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Pääkirjoitus
Syksy lähestyy TAAS, hurjaa! Kesä
meni ihan supernopeasti. Varsinaista kesälomaa en vielä päässyt
viettämään, mutta ehkä sen aika
on kesällä 2023. Kelataanpa vähän
taaksepäin ja muistellaan (mun) kesää.
Toukokuussa
wappuhulinoiden
jälkeen viimeistelin vuoden kouluhommat ja aloitin kesätyöt uudessa paikassa. Töissä on ollut hauskaa
ja olen oppinut paljon. Toimisto on
lähellä kampusta, joten olen saanut
nauttia opiskelijahintaisesta lounaasta. Loistavaa.
Kahden etäilyvuoden jälkeen on ollut tosi kivaa päästä kampukselle
opiskelemaan ja toimistolle töihin.
Omalla kohdalla olen huomannut,
että ihmisten seura virkistää ja helpottaa tekemistä.
Myös eläinten seura tekee ihmeitä.
Kesäkuussa minun ja puolisoni elämään tupsahti pieni kissanpentu,
löytökissa Monni. Vielä ei ollut suunnitelmissa ottaa omaa kissaa, mutta Monni vei kummankin sydämen.
Kissan ottaminen on varmasti vuoden paras asia. Hyvä osoitus siitä,
että ei elämää aina voi suunnitella.
Parhaat asiat voivat tapahtua yllättäen <3
Heinäkuussa vietin aikaa Monnin
ja ystävien kanssa. Eräs tamperelainen lautapelikahvila tuli testattua
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pariinkin otteeseen, ja antaisin arvosanaksi 5/5. Pääsin myös käymään
häissä kaksi kertaa. Tässähän alkaa
yhä useampi kaveri mennä naimisiin. Todella jees, koska häät on kiva
juhla.
Elokuussa on vielä luvassa tämän
lehden taittamisen lisäksi muutama mökkiviikonloppu ja viimeiset
työpäivät. Siinähän se sitten alkaa
olla. Syksyllä alkaa kuudes opiskeluvuosi, eli olen n. vuoden opiskelija.
Huh huh. Nopeasti meni kesä, mutta nopeasti meni viisi vuotta opiskelijaelämääkin. Onneksi se ei kuitenkaan lopu ihan vielä.
Sähkösanomien tekeminen on ollut
hauskaa, ja tässäkin olen oppinut
valtavasti. Ensi vuonna en kuitenkaan aio enää hakea päätoimittajaksi. Muistakaa, että loppuvuodesta haetaan taas uutta porukkaa
Skillan toimintaan, mm. juuri Sähkösanomien päätoimittajaa... Jos
hommasta herää jotain kysyttävää
tai haluaisit mukaan tekemään lehteä, laita rohkeasti viestiä!
Ihanaa syksyä kaikille uusille ja vanhoille skiltalaisille ja skillanmielisille!

Aurora Kaaja
Sähkösanomien
päätoimittaja
Telegram: @aukku

Puheenjohtajan palsta
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Kuva: Sophie Tötterström

Morjesta kaikki Skillan fuksit ja
onnittelut upeasta valinnasta
lähteä opiskelemaan Sähkötekniikkaa Tampereen yliopistoon!
Yliopisto-opintojen aloittaminen on
monelle nuorelle suuri askel eteenpäin, monesti jopa askel täysin tuntemattomaan. Uusi ympäristö, uudet
opetusmetodit, uudet kaveripiirit ja
monta muuta uutta asiaa ovat teitä kaikkia vastassa. Oikeastaan me
kaikki palaamme nyt syksyllä jossain
määrin takaisin niin sanottuun uuteen vanhaan. Monen etäpainotteisen opiskeluvuoden jälkeen massaluennoille palaaminen voi tuntua jopa
meistä vanhemmista tieteenharjoittajista uudelta kokemukselta.
Tätä teidän hyppyänne tuntemattomaan teidän ei todellakaan tarvitse
toteuttaa yksin. Tukenanne tällä matkalla on niin tuutorit, fuksivastaavat,
kanssa fuksit kuin myös koko Skillan
hallitus. Fuksivastaavat Eemil ja Lauri
sekä tuutorvastaava Tommi ovat koko
pitkän kesän suunnitelleet teille monenlaista aktiviteettiä sekä orientaatioviikoksi kuin myös koko syksyksi.
Toivon kovasti, että niin sanottujen
fuksi-ihmisten lisäksi myös koko Sähkökillan yli 40 henkinen hallitus tulee teille kaikille edes jossain määrin
tutuksi heti opintojen alkuvaiheessa.
Kaikki hallituslaiset tunnistatte tyylikkäistä brodeeratuista mustista farkkurotseista.
Moni fuksi voi opinnoista tietoa etsiessään törmätä monessakin paikkaa sanaan kilta. Näin ollen pieni esiripun raotus siitä mikä kilta on ja mitä
kilta tekee voisi olla ihan paikallaan.
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Yleisesti kilta on tietyn tekniikan opintosuunnan ainejärjestö. Killat ajavat
oman opintosuuntansa opiskelijoiden
etua ja pitävät yllä vireää opiskelijaelämää. Sähkökilta eli tuttavallisemmin
Skilta on Tampereen yliopiston Sähkötekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö. Sähkökilta on Tampereen
teekkarikilloista kolmanneksi vanhin,
tänä lukuvuotena pääsemmekin viettämään kiltamme puolipyöreitä 55V
vuosijuhlia helmikuussa. Sähkökilta
on myöskin sisäänotoltaan yksi suurimpia kiltoja. Tänäkin vuonna kampustamme elävöittämään saapuu yli
100 Skillan fuksia ja yhteensä kaikissa
killoissa Tampereella aloittaa jopa yli
tuhat fuksia.
Kuka tahansa voi osallistua killan toimintaan niin tapahtumien kuin myös
erilaisten pestien merkeissä. Tänäkin
syksynä haemme heti orientaatioviikon hulinoiden jälkeen uusia toimijoita niin ruoka- ja virvokepuolelle, kuin
myös viestintäpuolelle esimerkiksi
grafiikoiden pariin. Pysyttehän kuulolla!
Loppuun toivotan teille kaikille ikimuistoista fuksivuotta! Muistakaahan
liittyä heti orientaatioviikolla Skillan
jäseniksi, niin pysytte alusta alkaen
mukana kaikessa killan teille järjestämässä toiminnassa, ja ajankohtaisessa viestinnässä niin sähköpostissa
kuin myös Telegrammissakin. Pienenä vinkkinä ainakin Kiltojen avajaissaunan lipunmyynti on tätä lukiessanne jo hyvinkin lähellä.
Nähdään fuksi-infossa!
Janne Nousiainen
Sähkökillan puheenjohtaja

FUKSIVASTAAVIEN QUUMA LINJA
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Moro tuoreet Sähkö-Fuksit!
Toivottavasti Syksy on lähtenyt rennosti rullaamaan ja olette jo löytäneet yösijan sekä laskimen Herwannasta. Minä Helsingin huligaani Eemil Soisalo (Fuksikapteeni) ja kasvatusteekkari Lauri Heinonen (Fuksipaimen), olemme TEIDÄN
ikiomat, ihanat ja tyylikkäät fuksivastaavat.
Muistamme omalta fuksivuodeltamme kuinka paljon turhia ja selviä kysymyksiä toistetaan tuutoreille ja tutorvastaaville, joten päätimme avata avoimen
QUUMAN (Kuuman)-linjan teidän kaikkiin kiperiin ja polttaviiin kysymyksiine.
Linja oli auki 29.-31.6. skillan toimiston faksikoneen kautta kaikille halukkaille
fukseille. Me fuksivastaavina teimme parhaamme lukea ja vastata kaikkiin kiperiin kysymyksiinne niin tarkasti kuin mahdollista. Tässä oli lopputulos.
“Olen erittäin peloissani koulun alkamisesta ja minua pelottaa että en tule
löytämään kavereita. Kaikki ahdistaa ja en usko että tulen koskaan löytämään samanhenkistä porukkaa. Miten saan nukutuksi yöllä ja onko pakko
osallistua opiskelijatoimintaan?”
Ei huolta rakas fuksinpallero jännittäminen on aivan normaali osa opiskelun
alkua. Minuakin jännitti sedät ja tamperelaiset suunnattomasti kun tänne fuksina taapersin. Onneksi tapahtumia oli runsaasti ja omanlaisia tyyppejä tuli
luonnollisesti vastaan. Kannattaa osallistua sen verran tapahtumiin kuin jaksaa ja loput tulee luonnostaan.
“Hei koulu alkaa pian! Kääk! Missä minun pitää olla ja koska?”
Koulu alkaa 22.8.22 orientaatioviikolla, joka on todella suositeltavaa varata vapaaksi. Viikolla käydään läpi paljon asiaa alkavasta vuodesta ja tutustutaan
kampukseen. Iltaisin tarjolla on rentoa meininkiä ja tekemistä :)
“Teekkarit kuulemani mukaan ovat kovia juomaan kaljaa (ja muita alkoholeja). Pitääkö minunkin olla?”
Ei tietenkään tarvitse! Alkoholin käyttö on vapaaehtoista ja hauskinta on ilman. Vesi on viisasten juoma. Tapahtumia löytyy jokaiseen lähtöön eli ei tarvitse stressata. Jos koet olosi ahdistuneeksi aiheesta, voit olla suoraan yhteydessä
tuutoreihin!
“Sitsit?, Teekkari?, Fuksi?, Sauna?, Palju? Kaikki nämä sanat?, Mitä ne merkitsevät? Mikä on niiden tarkoitus?”
Kaikkeen tähän löytyy vastaus Skillan nettisivuilta osiosta “uusi opiskelija”!
Kannattaa kattoo nopee! B)

7

“Opintojen suunnittelu tökkii ja en tiedä mitä tehdä. Mistä saisin avun kurssien järjestelyyn ja opintojen suunnitteluun?”
Killaltamme löytyy oma opintoneuvoja Sanna, jonka kanssa pystyt varaamaan
ajan! Asioita pystyy myös tiedustelemaan sähköpostitse (sahko.opiskelu.tau(at)
tuni.fi). Lisätietoa löytyy Skillan nettisivuilta “Opiskelu” -välilehdestä.
“Tykkään ruuasta, mitä yliopistossa syödään?”
Kampuksella on tarjolla useita vaihtoehtoja missä syödä! Kelan tarjoaman ruokaedun ansiosta yliopistolla syöminen on edullista ja monipuolista. Kampuksen ruokalat tulevat sinulle varmasti tutuiksi vuoden aikana!
”En ole varma onko sähkö oikeasti mun juttu, mitä jos en tykkääkkään tästä
linjasta?”
Kaikkien tekniikan kandidaattien alat sisältävät laajan perustan luonnontieteellisiin opintoihin, kannattaa vain pitää avoin mieli ja käydä kursseilla. Ensimmäisen vuoden aikana käydään monia peruskursseja joita kaikki linjat käyvät.
Jos lukuvuoden jälkeen tuntuu siltä että joku toinen ala kiinnostaa, Tampereen yliopiston sisällä on helppo vaihtaa linjaa.
“Apuaa, onko Herwannassa mitään muuta tekemistä kuin Skillan tapahtumat ja opiskelu?”
Ällös turhaan huolestu, Herwannan Kampuksella on lukuisia opiskelijoiden ylläpitämiä kerhoja joiden tiloissa voi viettää vapaa-aikansa. Kerhoja löytyy niin
monta että harva niitä kaikkia muistaa. Herwannasta löytyy kaikenlaista. Löytyy hevimetallin kerhoa, robotiikan ystäviä, laskettelua, viinin maistelua, näyttelyä sekä ilmailukerhoa.
Kerhoihin pääsee tutustumaan jo orientaatioviikolla!
Valitettavasti Skillan telefaksi alkoi viimeisen
viestin jälkeen savuamaan ja jouduimme sulkemaan Quuman linjan,
joku ihmeen insinööri
on senkin suunnitellut.
Fuksivastaavat kiittävät
teitä kaikista mahtavista
kysymyksistä ja toivottavat teille hyvää kesää.
Nähdään varaslähdössä!
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Heippahei,
Ja mitä suurimmat onnittelut opiskelupaikasta kaikille uusille fukseille ja tervetuloa Tampereelle! Yliopistoelämä ja -yhteisö tarjoaa mahdollisuuksia ja ohjelmaa
laidasta laitaan jokaiselle ja kannattaakin
lähteä ennakkoluulottomasti mielenkiintoisiin juttuihin mukaan.
Muut saavat kuitenkin kertoa teille järjestöistä, opinnoista ja muista tärkeistä
jutuista lisää, jotta mä voin keskittyä kertomaan siitä kauneimmasta eli TEKistä.
Ai mikä ihmeen TEK? TEK eli Tekniikan
akateemiset on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan tekniikan tai luonnontieteen yliopistokoulutuksen saaneiden tai näiden alojen opiskelijoiden ammattijärjestö. TEK tarjoaa jo opiskeluvuosien
aikana arvokkaita etuja jäsenilleen sekä julkaisee vuosittain TEKin työkirjan, joka on
täynnä toinen toistaan parempia vinkkejä työnhakuun.
TEK tulee teille kaikille varmasti tutuksi opiskeluvuosienne aikana, sillä se mahdollistaa vuosittain paljon tapahtumia ja on näkyvästi esillä kampuksellamme. Hyvänä
esimerkkinä toimii TEK Lounge, joka on mukava paikka vaikkapa tauolle opiskelun
lomassa. Ja mikä tässä kaikessa on parasta, TEKin opiskelijajäsenyys on ilmainen!
Jep, ihan oikeesti. Jäseneksi voi liittyä jo nyt osoitteessa tek.fi/liityopiskelija tai orientaatioviikolla järjestettävässä TEK-infossa.
Lisää tietoa TEKistä ja sen jäsenpalveluista löytyy kätevästi osoitteesta www.tek.fi tai
sitten tuut nykäisemään mua hihasta ja kysymään! Samalla voidaan pelata killassa
Mario Kartia ja keskustella vaikkapa siitä, että mikä kampuksen opiskelijaravintoloista on paras.
Tsemppiä kaikille opintojen alkuun ja pian nähdään!
Terkuin,
Kaisa
Skillan TEK-yhdyshenkilö
Telegram @vornanen

Oskarin blogi
Tervehdys uudet fuksit - ja onneksi olkoon hienosta alavalinnasta!
Onko liian aikaista ajatella työelämää? Juurihan olette suoriutuneet
alanvalintapohdinnoista ja pääsykoerumbasta. Itse en juurikaan ajatellut
kesätöitä opiskelun alussa.
Olin tänä kesänä ensimmäisessä
oman alani työpaikassa sähkönjakeluyhtiö Carunalla. Kesäharjoittelijana
sähköverkon palveluissa olen esimerkiksi ollut tilaamassa uusien liittymien
ja muiden palvelutöiden kytkentöjä.
Haluankin antaa teille muutaman
vinkin työelämänäkökulmasta.
Ensinnäkin työelämää kannattaa
pohtia jo opiskeluaikana. Kannattaa
osallistua tapahtumiin ja tutustua erilaisiin työpaikkoihin. Mielenkiintoisten organisaatioiden somekanavat
kannattaa laittaa seurantaan jo opintojen alussa: näin saa kuvan yritysten
työkulttuurista jo varhaisessa vaiheessa. Kesätyöpaikkoja kannattaa
hakea rohkeasti ja aikaisin. Ei myöskään kannata laittaa samaa olen reipas –litaniaa jokaiselle yritykselle.
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Toiseksi kesätyö omalla alalla vaatii yllättävän vähän syväosaamista - asenne ratkaisee! Eniten hyötyä on tähän
mennessä ollut Sähköenergiajärjestelmien perusteet –kurssista, muun
tärkeän olen oppinut töissä. Yllätyin
siitä, että asiakaspalvelutausta auttaa
niin paljon. Moni työkaveri tulee myös
kokonaan alan ulkopuolelta.
Kolmanneksi ennakkoluulot energia-alasta romukoppaan! Oletin, että
sähkönjakeluyhtiö on harmaiden
sähkösetien työpaikka, mutta olin
väärässä. Työyhteisö on monipuolinen ja kaikki auttavat mielellään. Parasta kesässä ovat olleet työkaverit.
Hyvä lounasravintola, kaupunkipyörät ja kuntosali ovat plussaa.
Viimeiseksi: Caruna hakee kesäharjoittelijoita myös tulevina kesinä. Kesätyö Carunalla on ollut positiivinen
kokemus – en joutunut neljää kuukautta keittämään kahvia ja näpyttämään Exceliä. Carunalla on kivaa porukkaa, hauskaa duunia ja parempi
palkka kuin Tampereella.
Nähdään Hervannassa!

Ps. Carunan meininkiä voit seurata somessa @carunasuomi tai #carunalaiset.
Terveisin,
Oskar Vahvelainen,
vuoden 2020 fuksi

Moro fuksi!
Onnittelut tekniikan alan valinnasta. Ei ollut muuten yhtään huono
päätös lähteä opiskelemaan tekniikkaa Tampereen Yliopistoon.
Täällä pääset varmasti opiskelemaan just sitä mikä sua kiinnostaa.
Yliopisto-opinnot voivat tuntua kaukaiselta ajatukselta ja vaikeilta
aluksi, mutta ei hätää. Kaikkeen tottuu ja apua saa aina kysymällä.
Kaiken kukkaraksi pääset osaksi laajaa tamperelaista teekkariyhteisöä! Kampukselta löytyy tekemistä joka lähtöön, joten kannattaa ehdottomasti jatkaa vanhaa tai etsiä itselleen uusia harrastus yli sadan eri järjestön ja kerhon joukosta. Aika täällä ei käy
pitkäksi sillä tapahtumia riittää melkein joka päivälle, niin ja onhan
meillä onneksi Wappu. Fuksivuoden merkitystä ei voi tarpeeksi kuvailla, se on pakko kokea itse.
Hyppää täpöllä kaikkeen mukaan, tutustu uusiin ihmisiin, tee uusia
asioita ja ota fuksivuodesta kaikki irti!

Hyvää loppukesää ja nähdään syksyllä!
-Joel, Tampereen Teekkareiden Fuksimestari

TAMPEREEN TEEKKARIT RY
Toimimme tamperelaisen teekkarikulttuurin ytimessä, järjestämme monia
tapahtumia kuten Teekkarikasteen ja pidämme yllä esimerkiksi Teekkarisauna Mörrimöykkyä! Lisää tietoa toiminnastamme löydät nettisivuiltamme.

