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Pääkirjoitus
Näin on taas kevät lähtenyt käyntiin ja on aika vuoden ensimmäiselle Sähkösanomien numerolle. Ihan ensimmäisenä kiitos ja arvostus edelliselle päätoimittajalle Aukulle. Teit hienon vuoden päätoimittajana poikkeusoloissa ja
erikseen vielä kiitos minun perehdyttämisestäni. Koitan tuoda jotain uutta
ja omaa tähän vuoteen Sähkösanomiin, kuten jäniskevennyksen ja pätkän lyriikoita jostakin kappaleesta, jonka koen lehteen ja tilanteeseen sopivaksi.
On suuri kunnia päästä päätoimittajaksi tähän lehteen, jolla on jo pitkä historia takanaan. Mukavaa on myös se, että vaikka vuoteni menisi aivan vihkoon,
lehden julkaisua ei tuskin lopetettaisi sen takia. Tehdään tästä kuitenkin hyvä
vuosi! Kiitos kaikille, jotka ovat kirjoittaneet jutun tähän numeroon. Iso kiitos
myös toimittajallemme Simolle, joka auttoi minua kokoamaan jutut ja jonka
kynän jälkeä saamme nautiskella tässä lehdessä. Kiitos myös Kakelle, joka rautaisena ammattilaisena taittoi tämän teoksen.
Tätä naputtaessani taustalla soi vallitsevaan tilanteeseen ainakin nimeltään
sopiva kappale We’ve Got A Situation Here. Positiivisia puolia ei kaikki välttämättä tilanteesta löydä millään, mutta kyllä tämä tästä. Pandemiaa
kuitenkin tuputetaan jokaisesta tuutista, niin itse en jaksa siitä sen enempää
kirjoittaa. Toivottavasti tämä kyseinen painos Sähkösanomia vie ajatuksianne muualle kuitenkin! On syy sitten ilo hyvästä lehdestä, tai siitä että nyt
tämäkin on pilattu.
Numeron 1/2021 lyriikat tarjoaa The xx:n kappale Dangerous
There are voices ringing over
They keep saying, “Danger, danger”
I can’t make them take you under
Makes no difference
No one can take this away
Should it all fall down,
I’ll treasure each day
Terveisin,
Toni

Hei kaikki lukijat!
En muista milloin viimeksi olisin päässyt nauttimaan lumisesta talvesta näin paljon. Monen vuoden tauon jälkeen hain varastosta luistimet käsiini ja säntäsin jäälle. Seuraavaksi löysin itseni pulkkamäestä ihmettelemästä, onko pulkat olleet aina niin pieniä. Outoa,
ettei aikuinen ihminen mahdukaan kovin näppärästi lasten pulkkaan. Kertaakaan en päässyt mäen alas asti menemättä kumoon, mutta meno oli sitäkin hauskempaa!
Viimeinen vuosi on ollut erikoinen ja herättänyt tunteita suuntaan ja toiseen. Alkuvuotena
olen erityisesti löytänyt itseni haaveleimasta rajoitusten löysenemisestä ja elämän normalisoitumisesta. Kaipaan kiltahuoneella käytyjä keskusteluja, kaipaan turvallisia vierailuja
perheeni luo ja kaipaan aikaa, jolloin silmälasit eivät olleet huurussa koko ajan maskien
takia. Onko olemassa keinoa, jolla voisi pitää päässään samaan aikaan pipoa, silmälaseja,
kaulahuivia ja maskia sekä edelleen nähdä eteensä?
Rakastan vuodenajasta toiseen siirtymistä. Aurinko alkaa vihdoin lämmittää ja päivä pitenee koko ajan. Ei ehkä kauaakaan, kun kevät näyttää jo kunnolla ensimmäisiä merkkejä.
Luonto on ollut monta kuukautta horroksessa, miksei ihmisetkin viettäisi talveaan rauhallisesti. Ei aina tarvitse olla tuottelias. Joskus riittää, että vain on, eikä siitä pidä kokea
huonoa omatuntoa.
Tsemppiä kaikille tulevaan vuoteen!
Kaisa
Skillan puheenjohtaja 2021

Tähän joku hauska
otsikko
Hellurei ja hellät tunteet. Yritysten kesätyöntekijä rekrytointiprosessit ovat parhaillaan
käynnissä, kuten ensimmäiset teistä ovat sen jo varmasti huomanneet. Monille CV:n
kirjoittamisen aloittaminen voi tuntua aivan mahdottomalta tehtävältä, mutta ei hätää!
TEK:n Työkirja 2021 on keskuudessamme. Sieltä löytyvät parhaat neuvot sekä CV:n muodostamiseen että hakemuskirjeen kirjoittamiseen.
Entäs sitten, kun haastattelukutsu tulee, ja unettomat yöt jännityksestä johtuen alkaa? Ei
huolta, samasta opuksesta löytyy myös vinkit työhaastattelussa pärjäämiseen ja menestymiseen. Mistä tämän kirjan sitten oikein löytää, ja kuinka paljon se maksaa? TEKin työkirja on täysin ilmainen, ja se on löydettävissä eri puolilta kampusta, kuten TEK Loungesta
ja kiltahuoneelta. Kyseinen opus on saatavilla myös Internetissä. Riittää, että kirjoitat esimerkiksi älyluurillasi googletusmasiinaan tek työ kirja, ja tadaa, löydät sen.
Jos haastattelu pidetään vielä paikan päällä, on suuren suosion saavuttaneet TEKin ja
KOKO-kassan kasvomaskit (toivottavasti niitä saadaan vielä lisää) mitä tyylikkäin ratkaisu
muutenkin siistiin asukokonaisuuteen. Jos tänä vuonna ei kuitenkaan työnhaussa tärpännyt, järjestää TEK erilaisia seminaareja, joihin voi osallistua ja verkostoitua. Jos kaikki
menee putkeen, ja sinulle tarjotaan työsopimusta, mutta jokin asia siinä epäilyttää, niin
sopimuksen voi aina tarkastuttaa TEKin lakimiehellä. Jos tulee lisäkysymyksiä TEKistä tai
elämästä muuten, voit aina tulla nykimään hihasta, tai laittaa viestiä vaikkapa Telegramissa.
Lopuksi vielä kaikille vähän tekemistä arkeen ristikon muodossa.
Parempaa kevättä toivoen,
Skillan TEK-yhdyshenkilö
Kalle Luotola
PYSTYRIVILLE MUODOSTUU MITÄ
Telegram: @MariWalls
TEK ON OPISKELIJALLE

1. -kaari, Pariisissa
2. I'm ___ Da ba dee da ba di
3. Saksalainen DJ 1. osa
4 Saksalainen DJ 2. osa
5. Ihmisen paras ystävä
6. Osui Sir Isaaciin
7. Opiskelijan asialla
8. Näsi-

ETÄOPISKELUALUSTAT
Toimittajamme Simo Soininen syväluotasi eri opiskelualustojen ominaisuuksia. Emme oikeastaan tiedä miksi, sillä opiskelijat eivät yleensä pääse paljoakaan vaikuttamaan siihen,
mitä alustaa milläkin kurssilla käytetään. Tässä kuitenkin vertailun tulokset verkkokalvojenne iloksi.

El Classico. Mahdollistaa yhtä lailla luennoitsijan tylsän monologin, kuin pienryhmäkeskustelut aina yhtä ihanien
Breakout Room:ien avulla. Ja jos jostain
voi olla Zoom-luennolla varma, niin siitä,
että näihin huoneisiin jakautuminen tuottaa aina vähintään viiden minuutin
teknisen hässäkän. Mainittakoon myös
törkeä valikoima kaikenmoisia filttereitä ja tehosteita, joiden avulla itsensä ja
äänensä voi naamioida jos jonkinlaiseksi
eläinhahmoksi.

Vähän sama kuin Zoom, mutta kuitenkin
ihan eri. Teamsista saa viimeistellymmän
ja ammattimaisemman yleisvaikutelman,
olo alkaa tuntumaan kuin miltäkin sikariportaan johtohenkilöltä. Hienot kissafiltterit loistavat poissaolollaan, mutta oman
kuvan taustan saa kuitenkin halutessaan
sumennettua, etteivät taustalla näkyvät
yrityssalaisuudet vain paljastu uteliaille
silmille. Myös pienryhmiin jako onnistuu,
ja tämänkin alustan kanssa tuottaa niihin
jakautuminen aina ylimääräisen kahvitauon. Myös kaikenmoiset ryhmätehtävät
onnistuvat teamsin avulla melko kivuttomasti.

Panoptosta löytyy työkalut niin luennon striimaamiseen/tallentamiseen kuin tavallisten
videoidenkin tallentamiseen. Videosoittimena Panopto toimii ilman sen kummempia
erikoismainintoja, nopeutta pystyy vaihtamaan ja kuvanlaatua säätämään. Luentotallenteiden kanssa homma toimii hieman eri tavalla kuin Echoa käytettäessä, mutta erot ovat
kuitenkin sen verran pieniä (näkymää vaihtaessa pitää painaa nuolinappia), etteivät ne
suuremmin haittaa työskentelyä. Panopto tarjoaa luentotallenteeseen myös vanhoista
DVD-elokuvista tutun ”kohtausvalikon” joka tuo nostalgian kyyneleet silmiin, mutta
muuten on melko turha. Kaikkiin videoihin ja tallenteisiin on myös mahdollista lisätä
omia kirjanmerkkejä, mikä helpottaa avainkohtien merkitsemistä.

Luentotallenteiden El Hefe. Kameran ja tietokonenäkymän välillä vaihtamiseen ei tarvita
kynäriammattilaisen osumatarkkuutta, vaan klikkaus hieman puolta ruutua pienempään
kuvaan riittää, jolloin kuva laajenee hieman yli puolen ruudun kokoiseksi. Mutta jos
etäopiskelun rasittamat silmät eivät meinaa saada tästä näkymästä selvää, tarvitaan koko
ruudun näkymään vaihtamiseen jo enemmän tarkkuutta, sillä tähän tarvittava painike on
samaa kokoluokkaa opiskelumotivaation kanssa.

Youtuben toiminnallisuuksia tuskin tarvitsee kenellekään sen kummemmin avata.
Liveluentojen pitäminen ei tällä alustalla onnistu, mutta tallenteiden katselemiseen ihan
toimiva. Edellyttäen, että tallenne ei sisällä kahta ruutua, vaan korkeintaan pikkukuvan
opettajan päästä diashöyn yläkulmassa. Sivupalkissa näkyvät videosuositukset saattavat
hiukan häiritä keskittymistä, mutta tällaiset pienet kiusaukset tarjoavat oivan mahdollisuuden itsekurin kehittämiseen.

Artikkelin kirjoittajan fiilikset
etäopiskelusta

Haastattelussa Di-Minna
Mitä di:n arki oikein on? Onko elämää opiskelujen jälkeen? Tapahtuiko Skillan 42. vujuilla tankojuoppous? Näihin kysymyksiin parhaan vastauksen varmasti antaa jo valmistunut,
työelämässä oleva ja opiskelijariennot taakseen jättänyt ihminen.
Otin yhteyttä, oletettavasti yhteen suomen tunnetuimmista Skillan sohvaa kuluttaneista diplomi-insinöreistä, Minna Leivoon. Minna voi olla teille entuudestaan tuttu temppareista, instagramista, blogistaan tai tankotanssin opettajana.
Haastattelu alkaa, tottakai etänä, ja ensimmäisenä Minnan saavuttua linjoille kuulen vienon
naukaisun, joka on oletettavasti kissasta. Tämän jälkeen kiitellään puolin ja toisin saapumisesta
haastatteluun ja haastatteluun kutsumisesta. Tähän väliin pitää sanoa, kyllä maalaispoikaa jännitti haastatella ihmistä, joka on kuitenkin ollut ihan näköradiossa.
Ihan alkuun kyselin vähän kuulumisia ja siitä, mitä Minnan elämään nyt sisältyy. Tässä vaiheessa naukaisun lähde, eli kissa saapui kameran eteen. Oikein söpö ja pörröinen.
Mitä kuuluu?

Mitä teette työksenne?

Hyvää kuuluu. Tässä taas työpäivän
lopettanut ja normaali viikko lähtenyt
käyntiin.

Nyt mä oon töissä semmosessa yrityksessä kuin
GRK Rail Oy, ja siellä mun työtehtävät liittyy urakkatarjouksiin ja sitten kansainvälisen
kasvun tukemiseen.

Kun kysyin Minnalta tavoitteita työelämään liittyen, ensimmäisenä vastauksena tulee omaan
korvaan hyvältä kuulostava ”Saada mahdollisimman paljon palkkaa mahdollisimman pienellä
vaivalla”. Minna kuitenkin lisää perään, ettei raha motivoi kauhean pitkälle vaan työn pitää olla
itselleen motivoivaa muutenkin. Myöhemmin keskusteluissa tulee ilmi, että Minnalla olisi kiinnostusta toimia jonkin yrityksen hallituksessa.
Siirtymää täyspäiväiseen työelämään Minna odotti kauhulla, hän pohti muun muassa onko
elämää valmistumisen jälkeen. Tähän Minna sanoo, että elämä on tietyllä tapaa paljon tylsempää. Hän lisää vielä, ettei kyllä jaksaisikaan elää yhtä railakasta elämää kuin opiskellessa.
Myöhemmin haastattelussa tulee kuitenkin ilmi, että nykyään Minna nauttii arjen rutiineista ja
tietystä tasaisuudesta. Kovan työviikon jälkeen Minna rentoutuu harjoittelemalla tankotanssia.
Koska kesätyöt ovat nyt ajankohtaiset, esitin myös niistä liittyen Minnalle kysymyksiä.
Epäilittekö omaa osaamistanne, kun saitte
ensimmäisen oman alan kesätyön?

No kyllä, kyllähän sitä ajatteli kun sinne töihin meni etten osaa yhtään mistään yhtään
mitään. Se, että oli käynyt jotain sähköfysiikan kursseja ei auttanut yhtään.

Seuraavaksi etenimmekin jo opiskeluaikaan,
ja siihen miksi Minna haki TTY:lle
opiske lemaan.

Mua aina kiinnosti fysiikka ja en oikein tiennyt mitä haluan tulevaisuudelta, niin
korkeakoulu oli hyvä vaihtoehto koska se ei
sulje ovia.

Minnan vinkki kesätöihin
Minna vinkkaa, että pitää uskaltaa kysyä apua ja monesti vanhemmat ja kokeneemmat ovat
otettuja, kun heiltä kysyy apua. Pitää vaan kehdata.
Sähkölle Minna päätyi tehtyään taustatutkimusta. Kolme ainetta jolle silloin pääsi helpoiten oli
tite, sähkö ja kone. Näistä Minnaa kiinnosti eniten sähkö. ”Sininen oli myös haalareiden värinä
hienompi kuin punainen tai musta.” Pääaineena Minna luki vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat ja sivuaineena yritysviestintää ja teollisuustaloutta.
Ammattitaitoisena toimittajana olin tehnyt taustatutkimusta ja havainnut, että Minna oli ollut
Skillassa hyvinkin aktiivinen jäsen ja lukuisissa rooleissa toimihenkilönä ja hallituksessa.
Mitkäs olivat teidän parhaita
opiskelumuistoja?

Mitä sanoisitte opiskelijalle, joka pohtii
hakemista hallitukseen/toimihenkilöksi?

No tota, ehkäpä just kun näistä hallitushommista oli puhe niin oli tämmöset sähkökiltojen hallitusten yhteistyökokoukset.
Kokousmuotoon rakennetut hirveät ryyppäjäiset joissa sitten kyllä örvellittiin aivan
kympillä ja oltiin alasti ja näin. Se oli semmosta edustamista ja suhteiden luomista.

No mun mielestä se on hulluutta jättää se
mahdollisuus käyttämättä. Kyllähän se Sähkökillan hallituksessa työskentely on auttanut
ymmärtämään, vaikka yrityksen hallituksen
työskentelyä. Yhtä lailla siellä on budjetit ja toimintasuunnitelmat.
Mikä oli teidän suosikkiroolinne Skillassa?

Olin opintoneuvojana kolme vuotta tieto- ja
sähkötekniikan tiedekunnassa, erillinen killasta, mutta tykkäsin siitä paljon. Itse Sähkökillassa olikohan se tiedotusvastaava, sai olla mukana
hallituksessa ja pääsi edustamaan sähkökiltaa
ympäri suomea muiden sähkökiltojen juhliin.
Perään esitin vielä kysymyksen fuksivuodesta
ja sieltä Minna korostaa esille fuksisyksyn.
Siellä oppi juomaan viinaa ja pääsi
tutustumaan uusiin ihmisiin.
Vielä viimeisenä kysyin kysymyksen, joka on
puhuttanut meitä kaikki jo yli 10 vuotta.

Todistusaineisto tankojuoppoudesta

Sähkösanomien numerossa 2010/1 olette
kolmipyöräisen ohjaksissa Skilta 42 vuosijuhlissa.
Syyllistyittekö tankojuoppuoteen? Minna vastaa
kysymykseen nauraen.
- No nyt kun todisteet löytyy niin kyllä ehdottomasti. Toi vaikuttaa, että on siitä vaiheesta iltaa
etten muista enää.

Päivää arvon lukija, tai kuten paikalliset toteavat, moro nääs rotvalli tapola nysse raitsikka! Erään globaalin ongelman vaikuttaessa vahvasti arkeemme, on monelta teistä jäänyt
saamatta arvokkaita oppitunteja elämästä Hervannassa (lausutaan Herwood) ja elämästä
näin yleensäkin.
Tämä artikkeli ei kuitenkaan sisällä yhtäkään oppituntia, vaan muutaman niin sanotun
”ammattilaisvinkin”. Elämän oppitunteja voitte pyytää kierteleviltä luennoitsijoilta Duon
välittömästä läheisyydestä, sopivaan hintaan tietenkin.

Kasaa laukkuusi selviytymispakkaus vuorokaudeksi

Yllättävän usein löytää itsensä tilanteesta, jossa pitäisi lähteä jonnekin, mutta äh, pitäisi
pyörähtää ensin kotona hakemassa asia X. On täysin mahdollista skipata turhat reissut
kotisohvalle kasaamalla laukkuun aina mukana kulkeva selviytymispakkaus! Oikealla pakkausmetodilla paketti mahtuu laukkuun kuin laukkuun ja pelastaa tilanteen kuin tilanteen.
Mallia oman pakettinne kasaamiseen voitte ottaa esimerkiksi allekirjoittaneen paketista. Siihen kuuluu pieni EA-paketti (yllättävän kätevä, kun jalkapöytääsi lentää palanen
pöytälevyä), deodorantti, annos desinfiointiainetta ulkoiseen ja sisäiseen käyttöön, pieni
purkki hunajaa, kasvomaskeja ja ehdottomasti tärkeimpänä asiana, pieni ja kevyt pyyhe!
Teekkaripiireissä saunailtoja on enemmän kuin suoritettuja fysiikantöitä, joten jokaisen
tulisi aina varautua saunomiseen tilanteessa kuin tilanteessa.
Mikäli kuitenkin unohdat ottaa pyyhkeen mukaasi, pieni juoksulenkki kampuksen ympäri
kuivattaa ja raikastaa mukavasti.
Pidä käteistä rahaa lompakossasi
”Digi digi digi” todettiin televisiossakin jo vuonna 2005, kun suuri ja terävä vapahtajamme digiboksi saapui kotitalouksiin. Allekirjoittaneen näkemyksen mukaan digiboksin
saapuminen on suurin suomalaisten mielenmaisemaa muuttanut asia sitten jatkosodan;
onhan molemmista hetkistä tehty sukupolvia muovaavia elokuviakin!
Digiboksin merkatessa suurta digiloikkaa, on käteisen rahan ja lompakoiden elintila
käynyt ahtaaksi. Kaikkialla muualla paitsi entisessä teknillisessä yliopistossa. Kaksyt(kaks)
luvulla.
Mutta ei kannata haaveilla liikaa mobiilimaksuista, vaan kierähtää matkalla kampukselle
automaatin kautta. Kuten paikallinen sanonta kertoo, käteisellä saa ja möföllä laskarit sujuu!

Haalarien taskuun kannattaa ommella avainnauha
Allekirjoittaneella oli haalarien saapumisen jälkeen ongelma. Avainnippu sujahti kauniisti vetoketjulliseen reisitaskuun, mutta sitä nippua etsiessä kotiovella aamuyöstä saatiin aikaiseksi muutamakin sydänkohtaus. Nippu kuitenkin löytyi aina, kun taskun muu
sisältö tyhjättiin läheiseen roskikseen. Ongelma oli kuitenkin niin rasittava, että siihen oli
pakko keksiä jonkinlainen ratkaisu.
Varsinainen neronleimaus saatiin kuitenkin eräiden yrityspäivien jälkeen kotona saalista
tutkiessa. Saaliskassiin oli nimittäin tarttunut mustekynien ja makeisten lisäksi muutama
avainnauha! Lisäämällä avainnauhan haalareihin ja avaimet nauhaan, on taskussasi pitkä
avainlanka, joka johdattaa hapuilevan käden aina oikeaan paikkaan! Kätevää!

Viimeisen kappaleen otsikko

Allekirjoittanut toivoo yllä olevien ammattilaisvinkkien pehmittävän matkaanne kohti
ikuista teekkariutta. Onnea ja (opinto)menestystä!

Kirjoittaja saapui maailmankaikkeuden silmissä mitättömään elinpaikkaansa noin neljä
vuotta sitten FNSS Opintopolun tehdessä
pakkolaskun Hervantaan. Kirjoittajalla on
tästä elintilansa mitättömyydestä huolimatta
ollut ihan hauskaa.

Jäniskevennys!

Havainnekuva 1: Tässä ratkaisussa
allekirjoittanut on kiinnittänyt avainnauhan haalareihin hakaneulalla.
Muistakaa valita tarpeeksi pitkä nauha, jotta avaimet yltävät taskusta kotioveen asti irrottamatta!

Koska emme keksineet
takakanteen muuta:
Kiitos että luit :-)
terveisin,

Laita palautetta:
sahkosanomat@skilta.fi
@TTelin

