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Jos et ehtinyt käydä Sähkökillan vanhalla kiltahuoneella, et ehkä tiedäkään, että
kuvailemani tilanne on poimittu juuri sieltä.
Vanha kiltahuone oli rakas, mutta hieman
epäkäytännöllinen. Viime vuonna toteutettu
SREMPPA tarjoaa ratkaisuja useisiin pulmiin,
joihin ennen saattoi killassa törmätä.

Tässä numerossa kurkistetaan uudistuneelle kiltahuoneelle. Mikä muuttui, mikä pysyi
ennallaan? Näihin kysymyksiin saat ehkä
vastauksen sivuilta 10-12. Jatka siis lukemista
;)…

Niin ja moi! Olin vuonna 2020 Sähkösanomien päätoimittaja. Välivuosi meni kiltavastaavana, ja nyt olen taas lehtihommissa. Jos haluat osallistua Sähkösanomien tekemiseen,
laita mulle viestiä!

Julkaisija
Sähkökilta ry
Korkeakoulunkatu 3, 33720 Tampere
www.skilta.fi
www.instagram.com/sahkokilta
Päätoimittaja
Aurora Kaaja, sahkosanomat@skilta.fi

Kevätterveisin,
Aukku
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Puheenjohtajan
palsta
Janne Nousiainen

Moikka kaikki Sähkösanomien lukijat!
Taas on aika Sähkösanomien vuoden ensimmäisen painoksen ja puheenjohtajan palstan. Alkanut vuosi on ainakin itselleni ollut jossain määrin paluu vanhaan turvalliseen normaaliin, kun remontoitu kiltahuoneemme vihdoin avattiin tammikuussa. Kiltahuoneen avaamista edeltäneenä iltana kiltahuoneella
oli ilahduttava tekemisen meininki, kun yhdistimme remppatiimin ja uuden
hallituksen voimat saattaaksemme kiltahuoneen viimeisen päälle kuntoon
ennen sen avaamista. Allekirjoittanut sai kunnian viritellä kiltamme perustamiskirjan paraatipaikalle. Kiltahuoneen remontoinnista iso KIITOS kuuluu
koko remppatiimille, olette tehneet todella upeaa työtä!
Kiltahuoneen aukeamisen jälkeen havahduin siihen kuinka mukavaa onkaan,
kun koululla on aina paikka, josta löytyy ilmaista kahvia ja aina joku jonka kanssa pelata Mariokarttia. Kiltahuoneen oltua pitkään kiinni, on hyvä palautella
mieleen kiltahuoneen yhteiset pelisäännöt. Pidetään kiltahuone paikkana,
jossa kaikki Skiltalaiset voivat tuntea olonsa tervetulleeksi.
Opiskelijoiden huoli omasta jaksamisesta on kasvanut viime vuosien aikana.
TEKin opiskelijatutkimuksen mukaan yhä useampi kyselyyn vastanneista on
huolissaan jaksamisestaan. Muistuttaisinkin kaikkia kanssaopiskelijoita olemaan armollisia itseään kohtaan. Muistakaa välillä pitää vapaapäiviä ja älkää
vaatiko itseltänne liikoja. On täysin ok keventää opiskelukuormaa, jos oma jaksaminen alkaa huolettaa.
Kohti kevättä ja kumipelausISOa!
Puheenjohtajanne, Janne

TEKsti: Kaisa Vornanen
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Et ole yksin
Osallistuin Tekniikan akateemisten eli
TEKin webinaariin ”Väsyneeksi valmistuvat”, joka käsitteli opiskelijatutkimuksen tuloksia viime vuodelta ja keskittyi
vahvasti opiskelijoiden jaksamiseen. Oli
raastavaa kuunnella, miten 51 prosenttia oli useasti tai jatkuvasti huolissaan
omasta jaksamisesta. Vaikka eihän se oikeastaan ollenkaan yllätyksenä tullut, ystävien kanssa jutellessa jaksamisongelmat nousevat toistuvasti esille ja usein
tulee itsekseen mietittyä, että miten selviän opinnoistani. Ja webinaarin nimenkin mukaisesti, jos selviän opinnoistani,
valmistunko jo valmiiksi loppuun palaneena?
Webinaarissa oli paljon jo tuttua pohdintaa tilanteen ratkaisemiseksi, mutta myös uutta ajateltavaa. Suosittelenkin kaikkia katsomaan tuon webinaarin
esimerkiksi TEKin Youtube-kanavalta
tallenteena. Opiskelijatutkimuksen tulokset ja asiantuntijapaneeli antavat varmasti myös ajateltavaa opiskelijoiden
jaksamiskriisistä, vaikka oma jaksaminen
olisikin tällä hetkellä kunnossa!

“Jaksamisongelmien
kanssa kenenkään ei
kuuluisi painia yksin.”
TEK tarjoaa myös yhdessä Nyyti ry:n
kanssa mielenTEKoja-chatin, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus päästä juttelemaan toisen, Nyyti ry:n kouluttaman
opiskelijan kanssa mietityttävistä opiskelijaelämän aiheista. Jaksamisongelmien
kanssa kenenkään ei kuuluisi painia yksin. Keväällä on tiedossa paljon muitakin
ajankohtaisia ja mielenkiintoisia TEKin
järjestämiä webinaareja, joihin kannattaa
tutustua osoitteessa tek.fi/tapahtumat.

Useimmista webinaareista on saatavilla myös tallenteet, joten sieltä voi selata vanhempiakin tapahtumia ja laittaa
mielenkiintoisimmat aiheet pyörimään.
Tsemppiä kaikille kevääseen ja työnhakupuristukseen, tsekatkaa vielä parhaimmat vinkit TEKin työkirjasta osuvaan työhakemukseen ja haastatteluihin!
Terkuin
Kaisa
Skillan TEK-kiltayhdyshenkilö
tg: @vornanen

Fuksikuulumiset
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Teksti: Noa, Tatu ja Katariina

Kuva: Akseli Kolari

Morjensta rakkaat skiltalaiset ja skillanmieliset!
Tultiin kertomaan teille vähän meidän kuluneesta syksystä ja yliopistoelämän alkutaipaleesta. Fuksivuosi lähti vauhdikkaasti käyntiin orientaatioviikolla meidän ihanien tuutorien hellässä huomassa. Silloin päästiin tutustumaan uusiin kavereihin ja tekemään paljon hassuja juttuja, kuten
waarallinen tehtävä ja Suolijärven rantachillailu. Vauhdikkaasta syksyn
alusta huolimatta, myös opiskelut lähtivät ihan kivasti rullaamaan, erityisesti signaalit ja mittaamisen kurssi meni hyvin, kurssiarvosanojen mediaanilla 1.
Syksyn edetessä tapahtumia oli toinen toisensa perään runsaasti ja aktiivisimmat meistä kävivät lähes kaikissa niissä (huono idea), mutta fuksipassin leimojen ja haalarimerkkien saaminen motivoi. Erityisesti marraskuun alun jälkeen, kun olimme saaneet hienot sähkönsiniset haalarimme
tehokkaan haalaritiimin ansiosta. Syksyn ajalta mieleenpainuvimmat tapahtumat olivat fuksisauna, fuksisitsit, SAFG, killan pikkujoulusauna sekä
pj-risse. Esimerkiksi fuksisitseillä pääsimme tutustumaan sitsaamiseen
eräjorma teemalla. Siellä opimme myös merkityksen sanonnalle ”teekkari
laulaa mieluummin kuin hyvin”.
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Tähän mennessä kurssit yleisesti ovat olleet kivoja ja mielenkiintoisia.
Luennot ja laskarit ovat olleet pääosin etänä, mutta olemme päässeet
nauttimaan myös lähiopetuksesta mm. Jussin matikantunneilla. Yksi mieleenpainuva työ oli ledivilkutinprojekti, jonka yhteydessä pääsimme juottamaan ja ohjelmoimaan. Hienoin vilkutin palkittiin lopuksi kilpailussa.
Parasta oli, kun uusi hieno rempattu kiltahuone aukesi vuoden alussa, ja
sinne pääsi hengailemaan, opiskelemaan ja tutustumaan legendaarisiin
peleihin, kuten Mario Kartiin ja Smashiin. Muihin kiltalaisiin tutustuminen
helpottui myös kiltahuoneen auettua, vaikkakin moni oli tullut tutuksi jo
syksyn tapahtumissa.
Tällä hetkellä tapahtumia ei juurikaan voida järjestää. Tästä johtuen varmasti lähes jokaisen meistä ajatukset ovat jo tulevassa vapussa ja toivottavasti silloin järjestetyssä teekkarikasteessa.
Ps. putoamiskiihtyvyys on 9,81 m/s^2 vaikka fysiikan opettaja muuta väittääkin.
Hauskaa kevättä ja tsemppiä opintoihin ja haleja ja pusuja kaikille terkuin
Noa, Tatu ja Katariina

Kuva: Nuutti Nissinen

Neuvoa kontaktiopetukseen
pitkän etäopetusjakson jälkeen
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Teksti: Daniel Lopez Mängel

Joillekin teistä tämä pandemia on ollut vain pienen ajan taakkana yliopisto-opiskeluissa, joillekin taas tämä on ollut koko yliopisto-opiskelun ajan taakkana,
mutta siitä riippumatta meillä kaikilla voi olla vaikeuksia palata kontaktiopiskeluun.
Olet saattanut ehkä viettää enemmän aikaa sukulaisten kanssa, ehkä opit uusia
taitoja, kun oli vaikea päästä harrastamaan tai tapaamaan kavereita. Täten on
tärkeä yrittää suunnitella ja löytää aikaa itselle myös silloin, kun kontaktiopetus
taas tulee täydessä voimassa niskaan. Oli se sitten parantaa niitä taitoja, joita
oppi, taikka puhua niille sukulaisille, joidenka kanssa vietti aikaa, ja tottui näkemään useammin.
Tauko luennoista ja aikataulutetusta opiskelusta voi nyt vaikeuttaa opiskelurutiiniin palaamista ja aiheuttaa sen, että kun työtä tulee lisää, yrität lykätä sitä. Tee
parhaasi, jotta sitä ei tapahtuisi, tähän on monia resursseja kuten opinto-ohjaaja,
joka auttaa suunnittelemaan opiskeluita siten, että ei olisi liikaa kerralla. Opintopsykologi auttaa esimerkiksi jaksamaan opinnoissa, miten aikaansaada enemmän, sekä jos opiskelumotivaatio on matalalla.
Älä aseta itsellesi liikaa paineita. Vaikka on tärkeää heittäytyä takaisin yliopistoelämään positiivisella henkisellä asenteella, on myös hyvin tärkeää antaa itsellesikin aikaa, kun tulee vastoinkäymisiä. Aseta itsellesi tavoitteita, mutta älä
lannistu, jos et saavuta niitä, oli se sitten nukkua pidempään, tai saada kurssista
jokin arvosana, yritä oppia virheistäsi ja puhua jollekin vaikka Skillassa joka voisi
auttaa, tai vinkata miten asiaa kannattaisi lähestyä.
Tärkeä on myös muistaa syödä, vaikka olisi kiire luennoille niin ei niistä tule mitään, jos ei ole syönyt yhtään, oli se sitten aamiainen tai lounas keskellä pitkää
päivää. Nälkäisenä on vireystaso matalla, ja on vaikea keskittyä asiaan, joten oppiminen kärsii. Ota jotain evästä mukaan, jos tiedät että jaksaminen on vaikeaa
päivän viimeisillä luennoilla.
Eli kaiken A ja O on muistaa antaa aikaa itsellesi, ja mieleiselle tekemiselle viikon
aikana.

Töissä FabLabissa
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Teksti ja kuvat: Paavo Asikainen
Morjesta,
Mä oon Paavo ja mut on voinut bongata
syksystä lähtien työskentelemästä FabLabissa. Kirjoittelen teille mikä FabLab oikein on,
mitä FabLabissa voi tehdä ja miten itse olen
FabLabiin päätynyt.

puhukoon puolestaan.

Mikä on FabLab?

Miten FabLabissa toimitaan?

FabLab on sähkötalon alakerrassa sijaitseva
”digitaalisen valmistuksen oppimis- ja innovaatioympäristö”. Kuulostaa hieman etäiseltä
termiltä. Itse tykkään kutsua FabLabia työpajaksi, jossa voi tehdä kaikkea enemmän ja
vähemmän hyödyllistä, esimerkiksi toteuttaa
omia ideoita tai kouluprojekteja. FabLab tarjoaa tilat ja laitteet, maksat vain materiaalien
käytöstä, joita saa ostettua paikan päältä.

Kaikki lähtee liikkeelle ideasta. Laitteiden
käyttämiseen tarvitaan tiedosto oikeassa
formaatissa, jonka voi suunnitella joko itse tai
käyttää netistä löytyviä valmiita malleja (esim
Thingiverse). Suositeltuja suunnitteluohjelmia ja ohjeita löytyy FabLabin nettisivuilta.

Mitä FabLabissa voi tehdä?
Täällä voi tehdä melkeinpä mitä vaan. FabLabissa käytössäsi on muun muassa 3D-tulostimia muovin ja hiili-/lasikuidun tulostukseen,
laserleikkureita ja CNC-jyrsimiä esimerkiksi
puun ja muovin kaiverrukseen, jyrsintään ja
leikkaamiseen, vinyylileikkuri ja lämpöprässi vaatteiden ja eri tekstiilien painatukseen,
brodeerauskone vaikkapa omien haalarimerkkien tekoon sekä laaja valikoima käsi- ja
sähkötyökaluja. Mahdollisuudet ovat siis moneen, kuvat laitteista ja valmiista tuotoksista

“Kaikki lähtee liikkeelle
ideasta.”

Kun tiedosto on valmis, laitteille voi varata
ajan täältä. Rekisteröityminen FabLabin käyttäjäksi täältä on suositeltavaa. Paikan päällä
henkilökunta ohjeistaa ja avustaa tarvittaessa
laitteiden käytössä ja nettisivuilta löytyy laitteiden käyttöohjeita. Parasta on, että FabLabissa oppii itse tekemällä ja kokeilemalla.
Miten olen itse päätynyt FabLabiin?
Jo omana fuksivuonnani innostuin puuhailemaan FabLabissa kaikenlaista haalarimerkeistä ja korvakoruista joululahjoihin. FabLab
hakee aina lukukausittain uusia iltaohjaajia
töihin ja viime keväänä päätin kokeilla onnea
ja hakea. Nyt viime syksystä lähtien olen ollut
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töissä FabLabissa yhden illan viikossa.
Työnkuvaani kuuluu laitteiden käytön
opastus, materiaalien myynti ja yleisestä
järjestyksestä huolehtiminen. Rauhallisempina iltoina löytyy myös mukavasti
aikaa toteuttaa omia projekteja. Jos lisätienistit opintojen ohella ja rento duuni
mukavassa porukassa kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti hakea!
Jos heräsi kysyttävää FabLabista, vastailen mielelläni! Minut löytää FabLabista
keskiviikkoiltaisin klo. 16–19 ja telegramin
puolella tavoittaa @asikainp. FabLab on
auki arkisin 10–19 (pe 10–16)

Skillan remontti
Teksti: Aurora Kaaja, Kuvat: Akseli Kolari

Kaikki lähti liikkeelle siitä, että
kiltahuoneelle haluttiin uudet
sohvat. Vuonna 2021 hallitus valitsi kaksi remonttitoimihenkilöä
hoitamaan projektia eteenpäin.
Uudelta ruosteenruskealta sohvalta löytyneet remppatoimarit
Juho ja AJ kertoivat Sähkösanomien toimitukselle remontista.

Keväällä 2021 remppatoimarit tekivät remonttikyselyn, jonka avulla selvitettiin jäsenistön toiveita
remonttiin liittyen.
”Yleiskuva oli, että olisi kiva saada lisää viihtyvyyttä. Yksi teema
oli, että olisi hyvä saada uudempia opiskelijoita houkuteltua kiltaan. Sekä olohuoneen että opintonurkkauksen layout olivat isoja
ongelmia”, kertoo AJ.
Vanha opintonurkkaus oli ahdas
ja opiskelupöytä koostui useasta
yhteen liitetystä pienemmästä
pöydästä. Pöydänjalkoja oli paljon, mikä hankaloitti istumista.
Olohuoneen puolella oli etenkin
pelaajilta tullut valitusta siitä, että
usein joku käveli pelaajien ja telkkarin välistä, jolloin gaming flow
häiriintyi.
Lisäksi maitosäilytys oli sohvien
sisällä. Jos satuit istumaan ”väärässä paikassa”, jouduit aina nousemaan, kun joku halusi uuden
maitopurkin.
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”Paljon oli myös roskaa ja turhaa tavaraa”, remppatoimarit
toteavat.
Projekti alkoi etänä Discordissa. Kevät käytettiin suunnitteluun ja varsinaiset työt
aloitettiin loppukesästä. Koska kilta on suuri tila, myös
työtä oli melko paljon. Remppatiimi teki käytännössä kaiken itse putki- ja sähkötöitä
lukuunottamatta.
”Eniten killassa muuttui yleinen ilme”, Juho kertoo.
”Moni asia on melko samalla
tavalla kuin ennen, mutta vähän päivitetty.”
Esimerkiksi keittiö on edelleen sininen, mutta selvästi
siistitty versio vanhasta.

Vasemmalla vanha keittiö, oikealla uusi.
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Sohvat rakennettiin itse.
Materiaaleissa
hyödynnettiin paljon vanhaa, esimerkiksi sohvien vanerit ja
vaahtomuovit ovat kaikki
uusiokäytettyjä. Materiaaleja myös bonkattiin. Huonekaluja löytyi Torista, eikä yhtäkään ostettu uutena.
Remppatoimarit kertovat, että remontistä jäi hyviä muistoja. Kumpikin oppi
uusia remonttiin liittyviä juttuja.
”Wipe opetti”, molemmat
toteavat.
Viimeistely on vielä hieman kesken, mutta kilta
avattiin jäsenistölle, kun tärkeimmät hommat saatiin
tehtyä. Remppatiimi on lopputulokseen
tyytyväinen,
kuten myös Skillan hallitus.
Alkuvuoden kävijämäärien
perusteella uudistunut kiltahuone on myös jäsenistölle mieleinen.

Sähkösanomat kiittää remppatiimiä!

Tonin suojatyöpaikka
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Terve taas! Kuulin kollektiivisen huokauksen, kun vuoden 2021 viimeinen Sähkösanomien
numero julkaistiin, että nyt päästiin tuosta tyhjäntoimittajasta. Mitä vielä, hyvä veli -verkosto
on voimissaan ja täällä tarinoin teille taas!
Sitten viime numeron meikämandariinille syntyi lapsi ja ajattelin kertoa teille nopeasti, mitä
olen oppinut tämän parin viikon aikana. Nimenomaan lapseen liittyen, en kerro teille SystemC:stä tai siitä, kuinka tehdään Simulinkillä hydraulinen järjestelmä, joka ei toimi.
Ihan ensimmäisenä vastasyntynyt lapsi tuo elämään jännitystä! Mitä löytyy vaipasta? Ehdinköhän juoda kahvin rauhassa (tai edes lämpimänä)? Nukutaanko tänä yönä? Moisessa jännittävyyden kierteessä on jatkuvasti niin täpinöissään, että kädet tärisevät. Voi johtua myös
kofeiinin yliannostuksesta. Imeytyyköhän kofeiini paremmin kylmästä kahvista?
Tuntuuko opiskelu joskus rankalta tai elämä ylipäätään? Sekin on opittu, että välillä voi olla
hyvinkin kamalaa, vaikkei tarvitse herätä aamulla harkkaan tai kun koodi ei toimi. Sekin on
rankkaa ja ison itkun paikka, kun pitää vaan syödä, nukkua ja tehdä tarpeensa hallitsemattomasti (ihan vaan heitän päästä, esimerkiksi hoitopöydälle on hyvä kakata kaaressa, kun vaippa on otettu pois ja tulee aivastus).
Isoin yllätys ja oppi oli se, kuinka huono penkkiurheilukaveri alle 2-viikkoinen lapsi on. Eräänä
iltana, kun oli ollut kaikki ilmeisesti huonosti pari tuntia, totesin tyttärellemme: ”Annetaan äidin nukkua ja mennään katsomaan jääkiekkoa”. Itku jatkui matkalla olohuoneeseen, mutta
saman tien pelin käynnistyttyä lapsi sammui kuin saunalamppu. Ei pysy hereillä edes jenkkifutista katsottaessa. On se kumma.
Viimeisenä Pro Tip kaikille, jotka synnyttävät Tayssissa. Oikeastaan tarkemmin tukihenkilöille.
Salaattibaariöverit on asia, joista pitäisi keskustella valtakunnallisella tasolla enemmän. Kun
siihen pohjattomaan pahvirasiaan alkaa kasata lohta, kanaa, pastaa ja muita hyvän salaatin
aineksia voi tulla sokeaksi tämän lähes vegaanisen herkun kokonaismassasta. Elämäni suurin
ähky, rankkoja nuo synnytykset.
Toim.huom. Toni lähetti pupukuvan nii laitoin sen tähän

SKILLAN HALLITUS 2022
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Kuvat: Kalle Paasio

Pääsektori
Janne Nousiainen, 3. vsk., puheenjohtaja
“Alkuun hauska fakta: en tiedä mikä musta tulee isona. Vapaa-ajalla tykkään liikkua
luonnossa ja pysyä mahdollisimman
kaukana koulujutuista.”

Lassi Vuotari, 4. vsk., Strategiatoimihenkilö
“Oon teknologiaintoilija ja opin tekemällä.
Viihdyn salilla. Nypi hihasta ja ilmianna
dänkeimmät soundcloudit ja podcastit!”

Kalle “Iso Kalle” Paasio, 4. vsk., sihteeri
“Meikän päivästä löytyy poikkeuksetta
aikaa vähintään parille (tunnille) youtubevidoita ja parille matsille kynäriä.”

Heidi Silvanto, 5. vsk., Alumnivastaava
“Moikka, mä oon Heidi. Aiemmin taustalla
erilaisia toimari- ja hallituspestejä Skillassa, TaTSi:lla ja Castorilla. Meillä on myös
kissa nimeltä λ.”

Kaisa Kjellman, 4. vsk., Edunvalvoja
“Heissan! Vapaa-aika kuluu konsoleilla
pelatessa, järjestöhommissa pyöriessä
ja kaikenlaisen penkkiurheilun parissa.
Makeiden asioiden rakastaja”

Sophie Tötterström, 2. vsk., Opintotoimari
“Oon [:So-fiii], Vantaalta kotosin oleva
tekojenkki. Tykkään vapaa-ajallani jutella
opiskelusta, opiskella, sekä opiskella
juttelua.”

Heidi Melkko, 4. vsk., KV-vastaava
“Moi oon Heidi 23 vuotta vanha, ja tykkään
opiskella kieliä ja tietokoneita. Vapaa-ajalla neulon ja käyn kuntosalilla. Hyvää
kevättä kaikille!”

Tuukka Ruhanen, 2. vsk., Teekkarikulttuurivastaava
“Musiikki ja pelit kuuluvat läheisesti
vapaa-aikaani. Vaimon kanssa tehdään
paljon hyvää ruokaa ja usein painitaan
vilkkaan kissan kanssa kotona.”

Tapahtumasektori
Sanna Grundström, 4. vsk., Tapahtumavastaava
“Moro! Mä oon Sanna ja mä tykkään pelata skillassa Mariokarttia ja Tanooki Mario
on go to hahmo :) Saa tulla haastamaan!”

Joona Björklund, 3. vsk., 55. vujuvastaava
“Moro! Oon Joona. Mun mielihommaa on
soittelu ja kampukselta mut löytää yleensä joko Tamppi Areenalta tai Skillasta
“opiskelemasta.” Moro pitää mennä”

Katri Koskiniemi, 3. vsk., tapahtumatoim.
“Moi mä oon Katri :) mun lemppariasioita
on kaverit ja koirat, myös opiskelu on ihan
kivaa joskus :) tykkään myös juoda kahvia
ja zero colaa “

Juhani “Juhis” Koivisto, 2. vsk., liikuntavast.
“Moikka! Meikä on Juhani ja koitoisin
Hämeenkyröstä. Tykkään (lähes) kaikesta
liikunnasta , mutta laskettelu ja salibandy
ovat mieluisimpia. “

Osmo Kieksi, 1. vsk., tapahtumatoimari
“Mikä vihreä, pörröinen, siinä on neljä
jalkaa ja se tappaa jos se putoaa päällesi
puusta?
- biljardipöytä”

Eero Räisänen, 4. vsk., tapahtumagraafikko “Graphic design is my passion”. Lempiasioitani ovat ms paint, lidlin olut -oluet,
saunat, koirat, sähkö, Ikean karvamatto,
liitulakut ja såås bar.”

Harri Rekola, 1. vsk., tapahtumatoimari
“En hyppää.”

Jarno “Jarski” Saarinen, 1. vsk., saunamestari, “Mortonki! Oon Jarski ja tuun Tampereelta. Omiin vapaa-ajan kiinnostuksiin
kuuluu oluen maistelu ja parrankasvatus.
Ootko kattonu Simpsonit sarjasta...”

Taloussektori
Niko Kangasniemi, 5. vsk., rahastonhoitaja
“Moro! Oon Niko ja meikäläinen on tän
vuoden rahis! Mut löytää usein skillasta
pelailemasta ja musahommista Teekkarikuoron ja PAHin kans!“

Kristian “Krisu” Osara, 4. vsk., rahis senior
“moikka! mä on krisu ja opiskelen sähköö
jo neljättä vuotta enkä kirjoitushetkellä oo
vielä kandi mutta pian! oon kova formulamies! 150 merkkiä täyn...”

Viestintäsektori
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Paju Virtanen, 5. vsk., viestintävastaava
”Koulun jälkeen piirrän tai käyn etäryhmäliikunnassa. Tykkään nykyään piirtää
puuväreillä. Värit on kivempia mitä ennen.
Kookospallot ovat myös kivoja.”

Eero Talus, 3. vsk., IT-guru
”Morjes! Mun lempikarkki on salmiakki ja
vapaa-ajalla yritän voittaa Skillan IT-ongelmien lisäksi kyykkäpelejä vaihtelevalla
menestyksellä.”

Aleksander ”Kake” Ilves, 3. vsk., IG-toimari
” Moro! Se on Kake Turust. Vapaa-ajalla
(jos sitä on) teen mm. kotiviiniä ja -olutta,
triplabogeja golfkentillä ja kyseenalaisia
osake-/kryptopoimintoja”

Aurora ”Aukku” Kaaja, 5. vsk., Sähkösanomien päätoimittaja, ”Nuorena en tykännyt
kukista tai kynttilöistä. Nykyään molemmat toimii. Käytän Mario Kartissa antennia, jotta pysyn radalla. Nähään killassa!”

Yrityssektori
Lauri Lehtonen, 2. vsk., Yritysvastaava
“Morjesta! Toimin tän vuoden killan yrityshessuna ja varapuheenjohtajana, toivottavasti nähdään mahollisimman monen
teistä kanssa Skiltahuoneella!”

Lauri Heinonen, 1. vsk., Yritystoimari
“Tälläinen Turengin kasvatti joka lähti
kiltapöhinään mukaan koska se on 5/5.
Vähäisen vapaa-ajan käytän videopeleissä
tai salilla. d:^)“

Elias Korpi, 2. vsk., Yritystoimari
“Parasta opiskelussa on ehdottomasti se,
että voi käydä töissä”

Kaisa Vornanen, 4. vsk., TEK-yhdyshenkilö
“Mun lempikukka on neilikka ja sähkön
tuotantomuodoista tuulivoima on lähimpänä sydäntä. Päikkärit on tärkeä osa
mun päivääni. Kiva moi!“

Eemil Soisalo, 1. vsk., Yritystoimari
“Moi olen Eemil. Helsingistä Hervantaan
eksynyt ja en tiedä miten täältä pääsee
pois. Vapaa-aikani vietän purjehtimisen,
taiteen ja hedonismin parissa.”

Paavo Asikainen, 3. vsk., XQ-vastaava
“Morjesta! Heikki Paasonen on suuri
idolini, siksi leikkasin juuri äsken itselleni
samanlaisen siilitukan.”

Fuksisektori
Tommi Lumpo, 2. vsk., tutorvastaava
”Veikeä nuori mies Kajaanista, vapaa-ajalla tykkään soittaa kitaraa, pelata golfia
ja videopelejä sekä käydä salilla. Tykkään
kans järjestöhommista!”

Sonja Myllynen, 2. vsk., sähköpaimen
” Moi! Oon Sonja ja toimin sähköpaimenena. Mun tän talven ykkösharrastus
on ollut lumilautailun opettelu. Tykkään
myös neulomisesta ja koirista:-)”

Juho Elovaara, 5. vsk., virvokemestari
“Tykkään vapaalla työskennellä koneiden ja tietokoneiden äärellä. Pidän myös
koirista.”

Noa Ahl, 1. vsk., ruoka- ja virvoketoimari
” Moi! Olen 1. vuoden opiskelija ja toimin
virvoketoimarina. Homma on kivaa siihen
kuuluu ruokavarastojen täyttämistä. Tulkaa pelaamaan Mario Karttia.”

Anton Nguyen, 3. vsk., ruokavastaava
”Turkulaine, iso Star Wars fani, synnyin
hyvin nuorena”

Tatu Korhonen, 1. vsk., ruoka- ja virvoketoimari
” Tykkään urheilla, ja pelata mario karttia.
Lempi koiraroTuni on skotlanninterrieri, ja
pidän myös kissoista.”

Katariina Koski, 1. vsk., ruoka- ja virvoketoimari
”Tykkään juoda kissaviiniä ja pelata kavereiden kanssa pelejä joissa olen hyvä.”

Lauri ”Late” Alalammi, 1. vsk., kiltavastaava
” Deadlinet unohtuu monesti. Kahvi menee naamariin nopeesti. lempiruoka on
kananugetti. Matikan kurssit mut hajotti.”

Kiltasektori
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Hieno uusi huone. MUTTA. Missä on TENTTI
arkisto? Ennen sai tentin hakea tentin kotiin
luettavaksi ja opiskelun
avuksi miten nykyään
toimitaan.
Tentit hukassa
Miksei ratikka voi kulkea nopeammin? Olisi pitänyt tehdä vaan
sellainen luotijuna kun
Japanissa on. Luotiratikka... Siinä olisi kyytiä
kerrakseen
Vauhtihirmu
Skilta > Kork
Ponki
Uuden Skillan tuhoaa
yksi asia.... Nimittäin
PIIPITTÄVÄ VEDENKEITIN!!! KUKA PIIP
TÄMMÖISIÄ LAITTEITA
SUUNNITTELEE?!?! PIIP
PIIP PERKELE VAAN
ITSELLESI KEITIN!
PIIIIIIP
Kuka siel netis on?
Tää kissa

Mobilepay Skillalle!!1!!1
Käteinen on köyhille
Kork > Skilta
Ponki
“Se ois kahdeksan euroa.
Annat tonnin setelin, ja
saat kaksi euroa takaisin.
Seisot hämmentyneenä, koska annoithan
tonnin setelin.
Kauppias vaan katsoo
sinua.”
tonnin seteli
Mitä on tämä sähkötekniikan kieli mitä on
koko Sähkökillan jäsenistötelegrammi täynnä, ei ymmärrä normaali kansalainen mittään
raspeja tai softia tai
APIja
Yksinkertainen rakentaja
Just leave me alone, I
know what to do
Iceman

Mikään tekemisen arvoinen ei ole helppoa,
älä saakeli luovuta.
Pikku fuksi
JA NÄILLEKKÖ RUOKALOITA PITÄISI AVATA
VIIKONLOPPUISIN?!
Kysympähän vaan...
kyselijä
Kovasti valitetaan kahvista! Ennen elettiin
jatkuvassa kahvimaidon
puutteessa huonosti
optimoidun kahviyhtölön kanssa!
moni asia paremmin
On pakko kyllä sanoa
että uusi kilta on aivan
upea. Suuri kiitos täytyy
remppatiimille osoittaa!!!! Mahtavaa!! Kelpaa
hörppiä kahvetta siellä
:-)
Kansalainen

