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Hei ja tervetuloa lukemaan kenties viimeistä tekstiä, jonka 
tämän lehden tälle palstalle kirjoitan. Vuosi ja toimihenkilöpestit 
lähenevät loppuaan ja Sähkösanomien tulevaisuus on jälleen 
suuri kysymysmerkki. Allekirjoittanut siirtyy ensi vuonna uusiin 
haasteisiin Sähkökillan tiedotusvastaavaksi, koska haluaa tietää, 
miltä valta ja vastuu maistuu. Tässä vaiheessa siis jokainen voi 
tutkia itseään syvältä, synkästä sisimmästään ja pohtia esimerkiksi 
seuraavia kysymyksiä: Voisinko minä olla seuraava päätoimittaja? 
Eihän lehden taittaminen voi olla kovin vaikeaa? Tekevätkö 
pesukarhut oman pesän? 

Muista, että jos et osaa, voit opetella.

Mutta tekevätkö pesukarhut oman pesän? Suomenkielinen 
Wikipedia kertoo: ”Pesukarhut asuvat erityisesti puiden onkaloissa, 
mutta myös maakuopissa, luolissa, hylätyissä taloissa, ladoissa, 
autotalleissa ja ihmisten asumuksissa.” Tästä voidaan päätellä, että 
ne eivät tee pesää itse, vaan muiden älykkäiden elämänmuotojen 
tavoin hyödyntävät toisten valmiita tuotoksia. Onhan tentteihinkin 
helpompi kerrata, kun on vanhempien opiskelijoiden laatimat 
oikeat vastaukset valmiina edessä.

Tämän lehden ilmestyessä syyslukukauden tentit alkavat käydä 
vähiin ja ovat joiltain jo varmasti loppuneetkin. Onneksi tulee 
uusintoja, sillä miksi jättää kaikkea hauskaa yhden kerran iloksi. 
Onhan tenttistressiä hyvä siirtää vähän myös tammikuulle, jolloin 
se yhdistyy työnhakutuskailuun ja hajottaa vahvemmankin yksilön  
pieniksi ihmissirpaleiksi. Elämme sentään Suomessa, täällä 
kenelläkään ei saa olla kivaa. Yrittää silti voi ja jouluna on siihen 
oiva tilaisuus. Rentoutukaa lomalla, jotta selviätte alkuvuodesta!

Lämmöllä ja rakkaudella
Laura

Päätoimittajan jäähyväiset
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Joulu tulee, tulkaa TEKin
KESÄTYÖT

Mukavaa että TEKin saavuitte lukemaan 
palstaani. Ajattelin aloittaa TEKstin naljailemalla 
päätoimittajalle siitä kuinka edellinen 
helmikuussa kirjoittamani kesätyöjuttu ilmestyi 
Wapun jälkeen. Saattoi kuitenkin käydä niin, että 
palautin tämän tekstin deadlinen jälkeen, joten 
taidan jättää naljailun tuonnempaan. Tämä juttu 
kun kuitenkin näkee päivänvalon mahdollisesti jo 
ennen kesätyöhakujen alkua!
 
Kesätyöt siis tulevat ja niihin kannattaa kiinnittää 
huomiota. On paljon kivempi työskennellä oman 
alan hommissa kuin istua kuukauden ajan 8 tuntia 
päivässä kolmen neliön kopissa tekemättä mitään. 
Suurten yritysten haut alkavat useimmiten 
tammikuussa ja päättyvät helmikuun lopussa. 
Kannattaa siis olla ajoissa. Yrityksistä saa tietoa 
tulevilla yritysmessuilla ja mahdollisesti esim. 
ammattiainekerhojen yrityssaunoilla (maksettu 
mainos).
 
Joillekin tällainen laaja työnhaku tuntemattomiin 
yrityksiin voi olla edessä ensimmäistä kertaa 
ja mielessä pyörii monia kysymyksiä. Mitä 
kirjoitan CV:hen? Mennäänkö työhaastatteluun 
frakki vai haalarit jalassa (Vinkki, useimmiten 
ei kumpikaan)? Onko 7 euron tuntipalkka OK? 
Näihin kaikkiin kysymyksiin saat vastauksen juuri 
ilmestyneestä Teekkarin työkirjasta. Mikäli et sitä 
julkaisutilaisuudesta saanut, niitä löytynee jostain 
koululta. Myös sivusto teekkarintyokirja.fi palvelee 
paperittomasta maailmasta haaveilevia hippejä.

Hakekaa paikkoja rohkeasti ympäri 
Suomen. Tampereen alueella varsinkin 
haalariharjoittelupaikat sähköalalla ovat melko 
vähissä. Hyödyntäkää törkeästi kavereiden 
kämpät ulkopaikkakunnilla ja pitäkää mielessä, 
ettei toinenkaan vuokra-asunto ole poissuljettu 
vaihtoehto, jos tarjolla on hyviä oman alan 
hommia.
 
Lopuksi haluan kiittää kaikkia hienon palstani 
lukijoitani kuluneesta vuodesta. Haikein 
mielin joudun kuitenkin luovuttamaan palstan 
seuraajalleni vuodenvaihteessa ja keskittymään 
kilta ja -opintovastaavan tehtäviin. Muistakaa 
siis toimarihaut tammikuussa ja hakekaa tähän 
helppoon mutta palkitsevaan hommaan.
 
Tack och hejdo
Vielä hetken TEK-ukkonne
Tommi Mehtonen

Fuksit



Hei hei ja hellät tunteet!

Ja niin saa vuosi arvoisensa päätöksen. 
Pikkujoulusaunalla juotiin jälleen boolia ja saatiin 
puuron sijasta palaneen käryä. Liekkö se poltetaan 
nykyään perinteen vuoksi pohjaan? Itämeren 
aallonpohjissa tanssittiin tangoa huonosti ja 
taxfreestä ei vieläkään saanut kuivalihaa kummempaa 
ruokaa. Kaikilla oli kuitenkin hauskempaa kuin 
aikoihin. Miksi tämä teekkarielämä on niin siistiä?

Vuonna 2014 kiltaa kunnostettiin monin tavoin. 
Käykää vaikka osoitteessa http://www.skilta.fi 
tai kahvilla uusien pöytien ääressä. Tapahtumien 
saralla uutta ja erikoista oli Keskiasteen siirtyminen 
syksylle sekä Sähköpäivien hulinat bommarissa. 
Hyvä me!

Kiitos kuluneesta vuodesta raadille ja toimareille. 
Muiden kiltojen sisäisiä myllerryksiä sivusta 
seuranneena olen erittäin tyytyväinen tämän paatin 
ohjautuvuuteen. Teidän kanssa oli ilo tehdä töitä. 
Toivottavasti otitte tästä yhtä paljon irti kuin minä.

Yleiskokouksessa PJ:n viitta asetettiin Markuksen 
harteille. Onnea ja menestystä ensi vuodelle. 
Neuvoja saa tulla kysymään, mutta muuten koitan 
pitää mielipiteet itselläni. Ainoastaan kehottaisin 
pitämään Skillan 50v juhlat jo ensi vuonna mielessä. 
Anestasia Rapida on sinun!

2015 on TTY:n ja TTYY:n puolivuosisatajuhlavuosi. 
Osallistutaan kaikki porukalla, ja tehdään koko 
yliopiston väelle selväksi se, miksi Skilta on koulun 
paras kilta myös tulevaisuudessa.

Soronoo,
Mika.

Mika
Pehmeät paketit

MarkkeliJOULULOMA

Pukki

Jouluun liitty
vät 

eettiset rajoitteet

Mika Antti Laatikainen

HAALARIT
Työnhaku

Taantumuksen raati 

2014
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Hei kaikille sähköläisille tasapuolisesti, ja kiitoksia 
antamastanne luottamuksesta! Antamienne äänien 
turvin sain kunnian olla Sähkökillan vuoden 2015 
puheenjohtaja. Samalla hyväksyitte pääpiirteissään 
talousarvioni ja tosuni sellaisenaan, joten olemme 
siis kaikki kusessa. Pahoittelut tästä.

Lienemme kaikki yhtä mieltä siitä, ettei minun 
kannata kirjoittaa kahta A4:sta täyteen imelää 
löpinää ensi vuodesta, itsestäni, tai oikeastaan 
mistään muustakaan, koska ette sitä kuitenkaan 
jaksa lukea – enkä minä kirjoittaa - joten tiivistän 
ajatukseni ensi vuodesta runoksi.

Ylioppilaskunta viiskytvee,
siks’ Skilta menee ja tempasee.
Kansainvälisyys: päivän sana,
onhan meidänkin uudistuttava.

Aijai, valta maistuu niin hyvältä,
koneenrakentajat on hieman syvältä.

Ei sitä ikinä muista tuoda kahvia,
siksi kahvikerho on killoitettava.

Vuosi lähtee käyntiin kauan kaivatulla muutoksella: 
Kahvikerho otetaan killan haltuun, ja alkuvuodesta 
eteenpäin Skillassa voi nauttia kahvia näennäisen 
rajattomasti lukukausikohtaisella maksulla. Ensi 
vuonna panostetaan myös KV-toimintaan: haluan 
nähdä KV-opiskelijoita kiltahuoneellamme! 
Yleisesti ottaen toiminnan korkea taso pysyy, ja 
uutta mukavaa on luvassa. Pysykää kuulolla.

Suurin   toivomukseni ja kehoitukseni  koko  
jäsenistölle   liittyy ylioppilaskunnan  50-juhlavuo-
teen: Innostukaa! Nauttikaa juhlahumusta! Olen   
itse kovin innoissani ensi vuodesta ja sellaisilla 
fiiliksillä, että olenpa opiskeluaikani valinnut 
oivallisesti.

Skillan uusi raati tarvitsee rinnalleen toimihenkilöitä. 
Tulkaa kanssamme tekemään hyviä hommia™, 
sillä tiedätte itsekin haluavanne. Jokaiselle 
toimintaan mukaan haluavalle löytyy varmasti 
jotakin. Seuratkaa tiedostusta silmä kovana heti 
kevätlukukauden alussa!

Toivon kaikille oikein mukavaa joulua. Syökää 
jouluruokia ja nauttikaa glögiä. Voitte myös syödä 
jotain hyvää. Ladatkaa akut – ensi vuonna tapahtuu!

Jouluterveisin, intoa puhkuen,
Markkeli

Markus Valtteri Ovaskainen

Taantumuksen raati 

2014
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Ilmassa on piparin tuoksua, pienet kyntteliköt 
ja joulutähdet tuikkivat somasti kerrostalojen 
ikkunoissa. Kaikki kaupat pursuavat joulukrääsää 
ja näyteikkunoiden koristelu tavoittelee absurdiutta 
mallinukkejen hukkuessa tonttulakkeihin, 
valonauhoihin ja tekolumeen. Näistä ennusmerkeistä 
ei voi erehtyä, joulu lähestyy taas yhtä 
vääjäämättömästi kuin Pukki lähentelee tonttujaan 
porotallin pimennossa.

Wappu on vain kerran vuodessa, mutta joulu on 
joka vuosi. Silti fuksit jaksavat aina innolla odottaa 
joulua, joka suo tervetulleen katkon jokseenkin 
kuormittavaan opiskelijaelämään. Lahjojakin 
saatta olla tiedossa, sillä Korvatunturilla ollaan 
tyytyväisiä! Joulupukin freelance-tonttuina me 
fuksivastaavanne olemme raportoineet mm. 
biletiimin tajuntaa lajentavasta ja nauruelimiä 
nykineestä shöysta pikkujoulusaunalla sekä 
haalaritiiminne ammattimaisesta tehokkuudesta! 
Toivottavasti tätä lukiessanne olettekin jo saaneet 
parhaat joululahjanne, ikiomat sähkönsiniset 
haalarit yllenne! Kiitosta saatte myös Fuksivalan 
antiikkiteemaisista jatkoista, erästä Rooman keisaria 
lainaten: «Fucsius electricit est fucsius superio!<3».

Vaikka joululoman auvo ja rauha kutsuvat jo pientä 
fuksia, on syytä vielä hoitaa kunnialla ne tärkeimmät 
ja välttämättömimmät askareet ennen joulua: 
nimittäin tentit!! Opintopisteet ovat kuin kovat paketit 
jouluna, niitä saa aina liian vähän! Puristakaapa siis 

viimeisetkin voimavaranne tenttipaperille, jonka 
jälkeen voitte tyytyväisinä siirtyä kotikonnuillenne 
ahtamaan itsenne täyteen jouluruokaa ja -mieltä.

Fuksivuotenne ei onneksi lopu jouluun ja koska 
suurella todennäköisyydellä kuitenkin luette tätä vasta 
tammikuun puolella, on syytä kertoa hieman myös 
kevään kulusta. Alkukevättä leimaavat kaksi ilmiötä: 
kyykkä ja toimarihaut! Kyykkä on huippuhauska 
perinnelaji, jota pääsette harrastamaan sydämenne 
kyllyydestä. Tärkeimpänä fuksikyykkä, josta voitte 
voittaa itsellenne paikat MM-kyykkään! Lähtekää 
rohkeasti myös tuomaroimaan MM-kyykkään, 
kyykkääjät lahjovat paremmin kuin Pukki koskaan...

Toimarihaut alkavat melkein heti koulun jatkuessa 
toimarikähminnällä. Siellä tutustutte erilaisiin 
pesteihin ja löydätte juuri sen itseä kiinnostavan 
sektorin. Killan hommissa tutustutte aivan uudella 
tavalla uusiin ihmisiin ja toisiinne, lähtekää siis 
reippaasti mukaan, teissä fukseissa on Skillan 
tulevaisuus!

Pelailkaa Wiillä Skillassa, syökää siibuja Voltissa, 
tutustukaa toisiinne harkoissa, olkaa täysillä 
messissä toiminnassa ja olkaa koulun aktiivisimmat, 
verkostoituneimmat ja eeppisimmät fuksit!!

Jouluista rakkautta teille projisoiden, omat 
joulukinkkunne Juha ja Wilho <3<3<3
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Yhdistä pisteet ja väritä valmis kuvaYhdistä pisteet ja väritä valmis kuva

Olit sitten fuksi tai vanhempi tieteenharjoittaja, ensi vuoden raati tarvitsee juuri sinua! Tässä kaksi fukseille 
erityisesti suunniteltua pestiä ennakkomainostuksessa! Hakekaa, hakekaa, hakekaa!

Oletko aina miettinyt, mikä olisi helpoin homma 
päästä sisään killan toimintaan? Oletko aina 
halunnut olla oman elämäsi ihmepoika Robin? 
Kaikki haaveesi ja unelmasi toteutuvat, mikäli juuri 
SINUT valitaan osaksi killan ikiomaa rosvosektoria, 
joka paremmin myös Isäntäsektorina tunnetaan. 
Hakemalla renkipojaksi toimit Atte-isännän oikeana 
kätenä sekä vasempana jalkana seuraavan puolen 
vuoden ajan.

Oletko ihanan söppänä fuksi, joka kaipaa tekemistä 
elämäänsä? Oletko mahdollisesti ehkäpä Herwannan 
kovin joulutortunvääntäjä? Mikäli vastasit molempiin 
kysymyksiin kyllä, on sinun paikkasi Mervin, 
tuon Sähkökillan oman puukkojunkkarin rinnalla 
piikalikkana!  PS. Hae, vaikket vastannutkaan kyllä 
kaikkiin kysymyksiin!
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Hae mukaan Skillan toimintaan!
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Eri kiltojen (ja kerhojen) poikia

TiTe
Ainakin tutkimushetkisen otannan perusteella 
TietoTeekkarikillan fuksien (ks. vasemmanpuoleinen 
kuva) bilekestävyys on parempi kuin fuksivastaavien 
ja ananasten (oikeanpuoleinen kuva). Terkut Skillan 
tytöille: ”Olkaa Stytöt joskus hiljaa luennolla. 
Opetelkaa irkkaamaan. T.meikä eli Cirrus”

Hiukkanen
Skillan alakerran pojat, Hiukkaset, tykkäävät mm. 
Rubikin kuutioiden ratkomisesta (2 oikeanpuoleista  
kuvaa) sekä kahvista (huomaa onnellinen ilme 
vasemmanpuoleisimmassa kuvassa). Terkut Skillan 
tytöille: ”Tulkaa keittämään kahvia!”

TaRaKi
Akvaariomaisessa kiltahuoneessaan raksatalossa 
viihtyvät raksan fuksipojat ovat tutkimushetkisen 
perusteella mm. löytäneet mukavan balanssin 
opiskelun, pelailun ja toisistaan huolehtimisen välille. 
Terkut Skillan tytöille: ”Tulkaa joskus käymään!”

Bioner
Autekin naapurikilta Bioner on niin pieni, 
että sen poikien riittävä observointi edellytti 
tutkimusten laajentamista kiltikseltä muihin 
kellaritiloihin. Ohessa rahis -14 lukemassa 
kiltalehteä sekä Kivi kivikokoelmassa (kerrankin 
joukon isoimpana!). Terkut Skillan tytöille: 
”Voikaa hyvin! Hyvää joulua!”

AuTek
Iloisen keltaisissa haalareissa viihtyvistä 
automaatioteekkaripojista saa edelleen innokasta 
pinkiponkiseuraa, vaikka AuTek muuttikin Skillan 
naapurista kauas päätalon kellariin (sniff). Terkut 
Skillan tytöille: ”Terkut pelkästään fuksitytöille, 
koska voi! Skillan tytöt on perinteisesti kauniita, 
mutta fuksityttöihin emme ole vielä tutustuneet…”

Jos jotakin ilmiötä esiintyy yhtä runsaasti kuin TTY:llä poikia, sitä on syytä tutkia systemaattisemmin. 
Tämän miestutkimuksen tieteenalaa edustavan artikkelin kenttätutkimus on äärimmäisen pintaaluotaava 
ja subjektiivinen. Se on suoritettu kiltahuoneilla ja hieman muissakin tutkimuskohteiden luontaisissa 
ympäristöissä. Tutkimuskohteita ei ole vahingoitettu, ainakaan tahallaan, ainakaan paljoa.
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KoRK
Vihattavan rakastettavat KoRkin pojat olivat oikein kivoja 
ja tarjosivat kahvia KoRkinpunaisesta moccamasteristaan 
(oispa meillä sähkönsininen!). Ohessa pj -15 lähes kaikkien 
teekkariuden oleellisten elementtien (jäynätyt Skillan haalarit, 
Tamppi, mallasjuoma, opiskelua) kera sekä valokuvauksesta 
aivan liikaa tiennyt herrasmies. Terkut Skillan tytöille: ”Smoke 
weed everyday!”

Indecs
Indecsin poika seuraa reaaliaikaisesti pörssikursseja jopa  kiltahuoneellaan 
mm. oheisessa kuvassa näkyvästä TV:stä. Tutkimushetkellä tehtiin yllättävä 
havainto: Missä kauluspaidat?!?. Pikaisen kyselyn jälkeen selvisi, että paikalla 
oli vain fuksipoikia ja vanhemmat tieteenharjoittajat sijoituskerho Markan 
yleiskokouksessa. Fuksit eivät ehkä vielä osaa käyttää kauluspaitaa? Terkut 
Skillan tytöille: ”Rikkaisiin naimisiin!”

International section - INTO
Boys in international students club Into seemed to 
be the most enthusiastic in whole TUT in posing in 
photos (asking “Can I be there too”), when they heard 
they could send greetings to Skilta girls and girls 
will see their pics. Well, who wouldn’t love electrical 
engineering girls ;). Greetings to girls in Skilta: “Hello! 
We’ll be waiting for you to join us anytime. Free coffee 
and love!"

Man@ger
Selvästi kauluspaita-dress coden omaksuminen kestää 
käsienheiluttajafukseilla aikansa, koska myös Managerin 
kiltahuoneella IMA2:n laskareita ratkaisseet fuksipojat olivat 
enemmänkin casual friday-lookissa. Terkut Skillan tytöille: 
”Tääl on vähän pölystä…”

MIK
MIKin kiltahuoneelta turvallisesti lukkojen takaa 
tavattiin materiaaliteekkarina aloittanut, sittemmin 
sähkönsinisen valon nähnyt Rauno (kuvassa heppa 
Jallupärinän & analogiaelen harkkojen kanssa) sekä 
pari vanhempaa materiaalitieteen harjoittajaa (kuvassa 
Mikki Hiiren kanssa). Terkut Skillan tytöille: ”Voin 
sanoo terveiset ihan livenä Skillassa” (Terveisten 
välittäjänä siis vähintään puoliksi skiltalainen Rauno)

Kotikenttä - Skilta
Skillan omat pojat pitää opiskeluvauhdissa ja herättää 
bileidenkin jälkeen kahvi sekä ES. Vasemmalla 
syvissä mietteissä Wilho & Teemu, oikealla työssä 
Jussi & Juse.



TamArk
Arkkaripoika ajoittain lähes asuu 
piirustussaleilla ja nauttii siksi siellä usein 
ruokansa ja punaviininsä. Niin myös 
tutkimushetkellä, jolloin havaittavissa oli 
paljon fuksipoikia ja pizzoja. Terkut Skillan 
tytöille: ”Ei pysty lähettään, koska deadlinet”

YKI
YKI:n vihreähaalariset pojat hallitsevat sekä opiskelun 
(hirveän ahkeraa opiskelua kiltahuoneella tutkimushetkellä) 
että bileet (erinäisiä aiempia havaintoja). Terkut Skillan 
tytöille: ”Onks siel jotain tyttöjä? T.onnelliset YKI:n pojat”

Kuollutta kiltaa kunnioittaen - TeLe
Vaikka TeLe kiltana kuolikin 2012, se jatkaa elämäänsä 
elinvoimaisena kerhona. Siksi olisi ollut melkein valetieteellisiä 
periaatteita loukkaavaa olla ulottamatta tutkimuksia myös 
näihin Skellarissa majaileviin turkoosihaalarisiin poikiin. 
Oheisen kuvan tutkimuskohteet ainakin kaipaavat selkeästi 
(esim. Skillan) naisia

Kirjeshakki
“Tarina kertoo, että idea kirjeshakkiin 
syntyi WCOKin jälkeisenä sunnuntaina 
skiltalaisten ja sikkiläisten kesken 
pikkurapuloissaan uunituoretta
Sinssiä selatessa, kun samalla pohdittiin, 
miten yhteistyötä kiltojemme välillä 
voisi lisätä.

Kirjeshakissa tapahtuu enintään 8 
siirtoa vuodessa, joista neljä julkaistaan 
Sähkösanomissa ja neljä Sinssissä.”

Viime siirrollaan Oulu söi tamperelaisen 
sotilaan liikkumalla e5:stä d4:ään. 
Tampere vastaa tähän siirtämällä ratsun 
ruutuun d4.
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Tutkimustyön ja raportoinnin suoritti Skillan emäntä Suvi 



Fukseja ja vanhempia tieteenharjoittajia fuksiexculla

Yritysvastaavan valitut xq-kuvat

Ryhmäkuva KONEen yritysvierailulta

Numeron 3/2014 lukijakilpailun tulokset

Kilpailun viralliseen sähköpostiosoitteeseen 
skilta-tiedotus@listmail.tut.fi lähetettiin vain yksi 
vastaus, joka oli väärin. Valitettavasti voittajia ei 
tällä kertaa siis löytynyt! 11
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Sähköpäivät
Marraskuinen torstaiaamu valkesi Tampereella 
kylmänä ja talvisena. Ilmassa oli sähköä. Tästä ja 
muista ihmisten viljelemistä huonoista kliseistä 
oli havaittavissa, että Suomen sähköteekkarien 
vuosittainen yhteenliittymä eli Sähköpäivät oli 
alkamassa. Tuo killan tapahtuma- ja yrityssektorin 
magnum opus sisältää kaikkea mitä teekkari voi 
tarvita: rastikierros, yritysluentoja, sitsit, sillis ja 
tietysti asiaankuuluvat jatkot näille.

Torstai 6.11.
Aamu alkoi kiireisenä järjestäjien hoitaessa vielä 
viime hetken valmisteluita. Ulkopaikkakuntalaisia 
vastaanottamaan valikoitui uljas yritysvastaavamme 
Petri (nimi ei muutettu), jota ei tosin tunnistanut 
kukaan melko fuksihtavissa sinisissä haalareissa. 
Satunnaisia omilla autolla kulkeneita 
otaniemeläisiä lukuunottamatta ensimmäisenä 
paikalle saapui kahden aikoihin Lappeenrannan 
seurue, joka koostui energiatekniikan killasta 
Armatuurista ja sähkösisaruksistamme Sätkystä. 
Vaikka nimeltämainitsematon yritysvastaava 
meinasikin unohtua pelaamaan Mario Kartia 
puhelin äänettömällä, vieraat saatiin perille ilman 
suurempia kommelluksia. Oulun ja Otaniemen 
Sähköinsinöörikillat saapuivat pari tuntia 
myöhemmin, ja Bommari ja kiltahuone alkoivat 
täyttyä sinisten, valkoisten ja vihreiden haalarien 
massasta.

Talvi-iltain tummentuessa oli illan päätapahtuman 
eli maineikkaan Sähköpäivien rastikierroksen 
aika. Vaikka sääolosuhteet hieman rastinpitäjien 
intoa laimensivatkin, osallistujilla oli hauskaa 
ja melko railakkaasta alkoholinkulutuksesta 
huolimatta suurimmilta järjestyshäiriöiltä 
vältyttiin. Valitettavasti kiertopalkintoa ei 
tänäkään vuonna Tampereella ihastella, vaan 
voitto meni Otaniemeen lähes täysillä pisteillä. 
Jatkoina toimivat UV-bileet Cupolassa, joiden 
jälkeen eräs Leka Maatikainen (nimi muutettu) 
eksyi kylpyhuoneessaan ja päätyi tekemään 
lähempää tuttavuutta pyykinpesykoneensa kanssa 
perinteisemmän posliiniastian sijaan.
 
Perjantai 7.11
Toinen päivä alkoi yritysluennoilla. Vaikka eilisilta 
oli monella hieman venähtänyt, ilahduttavan suuri 
joukko saapui kuuntelemaan KONEen ja Carunan 
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esityksiä. Tapahtuman hengen mukaisesti yksi 
yritysluennoitsijoista päätyi sitsaamaan ja huhujen mukaan 
jatkoillekin. 

Illalla oli kenties odotetuimman ohjelmanumeron eli 
legendaaristen Sähköpäivien sitsien vuoro. Tapahtumapaikkana 
toimi Terveellisten Tapojen Siveellisen Seuran (nimi 
muutettu ilmaisen mainonnan välttämiseksi) valojen avulla 
hämmentävän juhlavaksi somistettu Bommari. Sitsien 
järjestämisessä koettiin muutamia jännittäviä hetkiä Bommarin 
hissin toimimattomuuden vuoksi, mutta tulipahan todettua 
että Juveneksen lämpökaappi kulkee ihan hyvin lapion päällä 
sohjoisessakin kelissä. Itse sitsithän lähtivät käsistä noin 
ensimmäisen viiden minuutin aikana ja lauluja kuultiin yleensä 
vähintään kolmea päällekäin. Juhlapuheesta muodostui 
performanssi, jonka aikana nähtiin ainakin alastomuutta, teippiä 
ja erinäisiä virvokkeita. Alkuperäinen muistilappu kuulemma 
hukkui viinilasiin juhlien alkuvaiheessa pöytäliinasotien 
aikana. Jatkoja juhlittiin hatarien muistikuvien perusteella 
Teekkarisaunalla, jonne eksyi porukkaa myös samaan aikaan 
järjestetyiltä Fuksisitseiltä.

Lauantai 8.11.
Lauantaina oli jokaisen juhlan kohokohdan eli silliksen aika. 
Aamulla heränneet nakkilaiset olivat pistäneet parastaan 
ja tarjolla oli muun muassa pekonia, lihapullia, pekonia, 
nakkeja, pekonia, ranskalaisia, pekonia, jäätelöä ja pekonia. 
Erityisesti fuksitoimaripoikien paistamat ranskalaiset keräsivät 
kiitosta. Ruuan lisäksi ihmiset saivat nauttia myös oululaisten 
kansanlauluista. Valitettavasti suurin osa vieraista joutui 
poistumaan jo kello kahteen mennessä, mutta bileet jatkuivat 
tamperelaisten toimesta vielä jokusen tunnin järjestäjienkin 
päästessä rentoutumaan.

Aftermath
Kaikilla oli kivaa vaikka osa ei sitä muistakaan, killan 
epävirallisella löytökenkävastaavalla Ke(n)killä (nimi 
hassuttelun takia väännetty) on riittänyt töitä vielä kuukausi 
tapahtuman jälkeenkin ja Suklaapallit soi päässä vieläkin 
(kiitos Oulu). Onneksi seuraavina vuosina saa nauttia muiden 
järjestämistä pirskeistä. 

-Tapahtumatoimari, Sähköpäivien turvallisuusvastaava ja 
Oulun eteläpuolen paras nakinpaistaja Teemu



14

Liikuntavastaavan jumppavinkit

Takakyykky: perse, etureidet, takareidet, alaselkä
Aseta jalat noin hartioiden leveydelle niin että 
polvet ja jalkaterät osoittavat samaan suuntaan.  
Laskeudu alas niin, että selkä pysyy suorassa 
eivätkä polvet taivu liikaa eteenpäin. Vatsalihasten 
jännittäminen ja ylöspäin katsominen voivat auttaa 
selän pitämisessä suorassa. Mitä alemmas menet 
kyykyssä, sitä enemmän liike kohdistuu perseeseen.

Punnerrus: rinta, ojentajat
Ota käsillä hartioita leveämpi ote ja jaloilla 
kapeampi. Käsien leveä ote aktivoi enemmän 
rintalihasta ja kapeampi enemmän ojentajia. Pidä 
keskivartalo tiukkana, laskeudu alas ja punnerra 
takaisin ylös. Liike voidaan tehdä kevyempänä myös 
polvet maassa. Raskaampia versioita ovat esim. vain 
toinen jalka maassa tai yhden käden punnerrus.

Lankku: syvät vatsalihakset, alaselkä
Asetu kyynärpäiden ja päkiöiden varaan lattialle. 
Pidä keskivartalo tiukkana ja selkä suorana. Pysy 
asennossa niin pitkään kuin pystyt. Liikkeen 
pitäisi tuntua pääasiassa vatsalihaksissa.

Linkkuveitsi: alavatsat
Makaa alkuasennossa selällään jalat ja kädet 
ojennettuina. Supista vatsalihakset ja vie samalla 
yläasennossa jalat ja kädet yhteen. Liike vaatii 
nopean suoritustavan ja pientä harjoittelua ennen 
kuin se alkaa kulkea.
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Niskan takaa punnerrus: olkapäät, ojentajat
Ota tangosta hieman hartioita leveämpi ote ja 
punnerra se suorille käsille. Laske alas niskan taakse 
niin, että ala-asennossa tanko on noin takaraivon 
kohdalla.

Bulgarialainen askelkyykky: perse, etureidet
Etsi ensimmäiseksi jokin koroke takajalan alle. 
Laskeudu tanko selässä alas niin, että etummaisen 
jalan reiden ja pohkeen välille muodostuu 90 
asteen kulma. Takajalka koukistuu, mutta polvi ei 
kosketa maata. Myös tässä liikkeessä vatsoja pitää 
jännittää ja selän pysyä suorana

Aerobicisin terveisin, rantojen raavas tiikeri, 
Rekkamiesten ruhtinas, Skillan liikuntavastaava,  
änärihai Pekka "Rekka-Pekka" Janhunen

Takadippi: ojentajat, etuolkapäät
Aseta koroke selkäsi taakse (esim. 
penkki). Laskeudu alas niin, että 
kyynärpään välissä on noin 90 asteen 
kulma. Tämän jälkeen punnerra 
itsesi suorille käsille.
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Wärtsilä is a global leader in complete lifecycle power solutions for 
the marine and energy markets.

The company has  approximately 18,700 employees and operations 
in more than 200 locations in nearly 70 countries around the world. 

We need students from all technical and business fi elds for research 
and development, projects, sales, purchasing, logistics, service, 
fi nance, administration, IM and manufacturing. 

We offer hundreds of students the opportunity to develop their 
competencies while working for the world leader in complete 
lifecycle power solutions. Trainees are hired for 10–16 weeks mainly 
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