


Eksynyt lammas?

Aikasi on nyt!

Jos etsit elämällesi uutta sisältöä, tee sitä myös Sähkösanomille. Upouusi 
toimittajakuntamme etsii jatkuvasti uusia sisällöntuottajia ja journalismin 
asiantuntijoita. Tule, koe, näe, kirjoita ja kuvaa.

Hakemukset toimittajaksi osoitteeseen hakemukset@sähkösanomat.fi



Sähkösanomien päätoimittaja, 
Atte Lamminsalo, Software 
Business -kurssin pitchaus-

tilaisuudessa viime syksynä.

Uudet tuulet
Sähkösanomien on aika muuttua.

Jo kauan tiedetty fakta on, että kukaan ei lue näitä lehtiä vaikka jengi vuodattaa 
sydämiään ja arvokkaita työtunteja kiltalehden sisällön tuottamiseksi. Tästä syystä 

koen, että luomalla sopivan luovuuden ekosysteemin rakkaaseen kiltaamme 
saamme aikaan jotain suurta. Kauas on kadonneet puuduttavat pj-palstat, tänne 

printataan tasan se mitä me kirjoitetaan. Sen lisäksi tehdään lehdestä myös 
visuaalisesti näyttävä, jolloin plärääjillekkin on jotain josta puhua. 

Joten veljet ja siskot liitytään yhteen ja tehdään tästä sähkökansan lehti ja vallan 
vahtikoira, satiirin kotikolo ja ennen kaikkea parhaat Sähkösanomat ikinä.



Hei vaan Sähkösanomien lukija! Minä olen Mikko Kauhanen, ja toimin 
tänä vuonna Sähkösanomissa ylioppilaskunnan kirjeenvaihtajana. 
Otan vastaan juuri sinua askarruttavia kysymyksiä tästä 
korkeakoulufuusioiden Mersusta, joka myös Tampere3:na tunnetaan, 
ja vastaan niihin parhaani mukaan. Kysymyksiä voi laittaa tulemaan 
osoitteeseen tinyurl.com/T3-nurkka!

TTY tukee vaihto-opiskelua nykyisellään erittäin hyvin. Miten T3 
tulee vaikuttamaan vaihto-opiskelun tukemiseen ja esimerkiksi 
vaihtokohteisiin?
- Niko

Vaihto-opiskeluun ei välittömästi ole luvassa muutoksia 1.1.2019 
aloittavan uuden Tampereen yliopiston myötä. Syynä tähän on, että 
Tampere3:lla ei tällä hetkellä ole sellaista toimijaa, joka muutoksia ajaisi 
eteenpäin. Muutosten suunnittelu saadaan liikkeelle vasta, kun uudelle 
yliopistolle saadaan oma vaihto-opiskelusta vastaava organisaatio.

Vaihto-opiskelu on siis vain yksi monesta asiasta, josta päätetään 
aikaisintaan ensi vuonna yhteisessä organisaatiossa. Siksi on mahdoton 
sanoa, miten vaihto-opiskelun tukeminen ja vaihtokohteet tarkalleen 
muuttuvat pitkällä aikajänteellä. Lähtökohta ylioppilaskunnan kaikessa 
edunvalvonnassa kuitenkin on, ettei Tampere3 huononna opiskelijan 
asemaa.

Joudunko sanomaan, että valmistun Tampereen yliopiston Teknillisestä 
tiedekunnasta?
- Kaikki teekkarit samaan tiedekuntaan

Lyhyesti: et. 10.2.2018 hyväksytyssä johtosäännössä tiedekuntia on 
lueteltu 7 kappaletta, joista DI-koulutusta odotetaan olevan noin neljässä 
tai viidessä. Varmuutta tutkinto-ohjelmien sijoittumisesta tiedekuntiin 
ei kuitenkaan vielä ole. 1.4. aloittavan uuden yliopiston konsistorin 
asialistalla tiedekuntien organisoiminen on yksi tärkeimmistä 
asiakohdista, ja siihen liittyviä päätöksiä voidaan odottaa tulevan wapun 
aikoihin. Kannattaa siis pitää silmät ja korvat auki, ja kertoa tulevien 
ehdotusten aiheuttamista huolista ja murheista eteenpäin!

Tea For Three



Onko kiire valmistua T3 alta pois? Onko suurempia hyötyjä tai 
haittoja kummassakaan?
- Valmistuva

Kaikesta myllerryksestä huolimatta, Tampere3:sta ei hyvin 
todennäköisesti koidu valmistuvalle sen suurempia hyötyjä eikä 
liiemmin haittoja. Meille kaikille TTY:n opiskelijoille on kuitenkin 
annettu lupaus tietynlaisen tutkinnon suorittamisesta, ja oikeus 
sen mukaisen tutkinnon suorittamiseen siirtyy myös uuteen 
yliopistoon. Erityisen tärkeään osaan tässä nousee kuitenkin HOPS:n 
hyväksyminen, joka takaa edellä mainitun oikeuden myös kurssien 
tasolla. Suosittelenkin lämpimästi seuraavaa aivan jokaiselle: Laita HOPS 
kuntoon ja hyväksytä se viimeistään loppuvuodesta!

Lisäksi Valmistuva välttynee hyödyiltä ja haitoilta myös yksinkertaisesti 
siitäkin syystä, että aikataulu prosessissa on niin tiukka, ettei suurempia 
muutoksia tutkintoihin ehditä tekemään. Myös nuoremmat ikäpolvet 
saavat nukkua yönsä rauhassa, koska Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 
uudistaa viime tekemikseen tieto- ja sähkötekniikan tutkinnot niin, ettei 
niitä tarvitse heti Tampere3:n yhteydessä avata uudestaan.

Joka tapauksessa on selvää, että mitä 
suuremmaksi kenen tahansa viettämä 
aika Tampere3:n opiskelijana kasvaa, sitä 
suuremmaksi mahdollisuudet ja uhat 
kasvavat. Lopulta vain aika näyttää miten nuo 
mahdollisuudet ja uhat realisoituvat hyödyiksi 
ja haitoiksi. On syytä pitää mielessä, että nyt 
otetaan vasta ensi askelia yhteisen yliopiston 
tiellä, eikä vaikeudet todellakaan ole vielä ohitse. 
Todennäköisesti yhdistynyt yliopisto alkaa 
tuottaa selvää hyötyä vasta n. 10 vuoden päästä, 
kuten on käynyt esimerkiksi Aalto-yliopistossa.

Tiivistettynä voisinkin todeta, että paras syy 
valmistumiseen TTY:ltä T3:n sijasta olisi 
valmistuminen aiemmin.

“Myös nuoremmat ikäpolvet 
saavat nukkua yönsä rauhassa...”
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TEKTONINEN LAATTA
Ja taas mennään!

Jokakeväinen työnhakurumba alkaa taas. CV:n rustaaminen voi tuntua monesta aivan ylitsepääsemättömältä 
esteeltä jota ei millään tekisi mieli aloittaa. Tässä itsekin omaa CV:tä yön pikkutunneille viilanneena voin 
kuitenkin iloksenne kertoa että homma helpottuu huomattavasti kunhan vain pääsee alkuun. Teekkarin 
työkirjasta löytyy hyviä neuvoja ja kattava  
FAQ mikä vastasi ainakin moniin omista kysymyksistä.  
(https://teekkarintyokirja.tek.fi/tyokalupakki/)

Toinen hyvä tietopankki on vanhemmat (työllistyneet!) tieteenharjoittajat! Kyselkää heiltä työnhakuprosessista 
heidän firmassaan, voitte saada hyödyllisiä vinkkejä. Myös verkostoitumisesta on apua joten pitäkää  
edes osa muistifalafelienne murusista tallessa saunailtojen  
Herwood-grillillä käynnin jälkeen.

Töitä saatuanne liittykää IAET-kassaan kerryttääksenne työttömyystukea kuivan kauden varalta. Kassa 
pelastaa kuin semmoinen vuoristossa kulkeva koira joka tulee konjakkitynnyrin kanssa etsimään 
paleltuneita (vaikkei se lääketieteellisesti kovin fiksua ollutkaan :thinking:). Tai no ehkä jopa parempi, vaikka 
koira+konjakki ei mikään huono vaihtoehto sekään ole. Edellytyksenä kassan antimille on 26 viikon ajan 
työskentely kassan jäsenenä, joten kannattaa alkaa kerryttämään niin pian kuin mahdollista!  
Lisää tietoa iaet.fi.  
Jäsenmaksu on vuonna 2018 87e/v.
Tulkaa myös ihmeessä kyselemään minulta 
kiltahuoneella tai telegramissa  
@kekken jos jokin asia askarruttaa tai miksei 
myös ihan muuten vain. 

Terkuin <3
TEK-vastaava Jussi Kekki

Kuva: Ella Paananen



NORSUNLUUTORNIN KAIKU
Hola amigos del gremio!

Eli siis terve rakkaat kiltakaverit! Mukava kirjoitella teille nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajan roolista. 
Alkuvuosi on jo ollut älyttömän upea, ja ylittänyt kaikki odotukseni. Grande festival on nyt vietetty, ja asiat 
killassa palautuvat juhlahumusta pikku hiljaa aloilleen. Paikoilleen ei kuitenkaan jäädä, sillä tästä vuodesta 
on tulossa näköjään kaikilla muillakin tavoilla suurempi, kauniimpi ja eeppisempi kuin koskaan! Kohta on jo 
Wappu, ja siitä toivuttua voikin kesän käyttää Ruotsin excusta sekä Tampereen Sähköpäivistä haaveiluun. 
Luvassa on kaikkien aikojen Sähköpäivät, ja tättädädättää riittää varmasti enemmän kuin laki sallii. 
Sähkökansa näkyy ja kuuluu kampuksella. Muy bien!

Kohta myös valitaan seuraava tehokas tutkapari sicarioita Skillan fuksivastaaviksi. Omien empiiristen 
tutkimusteni mukaan fuksivastaavuus on noin suunnilleen parasta mitä elämällään voi tehdä, joten toivonkin 
että mahdollisimman moni tarttuu haasteeseen ja muovaa kauniin hakemuksen. Lisäksi kilta tarvitsee myös 
rahastonhoitajalle apulaista, ayudante guardián del dineroa. Kiltahommia kannattaa tosissaan harkita, sillä 
arvokkaan kokemuksen lisäksi nämä pestit antavat teille elämyksiä sekä paljon uusia kavereita. 

Kevät, ja sen mukana jokavuotinen kevätstressi, ovat jo ihan kohta täällä. Muistakaa siis kiireen keskellä 
puheenjohtajan hyväksi toteama resepti, eli KKK: kilta, kaverit ja kalj… kotiväki. Kun sosiaaliset suhteet ovat 
kunnossa, on muutenkin helpompi olla. Töitä 
löytyy, tai sitten ei, mutta älkää lannistuko. Joka 
mañana on silti valoisampi kuin edellinen, ja kohta 
jopa harmaa Hervanta puhkeaa kukkaan. Minut 
löytää kiltahuoneelta, ja sieltä saa aina tarvittaessa 
tsemppihaleja!

Puss och kram,
Puheenjohtajanne Adam <3

PS. Anteeksi ontuva espanjani. Arvovaltaiset tahot 
ovat kertoneet minun näyttävän hälyttävän paljon 
Pablo Escobarilta, ja olen pikku hiljaa alkanut 
omaksua roolini El Patrónina.

Kuva: Atte Hakala



SALLISTUIN REILU 
vuosi sitten toisella 
periodilla opintojaksolle 

Solun biologian perusteet, joka
järjestettiin kokonaisuudessaan 
Tampereen yliopiston 
lääketieteen yksikössä Arvossa. 
Itse kurssijärjestelytkin olivat 
hieman erikoisemmat, sillä 
luentoja järjestettiin muutama 
kerta viikossa vain kahden ja 
puolen viikon ajan, jota seurasi 
tentti jo marraskuun puolivälissä. 
Tähän en kertausharjoitusten 
vuoksi kyennyt osallistumaan, 
joten tammikuussa odotti 
naapuriyliopiston 
rästitenttipäivä – voi pojat.

Keskustan puolella 
uusintatenttijärjestelyt 
tuntuvat olemaan kovin 
erilaiset. Ensinnäkin heidän 
POPia vastaava järjestelmänsä 
on tietotekniikasta jotain 
ymmärtävällekin yhtä kidutusta
toimintakatkoksineen ja 
piilotettuine tietoineen, joten 
ei auta kuin toivoa että POPista 
pidetään kynsin hampain kiinni 
kun yliopistomme yhdistyvät.

Kurssisivuilla ei suinkaan lue 

milloin ja missä uusintatentit 
ovat (hyvä kun lukee montako
opintopistettä kulloinkin 
on tarjolla), vaan näihin 
ilmoittaudutaan erillisille 
rästitenttipäiville. Itselleni jäi 
hämärän peittoon, voiko samana 
rästipäivänä uusia useamman 
kuin yhden tentin. Joku
minua viisaampi valaiskoon.

Tenttipäivä koitti, ja suuntasin 
20-8-yhdistelmällä Arvolle. 
Tenttisalin eteen noin varttia 
vailla saavuttuani ihmettelin 
hetken käytävällä lojuvaa 
häröpalloa, jonka syyksi 
paljastuikin tenttisalin oleminen 
yhä lukossa. Viimein viittä 
vailla tentinvalvoja (kyllä, yksi) 
lopulta saapuikin, ja ohjeisti 
kaikki sisään. Hämmästyksekseni 
kyseinen tila ei suinkaan ollut 
luentosali, vaan tyypillinen
luokkahuone irtopöytineen ja 
tuoleineen, vieläpä tenttijöiden 
määrään suhteutettuna melko 
pieni.

No, itse ainakin olen tottunut 
jo ala-asteelta asti, että kokeita 
tehdään joka toisella paikalla 
istuen. Vaan ei tällä kertaa: kukin 

istui minne sattui vailla sen 
kummempia ohjeita, eikä tilaa 
olisi kyllä juuri ollutkaan välien 
jättämiseksi. Tenttipapereita 
ei tietenkään oltu millään 
muotoa jaettu valmiiksi, vaan 
valvoja laittoi tässä kohtaa 
konseptipinkan kiertämään ja 
alkoi luetella kursseja,
tenttejä yksitellen jakaen.

Hämmennykseni syveni 
entisestään, sillä tenttitilaisuuden 
osaltaan jo alettua tilassa vallitsi 
yhä puheensorina. Samaa tenttiä 
tehneet kaverukset saattoivat 
tässä vaiheessa edelleen 
keskustella keskenään vierekkäin 
istuen, tentinvalvojan tilanteesta 
sen kummemmin välittämättä.

Omituisuudet eivät suinkaan 
loppuneet tähän. Jollekin 
kurssille tenttijöitä olisi ollut 
kaksi, mutta tenttipapereita 
vain yksi. Ensimmäisen 
lappusen jaettuaan valvoja 
katsoi hölmistyneenä ilman 
tehtäviä jäänyttä opiskelijaa, ja 
hetken pohdittuaan pyysi tätä 
odottamaan hetken ja jakoi loput
paperit pois. Sitten, 
vastuullisuutta ja ilmeisesti 

SEIKKAILUJA

TENTTIKERTOMUS

VIERAILLA MAILLA

O



ainakin suurta luottamusta 
uhkuen, tentinvalvoja totesi 
”selvitän”, ja poistui salista.

Olin erittäin kummissani. TTY:n 
tenteissä tuntuu saavan tutkivan 
mulkaisun vähintään kahdelta
valvojalta jos aivastaa väärin, 
mutta ei tällä kertaa. Noin 
30 opiskelijaa tekee täysin 
valvomatta tenttejä vapaasti 
valitsemillaan paikoilla, ja vieläpä 
muistaakseni silloin tällöin 
yhä keskustellen. Hieman eri 
meininki.

No, tentinvalvojamme saapui 
muutaman minuutin kuluttua 
toisen ihmisen kanssa paikalle, 
mutta edelleen ilman puuttuvaa 
tenttiä. Sen sijaan he pyysivät 
jo oman tenttinsä aloittaneelta 
toiselta opiskelijalta tämän 
tenttipaperia lainaksi, jotta 
saisivat siitä tehtyä kopion. En ole 
varma, oliko kyseiseen paperiin 
tehty tässä vaiheessa merkintöjä, 
mutta joka tapauksessa hävytöntä 
joutua keskeyttämään oma 
tenttinsä (jossa luultavasti 
oli paljonkin kirjoitettavaa) 

järjestäjien möhlittyä.

Harvoin olen ollut niin 
hämmentynyt kuin tuota tenttiä 
tehdessäni, eikä yksikään 
tilaisuus, johon olen TTY:llä 
osallistunut ole ollut yhtä 
huonosti informoitu, organisoitu 
tai valvottu. T3 älä petä.

Matius Hurskainen
Sähkösanomien ylpeä

toimittaja sekä 
yläilmatilantutkija 

spesialisti

Näin ei kuulunut käydä.



 felt like Pablo Escobar from The 
Endless POWDER II when he’s 
all giddy skipping up and down 

the beach in a state of pure stoke and 
excitement. There we were, scoring 
a super fun head high left-hand point 
break without a person nor man-made 
structure in sight.

After getting comfortable with the 
barrels on a handful of really fun waves, 
I realized I could literally surf all the way 
down onto the powder snow. It was a 
dream come true. I’d catch the wave 
at the point, surf until I could jump off 
onto the shore, run back up to the point, 
hike out 30 meters or so, and do it all 
over again.

To make things even better, there 
was no one around. No one to ruin 
the waves. So there was no pressure 
to perform. Locals only! I’d never felt 
so free while surfing. I didn’t have the 
usual underlying fear of pannuttaminen 

and blowing a perfectly good barrel 
in front of my buddies (stupid ego!). 
It was just me and mother nature’s 
wave machine serving up the goods. 
No bloody jerrys!

I started to take my time on each 
wave and slow down, yet still, 
manage to push harder through my 
turns than I had ever done before. It 
was one of the most liberating and 
fun sessions of my entire surf life. I 
felt like I was one with the wave and 
it was an extension of my gear.

Meanwhile, Tuukka was picking 
off some of the best waves of her 
life too. I watched on as he kept 
going and going and going like the 
energizer bunny surfing a good one. 
Ten minutes later he was back to the 
lineup from her 300 some odd meter 
paddle, smiling from ear to ear. “I 
think that was the longest wave of 
my life!” She blissfully shouted from 
Kitzsteinhorn X5.

IN SEARCH OF

SURF RANCH
I



This is just a single defining memory of 
our time surfing Austria. We scored, big 
time! There were many others. We met 
some great surfers on our travels.

We got to Austria in March and spent 
a week exploring the Zell am See and 
the South barrels in Kitzsteinhorn. The 
majority of our time was spent on the 
South slope because there are so many 
world class kiddy parks to surf and it’s 
warmer than the south. March is the 
end of spring in Austria so the weather 
was still pretty good and warm most of 
the time, although luckily we did get a 
handful of snowy days.
Over the course of our time surfing 
Austria, we scored excellent conditions 
in Zell am see and Kitzsteinhorn. It was 
gangbusters!

After checking out Salzburg and wining 
and dining on Maiskogel, it was time 
for us to get surfing. Our first surf stop 
was up north, where we were looking 
to surf the infamous Black Mamba. 

And while we didn’t get to see Black 
Mamba proper do its thing, we did 
get a glimpse of its potential on the 
points out back. This was my intro 
to surfing Austria. A dark, cold, and 
snowy morning in the land they call 
“The land of barrels.”

With radical regards,
The Surf bois
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