksi 
ja kehotan kaikkia osallistumaan kyykkäliigan finaalipäivään ja 
päätösbileisiin!
- J-P

Oikaisu

Lehden 4/2011 päätoimitta-
jan lihakset olivat vahingossa 
vaihtuneet. Myös käsikarvoitus 
oli lisääntynyt. Pahoittelemme 
virhettä.

Kuva lehdessä 4/2011 Kuva otettu joulun 
alla 2011 3



L
Sähkökilta on ottanut selvää, 

että pieneen (halkaisija 
1,25 m) kumiuima-altaaseen 
mahtuu 4 ihmistä ja ainakin 

8 sähköteekkaria.

U
Sähkökilta ylpeänä ilmoittaa 
siirtyneensä jii-peenismin 
aikakaudelle. 

Vielä varoituksen sana, hyvät 
kiltalaiset: vääräuskoiset ja 
he, jotka kehtaavat epäai-
dosti J-P:n valtaa riemuita, 
tulevat viettämään loppu-
opintonsa TTY:n kylmimmäs-
sä, pimeimmässä ja saastai-
simmassa onkalossa.

Kauan eläköön J-P!

#
Skillan synttärikahveilla 8.2. tapahtui kurjia. Tiikeri-

muffinssit loppuivat kesken. Leivonnan suorittaneet 
Skillan emäntä ja pahainen päätoimittaja-apulainen 

pahoittelevat tapahtunutta. Tässä kuitenkin edes 
kuvallista nautintoa niille, jotka jäivät ilman! Tallaisia 

ne olisivat olleet. :)

  Kuva lähteestä http://www.sunnuntai.com/mix/reseptit/61.html

i
Pistä kalenteriisi!

Tässä ei kaikki, mutta ne mitkä pt 
huomasi, joten silmät ja korvat auki!

n = Fuksit huomio, tämä on erityisesti teille.
Osallistukaa silti kaikkiin! Etenkin Wappuna.

 
16.3. INTO:n 5-vuotisjuhlat

17.3. Man@gerin 12-vuotissitsit
20.3. Skillan tyttöjenilta

       n 22.3. Fuksiolympialaiset ja -väittely
        22.3. Sätkyn rankka Tampereelle

        24.3. Indecsin 26-vuotisjuhlat
        28.3. Teekkarispeksi

n 28.3. Skillan ja KORK:n laulusauna
29.3. Otaniemen SIK:n excu Tampereelle

29.3. Shitsit @ Zip
29.3. Arkkarien ujosauna

n 30.3. Fuksisitsit
31.3. MIK:n 19-vuotisjuhlat

4.4. Armatuurin excu Tampereelle
4.4. Ei tipu -bileet

12.4. Keskiasteen välitutkinto
14.4. TiTen 21-vuotisjuhlat
23.4. KumipelausISO

26.4. Pimp My Grill
28.4. Kumisitsit

Y
”Päivänä jonain, kuka ties,

En minäkään ole poikamies.
Ei voi olla vika, ei harha, ei erhe,

Jos nallella tällä on pikkuinen perhe.”
-Uppo-Nalle-

”Olet nuori ja minä rakastan vain sinua.
Vanhenet, ja minä vain rakastan sinua.

Olet vanha ja vain minä rakastan sinua.”

Sähkökilta toivottaa runsain mitoin onnea 
yhteen muuttaville 

Nellille ja Juusolle

sekä

Artulle ja Annalle!

Uusi Kiltauutiset-sivu kertoo sinulle kaiken, mitä killan ja jäsenistön toiminnasta on tällä hetkellä tarpeellista 
tietää. Kuvat yrittävät edes etäisesti liittyä aihepiiriin. Aina ei onnistu. Parannusehdotuksia, uutisia ja uutiskuvia 
saa lähettää osoitteeseen tiedotus@skilta.fi. Huomaa etenkin i:llä merkitty palsta -  se kertoo tärkeimmät tulevat 
tapahtumat!

U
Fuksit ja muut opintojen suuntaa etsivät huomio: 
laitoskierroksia on vielä ainakin 21.3. ELE- ja SET-
laitoksille.

T
Helmikuisen SuperGOOM-risteilyni 
tunnelmaa nostatti kohtaaminen 
Jepen kanssa. Big Brotheriin viime 
kaudella pyynnöstä muuttanut 
Oskar on kuitenkin kuuluisampi 
pornotähden urastaan Jeppenä. 
Jeppe biletti GOOMilla jo neljättä 
kertaa ja kertoi kiireettömästi 
urastaan pornon ja virtauslaskelmien 
parissa. Kiinnostuneena kyselin myös
koneteekkarin urasta oikeissa töissä. 
Hän on opiskelee yhä Aalto-yliopis-
tossa polttomoottoritekniikkaa. Jeppe 
ei suuremmin leveillyt pornotähden 
ansiotuloilla, mutta suositteli lämpi-
mästi Best of Jeppe kakkosta.

n:nen vuoden sähköteekkari

Kiltauutiset +
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Sähkökillan raati
ja toimihenkilöt 2012

Raati
Puheenjohtaja, Jussi-Pekka Teini

Moikka, olen J-P, Kristiinankaupungista koitoisin oleva neljännen vuoden teekkari. Herran vuonna 2012 vastaan kil-
lan puheenjohtajuudesta, eli käytännössä valvon muiden tekemisiä ja pidän huolen siitä, että toimimme sääntöjen, 
lakien, ja toimintasuunnitelman asettamien reunaehtojen mukaisesti. Vapaa-aikani kulutan pääasiassa monipuo-
lisen urheilun, koulutuspolitiikan ja aktiivisen teekkarielämän parissa. Tämän vuoden uutuutena olen myös lakto-
ovovege. 

Rahastonhoitaja, Kaisa Pylkkänen

Heissan! Olen Kaisa, 3. vuoden sähköteekkari, ja toimin tänä vuonna Skillan rahastonhoitajana. Rahiksena hoidan 
siis killan raha-asioita ja teen kirjanpitoa sekä kaikenlaista muuta jännää. Vapaa-aika kuluu kiltahommien ohella 
kaikenlaisissa tapahtumissa pyörimiseen, kyykkäämiseen, lumilautailuun, reissailuun ja (turhan harvoin) urheiluun. 
Jos on jotain kysyttävää ihan mistä vaan tai vaikka ei olisikaan niin tulkaa vaan rohkeasti juttelemaan.  :)

Sihteeri, Laura Pitkäaho

Heippa, olen Laura ja toimin vuoden 2012 maailmanloppuun asti Skillan näpsäkkänä sihteerikkönä. Kirjoitan raadin 
kokousten pöytäkirjat ja tulostan niiden pohjalta päätöskohdat teidän tutkittavaksenne killan ilmoitustaululle. Pidän 
silmälaseista, tiukoista hameista ja verkkosukkahousuista. Lempileffani on Secretary (eritysesti ne piiskauskohtauk-
set). 

Fuksikapteeni, Juha Toivonen

Moi mä oon Juffe, 2.vsk ja kotipaikkakunta on Riihimäki. Raadissa vastuualueeni on tottakai tärkein, mahtavin ja rie-
mukkain pesti eli fuksikapteenin toimi. Järjestän yhdessä sähköpaimen Rikhardin kanssa fukseille ohjelmaa ja pide-
tään yhessä huolta, että meiän fukseilla on kaikki tarvittava kunnossa ja ennenkaikkea ikimuistoinen fuksivuosi,jonka 
avulla pääsee tutustumaan teekkarielämään. Olen kebabin ystävä ja mielestäni Fernet-Branca on hyvänmakuinen 
nautintoaine. Vääräuskoiset hävetköön.

Yritysvastaava, Markus Ovaskainen

Hei! Nimeni on Markus Ovaskainen, myös Markkeliksi haukuttu, ja olen Sähkökillan tuore yritysvastaava vuodelle 
2012. Olen päävastuussa sähkökillan yrityssuhteista, excursioista ja kaikenlaisesta mainosmyynnistä. Olen alkujani 
porilainen, mutta nykyään yritän mieluummin profiloitua tamperelaiseksi - siinä uskottavasti onnistumatta. Vapaa-
ajallani tykkään harrastaa lenkkeilyä ja kiinalaista turpaanvetoa sekä edustaa kaikissa hassuissa pirskeissä. Tulkaa-
han kertomaan toivomistanne excursiokohteista! 

Sähkökillan raati 2012 on valinnut avukseen läjäpäin upeita, uljaita ja ah niin ihania toimihenkilöitä. Nyt on aika antaa kunkin kil-
tatoimijan kertoa, kuka on, mistä on, kuuluuko kinkku juuston alle vai päälle, käyttääkö haalarien alla tykkejä vai tangoja – ja ennen 
kaikkea, mitä juuri Hän tekee, jotta Sinun elämäsi Sähkökillassa olisi onnellisempaa, kivuttomampaa ja täydellisempää!

Rakkaat jäsenet. Jos Skilta ahdistaa, kyykkäsetti on hukassa, et löydä kurssillesi opintomateriaalia ja koko 
maailma potkii muutenkin päähän, älä jää vessan nurkkaan itkua tuhertamaan. He yrittävät kaikkensa pe-
lastaakseen Sinut kaikelta pahalta, mitä julma maailma voi eteesi tuoda.
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Sähkökillan raati ja toimihenkilöt 2012

Opintomestari, Hannu Reponen

Moi! Etunimi Hannu sukunimi Reponen. Herra J:n vuonna 2012 saan kunnian toimia Skillan opintomestarina. Vas-
tuualueina opiskelijoiden kurssisuoriutuminen eli opintomateriaali, ja killan kopiokoneen ylläpito. Esittely jääköön 
lyhyeksi koska nyt täytyy rientää Tommin siskon kaa skeittaa Bommarin rampille. Kuitenkin jos missään edellämaini-
tuissa esiintyy jonkinsortin ongelmia tai ei ongelmia lainkaan niin minulle voi aina tulla juttelemaan. Opetan vaikka 
sitten sen frontside ollien. 

Tiedotusvastaava, Erkka Martikainen

Moi, kultsipuppelit! Olen Erkka, vauvankasvoinen söpöliini Joensuusta. Ahkeran tieteenharjoittamisen ohessa toi-
min Skillan raadissa tiedotusvastaavana jo toista vuotta putkeen, eli promoan Skillan tapahtumia, ylläpidän netti-
sivuja ja olen vastuussa kiltamme visuaalisesta annista. Tämän kaiken teen tietysti loistavien avustajieni eli Jarin ja 
Sannin avustuksella. Vapaa-ajalla harrastan elopainonnostoa.

Kiltamestari, Joonas Koski

Heps! Olen Joonas, kolmannen vuoden sähköteekkari savonmualta. Kuluva vuosi on toinen vuoteni kiltatoiminnas-
sa. Tomenkuvaani kuuluu uuden irtaimiston hankkiminen ja vanhan poisheittäminen, sekä yleisen viihtyisyyden 
ylläpitäminen kiltahuoneella. Hankin myös aina niin iki-ihania haalarimerkkejä killan myyntivalikoimaan. Vapaa-
ajalla tykkään makoilla ja viettää laatuaikaa.

Emäntä, Maija Laine

Hei! Mä oon Maija, toisen vuoden opiskelija Loilandiasta, Biisonien ja Hurrikaanien Maasta. Toimin Skillassa (e)män-
tänä ja hoitelen tapahtumiin ja kaappiin purtavaa. Jos parannusehdotuksia löytyy tai ihan muuten vaan höpötyttää, 
saa tulla juttelemaan.

Isäntä, Eemeli Juurikka

Morjesta pöytään, olen Eemeli, Sähkökillan isäntä maailmanlopun vuonna 2012. Toimenkuvanani on siis huolehtia 
skillan virvokkeista, sekä laadukkaiden tapahtumien järjestämisestä. Kotoisin olen keskeltä eksoottista ei mitään, 
Kuhmoisista ja harrastuksiini kuuluu koti-iltaisin musiikki, kesäisin metsästys ja kalastus, sekä aamuisin pitkään 
nukkuminen. Jos tulee asiaa virvokkeista tai ihan muuten vaan, niin törmäillään killassa, tapahtumissa tai vähintään 
irkissä!

KV-vastaava, Heidi Uimonen

Tja alla mina kära! Ich bin Haidi ja oon Skillan kv-vastaava nyt toista puolta vuotta. Tiedotan Skillan english-speaking 
jäsenistöä meidän palveluista ja tapahtumista ja koitan innostaa niitä mukaan toimintaan. Me gusta bailar y я 
шумливaя кошка. 

Tiedotusassistentti, Jari Suikkola

Heipähei! Oon Jari, Kannuksen keisarikunnasta kotoisin oleva 3. vuoden sähköteekkari. Harrastan vapaa-ajallani kai-
kenlaista mitä voi tehdä kavereiden kanssa yhdessä, esimerkiksi frisbeegolffia (ollappa jo kesä!). Toimin viime vuoden 
Skillassa yritystoimarina, ja jatkan puljussa hommia vuoden 2012 ajan tiedotusassistenttin roolissa. Tämä tarkoittaa 
sitä, että toimin tiedotusvastaavan oikeana kätenä, eli lähinnä taiteilen upeita tapahtumamainoksia koristamaan yli-
opistomme ilmoitustauluja. Tulen pitämään jäsenistöä ajan tasalla, mikäli Erkka ei tähän esimerkiksi kiireiltään ehdi, 
ja miksenpä muulloinkin. On myös olemassa pieni mahdollisuus, että käsieni jälkeä voi tulevista Sähkösanomista 
löytyä... 

Toimarit
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Sähkökillan raati ja toimihenkilöt 2012

Päätoimittaja, Sanni Aumala

Heissutarallaa. Olen kaksikymppinen tamperelaisneiti nimeltäni Sanni. Tänä vuonna vaikutan tiedotussektorilla 
Sähkösanomien päätoimittajana. Oikeasti aikani käytän kaikenlaiseen naiseiluun, kuten jumppiin ja leipomiseen. 
Parasta on se, että näinkin vanhana kuin minä saa pukea oman Ken-barbinsa. <3

Renkipoika, Mika Laatikainen

Moro, se on Laatikaisen Mika tässä. Viime syksynä kulkeuduin TTY:lle Jämsästä, tuolta maailman keskipisteestä. 
Olen kevään renkipoika, Eemeli-isännän oikea käsipuoli, elikkä pidän huolta virvokkeista killassa ja sen ulkopuolella. 
Välillä testaan myös ettei erä ole pilaantunutta. Tapahtumissakin meikäläisen voi nähdä, hommissa tai “hommissa”. 
Sulaispa jo lumet. 

Piikalikka, Matias Huhdanmäki

Skillan piikalikka eli emännän orja ja isännän unelma. Tykkään puuhailusta. Puuhamaa onkin paras paikka, Puuha-
maa on iloinen. Minullakin on hellä paikka, ja siellä voit sä viettää vaikka, ihan päivän jokaisen. Sellainen on Matias. 
Muille Matias haluaa kertoa esittelyllään, että yksi (1) lause ei riitä esittelyksi. Matiaksen tehtäviin  emännän apuna 
kuuluu mm. kaupassakäynti, killan siistiminen ja nakkeilu tapahtumissa.

Puuhapete, Antti Ryynänen

Hola! Puolitoista vuotta olen hervannassa aikaani vietellyt ja tänä vuonna toimin skillan puuhapetenä. Jos en olisi 
TTY:llä, olisin varmaan ruutipuolella amiksessa, joten amistaidot on hallussa. Puuhaan aina mitä hallituksen tai 
kiltamestarin mieleen juolahtaa. Tänä vuonna rojektina tiivistettynä koko kiltahuone. Vapaa-ajalla kokeilen kovasti 
urheilla ja vielä siinä sivussa opiskella. Joskus voi myös erittäin rauhallisesti juhlia.

TEK- ja alumniyhdyshenkilö, Pia Humalajoki

Morjes! Olen neljännen vuoden sähköläinen ja Skillassa olen tehnyt vähän sitä sun tätä fuksivuodestani lähtien. 
Tänä vuonna tehtävänäni on olla killan yhteyshenkilönä alumneihin sekä TEKiin. Pidän huolen, etteivät valmistuneet 
aivan unohda Skiltaa ja että jäsenistö tietää TEKin tarjoamista palveluista ja eduista. Koululla pyörin muutenkin 
monessa mukana, kotona käyn silloin tällöin nukkumassa. 

Prujuapu, Heikki Tulomäki

Moi! Oon Heikki, ensimmäisen vuoden skiltalainen  ja oon kotosin Jyväskylästä. Harrastuksiin kuuluu kilpapur-
jehdus ja trumpetin soitto. Skillassa oon prujuapu eli opintomestarin apulainen. Tehtäviini kuuluu tenttiarkiston 
hoitaminen, prujujen tulostaminen ja kopiokoneeseen liittyvät asiat.

Sähköpaimen, Riku Rainio

Hei, olen Riku. Toimin Sähköpaimenena, eli olen fuksikapteenin oikea käsi. Puuhailen yhdessä juffen kanssa kaikkea 
kivaa sähkön fuksien päänmenoksi. Ja muiden kiltojen fuksivastaavien kanssa yhteistä hubaa koko koulun fukseille.  
Olen semmonen semikomea tamperelaismies.
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Mikroguru, Teemu Varsamäki

Terve, olen viidennen vuoden sähköteekkari, eli kiltahuoneen sohvia olen täällä jo tovin ehtinyt kuluttaa. Skillan 
toiminnassa olen ollut mukana lähes yhtä pitkään, ja tänä vuonna tittelini on mikroguru. Tehtäväni on siis säätää 
Skillan atk-laitteistoa vireeseen.

Kolikonkiillottaja, Taru Suonurmi

Sama mutta vanhempi ja inasen ikäkriisisempi Taru täällä hei. Tänä vuonna kiillotan kolikkoja vanhojen Aku Ankko-
jen kunniaksi. Tuhansien vuosien varrella olen todennut että Skillan lisäksi parasta on tanssi ja lumi ja facebook ja 
assembly ja meri.

Yritystoimari, Tuomas Luukko
 
Morjens! Olen Tuomas ja paljasjalkainen Tamperelainen. Tällä hetkellä olen fuksi, keväällä jo varmaankin jotain 
muuta. Toiminimike on yritystoimari, käytännössä järkkäilen excuja ja auttelen yritysvastaavaa tämän lisäksi yritys-
yhteistyön parissa. Olen harrastanut uintia aikanaan kuusi vuotta, nykyään vapaa-aikani täyttää opiskelijaelämä, 
laskettelu sekä sulkapallo, mitä pelaan rankingissa! Kevään TTHP:n laskettelureissua odottellessa! 

Kulttüüürihomo, Mikko Eronen

Hei naiset! Olen Mikko Eronen ja tänä vuonna toimin kiltamme külttüüüriHOMOna. Aiemmat vuodet killan toimin-
nassa ovat olleet erittäin maittavia ja ajattelin tällä kertaa kohdistaa osaamiseni hieman uusille urille. Isoimpana 
vastuualueena minulle ilmaantui kiltamme 45-vuotisjuhlien järjestäminen, lisäksi olen luvannut antaa parisuhde-
vinkkejä sekä toimia naisten auttavana puhelimena sekä muunlaisena tukihenkilönä. Lisäksi hoidan jäsenistöllem-
me mahdollisesti kollektiivilipputilauksia teattereihin, oopperoihin sekä reissuja erilaisille messuille, tästä siis tittelini 
kulttuuri-osuus. Muutenhan olisin ihan vain HOMO. Hervannan ytimeen eli Tieteentorneille muutin kotikotisatamas-
tani Kotkasta. Minuun kannattaa olla yhteydessä jos on ideoita vuosijuhliin tai johonkin kulttuuriin laskettavassa 
asiassa. Lisäksi naiset saavat olla yhteydessä parisuhdeasioiden tiimoilta ja oikeastaan ihan muutenkin. Harrastuk-
sistani voisin mainita kuviokellunnan ja ratsastuksen. Myös uusia treenikavereita haeskelen kaiken aikaa joten älä 
pelkää ohi mennessäsi nykiä hihasta!

Lukkari, Sampo Turunen

Morjensta pöytään. Nimi on Sampo Turunen, 3. vuoden tieteenharjoittaja alunperin kotoisin Sodankylän karusta 
erämaasta. Fuksikapteenin virasta eläköityneenä on minulle suotu lukkarin arvonimi pitämään minut poissa pa-
hanteosta. Lukkari huolehtii killan yleisestä laulutaidosta, jäsenistön laulattamisesta niin saunassa kuin muuallakin, 
laululäystäkkeiden teosta ja muista laulu-alkuisista sanoista. Väitän osaavani Rasputtimesta lauluja, joita ette ole 
ikinä kuulleetkaan, saa tulla kysymään! Muistakaa, että nuotin vieressä on aina tilaa. 

Liikuntavastaava, Kaisa Lylynperä

Moikka! Nimeni on Kaisa ja olen toisen vuoden sähköteekkari. Olen vuoden 2012 Skillan liikuntavastaava eli 
tehtävänäni on siis järjestellä liikuntatapahtumia ja saada Skillan jäsenet liikkumaan. Itse liikun eniten hiihdon ja 
suunnistuksen parissa, mutta minut voi joskus jopa bongata Skillan sählyvuorolta! Saa tulla juttelemaan kaikesta, 
mitä mieleen tulee.
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Sitsiemäntä, Katariina Tuohimäki

Kata tässä hola! Olen parikymppinen (plus yks), EP:läinen, toisen vuoden sähköinen teekkari. Yhdessä arvon sitsi-
isäntämme kanssa hallitsemme bailaamisesta niin perinteiset valssit kuin kunnon ilmakitarafiilistelyt. Osaamme 
myös juoda ja tilata juomaa. Näissä ominaisuuksissa päädyimme järjestämään Skillan vuosijuhlia. Vaikkei 80 hengen 
sitsit aivan pelkällä käsien heiluttelulla järjesty, on päätöksienteko ja vallankäyttö pääasiassa hauskaa, muah! Toivot-
tovasti nautitte kättemme töistä. 

Sitsi-isäntä, Niko Liimatainen

Morjens! Olen Niko ja toimin tänä keväänä Skillan Sitsi-isäntänä. Olen toisen vuoden sähköteekkari. Kotoisin olen 
Keski-Suomen sydämestä Äänekoskelta. Toimenkuvaani kuuluu/kuului Skillan hulpeiden Rock’n Roll-henkisten 
44-vuosijuhlien järjestäminen yhdessä sitsiemännän kanssa. Vapaa-aikani käytän opiskelijaelämän lisäksi kiipeillen 
ja lumilautaillen.

Kiltakummi, Mikko Jaatinen

Hei! Olen Jaati, 5. vuoden TiTeläinen. Yo-kunnan hallituksessa vastuualueinani ovat vapaaehtoiset ja järjestöt. Skillan 
toimintaa seuraan kiltakummin roolissa, eli katselen, että raati pysyy ruodussa.
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Jääkaappirunoutta 
 Huomatkaa tunteen palo.

 Kuka väittikään, etteivät teknillisen alan opis-
 kelijat osaa olla luovia?

Liskotohtori
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Kun liskot kiusaavat, liskotohtori auttaa! Ota liskotohtoriin yhteys 
tiedotus@skilta.fi, tai jätä kysymyksesi Skillan palautepostilaatikkoon!

Hei liskotohtori. Ne tulee aina kiusaamaan minua. Viimeksikin näin lentäviä poroja ja suolistuksen. Auta!!!!!
- Nykänen

Liskotohtori: Keskity ennaltaehkäisyyn. Älä juo ja ole kiltisti. Esiaviollinen seksi pahentaa tilannetta, samoin muut riettaudet. 
Toisaalta, jos on erittäin tuhma, liskotkin säikähtävät. Matemaattisten ongelmien ratkaisu on tehokas lääke liskojen ehkäise-
miseksi! Haittavaikutuksena saattaa ilmetä sosiaalisen elämän vähentymistä.

Oon ryyppäillyjjo 5 pv putkeen. Miks ei oo tullu liskoja?

Liskotohtori: Ongelma on seksuaalinen. Kyllä naisetkin katoavat silloin kun niitä eniten haluaa.












Toisinajattelijan palsta

Presidentinvaalit

Presidentinvaalit on saatu onnellisesti päätökseen, voidaan hie-
man arvioida vaalien lopputulosta ja 
ehdokkaisen suoriutumista.

Kuten kaikki ovat jo kuusi vuotta tienneet, Sauli Niinistö voitti 
vaalit. Tämä ei varmaan kenellekään ollut mikään yllätys, sen ver-
ran vahvaa hehkutus lehdistössä on Salesta ollut viimeiset kuusi 
vuotta. Toisaalta tuloksen olisi odottanut olevan täysi tasapeli 
kaikkien ehdokkaiden osalta, sillä jokainen heistä muisti auliaasti 
kiittää kannattajiaan sanoilla “meillä on ollut aivan upea kampan-
ja”. En sanoisi hyväksi kampanjaksi parin prosentin ääniosuutta.

Mainittava tekijä lienee myöskin se, että vaaleissa oli ehdolla kol-
me Paavoa, joista yksikään ei päässyt toiselle kierrokselle. Ehkä 
heidän olisi pitänyt yhdistää voimansa. Mikä olisikaan suositu-
mpaa kuin kommunistinen, kiero, teflonista tehty kaunainen van-
ha mulkku, josta huokuu ylitseampuva keltaisen nesteen päähän 
nouseminen.

Reinot ja Crocsit julkisesti esiinnyttäessä

Oikeissa mielipiteissä™ on monesti käsitelty pukeutumista, eikä 
tämäkään kirjoitus tee poikkeusta.

Mikä saa ihmisen laittamaan jalkaan Reinot yleiselle paikalle, ja 
kuvittelemaan, että ne ovat mitään muuta kuin typerän näköi-
set. Ne ovat helvetin aamutossut, eivätkä kengät. Kengät. Tossut. 
Opettele ero. Tuskin kukaan pukeutuu kiiltonahkakenkiin koton-
aan, joten miksi laittaa jalkaan Reinot ulos mentäessä.

Crocseihin pätee sama kuin Reinoihin sillä erotuksella, että Crocsit 
tekevät käyttäjästään vielä noin sata kertaa typerämmän näköis-
en. Spesiaalimaininta menkööt henkilöille, jotka ovat hankki-
neet karvavuorella varustettuja Crocseja. Olette juuri voittaneet 
“näytän idiootilta julkisesti”  -kisan ykköspaikan. Palkintona on 
betonista valetut kengät ja kävelyretki heikoille jäille.

Oikeat mielipiteet™
Perseelleen tehdyt uudistukset

Luin taannoin uutisen, jonka mukaan poliisin kerrotaan siirtyvän 
käyttämään järjestelmää, jossa kaikki tiedot ovat samassa paik-
kaa. Arvatkaapa kuka tämän järjestelmän toimittaa. No firmo-
jen nimeä ei varmaan tarvitse mainita kun mainitsee että samat 
tahot ovat vastuussa VR:n mainiosta lippu-uudistuksesta. Mitä 
riemuidiotismia parhaimmillaan. Täysin toimiva järjestelmä piti 
uusia ja tuoda tilalle surkeasti toimivat liput. Junien aikatauluissa 
kulkemista ei varmaan kukaan odottanutkaan “syksyn lehdet”, 
“talven lumet”, “kevään roudat” ja “kesän helteet” -syiden takia, 
mutta onhan se tavallaan ironista, kun junaan ei saa edes lippua 
ostettua. Toivotaan, ettei Poliisin järjestelmäuudistus aiheuta sa-
manlaista palvelun laadun heikkenemistä mitä VR:n tapauksessa 
kävi, tai rikollisilla tulee olemaan tässä maassa mukavat oltavat.

Palstan sävy on ollut kautta aikain varsin negatiivisesti arvost-
eleva. Yritänkin seuraavassa keksiä jotain positiivista sanottavaa 
aiheesta kuin aiheesta.

..mutta eihän siitä mitään tule, en vain keksi mitään positiivista.

Osku
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Muista ehkäisy

Suoraan toisioonNaarastiikeri
Katseesi on kuuma kuin Saharan hiekka, poskillasi kajasta-
vat bordellien punaiset lyhdyt. Älä häpeä, Reino, kaikki ovat 
joskus ensimmäisellä matkallaan.

Tutisevat sormesi kulkeutuvat varovasti housujesi etumuk-
selle. Äärimmilleen paisunut parrusi haluaa nopeasti va-
pauteen. Näen, kuinka halu sykkii suonissasi tuoden lähes 
tuskaisen ilmeen pöhöttyneille kasvoillesi. Olet kiihottava 
himosi pauloissa.

Kyykistyn eteesi ja näen, kuinka katseesi hivelee yhteen 
puristuneita, terhakoita rintojani, joiden nännit nöpöttä-
vät mustaa pitsiä vasten. Voin melkein koskettaa kiihkoasi. 
Kasvoilleni nousee hymy, joka lupaa sinulle kaiken, mitä olet 
koskaan uskaltanut toivoa.

Päästät vaimean urahduksen, kun käteni asettuvat valtikkasi 
ympärille ja hierovat sitä pehmeästi ja hitaasti. Punaiset huu-
leni painautuvat varttasi vasten ja suutelevat sitä. Enempää 
en uskalla, tiedän ettet kestäisi sitä.

Olet odottanut tätä 28 vuotta – niin minulle kerroit. Koko var-
talosi huutaa, ettet halua odottaa enää. Nousen rauhallisesti 
korkeudellesi ja painan kiinteän vartaloni sinua vasten. ”Ota 
minut”, kuiskaan vietellen ja saan hengityksesi tihenemään. 
Annan sinulle aikaa, ja hetken kuluttua tunnenkin suuren 
kätesi haparoivan timmiä takapuoltani. Nostan vain juuri ja 
juuri peppuni peittäneen hameeni kätesi alta, ja uusi urah-
dus kertoo sinun olevan uusissa ulottuvuuksissa.

Johdatan sinut sänkyni luo, ja kumarrun siihen peppu 
pystyssä niin, että enää mikään ei jää arvailujen varaan. Näet 
kostean, houkuttelevan pyhättöni, joka suorastaan anelee 
viisariasi sisäänsä. ”Reino”, äännähdän kiimaisena ja pyöritän 
lanteitani. Et kestä enää. Kaikki varovaisuutesi on hetkessä 
poissa, ja jäljellä on vain pakonomainen omistamisen tarve. 
Himon soikasemana, tutisten halusta tartut kaksin käsin 
lanteisiini ja survaiset sauvasi väkisin syvälle nautinnon 
syövereihin. Huudat tuntiessasi kaikkien patojen murtuvan ja 
tulvaveden peittäessä koko maailman alleen. Vuosia piilossa 
pitämäsi halu on vihdoin vapaana ja juhlii ympäri huonetta 
antaen koko lähiön tietää, että piina on vihdoin ohi.

Sinulta menee puoli minuuttia toipua, minä olen vielä mi-
nuutinkin jälkeen sekaisin. Kun virkoan hämmästyksestäni, 
olet jo kadonnut sanaakaan sanomatta, poistunut kuin nor-
sut Afrikasta. Jätit vain sormiesi painaumat iholleni ja elämän 
nesteet valumaan reisilleni.

Voi Reino. Kaikki ovat joskus ensimmäisellä matkallaan. En 
vain osannut aavistaa, että rantautuisit neitsytmatkallasi 
pohjoisempaan satamaan.

Kondomi on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa sekä 
raskaudelta että sukupuolitaudeilta. Ethän halua HIViä 

etkä lapsia, ethän?

Varo raapimasta kondomia kynsilläsi. Ylimääräistä kit-
kaa tulee kuulemma myös välttää. Liukuvoide on hyvä 
apuväline, jos tuntuu, että kumi hiertää. En kuulemma 

voi tietää hiertääkö se. Tiedänpäs. 

Huomaa myös kondomin päiväys. Älä käytä vanhentu-
nutta kumia. Älä käytä kumia myöskään vanhentunei-
den henkilöiden kanssa. Tarkoittaen, älä ajaudu tilan-

teeseen, jossa tarvitset kumia.

Paras olla panematta jos on epävarma.

Kuva sivustolta http://yle.fi/alueet/keski-suomi/2011/06/turvaseksipartio_jakaa_reissukumeja_2635422.html
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Opintopisteet Peruspalkka (euroa/kk)

37,5 1910

75 1970

112,5 2060

150 2180

195 2310

240 2440

TEK-terveisiä

Rankan opiskelun ohessa on taas aika miettiä, miksi juuri sinä 
olet paras ja ansaitset haluamasi kesätyöpaikan. Pitäisi kehua 
itseään, mutta ei mennä liian kliseiseksi. Pitäisi olla virallinen, 
mutta silti samalla rento ja oma itsensä. Aina niin vaikeaa. 
Ennen kuin ehdit stressata tämän enempää, suunnista osoittee-
seen www.teekkarintyokirja.tek.fi ja selaa kyseinen opus läpi. 
Teekkarin Työkirjasta löydät vinkit niin CV:n päivittämiseen, 
vakuuttavan hakemuksen kirjoittamiseen kuin työhaastatte-
lusta selviämiseen. Vieläpä lisäksi enemmän mielenkiintoisia 
työpaikkoja kuin osasit toivoakaan. Yllättäen kaikki tuntuu jo 
helpommalta!

Kun vinkkien avulla olet saanut haastattelijasi vakuutettua, 
että sovit työhön kuin kyykkä teekkarin talveen, pyydä kun-
non palkkaa ja tee työsopimus. Opintopisteitäsi vastaavan 
TEKin palkkasuosituksen löydät alla olevasta taulukosta. ”Vain 
kesätöitäkin” varten on tehtävä työsopimus, jota lukiessa onkin 
jälleen Teekkarin Työkirjasta hyötyä. Tarkista sieltä, mitä kaikkea 
sopimuksesta pitikään löytyä ja mihin kiinnittää huomio. Jos 
työsopimuksessasi on jotain hämärää tai törmäät kesän aikana 
työpaikalla mihin tahansa ongelmiin, et ole yksin, vaan apu-
nasi on asiansa taatusti osaava TEKin lakimies. Tästä ja muista 
jäseneduista löydät lisää osoitteesta www.teekkari.fi.

Käytä TEKin palveluita hyväksesi ja nappaa itsellesi haluamasi kesätyö!
Onnea työnhakuun ja muistakaa kyykätä!

Huomaa tämä: Teekkarin työkirja on saatavilla myös paperiversiona Adeccon toimistolta!

Pia Humalajoki

Ps. Olen Skillan uusi 
TEK-kiltayhdyshen-
kilö. Jos mietit mitä 
vain TEKiin liittyvää 
asiaa, kysy rohkeasti 
kun törmätään, tai 
vaikka sähköpostilla 
etu.suku@tut.fi.

Lue Skillan TEK-yhdyshenkilön vinkit työnhakuun. 
Töitä tekemällä syöt ensi vuoden muutakin kuin makaronia!
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 Viski III:
 Haddington House

 Tuomio:

 Yleistä
 - Alkon halvin
 - Ruma pullo

 Maku
 - Viipyilevä, maku ei lähde millään
 - Pistää sanattomaksi
 - Mieleen tulee tärpätti, bensa, polttoöljy..
 - Kuin ratsastaisi villiaasilla
 - Vanhan juopon röyhtäys
 - Leivinjauheinen, suuvetinen

 Kenelle?
 - Keski-ikäisille miehille pokeripöydän
   äärelle kuubalaisen sikarin kaveriksi

 Loppuarvosana: b

 
 Viski II: 
 Jack Daniel’s

 Tuomio:

 Yleistä
 - Katu-uskottava pullo, tämän olen nähnyt 
   ennenkin!
 - Näyttää Pommacilta

Maku
 - Itkettävä, seassa on flirttiä
 - Tässä on testosteronia!
 - Limpparimainen
 - Teollinen ja pistävä, suorastaan kulmikas
 - Rupsakka
 - Pyrkyri

 Kenelle?
 - Rokkarin kuin rokkarin kaveri
 - Gertruden isi pitäisi tästä kun tulee 
   tanssimasta
 - Herrasmiehille illanviettoihin

 Loppuarvosana: bbb

 Viski I: 
 Black Label

Tuomio:

 Yleistä
 - 12-kesäinen
 - Alkossa yhtä ylemmällä hyllyllä kuin muut
   vertailuun osallistuvat viskit
 - Pakko olla hyvää

 Maku
 - Terhakka, uhkea
 - Kaksinainen
 - Haavistoinen, opportunistinen
 - Tuoksu on pullamainen
 - Toffee tai makusiirappi
 - Kukka ja mehiläiset

 Kenelle?
 - Teineille isukin baarikaapista kun sidukka on
   loppunut

 Loppuarvosana: bbb

a a a

Kuvausrekvisiittana Salen rypäleitä ja Helga Hintikka. 
Kuvat ovat lavastettuja.

Sähkösanomat vertailee
Viski. Juoma, jota vain miehistä miehisimmät uskaltavat kaataa kurkkuihinsa. Juoma, joka kaataa heikot ojaan ja polttaa kokematto-
mien sisuskalut. Kolme uhkarohkeaa ja vahvaa naista: Helga Hintikka, Gertrude Kugelson ja Ursula Ukkonen, kyseenalaistivat tämän 
kuuluisan juoman voiman ja järjestivät viskinhuuruisen saunaillan Cockhouse Kukkohovin tiloissa.

- Whiskey
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Mestarin asenteella
Toimitus kävi selvittämässä, kuinka Skillan kyykkäkarsintojen voittajat pärjäsivät, kun kentän toista puolta 

pelasivatkin parhaista parhaimmat ja innokkaimmista innokkaimmat.Tänä vuonna molemmat edustusjoukkueet, sekä fuksien 
karsinnan että yleisen karsinnan voittanut joukkue, olivat täyttä fuksienergiaa.

Vasemmalta: Antti Hildén, Matias Huhdanmäki, Mika Laatikainen sekä Maria Seitajärvi
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Toimitus: Moro, mikäs oot miehiäs?
Matti: Matti.

T: Onko isot monot?
Ma: Onhan ne. 47.

T: Minkälainen nainen viehättää?
Ma: Blondi. 

T: Pelaajarooli joukkueessa?
Ma: Olen avainhenkilö, kapteeni ja 
hengenluoja, joka myös pitää alku-
verryttelyt.

T: Mikä fiilis, onko hyvä meno?
Ma: Tunnelma on kiihkeä.

T: Päivän parhaat pisteet?
Ma: -12 puolikkaasta pelistä.

T: Kuinka joukkueenne lahjoo 
tuomarit?
Ma: Tuomari lahjotaan jallulla 
ja managerin (tai Man@gerin, 
toim. huom.) peeniksellä.

T: Onko kalasaalis ollut hyvä?
Ma: Ei oo tullut haukia.

T: Onnistumisen salaisuus?
Ma: Raaka voima ja vergi.

T: Jos voitatte koko roskan, 
muututteko miehinä?
Ma: Sitten alkaa opiskelu.

T: Miten voisin olla kuin Sinä?
Ma: Kasva 0,5 m.

Matti Uusipaasto, Skilta1

Matti ensimmäisestä edustusjoukkueesta tavoitettiin juuri ennen ensimmäistä jatkopeliä. Matilla oli iloista seuraa ja joku 
juomakin taisi olla nautittuna.

Mika Laatikainen, Skilta2

Toimitus kohtasi Mikan kesken toisen jatkopelin. Mika vaikutti olevan lajista varsin innoissaan. Mikan joukkue ja kannustus-
joukot elivät täysin sielun ja ruumiin voimin tasaväkisessä pelissä mukana.

Toimitus: Heipä hei, kuka olet?
Mika: Mikahan minä.

T: Kengännumero?
Mi: 40.

T: Millainen on unelmannaisesi?
Mi: Naisen tulisi olla ihana.

T: Mikä on paikkasi joukkueessa?
Mi: Olen kalastaja.

T: Tunnelma paikan päällä?
Mi: Suorastaan pelottava. Peli on 
tiukkaa.

T: Millä se tuomari saadaan omalle 
puolelle? 
Mi: Mintulla.

T: Minkälaiset pisteet olette 
onnistuneet pelaamaan?
Mi: Paras tulos on tähän men-
nessä ollut -36 koko pelistä.

T: Kuinkas nuo hauet?
Mi: Kaksi oon heittänyt. :(

T: Mikä takaa onnistumisen?
Mi: No se on se minttu.

T: Millaiseksi elämä muuttuu 
jos voitatte koko paskan?
Mi: Risaiseksi!

T: Kuinka  voisin olla yhtä hyvä 
kuin Sinä?
Mi: Juo enemmän sitä minttua.

Tuli aika antaa Matin poistua pelikentälle. Toimitus seurasi koko ensimmäisen jatkopelin ja hurrasi tiukan taistelun päättyessä 
niukkaan Skilta I:n voittoon!

Haastiksen jälkeen toimitus joutui poistumaan, ja harmikseen kuuli myöhemmin, että Skilta II:n taistelu oli päättynyt tappioon.
Molemmat edustusjoukkueet pelasivat kuitenkin kelpo peliä. Skilta1 sijoittui lopulta yleisen sarjan 17:nneksi, Skilta2 64:nneksi. 
Kyykkäliigan ja mintun sekä vergin ansiosta ensi vuonna ollaan varmasti jo 3 parhaan joukossa!

Vasemmalta: Simo Tiittanen, Matti Uusipaasto, Olli Janhunen sekä Ville Virta



Jussi-Pekka on lahjakas urheilija. Hän on omilla harjoitusmetodeil-
laan noussut maailman huipulle muun muassa nyrkkeilyssä, hiih-
dossa, pikaluistelussa sekä moottoripyöräilyssä. Tässä Jussi-Pekka 
juhlii voitokkuuttaan vuonna 2008.

Oli tiistai, 11. päivä elokuuta vuonna 1987. Jo keskiyöstä lähtien synkät, tummat pilvet olivat velloneet taivaalla. Ulkona tuuli ko-
vasti, rankkasade ropisi raivoisasti vasten ikkunoita ja salamat iskivät tärisyttäen tannerta. Täysi kaaos ja synkkyys hiipivät ihmisten 
sieluihin ja veivät viimeisiä elämänhaluja pois. Yhtäkkiä tapahtui jotain täysin sanoinkuvaamatonta. Sade, pilvet ja ukkonen loisti-
vat poissaolollaan. Sekunnin murto-osassa pimeys vaihtui valoksi ja harmaus väriloistoksi. Jussi-Pekka Teini oli tullut maailmaam-
me. Ihmiset menivät hölmistyneinä ikkunoidensa ääreen katsomaan taivaalle syttyneitä uusia tähtiä, jotka näkyivät koko päivän 
ajan kirkkaasti yhdessä hohdokkaiden ilon sateenkaarien kanssa. Lintujen iloisesti visertäessä kansa tiesi, että maailmaan olisi 
tuleva suuri muutos. Pohjois-Korean propagandaosasto kopioi röyhkeästi tämänkin faktan omiin nimiinsä – kyseinen valtio onkin 
olemassa vain, koska vaatimaton Jussi-Pekka sallii sen säälistä.

Kauan eläköön Puheenjohtaja

Jo nuorena poikana, tarkemmin sanoen kahden kuukauden 
ikäisenä, Jussi-Pekkaa alkoi hieman vituttaa kapitalismin jylläys 
maailmalla. Sen vuoksi suuri johtajamme napsautti sormiaan, ja 
tästä seurasi tapahtuma, josta historioitsijat puhuvat Mustana 
Maanantaina. Saman sormien napsautuksen seurauksena hip 
hop -musiikin kulta-aika alkoi maailmanlaajuisesti. Jussi-Pekka 
ei arvosta rahan ympärillä pyörivää maailmaa tipan tippaa 
nykyäänkään.

Alkuaikojen aktiivisuuden jälkeen johtajamme lopetti ju-
malalliset väliintulonsa. Syynä tähän on kertoman mukaan 
yksinkertaisesti nöyrä elämänasenne ja vaatimattomuus, sekä 
yhä enemmän sankarin työtä häiritsevät ihailijalaumat. Sopiva 
hiljaisuus löytyi Kristiinankaupungista, johon kukaan ei eksyi-
si vahingossakaan. Ala-asteella Jussi-Pekka oli luonnollisesti 
lahjakas kaikessa, olihan hän aikoinaan oppinut lukemaan ja 
laskemaan vain viikkoja ensimmäisten kävelyaskeliensa otta-
misen jälkeen. Varsinkin matematiikka oli Jussi-Pekan bravuuri: 
10-vuotiaana hän onnistui todistamaan sekä Riemannin hypo-
teesin että P=NP –ongelman, joiden ratkaisupaperit hän tosin 
vaatimattomasti poltti sytkärillä toivottaen muille yhtä paljon 
mukavia hetkiä, kuin hänelläkin oli niiden parissa ollut. 
Hieman vanhempana Jussi-Pekka alkoi käyttää päihteitä, koska 
hän ei ole mikään vitun nössö. Nuorena ja viriilinä 14-vuotiaa-
na Jussi-Pekka kulki kerran kesällä Kristiinankaupungin katuja 
pitkin tupakka huulessa. Kuulopuheiden perusteella hänen 
vetovoimansa oli niin julmetun suuri, että hämärän tapahtuma-
ketjun seurauksena Kristiinankaupungin syntyvyys kolminker-
taistui seuraavan vuoden keväällä. Viimeisimmän väestönlas-
kennan mukaan kaupungin lapsista noin puolet on Jussi-Pekan 
siittämiä. Toisen puoliskon äidit kun sattuivat olemaan häiritse-
vän rumia.

Toinen suorittu tarina Jussi-Pekasta kertoo hänen ensimmäi-
sestä baarireissustaan, jonka hän teki 18-vuotiaana. Eräässä 
Kristiinankaupungin ravintolassa oli kaupungille ominaisesti 
nurkkapöydässä istumassa muuan hevonen. Jussi-Pekalla ei 
ollut paljoa rahaa mukana, joten hän kysyi baarimikolta, saisiko 
hän ilmaisen juoman, jos saisi hevosen nauramaan. Baarimikko 
myöntyi, ja Jussi-Pekka kävi kuiskaamassa hevosen korvaan 
jotain. Pian hevonen hirnuikin jo hervottomasti, ja baarimik-
ko suu ammollaan ihmetellen heitti suurelle johtajallemme 
ison paukun KuJaa.* Sen tyhjennettyään Jussi-Pekka tarjoutui 
saamaan hevosen myös itkemään ilmaista juomaa vastaan. 
Baarimikko epäröiden suostui tähän, ja Jussi-Pekka pian kävikin 
taas hevosen nurkkauksessa pyörähtämässä. Sen seurauksena 
hevonen purskahti kyyneliin ja laukkasi ulos baarin ovista. Uut-
ta paukkua kaataessaan baarimikko kysyi Jussi-Pekalta, miten 
ihmeessä hän sai noin helposti toteutettua lupauksensa. Jussi-
Pekka vastasi tyynesti, että ensimmäisellä kuiskauksella hän 
kertoi omaavansa suuremman kullin kuin hevosella. Toisella 
kerralla hän näytti sen.
*http://www.youtube.com/watch?v=HsVnExzvsLg @ 2:58
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Jussi-Pekan kunniaksi on pystytetty patsaita ympäri maailman.

Näin Jussi-Pekka poseeraa palokunnan hyväntekeväisyyska-
lenterissa vuonna 2009. Syynä tähän on tietysti se, että aut-
tavaisena tunnettu Jussi-Pekka on ollut aktiivisesti mukana 
vapaaehtoisena palokuntalaisena.

Sähkötekniikan opinnot TTY:llä aloittaessaan Jussi-Pekka osoitti 
heti poikkeuksellista lahjakkuutta alalla. Hän muun muassa 
ratkaisi Piirianalyysi I:n opiskelun ohessa pallosalaman säh-
kömagneettisen teorian sekä löysi magneettisen monopolin. 
Näitä tietoja hän tosin pitää toistaiseksi vielä visusti itsellään 
tulevaa väitöskirjaansa varten. Pääaineenaanhan Jussi-Pekka 
lukee sähköfysiikkaa, joka ei todellakaan ole mikään heikkojen 
ja tyhmien valinta.

Kun Jussi-Pekka Teinistä tuli Skillan puheenjohtaja vuodelle 
2012, ilakoi koko maailman kansa peruuntunutta maailman-
loppua, joka kauan sitten jossain kaukaisessa maailmankolkas-
sa ennustettiin. Sähkökillan jäsenistö kulkee TTY:llä ylpeänä 
tietäen, että he elävät Jussi-Pekan läheisessä suojeluksessa 
ilman vaaroja. Kaikkein lähimpänä Jussi-Pekkaa on tietysti hä-
nen valitsemansa raati sekä toimihenkilöt, jotka joutuvat usein 
syömään jopa rauhoittavia lääkkeitä, ettei sydämen lyöntitahti 
kasva jännityksestä ja ylpeydestä liian kovaksi. Puheenjohtaja-
na Jussi-Pekka osoittaa määrätietoisuudellaan ja viisaudellaan 
olevansa vertaansa vailla.

Vaikka tätä on vaikea uskoa, voidaan silti sanoa, että Jussi-
Pekalla on vielä jotain saavuttamatta. Sen takia katsommekin 
kymmenen vuoden päähän tulevaisuuteen (jonka Jussi-Pekka 
tietysti osaa kyllä itsekin tehdä). Kymmenen vuoden kuluttua 
Jussi-Pekka on saanut helposti selostettua aiemmin maini-
tut sähkötekniikan hienot oivallukset. Tämän lisäksi hän on 
ratkaissut maailman energiakriisin sekä nälänhädän ongelmat. 
Nobel-palkittuna professorina hän kulkee vaatimattomasti 
frakki päällään TTY:n käytävillä ja ansaitsee nuorten fuksien 
ja vanhempienkin teekkareiden ikuisen kunnioituksen syvien 
kumarrusten muodossa. TTY:n kiltahuoneilla ei puhuta kymme-
nen vuoden kuluttua mistään muusta kuin Jussi-Pekan suurista 
saavutuksista ja hänen upeasta persoonallisuudestaan.

Faktoja Jussi-Pekasta:

• Portugalissa valmistetaan Jussi-Pekan ni-
mikkoviiniä. Halukkaita viinitiloja ja panimoita 

on tähän tietysti satoja erilaisia, mutta Jussi-
Pekka ei anna kaikille lupaa.

• Jussi-Pekka polttaa terveystupakkaa. Jussi-
Pekan keuhkoissa käydessä terveystupakan savu 

itse asiassa puhdistaa ilmakehää, toisin kuin 
tavallisella rahvaalla.

• Kerran Jussi-Pekka ajeli Escalaid-autollaan 
maantiellä, kun poliisit pysäyttivät hänet. Jussi-

Pekka päästi poliisit varoituksella.
• Jussi-Pekan kyykkätaidoista liikkuu monenlaisia 
huhuja. Erityisesti huomiota kiinnittävät runsaat 
haukimäärät. Todellisuudessa Jussi-Pekka osoit-
taa myötätuntoa kyykkiä kohtaan, sillä maapal-

lon suojelijana hänen on vaikea ymmärtää 
puun käyttöä tällaisiin moukkamaisiin 

tarkoituksiin.
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Kuten joka vuosi, myös tänä vuonna Sähkökilta juhlisti syntymäpäiväänsä vuosijuhlien 

merkeissä. Parin mutkan kautta saimme sitsi-isäntämme Niko Liimataisen kanssa kunnian 

järjestää nämä niin kutsutut nelineloset. Jos näin jälkikäteen haluaa kysyä, pysyikö meillä 

tuhat lankaa yhtä aikaa käsissä, voi helposti vastata kyllä.

Juhla- ja jatkopaikan valinnassa halusimme tarjota vieraille jotakin uutta. Jatkopaikan kanssa 
tällainen toive on aika vaikea toteuttaa, koska halpoja, aamuun asti käytössä olevia paikkoja 
on haastava löytää. Pääjuhlapaikan bongasimme hääfoorumilta. Heille teekkarijuhlat olivat 
etäisesti tuttuja, mutta suurta hupia tuotti esimerkiksi ”nakkilaiset”-termi. Molemmat juh-
lapaikat tuntuivat järjestelyvaiheessa tarkoituksiimme sopivilta, mutta vasta päivää ennen 
juhlia valmiiksi ja kauniiksi laitetut juhlapaikat vakuuttivat, että tästä oikeasti tulee jotain.

Oli mahtavaa, että juhlijat olivat innostuneet rock ’n’ roll -teemasta ja sen mukaan pukeutu-
misesta. Useampaa hyvää ystävää joutui katsomaan kahdesti, että kyseessä todella oli tuttu 
henkilö peruukin ja aurinkolasien alla. Myös lahjanluovuttajat olivat kehitelleet yhtä sun 
toista rockiin liittyen. Monesti heitettiin ilmaan tuttu lainaus: ”sex, drugs and rock ’n’ roll”. 
Tunnelmaa nosti Skilta-kitara, jota monet innostuivat soittamaankin. Teema osoittautui myös 
käteväksi, kun bändin sähkökitarasta katkesi kieli ja kuvauspaikan rekvisiittana ollut sähköki-
tara otettiin oikeaan käyttöön.

Normaalista sitsikaavasta poiketen oli ohjelmassa paikka yllätykselle. Puhe naiselle oli saanut rinnalleen Puhe miehelle -osuuden. Ai-
nakin omassa pöytäseurueessani miespuoliset henkilöt ihmettelivät ääneen, miksi aina on vain Puhe naiselle. Siinä saikin tyytyväisenä 
esitellä ohjelmalehtistä, että katsohan arvon pöytäavec tarkemmin. 

Sex, Girls and Rock ‘n’ roll
Kirjoittanut sitsiemäntä Katariina Tuohimäki
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Kaikki sai mahdollisesti alkunsa syksyllä pidetystä tyttöjenillasta, jolloin ensimmäisen kerran kokoonnuimme Skillan naisten 
kanssa viettämään iltaa yhdessä. Tanssishow-idea heitettiin ilmaan jossain ensimmäisen iltaman ja joulun välissä. 

Lähtökohtana oli, että meillä olisi yhtä hauskaa kuin yleisöllä, mutta toki Puhe miehelle oli myös suuressa roolissa. Sähkön 
naisilla oli vuorostaan jotain annettavaa miehille. Puhe ja tanssi olivat suuria salaisuuksia, vaikka yksi jos toinenkin saattoi lips-
auttaa sanat ”tanssi”, ”reeni” ja ”esitys” ääneen liian monta kertaa. Joissain ehkä herätti ihmetystä, että tyttöjenillat saivat aivan 
uuden tempon, ja shoppailemaankin lähdettiin kamera toisessa ja korkkarit toisessa kädessä. Omasta mielestäni tavoitteem-
me onnistui yli odotusten. 

Uskon, että muut naisemme yhtyvät siihen, että saimme hyvää yhteishenkeä ja uusia tuttavuuksia toisistamme. Esitys oli 
(ainakin meidän tyttöjen näkövinkkelistä) menestys, ja ehkä seisaaltaan taputtava yleisö puhui myös puolestaan. Kuten yksi 
ryhmästämme totesi, lavalta ja huomion keskipisteestä ei 
olisi halunnut lähteä ollenkaan pois.

Tyttöjen kenraalit naamioitiin shoppailureissulla, ja kamerakin onnistuttiin ottamaan mukaan!

-Kata

Vasem-
man sivun 
alareuna 
vasemmalta 
oikealle:
Seremonia-
mestari Matti 
Lahdenperä, 
lahjanluo-
vutus sekä 
fuksikapten-
ski Juha Juffe 
Toivonen

Lisää sitsikuvia http://skilta.fi/kuvia/2012_sitsit/

Koimme vastoinkäymisiä, mutta juhlien lähtiessä käyntiin 
huolet ja ressi helpotti. Vaikka aluksi meitä ehkä varoitel-
tiin, että kritiikki tulee ensin, olemme kuulleet paljon hyvää 
palautetta. Juhlien järjestäminen oli meille sitsijärjestäjille 
palkitsevaa. Ilman hyvää tiimityöskentelyä olisimme tuskin 
kuitenkaan päässeet näin pitkälle.   

Sitsi-isäntä Niko Liimatainen ja 
sitsiemäntä Katariina Tuohimäki
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skilta ulkomailla

Aurinko paistaa, mummot huutavat toisilleen ikkunoista, 
lapset juoksevat kadulla ja pyykkinaruilla roikkuu värikkäitä 
vaatteita kuivumassa. Kaupat ovat täynnä turskaa, yliopis-
ton pihalla kasvaa appelsiinipuu ja kahvi on hyvää ja maksaa 
0,40 euroa.  Keltaiset, vanhat raitiovaunut suhailevat sinne 
tänne ja suomalaisen elämäntapastressaajankin on pakko 
opetella rentoutumaan. 

Olá!

Olen siis Eveliina, sähköteekkari, joka päätti lähteä viettä-
mään kolmatta opiskeluvuottaan turskan ja auringonpais-
teen luvattuun maahan, Portugaliin.  Opiskelen Lissabonis-
sa, paikallisessa teknillisessä yliopistossa nimeltään Instituto 
Superior de Tecnico (tuttavallisemmin IST), ja ensimmäisen 
puolen vuoden aikana olen tehnyt havaintoja paikallisista 
diplomi-insinöörien aluista sekä täkäläisestä tavasta opis-
kella. Aluksi olin kaikesta iloisesti sekaisin ja pihalla kuin 
+30 asteen helteeseen joutunut lumiukko, mutta onnekseni 
portugalilaiset kanssaopiskelijat ovat ystävällisiä sekä autta-
vaisia, ottivat kädestä eksynyttä vaaleaa kummajaista (elo-
veenalookki on täällä eduksi) ja taluttivat oikeille luennoille.

Yliopisto organisaationa toimii hyvin. Asioista on helppo 
ottaa selvää, luennot alkavat epäportugalilaiseen tapaan 
ajallaan sekä opettajat ovat ystävällisiä. Mutta täällä kurs-
sien läpipääseminen tuntuu olevan todella kovan ponnis-
telun takana.  Kompleksianalyysin ensimmäisellä luennolla 
istuessani viereeni istui tyttö, joka kertoi istuvansa kyseisel-
lä kurssilla seitsemättä kertaa ja yleisesti vaikuttaa, että on 
normaalia istua kursseilla moneen kertaan. (Huom. ylläole-
valla selttelyllähän ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että 
itsekään en kyseistä kompleksianalyysin kurssia kyennyt 
läpäisemään).

Opiskelijaelämä täällä on selkeästi rauhallisempaa kuin 
TTY:lla. Ihmiset ovat hyvin keskittyneitä opiskeluun ja juhlia 
on lähinnä vain uuden lukukauden alkaessa ja loppuessa. 
Opiskelijaelämän rauhallisuuteen saattaa myös vaikuttaa 
se, että lähes kaikki opiskelijat asuvat vielä vanhempiensa 
luona, eikä näin välttämättä ole tarvetta samanlaiselle yhtei-
söllisyydelle, jota TTY:lla esiintyy kiltojen ja kerhojen muo-
dossa.

Opiskelujen ulkopuolella onneksi on elämää. Lissabon ei ole 
kovin suuri kaupunki, mutta täältä löytyy hirveästi tekemis-
tä! Kokeiltu on forro –tunteja (brasilialainen lavatanssi), säk-
kipillijameja sekä kansantansseja. Yöelämä on vilkasta. Bair-
ro Alto on kaupunginosa, jossa on vappu joka viikonloppu. 
Kaupungissa on myös monia yhdistyksiä, jotka järjestävät 
tapahtumia. Konserteista ja festivaaleista ei ole pulaa. Yllät-
tävintä on ehkä ollut, kuinka normaalia elämä täälläkin on. 
On luennot, harkat, tentit ja harrastukset, tietenkin höystet-
tynä ihanilla uusilla tuttavuuksilla ekä auringon paisteella.  
Suurilta kulttuurishokeilta on vältytty, mitä nyt joskus täy-
tyy muistuttaa itselleen, että kaikki asiat eivät toimi yhtä te-
hokkaasti kuin kotimaassa. Ainoa suuri valittamisen aihe on 
jäätävän kylmät sisälämpötilat. Asunnossani ei ole hirveäs-
ti panostettu eristämiseen (lue: huoneessani tuulee!) eikä 
keskuslämmityksestä ole puhettakaan. Joten vaikka ulkona 
talvellakin aurinko paistaa, sisällä joutuu pistämään viisi pai-
taa päälle ja villasukat jalkaan. (Tämä siis vain lohdutukseksi 
teille, jotka kärsitte pakkasesta).

Ihanaa kevään odotusta kaikille teille,  beijinhos e abraços <3

Eveliina Seppälä, Portugali
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Kansalaiset,

Valtakunnassa on taas tullut aika, jolloin syksyn uurastus pal-
kitaan, talven niska taitetaan ja näteille pojille tehdään tuhmia 
juttuja. Tosissaan, nyt osa meistä on voiton puolella, osalla 
nousua jäljellä, osalla tämä nousu on jo takana. Fuksipisteitä 
on jaettu. Jos tuntuu, että juuri sinulle ei ole, tule nykimään 
hihasta, käy tapahtumissa, tutustu ihmisiin. Nyt ei ole vielä liian 
myöhäistä mihinkään.  Jos kuitenkin TTY:n piirit tuntuvat liian 
pieniltä, niin yliopisto ja Tamk molemmat järjestävät tapahtu-
mia, joihin voi mennä häiritsemään.  Keväällä muutenkin on 
uskomaton määrä pippaloita, joihin osallistumalla on askeleen 
lähempänä ihkaomaa teekkarilakkia. Külttüüria voi hakea esi-
merkiksi teekkarispeksistä, läppäkoulusta tai vaikka Tampere-
talon laajasta ohjelmatarjonnasta, jota näytetään opiskelijoille 
hyvään hintaan. Vähän kuin huoria Rotterdamissa.

Fuksisektorin sulosanat

Nyt kun on uudenvuodenlupauksista kulunut jo hyvä hetki, 
on mahdollista myös aloittaa jotain kivaa urheilua.  Monia 
liikunnan alkeiskursseja on tarjolla koululla, ja myös muualla 
kaupungissa on uusia harrastusmahdolllisuuksia. Kavereita 
kannattaa aina pyytää mukaan, jotta harrastuksen aloittami-
nen olisi mukavaa. Urheilu on jeejee. 

Muistuttaisin myös aika-ajoin katsomaan omia opiskeluja, 
koska sitä varten tänne ollaan tultu. Pisteitä passiin saa opin-
tosuunnitelman teosta, opintopisteistä  sekä fysiikan töistä. 
Opintosuunnitelma on pakko tehdä, miksi et tekisi sitä jo nyt?

Nyt on maaliskuu, sitten on Wappu, tuo maaginen hetki, jolloin 
jokaisen teekkarin ja fuksin aika pysähtyy,  ja Wappuheilahaku 
käy kuumana, ja täydelliset tölkkien avaamisesta kumpuavat 
sulosoinnut ylpistävän jokaisen teekkaripoven. Fuksit siirtyvät 
teekkareiksi teekkareiden rinnalle, lakit jaetaan ja ohjelmoinnin 
harkkatyöt unohdetaan. Löydät itsesi etkoilta paikasta, jonne 
et uskoisi edes unelmoida päästä, ja jatkoilta paikasta, minne 
toivot villeimmissä unelmissasi pääseväsi.

We  survived Wappu 2011, and We’ll survive next one.

Kevät tulee, Wappu tulee, Riku ja Juffe tulivat jo. Tule sinäkin!

Wapunodottamisen kiihottamin terveisin,
Riku ja Juffe
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