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PÄÄKIRJOITUS
Päätoimittaja on Mikko Eronen, seitsemännen
vuoden sähköteekkari. Hän ei valmistu vielä pariin vuoteen, sillä viihtyy TTY:llä liiankin hyvin.
Kurssit pitää läpäistä ja se vaatii perslihaksia sekä harjoitustöiden tekoa. Todistetusti magneettipiirien ja muuntajien tentin läpäisee paremmalla arvosanalla, jos
ei luota viimeisen illan ihmeeseen, vaan tekee määrätietoista duunia jo kurssin
aikana.
Silti opiskelu on muutakin kuin sitä itseään. Nykymaailmassa mitään ei voi tehdä
yksin. Kukaan ei voi osata kaikkea, eikä ole järkevää yrittääkään. Elämässä korostuu tänään eräs asia ylitse muiden: suhteet.
Fuksivuoden aikana on rehellisesti sanottua fiksua osallistua kaikkeen toimintaan, jota TTY ja sen lähiympäristö tarjoaa. Niin oman mielen virkeänä pitamiseksi kuin myös uusien kontaktien luomiseksi. Kaiken hyödyllisyyden lisäksi
tapahtumissa käyminen on myös hauskaa. Tee siis itsellesi palvelus äläkä vietä
kaikkia iltoja opiskellen. Siihen on aikaa seuraavanakin päivänä.
TTY on enemmän kuin koulu. Hervannassa mahdollisuudet ovat monet. Innostut
sitten kiltatoiminnasta, liityt suunnistuskerhoon, pelaat CS:ää tai alat harrastaa
teatteria. Jos yli sadasta kerhovaihtoehdosta ei löydy mieluista, perustat kenties
oman kerhon. Tee mistä nautit, kunhan siinä tutustuu kaiken ikäisiin uusiin ihmisiin myös muista koulutusohjelmista kuin sähköltä.
On aivan yhtä arvokasta tuntea joku, joka osaa, kuin osata itse.
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PUHEENJOHTAJA
Hei, tuleva fuksi.
Baruch Spinoza sanoi aikanaan: Emme tiedä minkään olevan varmasti hyvää tai
pahaa, paitsi sen, mikä todella johtaa ymmärtämiseen tai estää meitä ymmärtämästä.
Mitä tämä sitten tarkoittaa? Ketä kiinnostaa? Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa!
Onnittelut elämäsi parhaasta valinnasta ja tervetuloa voimaan hyvin. Ensi syksynä tulet löytämään itsesi tähänastisen elämäsi hauskoimmista tapahtumista,
kovimmista bileistä ja tietenkin koko TTY:n seksikkäimmästä killasta. Killat ovat
TTY:n opintosuuntakohtaisia ainejärjestöjä, jotka harjoittavat edunvalvontaa ja
huolehtivat siitä, että sinulla on hauskaa. Sähkökillan jäsenenä sinulla on tietenkin hauskempaa kuin muilla. Erästä viime syksynä täällä aloittanutta lainaten:
”Tulin tänne kun kuulin et tääl on paras meno!”
Tilanne on muuttunut viime syksystä. Vieläkin paremmaksi.
Älä hommaa kämppää mistään muualta kuin Hervannasta. Se on taistelua tuulimyllyjä vastaan. Keskustassa asumisessa ei ole mitään sellaista glamouria, että
se olisi niiden aamuisten tai aamuöisten bussimatkojen arvoista. Vaikka sinulla
olisi kämppä keskustassa, yövyt kuitenkin Herwoodissa. Keskustaan kyllä pääsee
silloin kun on tarvis. Ensi vuoden aikana toiseksi kodiksesi tulee todennäköisesti
muodostumaan Sähkökillan oma kiltahuone, jossa opiskelukaverisi ja vanhemmat tieteenharjoittajat viettävät aikaa mm. Wiillä pelaten ja Sähkökillan välipala- ja virvoketarjonnasta nauttien.
Kaikki kuitenkin aikanaan. Odotamme sinua. Tule ajoissa.
Rakkaudella,
Skillan puheenjohtaja,
Markus Ovaskainen
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Fuksivastaaviesi
tervehdys
Tervetuloa ja onneksi olkoon elämänne parhaasta valinnasta! Se, että hypistelette
tätä lehteä käsissänne tarkoittaa nimittäin sitä, että teidät on hyväksytty opiskelemaan sähkötekniikkaa Tampereen Teknilliseen Yliopistoon.
Sähkötekniikan opiskelu on sangen mielenkiintoista ja tulevaisuudessa jokainen
sähkötekniikan diplomi-insinööri-titteliä kantava työllistyy varmasti. Toisaalta
opiskelemalla sähkötekniikkaa pääsette osaksi ehkä koko maailman huikeinta
yhteisöä: Sähkökiltaa! Sähkökilta (kavereiden kesken Skilta) on TTY:n yksi suurimpia ja aktiivisimpia kiltoja, jossa vallitseva yhteishenki vetää jokaisen poikkeuksetta mukaansa.
Ensimmäinen opiskeluvuotenne eli fuksivuotenne tulee olemaan elämänne parasta aikaa, joten nauttikaa siitä! Fuksivuodesta niin unohtumattoman tekee se,
että opiskelut eivät vielä paina liian pahasti päälle ja toisaalta se, että me, teidän
fuksikapteeninne ja sähköpaimenenne, teemme taukoamatta töitä teidän hyvinvointinne eteen. Jos tässä koulussa ette muuta opi, niin opitte ainakin sen, että
valomerkki ei suinkaan tarkoita juhlien loppumista vaan päinvastoin. Yhdessä
tutorienne kanssa, tulemme johdattamaan teidät teekkarien ihmeelliseen maailmaan ja avustamme teitä matkallanne Tammerkoskeen, jossa teistäkin tulee ihka
aitoja teekkareita.
Fuksivuotena teillä on ainutlaatuinen tilaisuus verkostoitua ja sitoa koko loppuelämän kestäviä ystävyyssuhteita. Kätevin tapa verkostoitua TTY:llä on lähteä
avoimin mielin kaikkeen tekemiseen mukaan. “Minkä nuorena oppii, sen vanhana taitaa” pätee tässäkin tapauksessa, joten liittykää heti fuksivuotenne aamunkoitteessa haalari- ja biletiimiin. Kumpikin tiimi koostuu teistä fukseista ja yhteisen tekemisen äärellä tutustutte toisiinne helposti ilman kiusallista ja väkinäistä
small-talkkia.
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Vacon Oyj on yksi Skillan sponsoreista. Hae
sinne ensi kesänä duuniin! Hyviä hommia :)

Jos kuitenkin haluatte harrastaa verkostoitumista sen hienostuneimmassa muodossa, niin suosittelen hakemaan renkipojaksi tai piikalikaksi. Kumpainenkin
pesti tuo teille etuoikeuden päättää Skillan asioista yhdessä Skillan raadin kanssa
ja siinä samalla tulette tutustumaan suureen joukkoon vanhempia tieteenharjoittajia. “Skillan raati” ei välttämättä sano vielä paljoa, mutta kaikki tulee selviämään teille viimeistään syksyllä.
Voitte osallistua jo nyt keskusteluun teidän omalla IRC-kanavalla #Skiltafuksit2015, jossa kaikki teidän tutorit jo odottelevatkin teitä. Sähköpaimenenne
Atte on huhupuheiden mukaan luvannut ensimmäiselle fuksille #Skiltafuksit2015-kanavalla jonkin sortin virvokkeen ;). Liittykää myös facessa ryhmään
Skillan fuksit 15 - 16 ja käykää tutustumassa Sähkökillan nettisivuihin ( skilta.fi ), josta löydätte elintärkeää tietoa Skillasta ja sen toiminnasta.
Vaikka edessänne häämöttää elämänne mullistavin ja huikein vuosi, älkää kuitenkaan eläkö tulevaisuuden odotuksessa, vaan nauttikaa jäljellä olevasta kesästä. Uikaa, grillailkaa ja chillailkaa vanhojen kavereidenne kanssa ennen kuin
kaveripiirinne laajenee n. 400 sähkötekniikan opiskelijalla. Nähdään syksyllä
Festian aulassa!
Rakkaudella,
Fuksivastaavanne Henri ja Atte
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Tutorit ovat ensimmäisenä päivänäsi sinua vastassa. Fuksit jaetaan
20 tutorryhmään, jonka kanssa tutustut helposti sekä TTY:n kampukseen
sekä toisiin opiskelijoiden. Muista: Tutorisi on olemassa sinua varten!
Ville Haukijärvi
Moro fuksit! Olen Ville, alunperin Järvenpäästä lähtöisin oleva
toisen vuoden sähköteekkari. Vapaa-ajalla lähellä sydäntäni ovat
musiikki, elokuvat ja erinäiset opiskelijatapahtumat. Tulkaa nykimään hihasta jos jokin askarruttaa mieltä tai ihan muuten vaan
haluatte jutustella. Tervetuloa Herwoodiin ja syksyllä nähään!
Mira Haapala
Moro! Olen Mira ja olen kotoisin Tampereen etelänaapurista,
Lempäälästä. Aloitan toisen vuoden syksyllä. Sykyllä tavataan!
Aleksi Salmi
Morjesta! Olen Aleksi, toista vuotta iloisesti aloittava 21v
sähköläinen. Kotoisin olen ihan Hervannan kupeesta ja tiedän näistä kulmista kaiken tietämisen arvoisen, ehkä vähän
liikaakin. Varsinaisia harrastuksia ei ole, mikä meinaa sitä
että multa löytyy valtavan paljon aikaa teille rakkaat tulevat
fuksit! Oma fuksivuoteni oli super-eeppinen, tehdään teidän
fuksivuodesta jotain vielä suurempaa!
Topi Hintikka
Moro! Olen Topi ja kotoisin Tampereelta, Hervannassakin tullut asuttua jo useampi vuosi. Harrastuksiini kuuluu mm. rubiikin kuutiot, frisbeegolf ja sekalainen urheilu. Tervetuloa kyselemään kaikkea älykästä, syksyllä nähdään!
Samuel Saariaho
Morooo! Olen Samuel Kokkolasta ja toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi viettämään elämänne parasta vuotta! PS.
Olen ihan kiva. :--D
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Mikko Impiö
Elikkäs nimi on Mikko ja tehtäväni on auttaa teitä fukseja
opi(skelijarie)ntojenne alkumetreillä. Vahvuuksiini kuuluvat
epämääräinen musisointi sekä kaikenlaiset bisnekset, heikkouksiini pastan annostelu ja kirkkoviini. Viettäkäähän huikea kesä sillä sitä tulee seuraamaan luultavasti elämänne paras vuosi! Ja wappu! Oispa wappu.
Matius Hurskainen
Terve! Olen Matius, toisen vuoden sähköteekkari Hyvinkäältä.
Onnittelut loistavan opintosuunnan valinnasta, nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!

Atte Lamminsalo
Moi oon Atte ja toimin teidän kaikkien Sähköpaimenena ja kaiken lisäksi olen vielä tuutori. Olen siis tukenanne koko taipaleenne fuksista teekkariksi. Tulen Vantaan Korson ghetosta ja
harrastuksiini kuuluu kilpatanssi ja tietokoneitten räpellys (ja
seeäs).
Tiia Moilanen
Moikka! Olen Tiia, toisen vuoden sähköteekkari ja kotoisin
tuolta Tampereen naapurista Nokian metsistä. Kun en paimenna teitä, pelaan TTY:n joukkueessa salibandya ja istuskelen
Skillan kokouksissa. Autan mielelläni mieltä askarruttavissa
asioissa ja toivon että teille tulee aivan huikaiseva fuksivuosi!

Mikko Kauhanen
Hermostuttaako Hervanta? Oudostuttaako opiskelu? Oli vastauksesi mitä tahansa, minä Mikko aka Kauha, olen apunasi ja
tukenasi elämäsi huikeimman vuoden ajan elokuusta teekkarikasteen humuihin!

Laura Karintaus
Heeei fuksit, olen Laura Tampereelta! Vapaa-aikanani treenaan ja valmennan ahkerasti kilpacheerleadingiä sekä nautiskelen teekkarielämästä. Toivotan teille superhuikeaa fuksivuotta! Mulle saa aina tulla juttelemaan, en hämmenny siitä
yhtään. ps. Mua (layura_) saa myös seurata instagramissa :*
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Henri Ponkala
Etelä-Lappilaisen terveiset ja teesit tuleville fukseille:
Ihmisille ei ole pakko puhua eikä tapahtumissa käydä.
Luennot ja matikka on parasta, mitä TTY tarjoaa teille.
Henri Kasurinen
Hei taas kaikki fuksit! Saitte jo lukea tuotoksiani fuksivastaavien tervehdyksessä, mutta nyt saan avata sanaista arkkuani toistamiseen ja kertoa hieman enemmän itsestäni. Olen
fuksikapteeninne/tutorinne Henri ja uskallan kuvailla itseäni
peri tamperelaiseksi, vaikken ihan koko elämääni ole täälä
asunutkaan. Vapaa-ajallani tykkään käydä salilla ja soitella
(huonosti) kitaraa. Beer-pong onnistuu tältä herralta myös
kohtuu hyvin.
Eemeli Mäkinen
Moi ystävät, olen Eemeli. Tulen jo toista vuotta vaihtamaan
teidän fuksien vaippoja. Voitte siis tulla kysymään neuvoa,
vaikka haisisittekin kakalta.

Reima Hyvönen
Moi, meikäläinen on Reima, toisen vuoden sähköopiskelija.
Vaikken tunne (todennäköisesti) teistä ketään, niin meikäläisen kanssa voi tulla juttelemaan ja juomaan kahvia kiltahuoneelle. Hienoa, että olette lähteneet lukemaan sähköä ja nähdään syksyllä.

Otto Multanen
Hei tulevat fuksit, olen Otto, ja olen syksyllä teitä vastassa
täällä TTY:llä. Olen asustellut täällä Tampereella jo muutaman vuoden, ja voin kokemuksesta sanoa, että olette valinneet aivan huippumestan tuleville opiskeluvuosillenne.
Syksyllä nähdään, ja muistakaa viettää hauska loppukesä.
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Pauli Oikkonen
Morjens, mä oon Pauli. Oon kotoisin Helsingistä, mutta tässä ekan vuoden aikana Hervanta on alkanu tuntua vahvasti
omalta kodilta. Hengaan aika usein Skillassa ja olen mukana
mm. TTYkityksen hallituksessa, mut saattaa joskus jopa löytää Varjobaarista myymästä lippuja keikalle! Kouluhommien
ja koululla notkumisen lisäksi tykkään käydä puntilla (tosin
tällä hetkellä jalka on kipsissä, mutta eiköhän se siitä vielä).
Nähdään elokuussa!
Lauri Suomela
Moikka fuksit, oon Lauri! Kotoa Loimaalta paettuani harhailin määrittelemättömän ajan ympäri maailmaa, kunnes totesin
rakkaan Sähkökillan sohvien olevan parhaita ja jäin tänne hengailemaan. Parasta TTYllä on myös Bommari, josta mut voi löytää temppuilemasta lähes aina (paitsi Wappuna, joka on vielä
parempaa). Jos onnistutte löytämään mut sen ulkopuolelta niin
pelataan beerpong, syksyllä nähdään!
Jussi Kekki
Morjesta, oon Kekki (IRCnetistä löytyy nimellä kekken), opiskelen sähkötekniikkaa kolmatta vuotta. Harrastuksiani on satunnainen lenkkeily, kiltatoiminta ja pelailu. Meille asetettiin 3
lauseen raja, joten piti karsia, mutta tarjoan viidelle (5) ensimmäiselle fuksille joka onnistuu laittamaan mulle ircissä queryn,
yhden (1) kaljan.
Teemu Pöytäniemi
Moro! Olen Teemu ja kotoisin olen Koillis-Pirkanmaan helmestä, eli Mänttä-Vilppulasta (tarkemmin sanottuna Vilppulasta).
Harrastelen Pääasiassa lentopalloa, mutta muitakin sekalaisia
urheilulajeja on tullut harrastettua vuosien varrella. Toivottavasti vietätte hauskan kesän, koska syksystä tulee vieläkin
hauskempi! Nähdään siis syksyllä!
Noora Niemimaa
Moi! Mä oon Noora, toisen vuoden sähköteekkari ja kotoisin Sastamalasta. Kaverit ja urheilu on nuoren naisen
elämässä paras juttu heti matikan laskareiden jälkeen; erityisesti erilaisten pallojen perässä juoksentelu on lähellä
sydäntä. Oma fuksivuoteni oli ihan huippu, joten kerätkää
voimia elokuussa starttaavaan koitokseen ja muistakaa pitää kivaa! Ps. Twitterissä @NooraNiemimaa.
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Moro! Tervetuloa TTY:lle minunkin puolestani. Sähkökilta on yksi koulun näkyvimmistä ja ehdottomasti mukavin kilta, hyvin valittu. Pidä hauskaa, sillä opiskelu on parasta. Ja liity TEK:iin.
Jaa mikä TEK? TEK eli Tekniikan akateemiset on mm. diplomi-insinöörien etuja
valvova järjestö. Se tarjoaa jäsenilleen apua työnhakuun, työttömyysturvakassan,
joka vuosi päivitettävät palkkasuositukset, vessalukemista lehtien muodossa sekä
lakimiespalveluita. Parasta tässä on se, että kaikki tämä on opiskelijoille ilmaista.
Ei maksa mitään, nada. Liittyminen ei sido mihinkään, mutta tuo käyttöösi kaikki
äsken mainitut palvelut ja paljon muuta. Mene osoitteeseen http://www.tek.fi/
opiskelijat, tutki asiaa ja liity. Tulevat kaverisi, työkaverisi ja pomosi ovat myös
jäseniä.
TEK näkyy opiskelijalle eniten sponsorina monissa tapahtumissa ja turnauksissa,
esimerkiksi vuosijuhlilla ja Kyykkäliigassa. Jo ensimmäisenä koulupäivänä pääsette maistamaan maankuulua TEKin makkaraa. Opiskelijoita koskevasta TEKin
toiminnasta voitte lukea lisää osoitteesta teekkari.fi .
Nauttikaa kesästä ja nähdään syksyllä!
Mika Laatikainen,
Skillan TEK-kiltayhdyshenkilö
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Tampere vs. Oulu
Tarina kertoo, että idea kirjeshakkiin syntyi WCOK:in jälkeiseinä sunnuntaiaamuna skiltalaisten ja sikkiläisten kesken pikkukrapuloissaa 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 siirti ratsun ruudusta B8 ruutuun A6. Nyt Sähkökilta vastaa siirtämällä lähetin ruudusta E2
ruutuun H5.

Tiistaibileet
Uudet kaverit

Inttijutut
Lukio
Läsnäolopakko
Myös ABB tukee kiltamme toimintaa. Helsingissä ja
Vaasassa on myös fukseille sopivia töitä!
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Ensimmäisen
viikon ohjelma
Su 16.8 klo 18:00 Varaslähtö
Jos ensimmäinen koulupäivä tuntuu liian kaukaiselta tai jos muuten vaan olette Tampereella jo sunnuntaina niin tulkaa etunurtsille* sinihaalaristen ihmisten
luokse. Siellä voitte tutustua jo etukäteen ihmisiin, jotka tulevat olemaan teitä
vastassa maanantaina.
*Etunurtsi on kampusalueen keskellä oleva suuri nurmialue Hervannan valtaväylän vieressä.
Ma 17.8 Lettukestit
Lettukesteiltä saatte lettua, makkaraa ja uusia kavereita vieläpä täysin ilmaiseksi!
Ti 18.8 The Ekat Bileet
Fuksivuotenne saa räväkän alun Cupolassa järjestettävissä The Ekoissa Bileissä.
Näille bileille löytyy runsaasti teidän tutorienne järjestämiä etkoja, joissa voitte
tutustua paremmin kanssaopiskelijoihinne.
Ke 19.8 Fuksi-info
Eeppinen, mutta informatiivinen show, joka räjäyttää tajuntanne ja tiivistää fuksivuotenne yhteen räväyttävään infopakettiin.
Ke 19.8 Skillan ja Bionerin fuksisauna
Fuksisaunalla tutustutte teekkarikulttuurin yksiin rakkaimpiin lapsiin: nimittäin
saunomiseen ja laulamiseen. Nämä käsikädessä kulkevat aktiviteetit auttavat teitä verkostoitumaan myös muiden kiltojen jäsenten kanssa. Sauna on nimittäin
järjestetty yhdessä rakkaiden ystäviemme, biotekniikan opiskelijoiden kanssa.
Pe 21.8 Leffailta
Onko fuksiviikon jälkeen puhti loppu? Tule viettämään mukavan rauhallista leffailtaa hyvässä seurassa. Tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa ja tietenkin hyvää
leffaseuraa.

