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Sähkösanomat



mat on myös saanut uuden, entistä 
mustavalkoisemman ilmeen. Visioissa 
uusi kiltalehtemme olisi ollut kaikkein 
vaaleanpunaisin ja kimaltavin omassa 
joukossaan, mutta nyt me muun 
toimituksen kanssa joudumme 
odottamaan Sinun panostustasi. Lue 
tätä lehteä siis ruusunpunaisten lasien 
läpi Erasuren Always taustalla soiden, 
jotta pääset oikeaan tunnelmaan.

Kesä on ohi ja linnut eivät enää laula 
ja Sähkösanomat on saanut uuden 
päätoimittajan. Uuden päätoimittajan ja 
kasvavan talouskriisin johdosta Sähkösano-

"Wa-pa-pa-pa-pa-
pa-pow"  -Kettu

Syksyn myötä todellinen vääntö 
koulunpenkillä  on myös päässyt 
vauhtiin. Nyt on taas ihan 
aikuistenoikeesti aika miettiä, että 
mikä tahansa mitä ympärilläsi näet, 
voi olla vektori. Ensimmäiset labratyöt 
on tehty ja mieleen alkaa hiipiä ajatus 
peiton alle käpertymisestä Wappuun 
asti. Pitää vain kerätä kaikki energia ja 
taistella lähenevää kaamosmasennusta 
ja jatkuvasti vaikeutuvia laskuharkkoja 
vastaan. 

Kaikista odotuksista ja ponnisteluista 
huolimatta tämä numero ilmestyy 
sittenkin myöhässä. EI kuitenkaan 
hätää, sillä vuoden viimeinen numero 
saadaan ihailtavaksenne varmasti 
ennen viimeisiä tenttejä ja joulua! Älkää 
siis vielä hukatko lukulasejanne.

Solidaarisuuden vuoksi omakin kuvani 
on mustavalkoinen, jottei kukaan 
sisäsivuilta tilaa saanut teekkaritoveri 
tulisi mustasukkaiseksi oman kuvansa 
värien puutteen johdosta. Saman 
solidaarisuuden vuoksi saatte myös 
vapaasti lähettää juttutoiveita ja 
palautetta osoitteeseen skilta-
tiedotus@listmail.tut.fi, jotta 
jäsenistön mielenkiinnon kohteet 
tavoitettaisiin lehden sisällössä 
tasapuolisemmin.

Muistakaa iltojen kylmentyessä juoda 
teetä hunajalla, kuumaa kaakaota, jallua, 
tai minkä ikinä koettekin parhaaksi 
lämmikkeeksi. Ei anneta flunssan iskeä!

Päätoimittajan palsta

-Laura
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Skilta tulee tekemään edelleen edunval-
vontaa puolestanne, huolehtimaan pal-
veluista ja ajamaan jäsenistönsä etua. Par-
haiten voitte vaikuttaa antamalla palau-
tetta, joten antaa tulla, kyllä nahka sen
kestää. Jos joku menee ketuiksi tai 
muuten vaan ärsyttää kun on väärää 
ES:ää myynnissä, niin kertokaa se 
meille. Me sitten tehdään, mitä kyetään.

Älkää antako rakennustyömaan häiritä e-
lämäänne. Käyttäkää tarmoanne opiske-
luun, opiskelijaelämään, liikuntaan ja 
varsinkin siihen, että näytetään KoRK:lle 
(<3), mistä kana pissii. Ilo nähdä, että 
uudessa fuksivuosikerrassa riittää taas 
noinkin paljon energiaa. Nauttikaa 
elämästänne vielä kun voitte, kyllä se 
maailmanloppu sieltä joskus tulee.

-Jüffe♥
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Kirjoittelenpa tässä juttua Berliinin excu 
mielessäni, kun Skilta tekee pitkästä ai-
kaa ulkomaanexcursion syyskuun loppu-
puolella. Reilu 20:n hengen konkkaronk-
ka lähtee matkaan ja siitä jos jostain tu-
lee ässää! Toivottavasti reissunjohtajalla 
on hankittuna Die Polizei:n puhelin-
numero jo valmiiksi.. Ei malta odottaa!

Syksy alkoi ja mahtavasti alkoikin. Orien-
taatioviikot on varmasti jääneet monen 
fuksin mieleen ihmeellisyydellään. Jäi-
vätpähän nuo viikot myös omaan mie-
leen, kun kirosin parina aamuna töissä 
ollessani, että miksi en ole jatkoilla.. 
Uudet toimarit on Skillalle saatu, tapah-
tumia järjestetty ja yritetty jollain ilveel-
lä pysyä mukana tässä kurssiuudistus-
hommassakin.. Rakas jäsenistö ja muut 
lukijat, tehkää palvelus itsellänne ja pa-
neutukaa tosissanne näihin muutoksiin. 
Kieltenopiskeluissa muuttui kurssisisäl-
löt ja ilmoittautumisperusteet, kaikissa 
muissa kursseissa koodit, osassa sisältö-
kin.. Asiat eivät ole loppujen lopuksi 
niin vaikeaa, mutta itselle sopivimman 
paletin löytämiseksi kannattaa aikaa 
POP:n ja HOPS:n ja opintoneuvojan 
pa-rissa viettää. Jee, Minnalle töitä!

ää
Mitäs sieltä löytyykään...
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ää
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Oikeat mielipiteet
Woo! Woo! Woo!

Olet väärässä! Lue tämä, niin opit!

Oikeat mielipiteet-paltsa on avattu jälleen. 
Valitettavasti muita ei kiinnosta vaikuttaminen tässä 
yliopistossa, joten minä olen ainoa joka tällä palstalla 
mielipiteitä esittää. Jos nyt haluat kertoa mielipiteesi 
tällä palstalla, lähetä se osoitteeseen skilta-tiedotus@
listmail.tut.fi, niin ehkä tuo päätoimittaja jaksaa 
sen mullekin kertoa. Minä sitten päätän meneekö se 
sensuurista läpi.

Mennään asiaan. Mistäs tuo otsikon WooWOOWOO 
tuli? No hemmetti nyt on seksikästä kannattaa kaiken 
maailman hömppäpallojoukkueita. ON susijengii 
AUUU, on Huuhkajia Oi Suomi On, mutta muistaakos 
mikä ihme on Helmarit?
Helmarit??? Helmipöllöt, keinotekoisesti Huuhkajia 
lämmittelevä ja matkiva naisten yritys päästä ylöspäin 
tässä maailmassa. Räty on ainoa huippu-urheilija tässä 
maassa ja pysyy sellaisena. Se, jos miehet on jotain 
siistiä keksinyt kuten Huuhkajat, niin onko naisten 
pakko yrittää päästä samalle viivalle? Alistuisitte nyt 
vaan luonnolliseen rooliinne ja tyytyisitte kohtaloonne.

Naisista puheen ollen, ikuisuusaihe, pukeutuminen: 
Suomi on pikkuhiljaa lähentelemässä Amerikkaa 
keskilihavuusakselilla ja miten se näkyy täällä? No 
pukeutumisessakin lähennellään pikkuhiljaa sitä 
isoa Amerikkaa. Käytetään kahta numeroa liian 
pieniä vaatteita, muka herutetaan muttei kuitenkaan 
seksikkäästi ja ollaan sitten ihmeissään kun jätkät 
ei lämpene. Menkää niiden asiantuntijoiden luokse, 
olkaa rehellisiä itsellenne ja ostakaa itsenne kokoisia 
kledjuja. Näyttävät paljon paremmalta teidän päällä ja 
kaikkia ovat iloisia tässä maailmassa.

Toinen Jaskaa paljon lämmittävä puheenaihe on 
aikataulussa valmistuminen. Kenen aikataulussa. 
Joojoo opetusministeriö sanoo että viidessä vuodessa 
ulos koulusta, ilman suhteellisuuden tajua mihinkään 
asiaan eikä ainakaan nuori ihminen saisi kaltaistensa 
kanssa hauskaa pitää. Ne tantat siellä norsunluutornissa 
ei oo päivääkään nykynuorten kanssa viettäneet ja 
kehtaavat tulla meille sanomaan, että ette opiskele 
tarpeeksi. Jokainen lukija  on itse kohdannut, mitä 
työtä opintojen eteen joutuu tekemään. Ihan tarpeeksi.

HERUUX
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LÄMMIN
HERKUT

PARTYTIME
EXCELLENT

FLUNSSA
SYKSY
MÖRÖT
UUSINTATENTIT

Toinen opiskeluun liittyvä seikka ovat nämä 
jeesustelijat, jotka jaksavat ilveillä kun et ole saanut 
55 noppaa vuodessa tahi sinulla ei ole kasassa 
5 vuoden syksyllä jo yli 250 noppaa. Korostavat 
paremmuuttaan ja hakevat jumaluusasemaa 
kun täyttävät valtion asettamat vaatimukset.. 
Entäs sitten. Kokeilisivat elää vapaasti ja nauttia 
elämästään sen sijaan että pyrkisivät elämään 
täysin valtion asettamien normien mukaan. Jaska 
väittää, että voisivat silmät avautua aika paljon. 
Fuksit, teissä on vielä toivoa. 

Sitten Microsoftin tunkeutuminen suomeen. 
Kirjoitetaan suomi nyt pienellä kun hävettää tämä 
tissiposkeilu niin paljon. Kaikille lienee selvä, 
että Gates lähetti kätyrinsä Nokiaan ja 4 vuotta 
sen jälkeen Nokia myydään pois ja kätyri tienaa 
20 miltsii siinä sivussa. Ihan sattumaa varmaa? 
Jaskaakin n.:nnen vuoden elektroniikkadiplomi-
insinööriwannabeopiskelijana kiehauttaa tämä 
asia niin paljon, että jätän tämän tähän. Ja samalla 
koko palstan kirjoittamisen. Tämän lehden osalta.

Antakaa tulla ne mielipiteenne ja vastineenne, 
sensuurin ja taittotilan jälkeen päätetään 
saatteko vastaustilaa. Jaska tulee taas kertomaan 
ensi jälkeen, mikä tulee menemään pieleen 
Pikkujouluristeilystä. My Heart Will Go On AGAIN?? 
Really? Eivät sitten muuta enää keksineet again.

Tsaukkis vaan.
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Oli synkkä ja myrskyinen yö. Tai oikeastaan 
aurinkoinen ja lämmin päivä. Sähkötalon 
sisäpiha oli täynnä uusia fukseja, joiden tyhjistä 
katseista ja vaitonaisuudesta voi vain päätellä, 
että ensimmäinen päivä on ollut täynnä uutta 
asiaa. Niin sen kuuluukin olla. 

Omassa katseessani ei sen sijaan ole ollenkaan 
tyhjyyttä. Olen valmistautunut tähän viisi 
minuuttia. Katseeni haravoi väkijoukkoa. 
Katseeni alla kukaan ei jää huomioimatta. 
Silmiini osuu eräs kauneimmista hymyistä 
mitä olen ikinä nähnyt. Tuon tytön haluan. 
Haastatteluun.

Kysyessäni haluaako tämä neitokainen 
haastatteluun, hän suostuu epäröimättä. Hänellä 
ei ole mitään tietoa mihin hän on ryhtymässä. 
Tässä vaiheessa kanssani haastattelemaan liittyy 
ainoa ja oikea Mikko Eronen. Vain tällä tavalla 
voimme taata fuksityttöhaastattelun laadun.

Löytämäni neito on Helsingin oma tyttö, Meri 
Turunen. Hän on 94- syntynyt Otaniemen 
boikotoija. Jo tässä vaiheessa muistiinpanot 
ovat niin järkyttävät, etten ole aivan varma mitä 
olemme kysyneet ja mikä vastaus on edes ollut. 
Merin ensimmäisestä päivästä päällimäisenä 
mieleen on jäänyt se, että on menty koko ajan, 
päähän ei ole jäänyt mitään sekä se, ettei ole 
vielä saanut fuksipassia.

Meri omistaa mielenkiintoisen mielipiteen 
kysyttäessä millaista sähkö on. ”Sähköä 
on kaikkialla. Kaikki on sähköä..” 
Haastattelutilanteessakin on kuulemma 
sähköä ilmassa. Sähkötekniikka neitoa 
kiinnostaa kuitenkin oikeasti. Tässä koulussa 
häntä kiinnostaa sähköautojen kehittäminen, 
tuulivoima ja sähkömoottoripyörät.

Keskustellessamme talven kylmistä ja 
yksinäisistä öistä, mieleeni juolahtaa 
kysymys. Kaksi herrasmiestä putoaa jäihin. 
Toisella on yllään valkoista ja toisella 
oranssia. Kumman Meri pelastaisi, jos 
jostain syystä voisi pelastaa vain yhden? 
Pienen pohdinnan jälkeen vastaus tulee 
vakuuttavasti ja suoraselkäisesti. Sen, jolla 
on päällään oranssia. Oranssista väristä neito 
ei kuitenkaan aivan vakuutu, ei pidä sitä 
hienona, muttei rumanakaan (?!?).

Merin lempivuodenaika on kevät, hän haluaisi 
aikaisen joulun, tyttö on parisuhteessa ja mies 
intissä. Mutta millaiset ovat unelmatreffisi? 
Meri alkaa liki empimättä kertoilemaan 
unelmatreffeistään, jotka olisivat 
yllätysmatka Englantiin, Stonehengelle. 
Mutta kumman, Mikon vai minun, kanssa Meri 
lähtisi näille unelmatreffeilleen? Huoneen 
valtaa hetkellinen hiljaisuus. Tunnelma on 
odottava. Sitten Meri paljastaa vastauksensa, 
”kai mä sun kanssa Petri lähtisin.”

 Fuksityttömme
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Tässä vaiheessa pitää hieman raottaa vastauksen 
taustoja. Mikon muistiinpanoissa lukee, että ”Mikko 
joo, Petri myös.”, ja omissani sanoo ”Tottakai minun 
kanssani”, että ota näistä nyt selvää.

Sitten koko haastattelun kohokohtaan. Asiaan joka 
valvottaa jokaista teekkaria ja fuksia, kunhän illalla 
koittaa saada rankan päivän jälkeen unta. Jokainen 
meistä miehistä miettii sitä, kukaan ei uskalla kysyä. 
Siksi minä ja Mikko olemme oikeat miehet tähän 
hommaan. Kysyin Meriltä suoraan,onko koolla väliä. 
Vastauksena sain, ”Joo, koolla on väliä.” Tässä vaiheessa 
kiltahuoneen täyttää syvä epätoivo. Haastattelijatkin 
menettivät elämänhalunsa. Unelmilta tippuivat pohjat 
ja haaveet kaatuivat. Lujaa.

pakko niiden on aiheeseen pitänyt liittyä. Samaa 
ongelmaa on ilmennyt myös torstain fuksisaunalla. Ei 
anneta sen haitata.

Myöhemmin naamakirjassa jouduin vielä oikeen 
tenttaamaan Skillan komeinta teekkaria tai fuksia. 
Hetki siinä kesti, mutta sain vastaukseni. Skillan komein 
teekkari vuosimallia 2013 on Hans Sankila, tekojen 
mies. Tämä Hallilan hurja on hurrmannut meidän 
fuksityttömme tänä vuonna!

Taas kerran Mikko, minä ja koko Sähkösanomien 
toimitus toivottamme erittäin ikimuistoista fuksivuotta 

Hans Sankila, sähkökillan komein mies luku-
vuonna 2013 - 2014.

Teksti: Petri Seppä
Haastattelijat: Mikko Eronen, Petri Seppä

Haastattelua suoritettiin myös The Ekojen Bileiden 
jälkeen, mutta sattuneesta syystä haastattelijan 
muitiinpanot ja muistikuvat ovat hyvin epäselviä. 
Muistiinpanot ovat itseasiassa mielenkiintoisia. 
Muutamia suoria sitaatteja sieltä. ”Pojilla ei aina seiso, 
riippuu tytöstä.” ja ”Pojilla saattaa olla jotain mietteitä, 
kun ne on tyttöjen seurassa.” Henkilökohtaisesti en 
muista ollenkaan mistä olemme keskustelleet, mutta
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Toim.huom. raiskaus on oikeasti aina raiskaajan syy, ja kaikista tapauksista tulisi tehdä rikosilmoitus 
häpeilemättä poliisille.

Tissit on paljonpuhuttu aihe, etenkin teekkarien keskuudessa. 
Miesten enemmistöstä johtuen teknillisissä yliopistoissa tissit 
ovat usein harvinaisuus ja siis sitäkin mielenkiintoisempia. 
Tissit, eli rinnat ovat ihmisen ruumiinosa, joka sijaitsee yleensä 
kaulan ja mahan välimaastossa. Poikkeuksiakin toki löytyy, 
esimerkiksi kauneuskirurgian tai tiukkojen vaatteiden vuoksi 
joidenkin yksilöiden rinnat saattavat löytyä lähempää kaulaa 
kuin ne luontaisessa tilassa olisivat. Samoin esimerkiksi iän 
myötä rinnat saattavat venyä ja valahtaa kohti lantiota. 

Tissit ovat yleisesti arvostettu osa naisen ruumista. Ne ovat niin 
biologisesti hyödylliset, kuin myös kaunis katseenkiinnittäjä, 
jos silmiin tuijottelu kyllästyttää. Rintojen tärkein tarkoitus 
ilmenee vasta jälkikasvun hankinnan yhteydessä, jos lapsensa 
haluaa ruokkia perinteisesti imettämällä. Synnytyksen jälkeen 
rintojen maitorauhaset alkavat erittää maitoa, jonka vauva juo 
suoraan äitinsä tissistä.  Nykyaikana, kun erilaiset allergiat ovat 
muotia jo vaippaikäisestä asti ja äidinmaidonkorvikkeet ovat 
yleistyneet, rintojen tärkeimpänä tarkoituksena voidaan pitää 
esteettistä hyötyä, jonka ne tuottavat omistajalleen.

miesten rintaakehää ihastellessa yleisempi kehu onkin "äijä on
käyny puntilla" kuin naisille tuttu "kato mitkä daisarit!" Osalle 
miesväestöstä on kuitenkin kehittynyt jopa monia naisia 
isommat ja pehmeämmät rinnat, niinkutsutut manboobsit 
eli miestissit. Tämä ilmiö tosin usein viittaa koko kehon 
suurehkoon rasvaprosenttiin, mitä valtaväestö harvemmin 
pitää viehättävänä.

Henkilön sukupuolesta, tissien koosta tai muodosta, tai 
muistakaan vaihtelevista ulkonäköseikoista huolimatta kaikkia 
näitä Jumalan luomia rasvapalloja pitäisi rakastaa tasapuolisesti 
ja vilpittömästi. Tissit ovat lahja ihmiskunnalle ja niiden hyödyt 
ovat globaalisti tarkasteltuna suuremmat kuin haitat. Toki joku 
saattaa kärsiä esimerkiksi selkäkivuista suurten tissien luoman 
painon vuoksi, tai joutua raiskatuksi, koska "esitteli itseään ja 
tissejään ja oikeasti halusi sitä." Silti rintoja tulisi rakastaa, vaalia 
ja huutaa: "Eläköön tissit! Eläköön daisarit! Eläköön boobsit!"

Tissejä voi puristella, pyöritellä tai nipistellä. Niitä voi käyttää 
stressipallona tai tyynynä. Niitä voi nuolla tai näykkiä. Niitä 
voi heilutella ylös alas tai pyöritellä helikopterina. Jokaisen 
rintaparin käyttötarkoitukset ja -tavat määrittyvät sen henkilön, 
kenen ruumiiseen ne ovat kiinnittyneet, mieltymysten ja 
halujen mukaan. Joku saattaa käsitellä tissejään kuin höyhentä 
kämmenellä tai kalleinta salaisuuttaan, kun taas joku toinen 
antaa tuntemattomienkin kosketella ja läpsytellä niitä miten 
tykkää. Nainen, päätät itse rintojesi kohtalon!

Myös miehillä on rinnat. Niille tosin harvemmin on yhtä monta 
nimitystä kuin naisten vastaaville. Miesten rinnat ovat yleensä 
pienemmät vähäisemmän rasvakudoksen vuoksi, ja

TISSIT
Tissit, rinnat, meloonit, kannut, boobsit, daisarit, puskurit, ryntäät, 
bosarit... you name it.

Sähkösanomien virallista kantaa edustava 
hyvänmaun mukainen tissikuva.

On ruusunkukka punainen
ja lilja sievä

on sokerpala suloinen
 ja tissi pehmeä



Eräs kaunis torstai-ilta Sähkön tyttöjä kokoontui hämyiseen kellariin maistelemaan 
vergiä sekoitettuna eri juomiin. Mikä on paras yhdistelmä, mistä Vergi maistuu vähiten 
läpi? Näihin kysymyksiin paneuduimme, jotta seuraavan kerran kun Sinä mietit minkä 
kanssa Vergisi joisit, olisi päätös taas hieman helpompi tehdä.

 Vergi vodka

 Megaforce

 Dizzy

 Rainbow

 Pirkka

 Schweppes
Testikappaleet

                Mihin     
sekoitat vergisi?

"Mutta eihän Vergiä kuulu lantrata!"

Vergi-viina on Viron lahja pohjoisnaapurinsa köyhille 
opiskelijoille. Halvan hintansa takia sitä ostetaan 
satamaan tehdyiltä lyhyiltä ulkomaanexcursioilta, ja 
pahan makunsa takia se sekoitetaan ennen nauttimista 
muihin juomiin, usein appelsiinimehuun. Kuvan juoma on 
40-prosenttista viinaa, mutta tosimiehet valitsevat usein 
sen 80-prosenttisen sisaren.
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Pirkka Appelsiinitäysemehu

Schweppes Russchian on vertailun juomista ainut, jonka valmistustarkoitus 
on kirkkaiden alkoholijuomien jatkaminen laimeammiksi. Sitä voidaan myös 
hintansa puolesta pitää vertailun hienoimpana juomana.

"Ensimmäinen hörppy oli oikein hyvä, sen jälkeen Vergi alkoi maistua."
"Ihan hyvää, 4 / 5."
"Piikikäs, vetinen, hienostunut."
"Vergin makuun turtui."

 Schweppes Russchian

Pirkka Appelsiinitäysmehuun ei ole lisätty säilöntäaineita ja makeuden tuo 
hedelmän oma sokeri. Mehu on varmasti monelle tuttu Pirkka-halpamerkin 
hyvänä perusappelsiinimehuna. Vertailun appelsiinimehuista se on kuitenkin 
kaikkein kallein.

"Maistuu hotelliaamiaiselta, niinkuin mehu olis laimennettu veteen."
"Kirpsakka, pehmee, silti laimea."
"Vergi ei maistu."

Dizzy Appelsiinitäysmehu on monien opiskelijoiden suosimasta saksalaisesta 
ruokakaupasta saatava mehu. Vertailun mehuista se on halvin, ja saamistaan 
kommenteista huolimatta silti ihan ok perusmehu aamupalapöytään.

"Vähän hassu väri."
"Ällö, pehmeämpi kuin Pirkka muttei yhtä makea."
"Samea, hapan, maistuu tiivisteelle."
"Vergi maistuu läpi."

 Dizzy Appelsiinitäysemehu
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Megaforce on ES-korvike niille jonneille, kenen elinympäristöstä ts. hoodeilta 
ei löydy K-kauppaa. Se maistuu perus energiajuomalle ja sisältää piristäviä 
ainesosia.

"Mä tykkään tästä."
"Vergi ei maistu."
"Tää maistuu ihan jonnelle."
"Nyt mennään lanittaan."

Rainbow Appelsiinitäysemehu

 Megaforce energiajuoma

Rainbow Appelsiinitäysmehu on lisäaineeton tiivisteestä valmistettu 
appelsiinimehu. Samasta valmistajasta huolimatta, se sai arvosteluissa hyvin 
erilaiset tulokset Pirkan vastaavaan tuotteeseen verrattuna.

"Vergi maistuu läpi, vaikka sitä oli vähän."
"Maistuu krapulalta."
"Appelsiinimehuna paras, appelsiinisin, aidoin."
"Ei hapan. Läpikuultava, melkein kuin olisi hedelmälihaa."

Kuten kommenteista huomaa, mitään makunystyröitä ultimaattisen nautinnon 
vuoksi räjäyttävää juomaa vertailusta ei löytynyt, vaan kaikki olivat tavallaan ihan 
kelpojuomia. Viimeisiä juomia nauttiessa osa maistelijoista alkoi jo olla humalassa, eikä 
juomien kaikkia hienoimpia makuvivahteita siis välttämättä saatu taltioitua paperille. 

Viimeiseksi vinkiksi kuitenkin annettakoon, että jos et pidä Vergin mausta, osta jotain 
muuta viinaa, tai jätä kirkkaat niille, jotka niitä osaavat arvostaa.

"Hmmm, maanantaina megaforcea ja  perjantaina pirkkaa?"

Lopputulos
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Yhdistä pisteet numero-
järjestyksessä alkaen nu-
merosta yksi (1).

Väritä valmis kuva!

Heippa fuksit,

Markus ja Maija kirjoittavat tätä aurinkoisissa tunnelmissa, sateenkaari taustalla, salamaponin liitäessa taivaalla, merkkiaurinkolasit 
silmillä sekä leveä jenkkihyhmy huulilla. On siis eräs varsin kutkuttava perjantai-iltapäivä, ja päätoimittaja lähes puukottanut 
fuksivastaavia sen johdosta, että emme ole saaneet tätä tekstiä aikaiseksi. Valitsimme tämän ajanhetken siirtyä näppäimistön 
eteen, koska hieman nautintoaineita edellisenä iltana ottaneena ja sen jälkeen sorvin eteen palanneena kykymme suoltaa 
paskaa on huipussaan inspiraation kuvainnollisesti suorastaan tullessa naamallemme.

Haluaisimme kiittää teitä tästä hienosta lukukauden alusta ja siitä, millaisella innolla te, uusi raaka liha, olette tarttuneet 
opiskelijaelämään sekä itse opiskeluun. Älkää antako krapulan lannistaa teitä tiellänne ja muistakaa, että teillä on valta päättää 
milloin sen kylmät kädet teidän kurkkuanne alkavat kuristaa!

MUISTAKAA LUKEA SÄHKÖPOSTIA ja seuratkaa Skillan fuksit 13 - 14 -facebook-ryhmää, jotta voimme pitää teidät tietoisina 
asioista, mistä teidän pitää olla tietoisia. Kun tapahtumia tulee, älkää jääkö kotiin murjottamaan, vaan räjäyttäkää itsenne 
pelimestoille ja yllättykää siitä mitä kaikkea eteenne sattuukaan!

Muistakaa ilmoittautua tentteihin, ja älkää jättäkö tutoreitanne rauhaan, vaikka heillä olisikin kiire pohtia että voiko ketsuppipullo 
olla vektori!

Nauttikaa, rakastakaa ja kasvattakaa kukkia,
Markus & Maija

Fuksinurkka

YHDISTÄ PISTEET
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FUKSIRISTIKKO

Across

1. Kannattaisi käydä
6. Paras wappulehti
7. Paras kilta
8. Markus
10. Fuksin lähin ja 
rakkain tuki

Down

2. Mitä fuksien tulee 
tehdä fuksivuoden 
aikana?
3. Fuksivuoden 
huipentuma
4. Juodaan puvut päällä
5. Söpö koni
9. Anna-Maija

Oikeat vastaukset löytyvät 
sivun alareunasta.

OIKEAT VASTAUKSET:   1. Luento  2. Nauttia  3. Wappu  4. Sitsit  5. Poni  6. Tamppi  7. Skilta  8. Fuksikapu  9. Spaimen  10. Tutor

KIRJEShakki
Keväällä 2012 alkoi Skillan ja Oulun SIK:n huima taisto 
shakkilaudan herruudesta. Peli etenee upeat 8 siirtoa 
vuodessa, yhden siirron jokaisessa julkaistussa kiltaleh-
dessä.

Edellisellä vuorollaan Oulu söi Skillan hevosen ruudusta 
f6. Skilta säilyttää pelissä mukana olevien hevostensa 
määrän vakiona siirtämällä toisenkin ratsunsa mukaan 
toimintaan, ruutuun f3. Oulu, syökääpäs tämä!



Jos x - 3x = 6, paljonko on x-y, 
kun y = 2?

Muisteletko holokaustia kaiholla? Onko sosiaalisesti 
hyväksyttävää kysyä naisen 
painoa?

Pääsitko tite-pk:n (RIP) läpi 
ensimmäisellä yrityksellä?

Jätätkö roskasi ympäri 
kiltahuonetta?

A. Kuka Kausti?

B. Pappa tippui vartiotornista.

C. Järkyttyneenä

A. Parempi arvata yläkanttiin.

B. Ei

C. Kyllä

A. Kesken, pitäisi ilmota tenttiin.

B. Helppo tolppa!

C. Heittäen läpi.

A. En mä niitä erikseen levitä.

B. Joskus unohtuu joku hassu.

C. Siivoan muidenkin jälkiä.

Mitä teekkarilakista saa juoda?

A. HYVÄÄ KALIAAA!

B. Kuohuvia juomia

C. Shampanjaa

A. 786

B. 5

C. -5

Teekkarinurkka
Testaa oletko urpo!
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Urpoutesi aste 
urpomittarilla

A-vastaustesi
lukumäärä

Oikein arvanneiden kesken 
arvotaan hyvää mieltä ja iloisia 
ajatuksia!

Tarkista vastaus kuvaajalta.

Arvaa
    KUKA!

TULOKSET!
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PIIKALIKKA

RENKIPOIKA

Noora Pirttilahti

Atte Piispanen

Minä olen Noora. Tykkään juoda alkoholia ja tykkään pojista, mutta tytötkin 
käyvät joskus. Tykkään hesen paprikamajoneesista ja ylipäätään ruuasta, paitsi 
jos sen koostumus on ällöttävä. Olen kiinnostunut terveellisistä elämäntavoista. 
Pidän klassisesta musiikista ja jazzista. Seuraan klassista balettia ja nautin 
teatterissa käymisestä. Lempieläimeni on söpö, pieni ja karvainen hauva. Pidän 
myös isoista ja lyhytkarvaisista koirista. Tykkään myös kaikenkokoisista miehistä, 
kunhan niillä on karvaa. Vaikka vaihdoin opiskelemaan TiTelle, kuuluu sydämeni 
aina Sähkökillalle.

Piikalikkana on ollut mukavaa. Tiskaus, siivous ja ruuanlaittaminen on jännittävää 
puuhaa ja vaihtelua, sillä kotona en tee niitä koskaan. On myös kiva käydä 
kaupassa, kun oma tili ei kevene ja tietää tuottavansa iloa koko Skillan jäsenistölle 
täyttämällä karkkilaatikkoa. On kivaa olla mukana killan toiminnassa muutenkin 
kuin nukkumalla kiltahuoneella krapulassa. 

Vihdoin koitti elokuun puoliväli sekä opintojen alkaminen TTY:llä.  Viime vuonna 
olin jo saanut pieniä maistiaisia teekkarielämästä, kuullut sitäkin enemmän. Kaikesta 
huolimatta kävelin Festian isoon hieman pelonsekaisin tuntein miettien, että mitähän 
tulevilta vuosilta on odotettavissa niin teekkarikulttuurin kuin opiskelujenkin suhteen. 
Pian kuitenkin selvisi, että monet muutkin ovat tavalla tai toisella hukassa sekä samoin 
kuin allekirjoittanut, tulleet juuri sähkölle yhtä painavin perustein: ”sähkö on seksikästä 
ja sinne on helppo päästä”.

Ensimmäiset päivät kuluivat yliopistoon, sen käytäntöihin sekä ennen kaikkea tuleviin 
opiskelukavereihin tutustuessa. Tutorit auttoivat monissa käytännön jutuissa sekä 
pitivät huolta siitä, että kaikki löysivät tiensä luennoille, tapahtumiin ja myös etkojen 
kautta ekoihiin bileisiin Cupolaan tai vähintäänkin sen katolle. Toisella viikolla alkoikin 
sitten kova arki ja varsinainen opiskelu, mutta useimmat eivät ole antaneet sen haitata 
menoaan. Paras tapa löytää uusia kavereita ja tutustua niin fukseihin kuin vanhoihin 
kähmyihinkin on lähteä mukaan tapahtumiin tai vaikkapa poiketa Skillassa aina kun 
siihen on mahdollisuus.

Jo ennen opintojen alkamista olin tehnyt päätöksen, että haluan mukaan Sähkökillan  
toimintaan toimarina ja miksei vaikka hamassa tulevaisuudessa raatilaisenakin. 
Toisella viikolla hain renkipojan paikkaa menestyksekkäästi ja nykyään omistan avaimet Skiltaan sekä toimin isännän 
ylimääräisenä käsiparina käytännön hommissa. Pestissäni aloitin heti toimarivalintaa seuraavina päivinä nakkeilemalla KASsilla. 
Tähän mennessä hommani on vaikuttanut mukavalta ja olen saanut tutustua moniin uusiin ihmisiin. On myös hyödyllistä olla 
hieman keskivertofuksia enemmän ajan tasalla tulevista tapahtumista ja jakaa tarvittaessa tietoa sitä tarvitseville.

Tuleva syksy vaikuttaa mahtavalta ja koko ajan on tulossa tapahtumia, joita voi innolla odottaa ja hehkuttaa. Hyvä, että jotkut 
viisaat nykyiset tupsufuksit huomauttivat viime keväänä, etten oikeastaan enää voi muuta kuin tulla sähkölle tai katua. Kunhan 
vaan aikaa riittäis vielä opiskeluillekin! :D
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*Huom! Osa saattaa olla jo n kertaa käyettyä, n ≥ 1.

Matti Uusipaasto

Tuoretta* lihaa
Sähkökillan toiminnassa



Akseli Laaksonen

Suvi Sajakorpi
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Akseli ei osaa leipoa. Hänen sämpylänsä muistuttavat 
enemmän keksejä kuin leipää ja ovat syömäkelvottomia. 
Silloin Akseli itkee, miksi muiden sämpylöitä voi syödä? 
Nyt vujutoimarina Akseli voi kuitenkin varmistaa, että 
ihmiset saavat parasta mahdollista  ruokaa tullessaan 
vieraiksi Sähkökillan vuosijuhlille.

Petri on sanojen mies. Se ei toiminut hänen edellisessä 
toimaripestissään, jossa olisi pitänyt rakentaa pöytä. 
Pöytää ei ole, mutta nyt yritystoimarina Petri voi 
kuitenkin hurmata firmat kauniilla sanoillaan ja pehmeillä 
puheillaan. Jos skellarissa siis on kenttää puhelimessa ja 
Petri saa yhteyden.

”Ei kukaan bussilla kolaroi, kuten Kossilla Bula-Roi!”

Matti ei enää pelaa tietokonepelejä, mutta hänen suosikkinsa kautta aikain 
on Wolfenstein: Enemy Territory. Eipä peleille jäisikään aikaa, kun lukkarina 
Matti laulattaa fukseja saunassa ja sitseillä. Matin ääni on miehekkään 
matala ja kaikuu komeasti suihkukaakeleista. 

Reetta on TEK-yhdyshenkilönä auttamassa teitä kaikissa 
ongelmissanne ensimmäisenä. Naisena hän varmasti osaa 
neuvoa myös kodinhoitoon liittyvissä asioissa, kuten lumitöiden 
tekemisessä ja pölyjen pyyhkimistekniikoissa. Tytöt ja pojat, 
ongelman sattuessa, ottakaa rohkeasti yhteyttä!

Vaikka Suvi usein jättää kahvikuppinsa tiskaamatta 
kiltahuoneella, hän korvaa tästä aiheutuvan mielipahan 
järjestämällä hienoimmat vuosijuhlat ikinä. Kokemusta 
löytyy, joten mikään ei voi mennä pieleen. Toivotaan vain, 
että juhlapaikalta löytyy astianpesukone.

 Petri Seppä

Reetta Mäkinen

Matti Uusipaasto

VUJUTOIMARI

YRITYSTOIMARI

TEK-OHMO

LUKKARI

VUJUTOIMARI
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Tulossa!
TAPAHTUMIA

Rankka-xq 30.10.-2.11.

Kiltojen pikkujoulu-
risteily 17.-18.11.

Skillan 
syysyleiskokous ja 
pikkujoulusauna 26.11.

SEURAAVAS
SA 

LEHDESSÄ!

Kysy mitä
 vaan 

 -palsta 
aukeaa!

 Kysymyks
et voi lä

hettää

 osoittee
seen

skilta-ti
edotus@li

stmail.

tut.fi



Diodin seikkailut ihmemaassa
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Tulossa!
Diodi vietti kaunista kesäpäivää
kävelylenkillä...

Kunnes kuin tyhjästä ilkeä virta-
lähde hyökkäsi!

Olen niin rikki...

hehe

Jou!

Tarinan opetus: älä harrasta suojaamatonta seksiä.



Joonas ♥
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#TEK #100% #RO #OHMO
Moro!

Kesätyöt meni, rahat tuli, syksy tuli, rahat meni. 
Tervetuloa takaisin opiskeluhommien pariin myös Liiton puolesta; 
toivottavasti kesäsi oli kuuma ja nautinnollinen.  Nautinnollinen syksy 
on myös tiedossa varsinkin sähkökiltalaiselle TEK:n jäsenelle, sillä 
lehden ilmestyessä Skillan TEK-vastaavaksi on ryhtynyt kuvankaunis 
Reetta Mäkinen.

Rekryämisen suhteen voidaan kuitenkin ottaa loppuvuosi rennosti, sillä 
tällä kertaa Sähkökillan kandivaiheen fukseista  täydet 100% (ja suurin 
osa maisterifukseista) liittyivät Liittoon. Ylävitoset itsellesi ja muille, 
sillä voittaminen on tässäkin joukkuelaji. Älkää kuitenkaan päästäkö 
TEK-ohmoa helpolla, sillä mikä se sellainen jäsenyys on, josta ei kaikkea 
irti revi. Jos tulee huolia ja/tai murheita, esimerkiksi työelämän suhteen, 
niin kysymystä pöytään. 

Olet sitten fuksi tai vanhempi tieteenharjoittaja, nautipa täysillä 
syksystä, sillä syksy on vain kerran vuodessa. Marras-joulukuussa 
ilmestyy taas Teekkarin työkirja, ja siihen asti voi lueskella vaikka 
jäsenetuja osoitteesta www.tek.fi/alennuksia

Pieni muistilista kaiken varalta:
 1. Tarkasta jäsentietosi osoitteesta www.tek.fi
 2. Tarkasta kesätöidesi palkkakuitit, lomarahat sekä työtodistus
 3. Pistä ne talteen, paitsi lomarahat
 4. Pidä kuule kivvaa. Joulu on kohta, sitten Wappu ja taas kesä.  
     Maaukas.


