


Toimittajan 
tervehdykset

Moromoro!

Toivottavasti alkuvuosi on pärähtänyt 
kaikilla hyvin käyntiin ja 

vuosijuhliltakin on selvitty. 
Kiltahuoneella on elämä palannut 

takaisin pitkien ja synkkien 
etäilyvuosien jäljiltä ja iloinen 
puheensolina ja kahvikoneen 

pulputus täyttävät jälleen rakkaan 
kiltahuoneemme tilat.

Tässä vuoden ensimmäisessä 
sähkösanomissa kuulette hieman 

siitä, millaista on vaihtoelämä 
itävallassa, ketä uuteen 

hallitukseemme kuuluu ja eihän 
sähkösanomat olisi mitään ilman 

kevyttä Vaasa propagandaa.

Meikäläinen on päätynyt tämän 
vuoden luotsaamaan näit 

sähkösanomii tän vuoden ja pääsette 
nyt mukaan tälle ihmeelliselle 
matkalle, kun yksinkertainen 

insinööriopiskelija koittaa herättää 
uudestaan eloon luovaa puoltansa :D

Kevätterkuin, 
Lauri

PS. jos löytyy hyvii ideoita, tarinoita tai 

mitä vaan muuta sähkösanomiin niin 

laittakaa viestiä telegrammin puolella 

@rotwallijuna
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Moro lukijat!

Viime vuodesta on selvitty, ja tähän vuoteen lähdetäänkin 
tohinalla kun 55. vuosijuhlat ovat heti vuoden alussa, itsellä 

ainakin on jo kova haippi päällä koska varmasti mahtavat juhlat 
tulossa! Tänä vuonna tulee muutenkin taas isoja juttuja, syksyllä 
on tulossa Sähköpäivät ja UlkoXQ:akin ollaan suunnittelemassa. 

(ps. Hakekaa ehdottomasti mukaan toimikuntiin suunnittelemaan 
noita!)

On ollut mukava nähdä, kuinka kiltahuoneella näkyy paljon 
ihmisiä, myös kokonaan uusia naamoja! Itselle kiltahuone on ollut 
opintojen alusta lähtien eräänlainen turvapaikka, ja välillä siellä 
on tullut vietettyä aikaa niin paljon, että oma kämppä oli lähinnä 

nukkumista varten :D Toivottavasti se on (tai ainakin tulee 
olemaan) monille keskeinen paikka kampuksella, jossa viettää 

aikaa hyvässä seurassa, tai kysyä apua kursseihin vanhemmilta 
opiskelijoilta! 

Ennen vuodenvaihdetta Tampereellakin vaikutti jo kunnon 
talvelta, mutta nyt säät taas vähän koettelevat pääkallokeleillä ja 

räntäsateella. Toivottavasti kyykkää saadaan kuitenkin pelata 
hyvässä säässä ja kunnon lumikerroksessa! Onneksi päivät 

kuitenkin alkavat pitenemään ja aamutkin ehkä helpottuvat, kun 
saa päivänvaloa matkalla kampukselle. Muistakaa kuitenkin, että 

vaikka joku aamu ei ehkä jaksaisikaan nousta, se on ihan fine! 
Pitäkää huolta omasta jaksamisesta ja vapaa-ajan riittävyydestä, 

sillä omakohtaisella kokemuksella voin sanoa, että se oma 
jaksaminen on huomattavasti tärkeämpää kuin tavoiteajassa 

valmistuminen! 

Vujuilla ja MM-kyykässä nähdään!

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

Niko Kangasniemi
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Morjesta pöytään! Kevät on lähtenyt mukavasti käyntiin 

ja ollaankin hurjaa vauhtia rullaamassa kohti kesää. 

Muistan elävästi, kun vielä muutama viikko sitten olin 

ensimmäisessä TEK-edustustehtävässäni TST-

fuksikyykässä. Oli kylmä ja pimeää (onneksi TEKin 

sponssaama mobiilisauna lämmitti kylmissään 

värisseitä pelaajia), räntää satoi ja kesä tuntui vain 

kaukaiselta haaveelta. Tällä viikolla esiin tullut aurinko 

muistuttikin mieleen, että vielä se kesä sieltä tulee! 

Lähestyvä kesähän tarkoittaa myös lähestyviä kesätöitä 

ja monella teistä on varmasti kuumeinen kesätyöhaku 

päällä.

Kesätyöhaku voi ajoittain olla hankalaa ja aikaa vievää 

hommaa. Itsekin muistan viime keväänä, kun tuskailin 

erinäisten asioiden kanssa. Mistä löytää työpaikkoja? 

Millainen ansioluettelon pitäisi olla? Miten kirjoitan 

hyvän työhakemuksen? Miten valmistaudun 

haastatteluun ja mitä sanon siellä? Jos olet kysynyt 

itseltäsi näitä kysymyksiä, ei hätää! Tekniikan 

akateemisten työkirjasta löydät apua työnhaun kaikkiin 

vaiheisiin. Nykypäivänä ei tarvitse edes fyysistä kopiota 

löytää, kun työkirjan löydät kätevästi netistä TEKin 

sivuilta. Työkirjassa on myös kätevästi jaoteltu 

työnhaun eri vaiheet omiin osioihin, joten jos tuskailet 

vain tietyn vaiheen kanssa, voit kätevästi etsiä apua 

kyseiseen aiheeseen liittyen sille tarkoitettua osiota 

tutkien! 

Tämän vuoden kevät tarkoittaa muutakin, kuin 

työnhakua. No, mitä muuta? Tietenkin TEKin 

valtuustovaaleja! Jos et tiedä, mikä on TEKin valtuusto 

tai mitä se tekee, niin: Valtuusto on TEKin ylin päättävä 

elin, ja se valitaan jäsenäänestyksellä joka kolmas 

vuosi. Valtuutetut linjaavat, miten tekkiläisten etuja 

ajetaan, minkälaisia jäsenpalveluja heille tarjotaan ja 

miten ammattikunta vaikuttaa ympäröivään 

yhteiskuntaan. Tekevät siis tärkeitä juttuja jokaisen 

teidänkin kannalta, joten muistakaa äänestää! 

Äänestysaika alkaa 20.3. klo. 9.00.

Aurinkoista kevättä ja 
tsemppiä työnhakuun 

kaikille!

PS. Muistakaa äänestää :-)

Skillan TEK-kiltayhdyshenkilö
Tommi Lumpo

@lihaperunasoselaatikko

TEKsti
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Sähkökillan Hallitus 2023 esittäytyy

Niko kangasniemi
Puheenjohtaja

6.vsk.
Toteemieläin - Marsupilami

"Ottakaa rennosti ja nauttikaa 

(opiskelija)elämästä"

BYRJIS
(Byrokratiasektori)

Kaisa Kjellman
Rahastonhoitaja ja VPJ

5.vsk.
Toteemieläin - Pingviini

"levittäkää hyvää fiilistä, skilta is love, skilta is 

life."

Joona Björklund
Sihteeri ja 55-vuosijuhlavastaava

4.vsk.

Toteemieläin - Harri Hylje

"Hehe, hörhö tuli taloon. Terve lukijoille, Joona tässä terve. Oon 

viimesen vuoden ajan ahertanut 55-vuosijuhlia, ja koska en saa 

tarpeekseni järjestöhommista, löysin itteni nyt sit sihteerin pestistä 

sen päälle. Toivon kaikille hyvää kevät lukukautta ja mukavia 

Sähkösanomien lukuhetkiä!"

KOPOSOPO

Kalle "ISOKALLE" Paasio
Edunvalvoja

5.vsk.

Toteemieläin - Chicken Korma

"Jaksaa Jaksaa."
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Janne Nousiainen
KestKeh strategiatoimari

4.vsk.
Toteemieläin - (Camoon)Tiikeri

"No morrouw Skiltakansa! Jos sulla on mielessä miten 

kiltatoiminnassa voitaisiin ottaa huomioon kestävän 

kehityksen periaatteet ja eri osa-alueet, niin stay tuned! 

Toimikuntahaku tulossa. PS. Oon sit toi 

vasemmanpuoleinen herrasmies tossa kuvassa. "

Kristo Siiskonen
KV- ja YV-vastaava

2.vsk.
Toteemieläin - Susi

 "Tapahtumarikasta vuotta kaikille!"

Fuksisektori

Eemil Soisalo
Tutorvastaava

2.vsk.
Toteemieläin - Papukaija

"Toivotan kaikille skiltalaisille sähkön säväyttävää 
vuotta <3"

Lauri Heinonen
Sähköpaimen

2.vsk.
Toteemieläin - Kettu

"Moi. Oon Lauri. Tykkään pelata videopelejä. Myös 
suuret voimalinjat kiinnostavat. Smash > Kart"
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Tommi Lumpo
TEK kiltayhdyshenkilö ja fuksien 

kummisetä
3.vsk.

Toteemieläin - TEKsasinantilooppi

"Moi liittykää TEK:in jäseneks jos ette 
vielä oo kiitos heippa!"

YRJIS
(Yrityssektori)

Elias Korpi
Yritysvastaava

3.vsk.
Toteemieläin - Viidenkympin seteli

"Valmistukaa ajoissa, sillai ylipisto tekee teillä 
eniten rahaa"

Jere Niemi
Yritystoimari

Tyhäm fuksi
Toteemieläin - Heicci (huhujen mukaan 

ajaa rekkaa?!?)

"Oon se joka pitää huolen, että uusi 
Tapahtumavastaava valmistuu ennen 

vuotta 2035."

Niko Hautakangas
Yritystoimari

1.vsk.
Toteemieläin - Kaija Koo

"Muistakaa pestä hampaat ja opiskella! :)"
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Taru Kiuru
Yritystoimari

2.vsk.
Toteemieläin - Panda

"Jos en juo jo viidettä kuppia kahvia killassa, 
niin probs nukun killassa... Oli kuinka hyvänsä, 

moroille vaan !!"

Joonas Kelavuori
XQ- ja Ulkosuhdevastaava

2.vsk.
Toteemieläin - Aavikkokotka

"Moikkamoi oon Joonas ja tykkään syyä 
appelsiinejä ja ruokaa. Antiskiltabändi esiintyy 

kun esiintyy. Ollaan siis vähä niinku toi 
Potentiaaliset-bändi mut parempi. >:D JK 

Potentiaaliset on ihania. <3 Kovat kevätexcut 
tulossa joten stay posted. Tatu, Noa ja Olli vois 

pistää kipinäks. "

Ruoska
Yrppätiimin perintöruoska

Q1 2023

Toteemieläin - Yritysvastaava

"Yrppätiimi paras tiimi!"

Kiltasektori
Simo Hailla

Ruokavastaava
5.vsk.

Toteemieläin - Hai

"Terkut skiltalaisille"
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Lauri Köppström
Virvokemestari

2.vsk.
Toteemieläin - Apina

"Kyllä."

Joel Tuomisto
Omaisuuden Haltija

4.vsk.
Toteemieläin - Se didn’t I do it for you -koira

"Jos luet tätä niin taputa itteäs selkään, oot 
sen ansainnut"

Henri Kiiski
Ruoka- ja virvoketoimari

n.vsk.
Toteemieläin - Pikachu

"Smash?"

Bipin Lamichhane
Food and drinks officer

1st year of masters
Totem Animal - Owl

"Hei. Live, love, laugh and enjoy life. A little 
humility and compassion goes a long way. 

And remember yesterday is history, 
tomorrow's a mystery and today is a gift. 

That's why it is called present."

Viestintäsektori
Anton Nguyen
Viestintävastaava

4.vsk.
Toteemieläin - gerenukki eli 

kirahviantilooppi 

"Kuka on maailman kännisin rokki_pändi?? 
No tietty JURRIGANES!!1"
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Lauri Lehtonen
Sähkösanomien päätoimittaja

3.vsk.
Toteemieläin - Pehmoleluleijona, jonka nimi 

on Miau 

Terkut Skiltalaisille - "Nauttikaa keväästä, 
ja muistakaa lepäillä suorittamisen 

ohessa!"

Aleksander "Kake" Ilves
Graafikko

4.vsk.
Toteemieläin - Porsankka

Terkut Skiltalaisille - "Vastuksetonta, 
jännitteistä ja virtaisaa päivää kaikille!"

Konsta Kaukonen
IG-Toimari ja valokuvaaja

3.vsk.
Toteemieläin - Naali

"Näin kahden vuoden opiskelun jälkeen on oppinut että 

osallistumisesta jää yleensä käteen enemmän kun mitä siinä 

menettää. Ja jos jostain syystä ei kaikkien tapahtumien 

muistot jää mieleen, ne saa palautettua osoitteesta 

skilta.kuvat.fi :)

Tulkaa tapahtumiin ja rohkeesti pyytämään kuvia just 

teistä!""

Tatu Korhonen
IT-juniori

2.vsk.
Toteemieläin - Hauki

Terkut Skiltalaisille - "Hej på dej"
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Elias Ahokas
IT guru

2.vsk.
Toteemieläin - kultapanda!! 

"Otetaan tähän väliin pieni tauko"

Eero Talus
IT-Konsultti ja 

Bändiyhteyshenkilö
4. vsk.

Toteemieläin - Kummituseläin

"Morjesta! Oon Skillan @itmies ja näin 4. opiskeluvuonna 

killassa jo aika vakiokalustoa. Moni tuntee mut killan IT-

hommista, mutta nykyään mut voi bongata myös 

esiintymislavoilta killan edustusbändin eli Potentiaalisten 

vokalistina! Kannattaa siis nykiä hihasta jos haluaa tietää 

joko Top 10 parasta koodausvinkkiä tai Top 10 parasta biisiä. 

"

Tapahtumasektori
Roope "RosvoRoope" Härmä

Tapahtumavastaava
1.vsk.

Toteemieläin - Ankka

"Pidän huolta että muiden selkäranka 
opiskeluiden suhteen pysyy lujana!!!"

Iina Jahnukainen
Tapahtumatoimari

2.vsk.
Toteemieläin - Saukko

"Heippahei! Tehdään tästä 
tapahtumarikas vuosi kaikille 

skiltalaisille ja muiden ainejärjestöjen 
jäsenille. Nähdään tapahtumissa ja 

nakissa!"
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Leevi Viljanen
Tapahtumatoimari

2.vsk.
Toteemieläin - Saukko

"Moi oon Leevi"

Teemu Hanhisuo
Tapahtumatoimari

1.vsk.
Toteemieläin - kethu

"Moro! Oon Teemu, järjestöhommia kokeilemaan 
lähtenyt fuksi - lisäks oon mm. kofeiinin, Tampin 

alasalin ja musiikin suurkuluttaja. Nähään 
tapahtumissa!"

Sisu Suominen
Sähköpäivä -nööri

5.vsk.
Toteemieläin - Felis Margarita

"Oli kyseessä juhlinta taikka 
paljun lämmittäminen: 

muistakaa vesi "

Sanna Grundström
Kas Kas -vastaava ja alumnivastaava

5.vsk.
Toteemieläin - Nemo (esiintyy kuvassa)

"Karttia, kahvia, kilta-iltoja ja koiria/kissoja, 
elämän noin 4 hyvää K:tai⚡"

Paavo Asikainen
Liikunta- ja hyvinvointivastaava ja 

alumnivastaava
4.vsk.

Toteemieläin - Kettu

"Miksi teekkari ei voi opiskella sähkötekniikkaa? 

Koska hän aina kytkee opiskelun pois päältä, kun hänen mielestään se 

tuntuu tylsältä.

-ChatGPT"

12



Vaasa 2: Lumenveisto Boogaloo

Eräänä joulukuisena päivänä sähköpostiin kilahti 
iloinen viesti: Kutsu Tutti ry:n järjestämiin kansallisiin 
lumenveistokilpailuihin. Nopeasti nousikin neljä kättä 
ylös kiinnostuksen merkiksi ja edustusjoukkue oli 
muodostunut. Matkajärjestelyt hoituivat 
mutkattomasti, kun DJ MaSUCK taikoi automatkalle 
levottoman psykedeelisen exculevyn ja majoituskin 
Vaasasta järjestyi aiemmin syksyllä luotujen 
yhteistyösuhteiden avulla. Lumenveistäjien 
tehtäväksi jäikin vain haalia lumenveistokalusto, 
johon kuului muun muassa lumilapio, Bar Iguanan 
ämpäri, rikkinäinen m@nagerin skumppalasi, 
liikennemerkki ja elintarvikevärejä. Ja eipä kauaa 
vierähtänytkään, kun Sähkökillan neljä edustajaa 
(Janne, Joona, Lauri ja Paavo) ahtautuivat autoon 
matkatavaroiden sekä lumenveistokaluston kanssa ja 
suunnaksi otettiin Vaasa.

Automatka Vaasaan sujui mukavasti exculevyn 
sulosointuja kuunnellen ja Pohjanmaan kauniita 
aakeita laakeita maisemia ihastellen. Ensimmäisenä 
pysähdyspaikkana oli Vaasan yliopisto, jossa 
kävimme tutustumassa ainejärjestökäytävään ja Tutti 
ry:n tiloihin. Ainejärjestötila oli pieni, mutta 
vastaanotto ja tunnelma olivat sitäkin parempia. 
Saimme myös paikallista hyvät viimehetken vinkit, 
kuinka menestyä lumenveistokilpailussa. Näillä 
opeilla oli hyvä aloittaa henkinen ja fyysinen 
valmistautuminen päivän suurimpaan koitokseen.

veistäjien tunnelma 
menomatkalta

Lumenveistokilpailun näyttämönä toimi Vaasan tori, jonne oli jokaista joukkuetta varten 
tuotu lumikasat. Heti paikalle saavuttuamme saimme kilpailun järjestäjältä 
tervetuliaislahjaksi jallupullon, joka siivittäisi meidät varmaan menestykseen. Virkavalta 
bongasi torilta siniset haalarimme, jotka erottuivat hyvin paikallisten punaisista haalareista, 
ja hekin halusivat tulla toivottamaan tsempit kilpailuun. Lämmikkeenä oli myös 
minttukaakaota omasta takaa, jottei Vaasan kylmä merituuli pääse yllättämään.  
Edellytykset kilpailussa menestymiseen olivat siis mitä parhaimmat, ja kaikki riippui enää 
lumenveistäjien kisakunnosta ja luovuudesta.

Teksti: Paavo Asikainen

13



Paikallinen virkavalta ihailemassa 

Sähkönsinisiä haalareita, ja 

toivottamassa onnea ja mesnestystä 

kisaan.

Inspiraationa lumiveistokselle oli teekkariuden symboleista 

pyhin, eli teekkarilakki, ja sitä lähdimme tavoittelemaan. Kun 

veistosten arviointikriteerit (röyhkeys, tarina ja lahjonta) 

tulivat ilmi, oli suunnitelmaa muutettava. Päädyimme 

tarinalliseen ja röyhkeään luomukseen, jossa tunimentti 

tuhoaa teekkarilakin. Veistoksemme symboloikin sitä, kuinka 

yliopistojen yhdistyminen ja yhtenäistäminen uhkaa sekä 

tuhoaa teekkarikulttuuria. Onneksi tapahtuma ei ollut pelkkää 

lumenveistoa, vaan saimme nauttia erilaisista 

ohjelmanumeroista kuten tutinheitosta, tanssikilpailusta sekä 

itse järjestämästämme maailman lyhyimmästä musavisasta. 

Palkintojenjaon lähestyessä jännittynyt tunnelma oli 

käsinkosketeltavissa. Itse pääpalkintoa emme voittaneet, 

mutta olimme tyytyväisiä ansaitsemaamme 

kunniamainintaan.

Vaikka lämmittävää minttukaakaota löytyi, niin kylmähän 

siellä tuli. Ei siis kauaa tarvinnut miettiä, kun meidät kutsuttiin 

saunomaan paikallisen opiskelija-asuntolan saunatiloihin. 

Sauna oli kuuma ja saunasta löytynyt jallupullo oli lämmennyt 

juuri sopivasti saunanlämpöiseksi. Saunassa oli hyvä hetki 

keskustella paikallisesta opiskelijakulttuurissa ja hoitaa 

lumenveistokilpailun häviöstä aiheutuneita henkisiä haavoja. 

Saunan jälkeen olimme uudesti syntyneitä, kuin kosken 

kuohuista noussut fuksi, ja suuntasimme tillimakaroonien 

sekä kebabien saattelemana viettämään iltaa Tutti ry:n 

puheenjohtajan luokse. Lopulta iltamme eteni 

lumenveistotapahtuman virallisille jatkoille Fonaan. Nämä 

loppuillan tarinat jääkööt Vaasaan.

Aamulla virkeänä herättyämme 
suuntasimme silliaamiaiselle Korv 
Göransille. Mahat täytettyämme 
olikin hyvä hetki laittaa jalka 
kaasupolkimelle ja aloittaa 
kotimatka kohti Tamperetta. Kaikki 
selviytyivät kunnialla Vaasasta, 
mutta yksi jäsenistämme katosi 
valitettavasti kyydistä Seinäjoella. 
Vaasa kohteli jälleen kerran 
Tampereen edustusta hyvin ja 
nautimme suuresti paikallisesta 
vieraanvaraisuudesta. 
Edustusmatka 
lumenveistokilpailuihin oli kaiken 
kaikkiaan onnistunut ja innolla 
odotamme kutsua taas ensi 
vuonna. Kiitos Vaasa, Tutti ry, 
Tutin projektitiimi, Emilia ja Evaa 
sekä kaikki muut, jotka 
mahdollistitte onnistuneen 
matkan lumenveistokilpailuihin. Tyytyväiset sähköteekkarit aikaansaannoksensa kanssa
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Näillä puhut Itävallan saksaa kuin paikallinen:

- Servus! Wos ist hier los? = Morjensta! Mikä meininki?
- Ich hätte gern ein Wienerschnitzel und ein Krügel, bitte = 
Wieninleike ja iso bisse,  kiitos
- Oida = Voi kaverille heittää esim: ”Servus, Oida!” eli Moro 
äijä! Voi myös käyttää, kun ihmettelee jotain tai kun lyö 
vasaralla sormeen ihan   vain muodossa ”Oida!”
- gö = Lisätään lauseen loppuun, tarkoittaa ”Eikö vain” tai 
”Tajusitko”
- Oachkatzlschwoaf = Niin sanottu kielitesti, jonka 
leiskauttamalla saa Itävallassa uskomattoman arvostuksen. En 
tiedä edes mitä sana tarkoittaa, mutta Wikipediassa oli 
oravankuva ja ilmeisesti voisi tarkoittaa paikallisella murteella 
oravanhäntää
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Tammikuussa 2022 pitkälti hetken mielijohteesta päätin hakea vaihtoon. Kohdemaa 
valikoitui ”kossuredbullin” innoittamana Itävaltaan. Tosin kielikeskuksessa 
käymilläni saksankursseilla sekä Keski-Euroopan letkeällä elämäntavalla oli 
kohdemaahan vaikutusta. Päädyin lyhyen harkinnan jälkeen hakemaan Wieniin, 
tuonne Keski-Euroopan korkeakulttuurin kehtoon. Valintapäätös pamahti 
sähköpostiin vapun tienoilla ja siitä lähti pyörä pyörimään ja opiskelijavaihto alkoi 
siintää silmissä. Lentokoneen pyörät iskivät Wienin kansainvälisen lentokentän 
asvalttiin 3.9.2022 ja siitä vaihtotarinani lähti toden teolla liikkeelle. Syyskuun 
vietin hengaillen ja tutustuen uuteen kotikaupunkiini sekä suoritin saksan kielen 
intensiivikurssin. Kurssi oli nimensä mukaisesti intensiivinen, se kesti 4 viikkoa ja 
joka arkipäivä oli 3 h oppitunteja. Ensimmäiset vaihtaritutut ja kaverit tulivatkin 
tuolta tutuiksi.

Itävalta on noin 9 miljoonan asukkaan maa Alppien syleilyssä Keski-Euroopassa. 
Pääkaupunkina toimii Wien, joka on myös liittovaltion pääosavaltio. Itävallan 
kaupungit ovat pääosin vanhoja, joten hienoja toreja ja linnoja riittää 
ihmeteltäväksi. Kyllä siinä pieni kontrastiero on kävellä konetaloon siiville, kuin 
1818 valmistuneeseen, romantiikan ajan vaikutteitakin ammentaneeseen 
Hauptgebäudeen (kampuksen päärakennus) sisään. Itävalta tunnetaan maailmalla 
talviurheilustaan, musiikistaan, Red Bullista sekä jodlauksesta (jota silloin tällöin 
yritin harjoittaa). Arki rullaa hyvin samalla tavalla kuin Suomessakin, ehkä 
suurimmat erot ovat käteisen käyttö, kauppojen aukioloajat, ihmisten pakkomielle 
titteleihin ja oluen hinta (kaupassa 60-90 cent puolen litran tölkki). Myöskin 
puhuteltaessa vanhempia rouvia tai herrasmiehiä alkukielellä, kannattaa muistaa 
teititellä, ettei käy niin kuin minulle kirjakaupassa, kun ostin ”nollavitosen lyijyä” ja 
myyjä pääsi sanomaan aika pahasti vastapalloon. Jäi lyijyt muuten ostamatta.

Wienin teknilliseen yliopistoon saapui 
syyslukukaudeksi noin 400 vaihto-opiskelijaa, 
joten yksin ei tarvinnut uudessa maassa 
haahuilla. Orientaatiot ja muut systeemit oli 
hoidettu paikallisen kv-järjestön puolesta 
erinomaisesti ja ennen kuin oikein tajusikaan, 
tallailin pitkin kyliä kuin vanha tekijä. Olin jo 
Suomessa ilmoittautunut syyskuun lopussa 
järjestettävään VDP-ohjelmaan, jossa 
puolentoistaviikon ajan joka päivä oli 
tutustumista paikalliseen kulttuuriin,

VPD ryhmä

muihin ryhmäläisiin ja opiskelijaelämään. Se antoi hyvän läpileikkauksen mitä olisi 
jatkossa luvassa. Ohjelmassa oli mm. vaelluksia, kaupunkisuunnistusta, yliopistoon 
tutustumista, ainejärjestöjen kerhohuonerallia ja pakollisten nähtävyyksien katselua. 
Lisäksi VDP:n lopulla alkoi orientaatioviikko, jossa kuultiin enemmän käytännön asioista 
ja opastettiin yliopiston järjestelmien pariin. Ja luonnollisesti kaikenlaista kekkeriä oli 
koko ajan tarjolla, joihin osallistuin parhaan kykyni mukaan.
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Saatiin "sitseillä" joku rangaistus ja 

jouduttiin riviin, missä piti juoda 

pari mukia kaljaa ja hypätä aina 

huikan jälkeen. Kuvassa minä 

keskittyneenä suoritukseen sekä 

vaihto-opiskelijaystäväni Martin 

Norjasta

tävallassa syyslukukausi kestää lokakuusta tammikuun 
loppuun, ja lokakuun alussa kurssit sitten alkoivat. Omiin 
opintoihini täällä olin valinnut maisteritason peruskursseja 
sähköautoihin, puolijohdeantureihin, sähköenergiatekniikkaan 
ja robotiikkaan liittyen. Kurssit ovat pääasiassa 2-4 
opintopisteen arvoisia, joten valitsin 8 kurssia ja opintopisteitä 
piti tulla 24. Kahta kurssia ei kuitenkaan koskaan järjestetty, 
joten työmäärä vähän helpottui siltä osalta. Kursseista viisi oli 
järjestetty englanniksi ja yksi sähköautokurssi saksaksi. 
Jälkikäteen voi sanoa, että B1 saksankielentaidolla ei 
välttämättä kannata edes tuota yhtä kurssia saksaksi ottaa, 
jos ei hirveästi panosta kieleen.

Koska olen urheileva (skillan sählyvuoroillakin kauhua 
kylvänyt) ja ennakkoluuloton nuori, päätin ottaa osaa 
paikallisen opiskelijaurheilujärjestön liikuntakurssille. 
Vaihtoehtoja olisi ollut pilvin pimein, mutta nakkikioskitappelija 
taustani vuoksi päädyin Jujutsun alkeiskurssille. Kurssia veti 
noin 60-vuotias itävaltalainen rouva, joka kyllä laittoi 
allekirjoittaneen monesti nippuun. Vaikka opetus tapahtui 
saksaksi, niin hyvin pysyi kärryillä mitä tapahtuu ja parini 
sitten käänsi loput englanniksi. Suosittelen siis vahvasti 
kaikkia vaihdossa olevia ottamaan osaa mielenkiintoisille 
liikuntakursseille!

Keski-Eurooppa on oivaa aluetta myös matkusteluun ja kävinkin vaihdon aikana 
Prahassa, Bratislavassa, Münchenissä ja tietysti Itävallan muissa kaupungeissa. 
Parhaimpina muistoina mieleeni jäivät Prahan seikkailut, Keski-Euroopan mäkiviikon 
päätöskisa Bischofshofenissa ja laskettelupäivä Hochkarissa. Vaihtojärjestö järjestää 
myös useita matkoja vaihdon aikana, joista osallistuin juuri Prahan ja Hochkarin 
reissuille. Junat ovat suhteellisen halpoja maan sisällä, mikäli ostaa Vortailscard:in 
(maksaa noin 20€). Lisäksi muihin maihin pääsee edullisesti tietyillä junilla ja busseilla.

Kannustamassa Itävallan pojat 

voittoo Biscofshofenissa

Yhteenvetona voin sanoa syksyn vaihto-opintojakson 
onnistuneen loistavasti. Paljon sai uusia kavereita ja tuttuja 
ympäri Eurooppaa sekä muutamia ihan paikallisia jermuja, 
joiden kanssa yhteydenpito jatkuu. Vaihtojakso sisälsi useita 
unohtumattomia kokemuksia aina Tonavassa uimisesta 
oopperan katsomiseen. Liikaa stressiä ei kannata missään 
vaiheessa ottaa ja menee vain fiiliksen mukaan, niin lopputulos 
on todennäköisesti hyvä. Itävallan kirjeenvaihtaja päättää tältä 
osin raporttinsa ja palaa takaisin sorvin ääreen Tampereelle 
kahlaamaan niitä sähkömagnetiikan kalvoja läpi.
Danke Schön und Auf Wiedersehen!

-Janne
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Poikkitieteellinen Ristinolla

Mikä vain ainejärjestö voi osallistua 
lähettämällä päätoimittajalle 

(sahkosanomat@skilta.fi) 
ristinollaruudukon, jossa on asetetty 
ainejärjestönne logo teidän liikkeenä.

Pelejä jatketaan tulevissa sähkösanomissa 
kirjeshakkityylillä, siihen saakka kunnes 

voittaja selviää, tai lauta täyttyy


