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Hoi tuleva fuksi! Pysähdy hetkeksi ja lue alla 
oleva teksti läpi, sillä minulla on muutama 
sana juuri Sinulle!
 Onnittelut, olet päättänyt lähteä 
opiskelemaan monipuoliselle tulevaisuuden 
alalle, jolta työllistyt varmasti! Huikea juttu 
jo itsessään, mutta seuraavan viiden vuoden 
kannalta tärkeintä on tämä: Olet syksyllä 
saapumassa yhteen Suomen tiiviimmistä 
opiskelijayhteisöistä upealle ja viihtyisälle 
kampukselle Suomen parhaaseen opiskeli-
jakaupunginosaan, Hervantaan! 
 Älä turhaan muuta keskustaan, sillä 
opiskelijaelämäsi yötä päivää sykkivä sydän 
tulee olemaan TTY:n eloisa kampus, jolta 
löydät liikuntatiloja, ravintoloita, kahviloita 
ja lukemattomia kerhotiloja! Tärkeimpänä: 
Sähkötalon alakerrasta löydät Sähkökillan 
oman kiltahuoneen, joka on kaikkien sähkö-
nopiskelijoiden yhteinen olohuone! Sähkö-
kilta on huippuaktiivinen ainejärjestö, joka 
järjestää jäsenistölleen valtavasti erilaisia 
tapahtumia aina ulkomaanmatkoista ja sau-
nailloista sitseihin ja bileisiin! Lisäksi Skilta 
ajaa jäsenistönsä etuja niin yliopiston kuin 
ylioppilaskunnankin suuntaan ja tarjoaa jä-
senistölleen opiskelupalveluita ja yrityskon-
takteja!
 Kilta- ja kerhotoiminta tarjoavat 
valtavasti uusia tuttavuuksia: tulevaisuu-
den huippuosaajia ja tulevia työkavereitasi! 

PuheenjohtajAn 
turinat

Lähde mukavuusalueeltasi, ole sosiaalinen, 
hymyile vastaantulijoille ja kokeile roh-
keasti uusia juttuja! Opiskeluaikanasi tulet 
luomaan elinikäisiä ihmissuhteita, kenties 
tapaat tulevan puolisosi ja varmasti saat ys-
täviä, joiden kanssa vietät loppuelämäsi. 
 Olet pian ottamassa ensiaskeleesi 
polulla, joka tulee uudelleenmäärittelemään 
koko loppuelämäsi, identiteettisi ja jopa 
maailmankuvasi. Teekkariyhteisön henki 
on itse koettava, mutta se tulee esille erityi-
sesti rehdin pyyteettömässä yhteisen haus-
kanpidon eteen työskentelyssä ja reippaan 
ennakkoluulottomassa itsensä toteuttami-
sessa. 
 Ota fuksivuodestasi kakki 
irti, sydämellisesti tervetuloa mukaan 
Sähkökillan toimintaan! 

Tavataan kahvikupin äärellä kiltahu-
oneella,

Juha Köykkä 
Sähkökillan puheenjohtaja 2016

Tervetuloa!
Kuten tekstin otsikkokin sanoo, tervetuloa minunkin puolestani 
opiskelemaan sähkötekniikkaa tänne Suomen onnellisimpaan 
lähiöön Hervantaan. Tämä kaksitoistasivuinen informaatio- 
pläjäys on Sähkösanomien fuksinumero. Sähkösanomat on 
Sähkökillan oma lehti, joka julkaistaan opiskelijoiden voimin 
neljä kertaa vuodessa. Tänä vuonna minulla on kunnia toimia 
sen päätoimittajana. 
 Tätä kirjoittaessani olen juuri saanut sähköpostilla 
tiedon kandiksi valmistumisesta, joten fuksivuoden muiste-
lu sopii paremmin kuin hyvin. Vaikka siitä päivästä, kun itse 
aloitin TTY:llä on aikaa jo lähes neljä vuotta, muistan vielä sen 
kaiken jännityksen ja pelon, mitä tuohon uuden elämänvaiheen 
aloitukseen liittyi. Olin lukenut silloisesta Sähkösanomien fuk-
sinumerosta paljon hehkutusta TTY:llä opiskelusta. Ensimmäi-
senä päivänä en silti voinut muuta kuin epäillä, ovatko nuo pie-
nille fukseille syötetyt kauniit sanat tulevista opiskeluvuosista 
sittenkään totta.
 Viimeiset neljä opiskeluvuotta ovat osoittaneet kaiken 
pelon turhaksi. TTY:llä oman paikan löytäminen sujui itses-
tään. Avoimessa ympäristössä uusiin ihmisiin tutustuminen 
on helppoa ja suuren opiskelijamäärän 
vuoksi kaikille löytyy omanlaistaan 
seuraa ja harrastuksia. Eten-
kin kiltahuoneella, josta tulee 
syksyllä mahdollisesti toinen 
kotinne,  on helppo jutella 
kaikkien kanssa.

Nähdään syksyllä!

Laura Mikkola
Sähkösanomien päätoimittaja 
2016

PS. Fuksityttö, varo lukuvuoden alussa tutorpoikia kauniine 
sanoineen ja suloisine hymyineen. Saatat vaikka parin vuoden 
päästä havahtua siihen, että yksi sellainen asuu kanssasi.



Skillan jäsenistöllä on yksi yhteinen keskustelualusta 
Slack, jonne teidän fuksien kannattaa liittyä NYT 
HETI! Slack on helppokäyttöinen pikaviestin, joka toimii 
myös mobiilihäkkyröillä, jeee! Jos odotit pääseväsi irk-
kaamaan, niin huoli pois, Slack toimii myös irkin kautta! 
<3 TOIMI SIIS NÄIN: mene sivulle https://skilta.slack.
com/ Tee tunnus käyttäen uutta student.tut.fi-mailiosoi-
tettasi ja pam, olet messissä keskusteluissa! Lisää neuvoja 
Slackin käyttöön täällä: http://skilta.fi/opiskelijat/slac-
kopas/ Muistakaa liittyä ikiomalle kanavallenne #skil-
tafuksit2016!!

Ou mai! Slackissä pääset myös mukaan kilpailuihin:
Ensimmäinen kanavalle #skiltafuksit2016 liittyvä fuksi 
pääsee koulun alkaessa lunastamaan itselleen virvoike-
palkinnon!
Hauskimman linkin ennen orientaatioviikon alkua käyt-
täjälle neuro direct messagella toimittanut voittaa niini-
kään virvoikepalkinnon!

Kilpailuissa, Slackissä, opiskelussa ja teknossa teitä iloi-
sesti opastaa käyttäjä neuro, mutta saa muutenkin jutella! 

Skillalla on kaksi erityisesti fukseille suunnattua matalan 
kynnyksen toimihenkilöpestiä, joiden kautta on helppo 
päästä mukaan killan raatitoimintaan. Renkipoika ja pii-
kalikka auttavat emäntää ja isäntää Skillan ruoka- ja ju-
omatarjonnan huolehtimisesta niin kiltahuoneella, kuin 
erilaisissa tapahtumissakin. Pestit eivät ole sukupuolisi-
donnaisia. Toimariksi lähteminen heti fuksivuonna aut-
taa  tutustumaan myös muiden vuosikurssien ja kiltojen 
opiskelijoihin. Uudet toimarit valitaan raadin kokoukses-
sa heti uuden lukuvuoden alussa.

Biletiimissä pääset parin tutorin johdolla toteuttam-
maan kanssaopiskelijoillesi mm. fuksivalan jatkot ja oh-

jelmaa pikkujoulusaunalle. Oli mielessäsi sitten näytel-
mä, musiikkiesitys tai vaikka teemabileet, kannattaa 
biletiimiin lähteä mukaan jo ihan hauskanpidon ja 
uusien tuttavuuksien takia. 
Haalaritiimin tehtävä on hankkia kaikille Skillan 
uusille tulokkaille haalarit! Haalaritiimissä koet suu-
ria tunteita: jännitystä puhelimen äärellä, itsesi voit-

tamista ja onnistumisen riemua! Lisäksi tutustut tehok-
kaasti uusiin ihmisiin ja pääset osalliseksi haalaritiimin 
huikeasta palkkiosta.
Tiimeihin voi osallistua kaikki halukkaat ja ne kootaan 
fuksi-infossa orientaatioviikolla.

23.8. TIISTAI

24.8. KESKIVIIKKO

25.8. TORSTAI

26.8. PERJANTAI

Sauna Bionerin kanssa, Teekkarisauna

Heti ensimmäisenä päivänä on huikea 
mahdollisuus tutustua niin oman killan fuk-
seihin kuin myös bion opiskelijoihin! Samalla 
tutustut Teekkarisaunaan, jossa vietetään 
opiskeluvuoden varrella monet tapahtumat. 
Saatat myös oppia hyödyllisiä taitoja (lue: 
beer pongia).

The ekat bileet, Cupola

Ensimmäiset kunnon bileet! Täällä on mukana 
KAIKKI ja vähän vielä muitakin.

Fuksi-info

Täällä teille selviää noin suurinpiirtein kaikki! 
Kannattaa tulla kuulemaan hyödyllistä infoa 
fuksivuodesta, sekä haalari- ja biletiimeistä.

Lettukestit

Fuksi-infon perään järjestetään perinteiset 
lettukestit. Mikäs sen mukavampaa kuin hen-
gailla kampuksella oman killan porukan kesken. 
Tarjolla nimen mukaisesti lettuja.

Lenttisturnaus!

Iso osa orientaatioviikkoakin kuluu oman tutor-
ryhmän kanssa. Lenttiksen merkeissä pääsee 
tutustumaan myös muihin ryhmiin ja tutorei-
hin. Paikalla myös Skillan grilli. Eiköhän pistetä 
pystyyn pieni turnaus!

Viikon päätteeksi on kiva vähän hengähtää, ja 
istahtaa katselemaan elokuvia hyvässä seu-
rassa. Tarjolla pientä naposteltavaa.  4 / Sähkösanomat

Tervehdys Sinulle arvoisa Fuksi! Se, että sinulla 
on käsissäsi tämä loistava tekele tarkoittaa vain 
yhtä asiaa. Olet tehnyt huikaisevan valinnan ja 
olet elämässäsi oikealla tiellä. Se tie vie Hervan-
taan, jossa sinua odottaa maailman paras tam-
perelainen yliopisto sekä sähkötekniikan tajun-
nanräjäyttävät opinnot.
 Sähkötekniikka on varmasti hyvä ura-
valinta jatkoa ajatellen, mutta älkää valmistu-
mista vielä ajatelko! Tulette löytämään itsestän-
ne uusia puolia ja tutustutte liutaan mahtavia 
tyyppejä, kun alatte viettää opiskelijaelämää. 
Yhteisöllisyydessä TTY pieksee kaikki muut 
mennen tullen, sillä teekkarihenki kumpuaa 
Tampereen Herwannasta! Sähkötekniikan opis-
kelijoiden kannalta yhteisöllisyys kulminoituu 
ehkä parhaaseen kiltaan ikinä, nimittäin Skil-
taan. 
 Teillä on edessänne mahdollisesti elä-
männe paras vuosi. Fuksivuosi on sitä huole-
tonta aikaa, kun kaikki on uutta ja mielenkiin-
toista, eikä opintopisteiden saanti ole vielä niin 
kiven alla kuin mitä se tulee jatkossa olemaan. 
Yliopisto on pitkin vuotta täynnä juuri teille rää-
tälöityjä fuksitapahtumia, joiden kautta pääset-
te tutustumaan toisiinne sekä teekkarikulttuu-
rin salaisuuksiin. Nauttikaa siis ensimmäisestä 
vuodestanne täysin rinnoin! Oppaananne toi-
mimme me, teidän fuksikapteeninne ja sähkö-
paimenenne, joiden velvollisuus ja intohimo on 
auttaa teitä selviytymään ja ennen kaikkea elä-
mään täysillä tämä uskomaton vuosi.
 Opiskelun ohella voi oppia elämän 
kannalta ääääärrimmäisen tärkeän taidon, ni-
mittäin verkostoitumisen. Yliopistolla on täydel-
liset olosuhteet verkostoitumiseen niin amma-
tillisessa kuin kaverillisessa mielessä. Toimikaa 
yhdessä! Syksyllä on runsaasti tekemistä heti 
fuksivuotenne alussa. Jos olette todellisia bile-
hirmuja, niin tapahtumia kyllä riittää. Vai olet-
teko kenties käytännön tekijöitä? Jos vastasitte 
kyllä, liittykää bile- ja/tai haalaritiimiin! Niissä 
teette yhteistyötä keskenänne ja tähtäätte 
yhteisiin etuihin kaikkien (sähkökillan) 
fuksien iloksi! Lisätietoa näistä saatte 
ensimmäisen viikon aikana. Vaikka vas-

tasitte EI, niin liittykää silti. Vähällä vaivalla saa 
näin paljon kivaa. Lisäksi tarmokkaita fukseja 
pääsee killan toimintaan mukaan myös renki-
pojan ja piikalikan pestien kautta. Pääsette aut-
telemaan kiltahuoneella, ja tutustutte nopeasti 
myös vanhempiin tieteenharjoittajiin. 
 Vaikka tämä kaikki voi vielä vaikuttaa 
varsin kaukaiselta, voitte jo ennalta tutustua 
hieman tulevaan kiltaanne sekä mahdollises-
ti ihmisiin siellä. Käykää tutustumassa Skillan 
nettisivuihin (skilta.fi), liittykää fuksien Face-
book-ryhmään (Skillan fuksit 16-17) ja käykää 
myös tutustumassa IRCiin. 
 Älkää kuitenkaan murehtiko mistään 
tai olko  huolissanne! Nauttikaa täysillä kesäs-
tä. Tulkaa Hervantaan avoimin mielin, valmii-
na vastaanottamaan tietoa ja uusia kokemuksia 
kuin pienet sienet. Me sekä muut tutorit olem-
me teitä vastassa, ja ennen kuin huomaattekaan 
kaveriporukkanne laajentuukin monella sadalla 
sähkötekniikan opiskelijalla.  Nähdään elokuus-
sa!

Rakkaudella,

Fuksivastaavien tervehdys

Fuksivastaavanne 
Joel ja Adam

Näin pääset mukaan...

...keskusteluun

...kiltatoimintaan

...fuksitiimeihin

22.8. MAANANTAI

Orientaatioviikon
 aikataulu
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Tutorit esittelyssä

Morjens, olen Jussi! Olen kotoisin Raumalta ja aloitan syksyllä 
toisen vuoteni TTY:llä. Harrastuksiini kuuluvat jalkapallo, Skil-
lan sählyvuorot sekä tietokonepelit (DMG @ CS:GO). Onnitte-
lut hienosta valinnasta, syksyllä nähdään!

Jussi Heikkinen

Moro! Olen tutorinne Sami, Kuopiosta päädyin tänne Tampereelle vii-
me syksynä. Muistakaa ottaa kaikki irti fuksivuodesta ja ehkä opiskel-
lakin siinä samalla jotain jos (kun) on pakko kiinnostaa :--D

Sami Honkanen

Hei minä olen Jukka. Olen kotoisin Kankaanpäästä, mistä suunnis-
ti tänne Tampereelle ihan vain teidän tulevien fuksien takia. Haluan 
nautiskella kanssanne, koska fuksivuosi ei todellakaan ollut tarpeeksi. 
Viettäkää siis hauska kesä, nähdään syksyllä!

Jukka Loukkaanhuhta

Fuksivuosi on kuin Dark Souls: vaikea, mutta palkitseva(no ei ole oi-
keasti vaikea, jos yhtään viitsii opiskella :D). En jaksa uskoa että Suo-
messa olisi parempaa yliopistoa kuin tämä, joten onnittelut valinnasta. 
Sitten minusta jotain: Tampereen kupeelta tuosta Pirkkalasta olen ko-
toisin, suoraan lukiosta tänne rynnin. En niin usein tapahtumissa käy, 
mutta saunailloista ja Skillasta istumasta minut kuitenkin voi hyvinkin 
löytää. Syksyllä nähdään siis!

Mikael Hämäläinen

Tervee! Olen Aapo, toisen vuoden opiskelija vuosimallia 94. Opintojen 
ohessa soitan bändissä rumpuja sekä teeskentelen urheilevani aktiivi-
sesti. Muistakaa olla mukana kaikissa TTY:n tapahtumissa koska kave-
rit :) Nähdään syksyllä!

Aapo Hakala

Morjens! Olen Roni ja selvästi liian läheltä Turkua Tamperelaisten 
mielestä, mutta siitä ei kannata murehtia. Fiksua porukkaa löytyy ja si-
täkin hauskempaa. Rentoa touhua, vaikka välillä tulee liikaakin otettua 
akateemista vapautta käyttöön. Itse en tiennyt aluksi mitään, mutta ei 
hätää fuksit mä opetan. Vuodessa oppii paljon. Hissi seikkailu tiedossa 
tai ainakin tarina sellaisesta.

Roni Laine

Moro. Olen Aki. Kotoisin olen Mäntsälästä, mutta Tampereella asunut 
nyt seitsemän vuotta. Tamk:ista on laput taskussa ja vielä reilu vuosi 
olisi tarkoitus pyöriä TTY:llä. Tulkaa morjestamaan erilaisissa opiske-
lijatapahtumissa, säbäkentällä ja missä nyt ikinä nähdäänkään. IG:stä 
voi käydä bongailemassa @akijohannes

Aki Haapatalo

Moi! Olen Adam, toisen vuoden sähköteekkari ja alun perin kotoisin 
aurinkoisesta Vaasasta. Päiväni kulutan penkkiurheillessa tai rumpu-
settiä hellästi rakastellessa. Joskus saatan myös urheilla oikeasti. Toi-
min teidän palleroiden sähköpaimenena, joten pidän teistä huolta ihan 
ekalta viikolta aina Wappuun asti. Ekalle rohkealle snäppääjäfuksille 
tarjoan oluen!

Adam Zeidan

Moikka! Olen Joel ja toimin teidän fuksikapteenina ja lisäksi 
joidenkin (epä)onnekkaiden tutorina! Olen Hervannan omia 
poikia ja harrastan viikonloppuisin sählyä ja vähän mitä sattuu. 

Ps pieksen teidät beer pongissa! >:)

Joel Hakulinen
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Moi! Olen Vänni, toisen vuoden sähköteekkari alkujaan Kauhajoelta, 
Etelä-Pohjanmaalta. Harrastuksiin kuuluu rumpujen soitto ja kissavi-
deoiden katseleminen. Tervetuloa TTY:lle!

Vänni Panula

Moro! Olen Lari ja minut löytää todennäköisesti somesta, päivittäin 
kiltahuoneelta ja myös useimmista tapahtumista. Kysymyksien kera, 
ja ilmankin, saa tulla vapaasti nykimään hihasta, pyrin olemaan avuksi 
parhaani mukaan ja saatan tarjota syötävää/juotavaa. Irkistä  ja Tele-
gramista minut tavoittaa nickillä Larbis, ja suosittelen molempia vies-
timiä myös teille, tulevat skiltalaiset.

Lari Leino

Moro! Mä oon Lari. Viime syksynä samosin tieni Vesilahden metsistä 
Herwantaan asumaan enkä ole katunut sekuntiakaan. Vapaa-ajallani 
näpertelen elektroniikka ja suunnittelen maailmanvalloitusta. Lisäksi 
tulee pyörittyä Skillan sählyvuorossa (Suosittelen!) ja tietenkin erinäi-
sissä opiskelijariennoissa. Teillä on edessä upeat 5+n vuotta, jos tar-
vitsette minkäännäköistä apua alkuunpääsyssä niin tulkaa ihmeessä 
kysymään. Törmäillään syksyllä! 

Lari Karvinen

Moro! Olen Antti, toisen vuoden sähköteekkari ja kotoisin Hyvinkääl-
tä. Harrastuksiin kuuluu kaikenlainen urheilu, etenkin pallopelit ovat 
lähellä sydäntä. Tulkaa avoimin mielin ja tutustukaa uusiin ihmisiin. 
Viettäkää hauska loppukesä ja kerätkää voimia fuksivuottanne varten, 
se tulee olemaan mahtavaa aikaa. Yritän myös parhaani mukaan vasta-
ta kaikkiin mieltänne vaivaaviin kysymyksiin.

Antti Nieminen

Meikäläinen on Reimann, 3 vuoden sähköteekkari. Meikäläisen bon-
gaa usein Skillasta, Spinniltä tai sitten muualta. Tapahtumista olen 
tuttu näky ja olen mukana niin NääSpeksin kuin Wappuradion teossa.

Reima Hyvönen

Morommoro fuksit! Tottelen nimeä Saana ja Suomen kaunein kaupun-
ki on ollut kotini koko eeppisen 20-vuotisen elämäni ajan. Aloitan opis-
kelemaan toista vuotta sähköllä ja yritän siinä sivussa ainakin vähän 
auttaa teitä jossakin. Harrastuksiini kuuluu lorviminen sekä liiankin 
innokas viihde-elektroniikan käyttö.

Saana Kaario

Heissulivei, oon Henna ja alunperin Espoosta kotoisin.  Lempiasioihini 
kuuluu mun doge, beerpong, kalastus, sienet sekä yksisarviset. Lem-
pieläimeni on pesukarhu (raccoon). Voitte seuraa mua instagramissa 
nimimerkillä @rauhalajari, ekalle seuraajalle tarjoon vapaavalintaisen 
juoman. Hyvää loppukesää ja nähdään syksyllä :) ps. oon oikeesti ihan 
kiva.

Henna Keränen

Moi oon Atte. Tykkään ajaa autolla, ikuistaa kaikki siihen liittyvät het-
ket kuvaamalla avaran eteeni aukeavan maantien kaikista mahdol-
lisista kuvakulmista (tuulilasin läpi) ja jakaa nämä otokset myös to-
vereitteni ihasteltavaksi. Tykkään myös fukseista. En tykkää tekstien 
palauttamisesta deadlineen mennessä enkä sen jälkeen. Nähdään!

Atte Piispanen

Morjes! Meikäläinen on Juho, toisen vuoden sähköteekkari ja kotoisin 
tampereelta. Harrastuksena ovat mm. kuntosali ja teekkaritapahtumat. 
Onnittelut kaikille uusille fukseille ja eiköhän syksyllä aleta sähköttää 
teistä teekkareita. Hyvää kesää ja syksyllä nähdään!

Juho Tuominiemi

Moro! Olen Mikko aka Zave. Kotoisin olen pienen pienestä kaupungis-
ta Heinolasta. Vapaa-ajallani käyn salilla ja uimassa. TTY:llä parasta 
on Wappu ja sitsit. Autan mielelläni mieltä askarruttavissa asioissa ja 
toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi viettämään elämänne parasta 
vuotta! Syksyllä nähdään! :D

Mikko Zavertkin
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“Uusi vuosi, uusi minä,” ajatteli Skillan uusi 
liikuntavastaava Henri Ponkala vuoden 
2016 alkaessa. Hän kuitenkin ulkoisti tä-
män ajatuksen paitsi itseensä, myös killan 
tovereihinsa. Killan jäsenet ovat saaneet 
ähkiä itsensä kipeiksi Ponkalan piiskatessa 
heitä liikkeelle.
 Talven ollessa leuto alkoivat lumet 
ja jäät muuttaa muotoaan nestemäiseksi. 
Joka tapauksessa todettiin järkeväksi lait-
taa pystyyn kaukalopalloturnaus Ahvenis-
järven jääkiekkopyhätössä. Jää lohkeili ja 
siellä täällä pilkisti tekonurmi, mutta sehän 
ei menoa haitannut. Skiltaa oli edustamas-
sa ainakin kolme timanttisen kovaa jouk-
kuetta: kaukalo pallon pelaus joukkue ja 
Hockey Night Saukkonen feat Juti – Ny ril-
lataan. Menestys karttoi meitä tällä kertaa, 
mutta tämähän oli hyvän mielen turnaus, 
eikä voitto ollut tärkeintä. Pahennusta ai-
heutti turnauksen voittanut Robban&sii-
vouspojat, joka todettiin yhteisesti liian 
hyväksi joukkueeksi. Protesti on vieläkin 
käsittelemättä. 
 Tästä viisaantuneena todettiin 
parhaaksi kilpailla vain oman killan kes-
ken. Asiasta pidettiin oikein äänsetys, jon-
ka voittajaksi nousi jousiammunta. Ideat 
laitettiin todeksi ja iloiset veijariit lähtivät 
kohti Osmonkallion luolaa. Äärimmäisen 
epäilyttävän, pommisuojaa muistuttavan 
ulkokuoren sisältä löytyi aito jousiammun-
takeskus. Ohjaajat johdattelivat jousiam-
munnan saloihin ja pian nuolet lensivät 
kuin lentokoneet konsanaan.  “Nyt otetaan 
sit kisa,” sanoivat ohjaajat ja sitten kisail-

tiin. Kuitenkin, Skiltahan on tasa-arvon, 
ilon ja onnellisuuden kilta, eikä kukaan sen 
koommin muistellut tuon kisan tuloksia. 
Itse ammunta toteutettiin viiden ja kymme-
nen metrin etäisyyksiltä olympiajousella.
 Sähkösanomien noheva ja erityisen 
komea fuksitoimittaja Aarne Lappi haastat-
teli jousiammunnassa käynyttä Jari Rauha-
laa. 
“Oletko päässyt ampumaan olympiajousel-
la ennen?”
-Ei, Aarne, en ole. Tämä oli ensimmäinen 
kertani kun ammuin olympiajousella.

“Miltä ensimmäinen kertasi tuntui?”
-Alussa tietysti oli hankalaa. Ohjaajat oh-
jasivat meitä kuitenkin hyvin, ja hetken 
harjoittelun kuluttua ammunta sujui mal-
likkaasti. Karhumetsällä saamani pieni ol-
kapäävamma haittasi ampumista hieman.

“Kenen skiltalaisen päätä mietit maalitau-
lun tilalle ampuessasi?”
-Juha Köykän. Olen viime aikoina haaveil-
lut puheenjohtajan arvonimestä. Voisin 
ampua hänet nuolella ja kaapata vallan.

“Tunsitko olosi normaalia maskuliinisem-
maksi ampuessasi jousella? Miten sait pu-
rettua syntyneen ylimääräisen miehisyy-
den?”
-No enpä oikeastaan. Käyn joka toinen 
viikonloppu enoni kanssa karhumetsällä 
ja ajan öisin katukisoja vuoden 1969 Ford 
Mustangillani. Jousiammunta ei kyennyt 
juurikaan lisäämään maskuliinisuuttani.

Skillan keväinen 
urheilutarina
Teksti Jari Rauhala

Skillan köyhien suojelijat  opettelemassa rik-
kaiden omaisuuden varastamisessa tarvitta-
via taitoja

“Oliko lajikokeilu kokonaisuutena onnistu-
nut?”
-Lajikokeilu oli oikein onnistunut. Laji oli 
monille varmasti erikoinen, ja tarjosi uusia 
elämyksiä. Jousiammunta on myös tar-
peeksi yksinkertainen laji tällaiseen muu-
taman tunnin sessioon. Jokainen pääsi var-
masti jyvälle aika nopeasti.
 Kevään kolmas urheilutapahtuma 
oli Fuksit vs. Proffat -sählyturnaus. Muka-
na oli neljä joukkuetta, kaksi kummalta-
kin taholta. Fuksit lähtivät altavastaajina 
kaatamaan edellisvuosien kestomenestyjiä 
Bommarin karussa, mutta äärimmäisen 
tunnelmallisessa sählykaukalossa. Vastoin 
kaikkia todennäköisyyksiä ensimmäisen 
kierroksen molemmat ottelut voitti fuksi-
joukkue. Siispä proffat saivat keskenään 
taistella pronssista ja fuksit menivät finaa-
liin. Voiton vei joukkue, jonka fuksikaptee-
ni Henri Kasurinen oli suuressa viisaudes-
saan nimennyt fuksijoukkue nr.1:ksi.

Kentän geelimäinen olemus ei haitannut mestariluistelija/-leipuria Sini Kylä-Kailaa 
(vas.), joka kuvassa esittelee hauistaan vastustajien pelottelemiseksi
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Tervetuloa opiskelemaan TEKniikkaa!
Ensinnäkin onnittelen teitä loistavasta va-
linnasta opinahjon saralla! Toiseksi terve-
tuloa Suomen parhaimpaan yliopistoon ja 
yliopiston parhaimpaan kiltaan, vielä kun 
liittyisitte Suomen parhaimpaan diplo-
mi-insinööri-arkkitehti-järjestöön – nimit-
täin Tekniikan Akateemisiin TEKiin. 

Mikäs tämä TEK oikein on?
-TEK tarjoaa asiantuntevaa apua työnha-
kuun.
-TEKiltä löytyy vuosittain palkkasuosituk-
set oman alasi hommiin.
-Edunvalvontaa (kaikkea ei itse tarvitse-
kaan neuvotella)
-Työttömyys- ja oikeusturva
-Lakimiesapua sopimusasioissa ja työelä-
män ongelmatilanteissa
-Tietoa ja tukea työnhakuusi ja urasuunnit-
teluusi

Kaikki tämä on tarjolla Tekniikan Akatee-
misten jäsenille, ja mikä parasta jäsenyys 
on opiskelijoille täysin ilmaista! Lisäksi 
TEK tarjoaa grillimakkaraa allekirjoitta-
neen paistamana heti opiskelupolkusi alus-

sa. Suuntaa siis selaimesi osoitteeseen 
www.tek.fi/fi/jasenyys/opiskelijajasenyys 
ja käy katsomassa mikä kaikki voi olla 
sinun. Olen myös kuullut, että eniten jä-
seneksi liittyviä fukseja keräävä kilta saisi 
järjestön tarjoaman saunaillan. Joten teh-
kää oikein ja liittykää, tästä ei ole mitään 
muuta kuin hyötyä.

Syksyllä nähdään, muussakin kuin kor-
ruption muodossa.

Teksti Tuukka Haapakumpu, Skillan TEK-yhdyshenkilö


