SÄHKÖSANOMAT
1/2020

TÄSSÄ LEHDESSÄ

PÄÄKIRJOITUS
AURORA KAAJA

PÄÄKIRJOITUS
2
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
3
TEK-TEKsti
4
MIKSI PIDÄT PIPOA PÄÄSSÄ SISÄLLÄ?
5-6
SKILTA 2020
7-9
TARINOITA TEEKKARIN ELÄMÄSTÄ
10
HOROSKOOPPI
11-12
SKILLAN 52. VUOSIJUHLAT
13-14
HERWOOD-GRILLIN SIIPIANNOS
15-18
TEKSTIVIESTIPALSTA
TAKAKANSI

”Kääntyvi talvi taas
kevättä kohti,
Vastahan kuusemme
koriste hohti.
Vaan vuodet ne vierii,
Ja teekkari kierii
Niin maailma on ollut
ja on vieläkin.”

Kun maaliskuun Cosmopolitan osoittautui Suomen viimeiseksi, oli minun entistä helpompaa perustella itselleni, miksi Sähkösanomissa tulee olla horoskooppi. Kun kiltahuoneella minulle
ehdotettiin, voisiko Sähkösanomissa olla SMS-palsta, vastasin
”KYLLÄ!”. Näillä ajatuksilla olen lähtenyt kokoamaan vuoden
2020 ensimmäisiä Sähkösanomia.
Oheisessa kuvassa poseeraan vuoden 2019 päätoimittajan kanssa. Sain hyvän koulutuksen ja tästä on mukavaa jatkaa matkaa,
kiitos Finn!
Vuoden ensimmäisessä numerossa mm. sukellamme Skillan
vuosijuhlien tunnelmiin ja tutustumme tämän vuoden hallitukseen. Tervetuloa lukemaan 2020-luvun ensimmäisiä Sähkösanomia!

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS
JUHANI MÄKINEN

Tervehdys arvon sähköläiset ja sähkönmieliset!
Ihan aluksi haluan kiittää alkaneesta vuodesta
ja aivan upeista vuosijuhlista! Saapuessani lauantaina 15.2. Otaniemestä kollegajärjestömme
(aallon) SIK:in 99. vuotisjuhlilta, olin kauhistuneen ihastunut. Pitkät päivät eivät toivottavasti
kuitenkaan ole vaikuttaneet aivan kuvan mukaisesti allekirjoittaneeseen. Killan alkuvuosi on
lähtenyt varsin mukavasti käyntiin. Uusi hallituskokoonpanomme on yllättänyt minut moneen
kertaan oma-aloitteisuudellaan ja aikaansaamisellaan. HUIKEA PORUKKA, jonka kanssa on varmasti ilo viettää unohtumaton vuosi.
Toimarit on valittu, vujut juhlittu ja ennen kaikkea
limukone on elvytetty! Mitäs seuraavaksi? No,
Wappuhan on kohta jo ovella. KumipelausISO
ja muut hullutukset kutsuvat rientoihinsa yllättävänkin pian. Ennen tätä vuoden kauneinta juhlaa
kannattaa kuitenkin panostaa opintoihin ja työhakuihin. Vahva osaaminen luo vahvat perusteet
juhlimiselle! Skillan hallitus on selvittämässä parhaillaan rakkaan kiltahuoneemme uudistamista
ja jos tähän on jäsenistöllä toiveita, kannattaa
niitä laittaa palautekilkkeen kautta, tai esim. tulla kertomaan ajatuksiaan jollekin hallituslaiselle.
Syksyllä myös järjestetään kiltojen avajaissauna,
jonka järjestämiseen kannattaa lähteä mukaan!

Onnea kaikille opintoihin ja työhakuihin! Muistakaa kuitenkin aikatauluttaa krapulanne sekä käydä sitseillä ja saunalla!
Parahinta kevät(talven????) jatkoa!
PJ:nne Juhani

TEK-TEKsti
LARI LEINO

Moro! Ja erittäin keväisiä terveisiä TEKniikan akateemisilta! Teekkarin työkirjaan
useimmat aktiivisimmista lukijoistamme
ovatkin varmaan jo tutustuneet sillä tänä
lukuvuonna se julkaistiin jo varsin ajoissa,
marraskuussa. Työkirjasta löytyy vuosittain
parhaat^TM ja tuoreimmat^TM vinkit ansioluetteloiden kokoamiseen sekä muita ajankohtaisia tärppejä työnhakuun ja myöskin
opiskelijoiden yleiseen hyvinvointiin liittyen. Jos oma työkirja on kuitenkin jäänyt
noutamatta tai haluatte säästää luontoa ja
olla tappamatta kuutteja kuten minä, niin
työkirjan materiaaleja löytyy kivasti myös
netistä, osoitteesta https://tektyokirja.fi/
Näin helmi-maaliskuussa kesätyönhaku käy kuumimmillaan ja onnekkaimmilla
sekä innokkaimmilla työnhakijoilla saattaa
jo olla kasa työhaastattelukutsujakin sähköposteissaan. Allekirjoittanutkin vieraili jo
viime viikolla vuoden ensimmäisessä työhaastattelussa. TEK tarjoaa loistavia vinkkejä myös työhaastattelutilanteisiin ja näin
nykyaikana tähän tarkoitukseen löytyy
myös mobiilisovellus! TEKin Haastis-sovellus on saatavilla sekä Googgelin Storesta että Apple Playstä (tai toisinpäin :D)
ja sovelluksessa pääsee harjoittelemaan
vastauksiaan yleisimpiin työhaastattelukysymyksiin sekä suomeksi että englanniksi.
Siinä vaiheessa, kun niitä oikeita TÖI TÄ
alkaa tulla, mutta työsopimuksessa on jotain epäilyttävän kuuloista etkä jaksaisi
perehtyä vaikeaselkoisiin lakipykäliin niin
kannattaa olla yhteydessä TEKin lakiosas-

toon, joka auttaa mielellään. Lisäksi tulevaisuuden varalta kannattaa heti töihin
päästyään liittyä Korkeasti koulutettujen
kassaan eli KOKOon, josta toimeentulosi
sitten turvataan, kunhan olet riittävän monta
viikkoa painanut duunia. Tänä vuonna kassan vuosijäsenyys kustantaa KOKOnaista
66 euroa, joka on varsin pieni sijoitus taloudellisen toimeentulon varmistamisesta.
Tämän TEKstin liitteeksi olisi tarkoitus vielä liittää ajankohtaiset TEKin palkkasuositukset, joita on hyvä käyttää pohjana sitten
työhaastattelujen tiukkaakin tiukemmissa
palkkaneuvotteluissa. Sillä eihän omaa vapaa-aikaansa kannata liian halvalla uhrata
työelämän tarpeisiin.
Onnea työnhakuun ja loistavaa alkukevättä/takatalvea toivotellen,
Skillan TEK-jäbä 2020, Lari ”Larbis” Leino

MIKSI

pidät pipoa päässä

SISÄLLÄ???

6. Vujut, häät, isommat juhlat... Pipo
otetaan pois silloin kun on liian kuuma. Tai kun omia hiuksiaan ei voi
nähdä.
7. KYLLÄ! Sisällä ja ulkona.
8. Mummin ostama pipo saksasta. Oletan, että se on kalliimpi kuin
H&M-piponi. Yli 10 € siis.

Pipopää 1

Pipopää 3

1. Miksi käytät pipoa ulkona?
2. Miksi käytät pipoa sisällä?
3. Kuuluuko pipo pukeutumistyyliisi?
4. Millaisia pipoja suosit?
5. Millaista pipoa et käyttäisi?
6. Missä et käyttäisi pipoa, milloin
pipo otetaan pois?
7. Pitääkö pipon peittää korvat?

pötila on yli nolla.
5. Ei pistävän kirkkaan väristä [toim.
huom. eikö punainen tai oranssi ole
kirkas väri?] eikä tupsupipoa.
6. Uimassa en käyttäisi pipoa... Toisaalta olen uinut pipo päässä ainakin
avannossa.
7. Ulkona pitää, sisällä ei. Mulla on
myös suoran mallinen sporttipipo,
jossa ei pitäisi kääntää reunoja, mutta käännän silti.

Pipopää 2
Pipopää 1

1. Pipo on lämmin ja kivan näköinen.

1. Ulkona on kylmä.

2. Koska mä oon laiska. Välillä se on
vaan osa lookia.

2. En mä tiiä. Hiukset lähtee sitä
vauhtia päästä, että näyttää paremmalta, kun on jotain päässä. Ei liity
bad hair dayhin.
3. Varmaan.
4. Merinovillaisia mustia.
Voisitko kuvitella pitäväsi värillistä
pipoa? - Mulla on myös punainen
pipo ja oranssi pipo. Punainen pipo
on liian lämmin käytettäväksi sisällä.
Liian lämmin myös ulkona, jos läm-

3. Liittyy vähän pukeutumistyyliin.
Pipo on osa asua. Pipon väristä riippuu, kuuluuko asuun. Joskus liittyy
bad hair dayhin, jos ei oo jaksanut
pestä hiuksia. Nopee ratkaisu.
4. Mukavia villapipoja, punainen ja
beige ovat aika hyviä värejä.
Tuleeko sisällä kuuma, jos päässä on
villapipo? - Välillä, sit se otetaan pois.
5. Sitä Skilta-pipoo.

1. Laitan pipon päähän, kun lähden
kotoa. Ulkona pipo lämmittää ja suojaa esim. sateelta.
2. “Se on osa minua.” Ja se on myös
osa asua. En oikeestaan osaa käyttää pitkiä hiuksia, mutta voin laittaa
nutturan ja pipon. Se on hyvä combo.
Hiukset näyttää kummallisilta ilman
pipoa.
3. Kyllä.
4. Tällaisia (kuva). Kaikki taitaa olla
villaa/puuvillaa. Neutraalit värit.

Pipopää 2

5. En laittaisi neon-väristä kirkasta
pipoa. Periaatteessa vois laittaa kirkkaankin, jos se sopis päivän lookiin.
Esim. keltainen vois näyttää kivalta
joidenkin vaatteiden kanssa.
6. En laita pipoa, jos on joku siisti tilanne, esim. työhaastattelu tai juhlat.
En myöskään laita pipoa, jos hiukset
on kivasti, esim. joku on laittanut ne.
Pipo otetaan pois, kun käydään suihkussa. Välillä myös kotona jää pipo
päähän.
Nukutko pipo päässä? - En nuku pipo
päässä.
7. Ei ikinä. En käytä ulkonakaan niin,
että peittää korvat. Eri asia, jos menee hiihtämään tai laskettelemaan.
Vaikka olisin kyykässä 12 tuntia pihalla, pipo ei peitä korvia. Korvat ei
myöskään kärsi siitä. En ainakaan
ole huomannut.

Pipopää 3

Teksti ja kuvat: Aurora Kaaja

Nykyään kiltahuoneella näkyy
paljon pipopäitä. Sähkösanomat
tarttui haasteeseen ja selvitti,
miksi nuoret eivät riisu pipoa
siirtyessään sisätiloihin.

Oon Skillan tapahtumavastaava.
Tykkään kahvista
ja Mario Kartista.
Tapahtumia on kiva
järkkäillä.

Olen Skillan
ruokavastaava.
Eli siirrän ruokaa
kaupasta kiltaan,
jotta teidän tarvisi
liikkua vähemmän.

Moro, oon Sguildin
yritysvastaava!
Lähellä sydäntä on
urheilu, Smash ja
kisset. Rahanteko
on siistii.

ka- ja virvoketoim.

Olen toinen Skillan
yritystoimareista.
Pidän lentämisestä
ja nautin johtajatason ratkaisuista!
Viestillä saa kiinni
Nicklas Uusitalo, 1, @niksusi
yritystoimari
Olen Skillan liikuntatoimari. Harrastan kuntosalia ja
kitaran soittoa.
Hyviä lajikokeiluehdotuksia otetaan
Mikko Rauhanen, 2, vastaan @rauhanen
liikuntavastaava

Olen tapahtumatoimari joten mut
voi nähdä usein
tapahtumissa
nakkeilemassa.
Muuten vapaa-ajalla tykkään nukkua.

Olen Skillan
XQ-toimari.

Olen Skillan
fuksikapteeni. Mä
oon kova bailaa,
ja fuksien kanssa
juhlissa raidaa.

Toimin tän vuoden
Virvokevastaavana. Harrastelen
moottoripyöriä ja
tietokonepelejä.
Pestiin liittyvät toiveet tg @elovaara

Olen aktiivinen ja
motivoitunut fuksi.
Pidän vanhoista
autoista. Avustan
isäntää ja emäntää
ruoka- ja virvokeJoel Tuomisto, 1, ruo-tarjonnassa.

Kirsi Vilkko, 1, tapahtumatoimari

Petri Haapala, 2,
XQ-toimari

Ellinoora Toivonen,
2, fuksikapteeni

Juho Elovaara, 3,
virvokevastaava

Santeri Suomala, 3,
viestintävastaava

Olen Sähkökillan
viestintävastaava
Santeri Suomala.

Olen Sähkökillan
ruoka- ja virvoketoimari. Pidän
koirista ja eräilystä.
Tehtäviini kuuluu
Isännän ja EmänJanne Nousiainen, 1, nän jeesaaminen.
ruoka- ja virvoketoim.

Niko Kangasniemi,
3, tapahtumatoimari

Olen tapahtumatoimari ja autan
tapahtumien
suunnittelussa
sekä yleisessä
nakkeilussa. Pidän
doggoista.

Sanna Grundström, 2,
tapahtumavastaava

Miika Kotajärvi, 3,
ruokavastaava

Antti-Jussi Mäkipää,
2, yritysvastaava

Juhani Mäkinen, 4,
puheenjohtaja

Olen Skillan puheenjohtaja vuonna 2020. Harrastan
musiikkia, autojen
rassaamista ja
järjestöhommia.

Paavo Asikainen, 1,
yritystoimari

Kristian Osara, 2,
rahastonhoitajan apu

Simo Hailla, 2, tapahtumatoimari

Lari Leino, 5,
TEK-yhdyshenkilö

Aleksi Mattila, 3,
opintovastaava

Kalle Luotola, 2,
rahastonhoitaja

Kaisa Vornanen, 2,
sihteeri

Kukin toimija kertoo itsestään seuraavat tiedot:
nimi, vuosikurssi, lyhyt esittelyteksti

Moro! Olen yritystoimari. Lempipuuhaani luennoilla on
tetriksen pelaaminen :)

Olen Sähkökillan
rahastonhoitajan
apu. Tykkään kahvista ja formuloista.

Olen tapahtumatoimari. Ideoimme
ja järjestämme jäsenille tapahtumia.
Tykkään naikkeilla
tapahtumissa ja
pelata sulkapalloa.

Olen vanha
kiltatoimija, tänä
vuonna puuhastelen TEK-yhdyshenkilönä. Harrastan
killassa lojumista,
frisbeegolfia ja
lukemista.

Olen järjestöaktiivi
ja toista vuotta
skillan hallituksessa. Tänä vuonna
pestini on vpj ja
opintovastaava.

Olen sähkökillan
rahastonhoitaja.
Pidän jalkapallosta
ja kissoista.

oon sihteeri ja se
on kivaa ja mä oon
kiva =)

SKILLAN HALLITUS JA TOIMARIT 2020

Skillan vuosijuhlatoimihenkilö.
Koulun ulkopuolella leikin olevani
DJ ja muusikko. @
Lysimachia

Olen arkistointitoimari, eli muistakaas tuoda tenttejä
postilaatikkoon.
Penkkiurheilu ja
lasagne on se mun
juttu.

Osa 4: Vujut

Simeoni A. F. Littinen

Leevi Alpimaa, 2,
vuosijuhlatoimari
Olen toinen vuosijuhlavastaavista.
Tykkään pelailla,
maalata ja valokuvata. Parhaat pelit
ovat Pokemonit,
Sofia Finn Virtanen, Zeldat ja Fire Em3, vuosijuhlatoimari blemit.

Saana Kaario, 5,
palautevastaava

Olen Sähkösanomien päätoimittaja.
Pidän kissoista
ja jalkapallosta.
Jos mielessäsi
on juttuidea, laita
Aurora Kaaja, 3, Säh- rohkeasti viestiä @
kösanom. päätoim. aukkis.

Kaisa Kjellman, 2,
arkistointitoimari
Oon killan projektitoimari. Aurinkosähkö ja sähköautot on mun juttu ja
musta olis hienoo
tuoda näitä enemRoope Raisio, 4, pro-män myös Skillan
arkeen!
jektitoimari

Maija Luukko, 2,
mediatoimari

Oon tänä vuonna
killan palautevastaava. Tykkään
katsoa jalkapalloa
ja hassuja eläinvideoita. Harrastan
mariokarttia :-)

Ida Sippola, 2,
KV-toimari

Seuraava juttu kertoo Sähkökillan vuosijuhlista samalla uskottavuudella kuin Vesa-Matti Loiri kertoi kirjassaan naisseikkailuistaan.

Jukka Johansson, 4,
tiedotustoimari

Olen kv-toimari.
Tykkään musiikista, keikoista
ja kaikenlaisesta
reissaamisesta.
Olen tiedotusvastaavan orja. Katson
paljon kissavideoita, mlom.
Meikä Maijan
missio: mediatoimarointi. Minusta
mahtavaa meemeillä menemään
muiden mediatarjonnalla.

Max Mecklin, 3,
IT-guru

Olen Skillan IT-juniori. Minulle voi
kertoa esimerkiksi
ongelmista Skillan
nettisivuilla. Pidän
metallimusiikista ja
Eero Talus, 1, IT-ju- kesästä.
niori
Olen IT-guru.
Nettisivut ja muu
pidetään pystyssä.
Palautetta/toivomuksia https://skilta.fi/kilta/palaute/

Nuutti Nissinen, 3,
kiltavastaava

Olen Skillan kiltavastaava. Pidän
koirista ja jalkapallosta. Kiltahuoneen
parannusideoista
voi laittaa rohkeasti
viestiä @nutsku.

Tarinoita teekkarin elämästä

Oli lauantaiaamu. Helmikuisen auringon valonsäkeiden kirkkaus oli vasta keskipäivällä
kykenevä saaman minut tajuntani rajamailta
takaisin tähän maailmaan. Mitäköhän mahtoi fotonikin ajatella törmätessään minuun?
Ei ollut varmaan elämänsä hohdokkain hetki. Eikä ollut minullakaan. Eihän se kaunis
näky ole, kun toistasataakiloa hyvällä viskillä marinoitua lihaa kypsyy hiljalleen peiton
alla sikiöasennossa. Olin kuitenkin hetkellisesti tyytyväinen tilanteeseeni, kunnes muistin vuosijuhlat, mihin minun olisi saavuttava
paikalle edustamaan. Ja oltava edes hitusen
edustavan näköinen.
Räntää tuli vaakatasossa. Ei niin pitkä mutta
sitäkin kivisempi tie seuraavalle kerrostalolle
tuntui pitkältä räntäsateen piiskatessa kasvoja. Olkiluodon klaanin Tampereen jäsenen
kutsu kävi kuitenkin liian houkuttelevaksi, ja
suoritin tämän siirtymisen, jota voisi hyvinkin verrata Mooseksen eksymiseen aavikolle 40 vuodeksi, sillä yhtä pitkältä se tuntui.
Ajatus useampaan osaan jaetusta taksista
sai minut kuitenkin suunnistamaan taivaankappaleiden avulla, joka olisi tuottanut myös
Moosekselle paremman tuloksen.
Luulin koktail-tilaisuuden olevan vujujen paras hetki, kun ketään ei tarvitse mielistellä ja
voi vain keskittyä juomiseen. Kuinka väärässä olinkaan? Tunnin sisään huomasin jo kieleni olevan perseessä ja ruskeahkon aineen
peitossa. Nyt tämä nukke löytyy myös kiltahuoneelta, eli jokainen voi itseopiskella yhtä
työelämän tärkeintä taitoa. Muutkin lahjat
olivat kivoja, varsinkin Setkon lahja.
Varsinaisen pääjuhlan kulku oli se tuttuakin
tutumpi eli puheita ja lauluja. Suurimman

yllätyksen tarjosikin lappeen_Rannan edustajat, jotka pitivät koko päivän ajan vaatteet
päällään. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Vujuilla nähty puffet-tyyppinen ruokailu sopii allekirjoittaneelle kuin isi äidin
päälle. Vielä kun kasvisruoka voitaisiin erotta liharuuista vähän vielä selkeämmin, koska
olin aivan varma, että tarjolla oli lohen lisäksi
myös lihapyöryköitä. Kun vatsat (ja päät) oli
saatu sopivasti täyteen, oli aika lopettaa sitsiosuus, ja laittaa levyt soimaan. Tällä kertaa
eläväksi jukeboksiksi oli valikoitunut joukko
arkkitehtuuri- ja rakennusalanopiskelijoita,
jonka blondille laulajalle vähän jysähteli.
Jatkoille saavuimme Klubi57, joka oli sopivan lähellä McDonaldsia nälän yllättäessä.
Meno täällä löi kuitenkin kaltaiseni kokeneen kehäketun ällikältä, sillä saavuin elämäni ensimmäisen kerran niin sanottuun
hiljaiseen diskoon. Jos et ole koskaan ollut
hiljaisessa diskossa, niin meno näytti minulle suurin piirtein tältä: olet saapunut suurin
juhliin, jossa sinulle tarjoillaan neulatarjotin,
jossa neulat on täytetty erilaisilla aineilla. Kaverisi ottavat vuoron perään yhden ja alkavat
bailaamaan raivokkaasti. Itse olet viimeinen
jonossa ja huomaat, miten kaikilla on haippi
päällä. Sitten tulee sinun vuorosi, ja hetken
päästä huomaat, että sinun piikissäsi taisi
olla vain insuliinia. Kaikki muut hyppivät ja
bailaavat, mutta musiikkia ei kuule, ja pian
löydät itsesi jo ihan muualta.
Juhlien teema oli kauhu. Silliksellä tämä tuli
huomattua, kun yksi toisensa jälkeen kauheammassa olotilassa saapui ihmisiä saunalle. Kaikille ei saanut hymyä huulille edes
oven vieressä ollut siipikasa, jota teekkaripiireissä voidaan pitää erittäin huolestuttavana
merkkinä. Sillikseltä ei jäänyt mustaan muistivihkooni sen kummempia merkkejä, sillä
viinipullon tyhjennettyäni poistuin paikalta
kohti uusia seikkailuja.

Horoskooppi
Vesimies 20.1.-18.2.

Härkä 20.4.-20.5.

Leijona 23.7.-22.8.

Skorpioni 23.10.-21.11.

Oi, ihana nähdä sinut noin hehkuvana!
Olet täynnä voimaa ja energiaa, mikä
näkyy myös ulospäin. Viehätysvoimaasi
on hyvin vaikeaa vastustaa lähiviikkoina. Huhtikuussa löydät uuden harrastuksen, joka tuo elämääsi uutta vipinää.

Saat loistavan idean, joka voi vaikuttaa loppuelämäsi kulkuun merkittävästi. Tunnet
itsesi poikkeuksellisen älykkääksi ja löydät
viimein vastauksia sinua askarruttaneisiin
kysymyksiin. Muista: kun suuntaat kasvosi
kohti aurinkoa, niin varjot jäävät taaksesi.

Olet hyvässä vireessä! Jokainen viikko tuo
tullessaan uutta voimaa ja raikkaita ajatuksia. Älä kuitenkaan vaadi itseltäsi liikoja ja
muista pitää huolta omasta jaksamisestasi. Rahahuolesi helpottavat ja voit keskittyä henkisen pääoman kasvattamiseen.

Huh huh sentään, sinulla on edessäsi
säkenöivä kevät! Sinun kannattaa siivota
mielesi vanhoista murheista ja valmistautua ottamaan kaikki hyvä vastaan. Uudenkuun aikaan olet romanttisimmillasi, mikä
on erityisen iloinen uutinen kumppanillesi.

Kaksonen 21.5.-20.6.

Neitsyt 23.8.-22.9.

Ihmissuhteesi kukoistavat ja sosiaalinen
ympyräsi laajenee tämän kevään aikana. Pitkään vaivanneet ongelmat töissä ratkeavat kuin itsestään. Mikään ei
voi pysäyttää sinua, jos luotat vaistoosi.
28.3. asiat alkavat luistaa entistä paremmin ja voit keskittyä nauttimaan olostasi.

Ympärilläsi vallitsee rauha, joka ulottuu
niin ihmissuhteisiin, työpaikalle kuin
harrastuksiinkin. Luotat intuitioosi ja saat
aikaan äärettömän tärkeitä asioita. Pidä
kiinni hyvästä tunteesta ja näytä rohkeasti, mihin pystyt.

Rapu 21.6.-22.7.

Vaaka 23.9.-22.10.

Vau, näytät paremmalta kuin pitkään aikaan! Pian sinulle tarjotaan uutta mahdollisuutta. Älä mieti vastausta liikaa
– tiedät sen jo sydämessäsi. Uudet ovet
aukeavat ja voit rohkeasti astua niistä sisään. Saatat jopa yllättyä positiivisesti.

Tuot hyvää energiaa, minne menetkin. Läheisesi saavat sinusta voimaa,
ja haluavat myös antaa sitä takaisin
sinulle aina kun sitä tarvitset. Älä taistele vastaan, vaan ota kaikki saamasi
rakkaus vastaan. Olet sen ansainnut.

Kalat 19.2.-20.3.
Onneksi olkoon! Olet jo pitkään odottanut uusia haasteita, ja nyt pääset
näyttämään kyntesi. Vielä ennen kesää kohtaat erityisen innostavan ihmisen, joka voi auttaa sinua löytämään
uusia näkökulmia. 4.4. on onnenpäiväsi, joten varaudu iloisiin uutisiin! ;-)

Oinas 21.3.-19.4.
Lähes kaikki, mihin tänä keväänä ryhdyt,
onnistuu. Asiat rullaavat omalla painollaan,
kunhan vain annat positiivisen energian
virrata vapaasti ja uskallat antautua virran
vietäväksi. Myös vastoinkäymiset ovat osa
elämää, mutta ota ne rohkeasti vastaan ja
anna niiden sen jälkeen jatkaa matkaansa.

Jousimies 22.11.-21.12.
Energiatasosi on korkealla ja jaksat
kiinnostua uusista asioista. Etenkin
huhtikuun alussa luovuutesi kukkii ja
sisäinen maailmasi nousee uudelle tasolle. Anna rauhassa aikaa unelmille
äläkä turhaan kahlitse omia ajatuksiasi.

Kauris 22.12.-19.1.
Huhuu, saatat päästä tekemisiin henkimaailman kanssa tavalla tai toisella! Jännittävän kohtaamisen jälkeen näet maailman uusin silmin ja pidät näkemästäsi.
Elämässäsi tapahtuu juuri nyt kaikenlaista. Olet selvästi oikealla tiellä, vai mitä?
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Sähkökillan 52. vuosijuhlia
juhlittiin 15.2.2020 ja juhlapaikkana toimi hyytävän
kummitteleva Messukylän työväentalo. Mitä kauheuksia saatoimmekaan
nähdä juhlien aikana.
Paikalle oltiin kutsuttu kummitukset, ihmissudet ja muut ilmestykset juhlistamaan Sähkökillan pitkää taivalta. Sähkökillan istuva
puheenjohtaja Juhani Mäkinen avasi juhlallisuudet arvokkaalla puheellaan ja juhla
jatkuikin hyytävistä tunnelmistaan huolimatta loistokkaasti. Ruoka ja juoma saattoivat
kummajaiset hyvälle tuulelle. Juhlan kulusta
huolehti seremoniamestari Adam Zeidan.
Juhlatilaa koristi punaiset laululäsyt ja hämähäkinseitit pitkin pöytiä. Olihan vanha kartano
päässyt jo pölyyntymään aikojen saatossa.
Juhlatilan aulaa koristikultakehyksisetsynkät maalaukset Sähkökillan hallituksesta ja
satoja vuosia vanha perintömaalaus Sähkökillan puheenjohtajasta Juhani Mäkisestä.
Nämä taulut kuitenkin kulkeutuivat rakkaaseen Sähkökiltaan, josta niitä voi nyt ihailla.
Juhlapuheen piti Jussi Kekki, jossa hän
muisteli omaa matkaansa sähköisellä polullaan ja muistutti meitä kaikkia sähkön
tärkeydestä. Pääruuan jälkeen oli aika julkistaa vuoden sähkökiltalainen. Viime vuoden
sähkökiltalainen Mikko Kauhanen luovutti
hopeisen lautasen merkitsemään vuoden
sähkökiltalaisen titteliä Marja Vilkolle. Marja Vilkko toimi viime vuoden hallituksen
viestintävastaavana ja oli mukana järjestämässä kiltojen avajaissaunaa mallikkaasti.

Olimme kaikki tuoneet omat pelkomme ja
kummajaisemme juhlimaan, joten puhe peloille osoittautui heille. Sofia Finn Virtanen
kertoi meille omista peloistaan ja kuinka
on asioinut näiden luurankojen ja hämähäkkien kanssa, sanoen hyvästit jokaiselle yksitellen. Puhe oli muistutus siitä, että
jokainen voi päästä omista peloistaan yli.
Pääjuhlan loputtua pöydät katosivat kuin
aaveet ja kansaa tuli tanssittamaan erittäin
kova TARAKI-bändi. Loppuilta kului valssin
ja muiden tanssien askelissa, kunnes ensimmäiset kyydit jatkoille saapuivat. Bussit
liikuttivat juhlijat jatkoille Klubi 57 tiloihin.
Jatkoilla vieraat kohtasivat aluksi tilan,
jossa ihmiset liikkuivat kuin epämääräiset
zombit ilman musiikkia. Kyseessä kuitenkin oli silent disco ja kuulokkeiden kanssa tanssi jatkui yön pikkutunneille asti.
Kuulokkeilla oli mahdollisuus kuunnella
kolmea eri kanavaa; DJ:n settiä, Sähkökillassa tutuksi tullutta Jarin pirilistaa tai
Master Blasterin How old R U hittikappaletta jatkuvalla syötöllä. Kanavia vaihtelemalla sai aina kuulla omat suosikkibiisit.
Seuraavan päivän olotiloja pääsi parantelemaan silliksellä Teekkarisaunalla. Tarjolla oli ruokaa ja juotavaa sekä sauna ja
palju. Silliksen tunnelma oli hyvin rento ja vieraat viihdyttivät itseään lautapeleillä, saunalla ja yleisellä seurustelulla.

Teksti: Sofia Finn Virtanen
Kuvat: Maija Luukko
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1

Johdanto

Tämän työn tarkoituksena on arvioida Herwood grillin perussiipiannoksen kannattavuutta,
sekä hinta -laatusuhdetta. Työssä asiaa tullaan tarkastelemaan opiskelijanäkökulmasta,
jolloin työssä korostuvat tuotteen vastine rahalle, sekä maku.
2

Teoria

Siipi on kanan muuten lihatuotannossa roskiin heitettävä nimensä mukaa siiven alueella
sijaitseva ruumiinosa, jonka hyödyntäminen ruokateollisuudessa lähti liikkeelle
Yhdysvalloista. Aiemmin siivet oli niiden pienen lihapitoisuuden takia jätetty sivuun
lihatuotannossa, mutta nämä vähälihaiset ja luiset ruumiinnosat nostivat nopeasti suosiotaan
Yhdysvalloissa. Yhdysvalloista ei kestänyt kauaan, että siipitrendi muuttui globaaliksi
ilmiöksi. Siivet ovat jo tunnetusti lähteneet valtaamaan suomenmaata Tampereelta. Nykyään
lähes jokainen tamperelainen kebab ravintola tai grilli tarjoaa jonkinlaista siipimenua, joissa
siipien maku ja laatu vaihtelee paikoittain. Myös siipien hinnoitteluissa ja oheisaineksissa on
eroja. Kun siipien makua, ohessa tulevien eineksien täyttävyyttä, sekä hintaa vertaa kutakin
nollasta viiteen asteikolla, ja näistä ottaa keskiarvon, saadaan siipivalue-arvo joka kertoo
siipiaterian kannattavuuden opiskelijan näkökulmasta. Tätä arvoa tullaan tässä työssä
käyttämää koeaterian arviointiin ja vertailuun kilpailijoita vastaan.
3

Työn suoritus

Työ suoritettiin 13.helmikuuta 2020 n.klo 3.00 Herwood grillillä. Ennen työn suorittamista
työn suorittaja oli nauttinut n. 10-18 alkoholiannosta. Havaintona työn suorittajan
päihtymystilasta hän pystyi ajamaan pyörää lähes suoraan sekä puhumaan takkuilematta,
jolloin veren alkoholiprosentin työn suoritushetkellä voidaan arvioida olleen välillä 0.5-1.0
promillea. Noin kello 3.00 kohdehenkilö tilasi Herwood grilliltä perus siipiaterian. Tähän
ateriaan kuului 10 siipeä, sekä lisukkeet. Työssä valittiin käytettäväksi lisukkeina
ristikkoperunoita sekä medium kastiketta. Tilauksen saamisen jälkeen siirryttiin noin 450m
suorittajan asunnon sänkyyn, jossa suoritettiin lopulliset tuotteen testaamiset kohdassa 2.
määritellyn siipivalue-arvon mukaisesti. Tulokset kirjattiin ylös mittauspöytäkirjaan.
4

Mittaustulokset ja havainnot

Tässä kappaleessa käsitellään siipiannoksesta saatuja mittaustuloksia osa-alue kerrallaan.
Lopussa on vielä yhteenveto lopullisesta siipivalue-arvosta.
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4.1

Siipien maku

4.4

Loppuarvosana

Siivet oli työssä maustettu medium kastikkeella. Siivet tarjoiltiin erillisessä
styroksilaatikossa, jossa siivet oli laitettu muovipussiin kastikkeen läikkymisen estämiseksi.
Ensituntuma siipiin oli miellyttävä. Siivet olivat koostumukseltaan täydellisiä. Niitä ei oltu
keitetty liikaa tai liian vähän. Siivissä oli kastiketta runsaasti mikä on vain hyvä asia. Kastine
oli mediuminakin testihenkilön mielestä tulista, muttei kuitenkaan liian tulista. Yleisesti
kastikkeen maku ei ollut liian etikkainen vaan siinä yhdistyi maku ja koostumus sopivassa
suhteessa. Mausta testihenkilömme antaisi arvosanaksi 4.5/5. Tämä vertautuu hyvin såås
barin perjantaisiipiin, jotka saavat saman arvosanan siipiensä rakenteesta ja kastikkeesta.

Kun ylläolevat osatekijät sijoitetaan siipivalue-kaavaan, saadaan tulokseksi 3,5. Tämä tulos
sijoittuu juuri ja juuri keskiarvon yläpuolelle. Suurin ongelmatekijä aterialle oli hinta ja
lisukkeiden liian pieni määrä, jotka heikensivät tulosta. Verrattuna sååsin siipiannos sai
siipivalue-arvoksi 4,25 johon testiateriallamme on vielä jonkin verran matkaa. Kuitenkin
täytyy ottaa huomioon, ettei testiateriaamme sisältynyt valtionavustusta. Näin ollen
korkeampi hinta on ymmärrettävissä.

4.2

Työssä mittauksiin liittyy muutama avainvirhe. Ensimmäisenä testihenkilömme humalatilaa
ei oltu määritelty tarkasti. Tämä tekee henkilön arvioinnista epätarkkaa, sillä alkoholin
vaikutusta testihenkilön makunystyröiden turtumiseen ja yleisen arviointikyvyn
heikkenemiseen ei voitu tarkasti määrittää. Lisäksi testihenkilön nälkäisyys vaikuttaa
loppuarvosanoihin. Työn suorutuksessa ei otettu huomioon nälkäisyysastetta jolloin tämän
vaikitusta arviointiin on melko vaikea ottaa huomioon. Lisäksi tämän vaikutus arviointiin voi
olla hyvinkin suuri. Työn teossa näiden tekijöiden vaikutuksille laskettiin suraavat virherajat:
siipien maku +-0.1, oheiseinesten täyttävyys +-1.0, hinta +-0.1 Ylläolevista huomataan, että
oheiseinesten täyttävyyden virhe on suurin ja tämä vaikuttaa eniten loppuarvosanaan. Tämä
on ymmärrettävää, sillä testihenkilön nälän tilaa ei mitenkään arvioitu. Ylläolevista
mittaustarkkuuksista
saadaan
lopulliselle
tulokselle
tarkkuus
+-0,975.

Ohessa tulevat einekset

5

Virhetarkastelu

Testiannoksessa siipien ohessa saatiin ristikkoperunat, auradippi, sekä kurkku- ja
porkkanasiivuja. Testihenkilön asunnolle päästessä perunat olivat jo jäähtyneet, mikä johtui
todennäköisesti siirtymämatkasta tilauspaikalta aterian nauttimispaikkaan. Oheiseineksistä
ristikkoperunat olivat rapeita. Niitä ei oltu paistettu liian pitkään, että ne olisivat menneet
koviksi, mutta perunoissa oli silti rapeutta. Mukana tullut aurajuustodippi oli melko
neutraali, eikä se tarjonnut mitään makuelämyksiä. Kuitenkin dippi oli perusturvallinen ja
hoiti tehtävänsä. Mukana tulleet vihannekset sivutettiin tässä työssä testihenkilön
henkilökohtaisten näkemysten vuoksi, mutta niiden täyttävyys on joka tapaulsessa lähes
olematon, joten tämä on työssähyväksyttävää. Yleisesti ottaen oheoseineksien laatu oli hyvä,
mutta niiden määrä olisi voinut olla suurempi. Perunat eivät riittäneet täyttämään
testihenkilön nälkää kokonaan, ja dippikin meinasi loppua kesken. Verrattuna sååsin
eineksiin, jossa oheiseineksiä on vaihtelevasti samantasoisesta aina tuplamäärään eineksiä,
testiateriamme olisi voinut pystyä parempaankin. Kuitenkin arvosanaksi annetaan 3,5/5 ,
sillä vaikka määrä oli suhteellisen pieni, se auttoi nälän poistamksessa ihan riittävästi.

Toinen tulokseen vaikuttava asia on hinta. Testihenkilö on tottunut sååsin valtiontuella
alaspainettuihin hintoihin, jolloin kaikki yli 5 euron hintainen tuntuu paljolta. Siipivalueyhtälö ei ota tätä huomioon ja näin ollen tulos vääristyy. Kuitenkin verrattuna muihin
grilleihin
ja
ravintoloihin
hinta
on
melko
kilpailukykyinen.

4.3

6

Hinta

Yhteenveto

Testattu siipiateria maksoi 12.50 euroa. Opiskelijan näkökulmasta tämä hinta on suuri, mutta
kun verrataan hintaa ja sitä mitä rahalla saa muihin vaihtoehtoihin, ei hinta ole enää niin
katastrofiaalinen. Kuitenkin suhteessa rahan vastineeseen jo pelkästään kyseisestä grillistä
olisi saanut parempiakin vaihtoehtoja, esim makkaraperunat jotka maksoivat noin 10 euroa.
Myös kun verrataan hintaa sååsin siipiannokseen, joka maksaa 10 siivellä 4.95 euroa,
testiaterian hinta ei ole kilpailukykyinen. Yleisesti hinnasta annetaan 2,5/5, sillä hinta on
melko kilpailukykyinen, mutta silti rahalla voisi saada paljon enemmän vastinetta.

Yleisesti ottaen Herwood grillin tarjoama siipiateria oli positiivinen yllätys. Ateria poisti
nälän riittävän hyvin ja aterian laatu oli kiitettävää tasoa. Ainut ongelmakohta oli hinta.
Samalla hinnalla olisi saanut enemmän. Loppupäätelmä on, että ateria on todellakin
kokeilemisen
arvoinen,
muttei
sitä
ole
kannattavaa
tilata
useammin.
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TEKSTIVIESTIPALSTA
Sähkösanomien tekstiviestipalstalla
voit piiloutua nimimerkin taakse ja
julkaista rehellisen mielipiteesi.
On se kumma kun ihmiset eivät osaa
tiskata kahvikuppeja killassa.
Kahvittelija
Onko täällä vielä muita kuin tiet.
tekmiikan opisk.? Kummallista kun
sähkökil. hall. toiminnassakin (?)
mukana näitä ohjelmoijia. Kyllä sähkö kuuluu sähköläisill
Ihmettelenvaan...
Tiistaina kahvia keitettiin 10 suhde
10? Silloin kun minä olin nuori kahvi
oli luksus jota jatkettiin rakennuksistalöytyvällä pölyllä ja laitettiin 8
10n,,,
Nyky nuaret,,,,
Kerranki Skillalla on jäsenistöstä
välittävä hallitus! Ollaan päästy Juhlamokan ikeestä ja siirrytty oikeisiin
laatu kahveihin. Enää ei tarvi ihmisen valittaa!!
Kahvi_Snobi
Terkut koko sähkö kansalle Mordorista
Diplomi-Insinööri
Sinä, joka viheltelet kiltahuoneella.
LOPETA!
Lopen_Kyllästynyt

Voimia kaikille työnhakuun! Toivottavasti päästään kaikki kivoihin ja
hyväpalkkaisiin hommiin tänä vuonna :)
Muistakaa myös opiskella ettei wappuna sitten tarvi
TEKninen assistentti
Voisiko Orivedenkadulla kurvaava
nuoriso hommata muijat/jätkät joita vinguttaa yömyöhään renkaiden
sijaan?
MurMeli
Asumistuki pois! Sanon pahan
vaan, että tämä kyseinen tuki on
vain tulonsiirtoa rikkaammille ja ajaa
asuntojen vuokrat ylös aiheuttaen
keinotekoiset markkinat.
Keittiö Ekonomi
Korona firus on rokote virmojen Sala
juani,,, vaimo katsottiin youtupe
doku menetti mistä selvisikin miten
rokotuksista tulee autismia ja tottelee valtiota
Aleksi Joonas
mm kulta 1995 Parhaat Palat video
kuukle hae
xD

