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PÄÄKIRJOITUS
AURORA KAAJA

En ole koskaan polttanut kynttilöitä 
mutta lokakuussa 2020 päätin, että 
minusta tulee kynttiläihminen. Pro-
jekti on edennyt hienosti. Nykyään 
pistän tuikut palamaan lähes joka päi-
vä. Ensi vuonna aion aloittaa myös 
käsitöiden tekemisen. Ristikot tulivat 
elämääni jo vuosi sitten. Luulisin, että 
olen joko a) hyppäämässä opiskeluajois-
ta suoraan eläkeikään tai b) hakemas-
sa vastapainoa stressaavalle arjelleni.

Välillä teen rivin Eurojaskaa ja to-
della toivon, että päävoitto napsah-
taa kohdalle. 30 miljoonaa antaisi 
kummasti lisäaikaa sen miettimiseen, 
mitä oikeastaan haluan tehdä iso-
na. Miljonäärinä voisin myös jat-
kaa tämänhetkisiä opintojani, mut-
ta ehkäpä hieman hidastaa tahtia.

Nuorten uupuminen on pelottava asia. 
Onko uupuminen meille sukupolviko-
kemus? Jos joku uupuu jo opiskeluai-
kana, mitä hänelle tapahtuu työelä-
mässä? Hmm. Etenkin tänä vuonna 
moni ystävä, kaveri ja tuttu on kertonut 
kärsivänsä jaksamisongelmista. Toki 
2020 on tuonut koko peliin aivan omat 
mausteensa, mutta hei, kyllä tämä il-

miö oli olemassa jo ennen koronaa.

Hammastarkastuksessa kannattaa 
käydä parin vuoden välein, mutta 
miksi mielenterveyttä ei osata hoi-
taa ennaltaehkäisevästi? Hankalaa.

Välillä on hyvä huomata, että maail-
ma ei tuhoudukaan, jos tiputtaa yhden 
kurssin. Joskus on tärkeämpää hoitaa 
harkkatöiden sijaan itseään: miettiä 
elämää ja tehdä ristikoita kynttilänva-
lossa. Been there, done that! Minulla ei 
ole tutkimustietoa asiasta, mutta väi-
tän, että elävä tuli rauhoittaa. Siis sillä-
hän on suorastaan puhdistava vaikutus.

Sängystä nouseminen saattaa tuntua 
hankalalta etenkin silloin, kun on pi-
meää suunnilleen vuorokauden ym-
päri, ja tietää, että pitää tehdä jotain 
(ankeita) kouluhommia heti aamusta. 
Helpotin ongelmaa tänä syksynä kat-
somalla joka aamu yhden jakson hy-
vää animaatiosarjaa (Avatar: The Last 
Airbender ja The Legend of  Korra 
ISO SUOSITUS NÄILLE). Päiväni 
alkavat nyt paljon paremmin! Sohva-
pöydälle vielä kynttilä palamaan kah-
vikupposen viereen, key to success...

Kynttiläihmisyyden alkulähteillä

Telegram @aukkis

Suuri kiitos kaikille kirjoittajille, kuvaa-
jille ja muuten vaan mukana olleille!
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ETÄOPETUS
Herätys, tietokone päälle, kahvi 
tippumaan ja elimistöni yön aika-
na tuottamat tuotokset ulos. Kahvi 
kuppiin, paita päälle, jos web-ka-
mera meneekin vahingossa pääl-
le, en kuitenkaan laita housuja. 
Zoom-käyntiin. Haen vielä aamu-
palan ja unohdin web-kameran.

Opettaja taas liian lähellä kameraa 
ja mikki mutella, mielessä vain yksi 
asia: Kunhan ei mennä niihin per-
keleen breakout-roomeihin. Lu-
ento alkaa, aihe vaikuttaa alkuun 
kohtuullisen simppeliltä. Hetken 
katson puhelinta ja olen tippunut 
kyydistä kuin Pasi Nurminen rap-
pusista 2011 Helsinki-Vantaalla.

Hetken ihan hyvä fiilis ja sitten 
breakout-roomeihin keskustele-
maan aiheesta, jota en ymmärtä-
nyt (pohdin jopa tulisiko ”yhtey-
songelmia”). Huh, tunnen toisen 
näistä kohtuu hyvin, kyllä tästä 
selvitään. Keskustelen määrätys-
tä aiheesta tutun kanssa, samalla 

ryhmämme kolmas jäsen, vaihta-
ri, huutelee koko ajan kuullaanko 
häntä. Vastasimme kolmesti kyllä. 
Kello varttia vaille kahvi. Seuraa-
va luento päälle, joka on viime 
vuoden nauhoitus. Opettaja päätti 
tyylikkäästi maksimoida palkka/
työtunnit -suhdeluvun. Kamera on 
taas seurannut kaikkea muuta kuin 
opettajaa ja mikistä loppui akku.

Sitten kun vielä on yksi harkka 
hoidettu, ja vain kerran unohdettu 
mikki päälle turhautuneen kom-
mentin ajaksi, seuraavan päivän 
harkkojen tehtävien teko. Päivän 
aikana livenä nähtyjä henkilöitä 
kaksi, jos oma peilikuva ja mieliku-
vitusystävä Matti lasketaan. Matil-
la oli tänään uusi paita. Päivän työt 
on tehty. Menen ulkoilemaan ystä-
vien kanssa, sitä kun voi tehdä il-
man tunnon tuskia. Ulkona on liian 
lämmin takille, mutta liian kylmä 
olla ilman. Oli kuitenkin muka-
vaa, näin Matin uuden tyttöystä-
vän Sirkka-Liisa Lepakkokeiton.

Teksti TONI, SUOMEN NUORIN KESKI-IKÄINEN
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Kyykkäscenellä on myös mielenkiintoinen historia. Moni kyykkäillanvietto ku-
luukin rattoisasti hauskoja kyykkätarinoita muistellessa ja eri pelaajien heit-
totekniikoita analysoidessa. Sellaiset aiheet kuin ”Pahon hengennostatusy-
leisöhauki”, ”Kyykkäjumalan pinkit trikoot ja sääntöjen vastainen maila” sekä 
”Ei haittaa” nousevat esiin tasaisin väliajoin. Kyykkämeemien määrä sen 
kuin jatkaa kasvamistaan. Pelkästään supersuosion saavuttaneet ”Kyykkä 
experience”-tietokonepelit ovat tuoneet oman vivahteensa kyykkäkeskuste-
luihin, puhumattakaan sellaisista taiteellisista mestariteoksista kuin ”Kyykän 
MLG-kisat”-video Youtubessa.

Kaikki kuitenkin kumpuaa itse kyykästä. Tuo jumalten urheilulaji. Kyykkätur-
nauksien draaman kaaret ovat vähintään samalla tasolla kuin kauneimmat 
Stanley Cup tai UEFA Champions League -tarinat. Anaalivandaalien ”Miracle 
on slush”, Turan sikakilkki ja ”saatanan tunarit!” ovat jokaista kyykkäfania sy-
kähdyttäneitä tarinoita. Talvi toisensa jälkeen akateemiset kyykkäturnaukset 
viihdyttävät kyykkäkansaa uskomattomilla juonenkäänteillään. Fuksijouk-
kueiden sensaatiovoitot MM-kyykästä ja viidenteen matsiin venyneet Liigan 
ottelusarjat ovat monelle elinikäisiä muistoja. Ratkaisevassa paikassa hei-
tetty hauki harmittaa vielä pitkänkin ajan jälkeen, mutta samalla motivoi läh-
temään takaisin treenikentille. Ystävien kanssa koetut voitot ja tappiot ovat 
kyykän suola.

Kyykkä on myös äärimmäisen aloittelijaystävällinen laji. Kyykkää pelataan 
aktiivisesti kampusten läheisyydessä, ja akateemiset kyykkäseurat ja lii-
gat toivottavat kaikki halukkaat lämpimästi tervetulleiksi. Kannattaakin siis 
ehdottomasti lähteä pelailemaan Kyykkäliigaan tai vaikkapa Tampereen 
Akateemisen KyykkäSeuran viikkotreeneihin. TAKS:n viikkotreenit pyörivät 
kelien salliessa kerran viikossa, ja sinne ovat aivan kaikki taitotasosta ja 
kokemuksesta riippumatta äärimmäisen 
tervetulleita. Tarjolla on laadukasta peli-
seuraa ja hyviä kyykkävinkkejä. 

Uskomattomat sankaritarinat ja lämmin-
henkinen kyykkäporukka odottavat juuri 
Sinua kyykkäkentillä.

Lisätietoa Hervannassa järjestettävis-
tä kyykkätreeneistä saa TAKS:n Tele-
gram-tiedotuskanavalla: 
t.me/TAKS_Tiedotus

Antti Kukko

Hyviä kyykkähuutoja:
- Hauki
- Heitä täysiä
- Sulla on karttu vää-
rinpäin kädessä
- Se on ihan susta 
itsestäsi kiinni miten 
tää peli päättyy tai ei 
pääty

Jokainenhan sen tietää että kyykkä on hauska laji jossa juodaan 
enimmäkseen kaljaa ja minttukaakaota ja välillä heitetään puus-

ta valmistettua kapulaa sattumanvaraiseen suuntaan. 

Moni ei tiedä, että tämä vallitseva harhakäsitys kyykästä on rep-
tiliaanien salajuoni, ja todellinen kyykkä onkin jotain aivan muu-

ta! Valmistaudu tajunnanräjäyttävään paljastuskirjoitukseen, 
joka valottaa mystisen kyykkäpelin todellista luonnetta.

K Y Y K K Ä

Pinnan alla piilee lähes satumainen yhteiseen kiinnostuksen kohteeseen 
keskittynyt alakulttuuri. Kyykkäscenen pienien piirien sisällä turnauksien 
vastustajajoukkueet suorastaan pursuavat tuttuja naamoja. Päivän mittai-
nen kyykkäturnaus on oikeastaan tuttavaporukan yhteenkerääntyminen, ja 
kyykän pelaamisen ohella kyykkäpersoonien kanssa jutusteleminen nousee 
lähes yhtä merkitykselliseen rooliin.
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nen viikko, jotta tärkeim-
mistä, kuten härweleiden 
vartioinnista ja kasteesta 
saataisiin edes pieni käsi-
tys. Kaikki päivät noudat-
tivat tietysti tuttua kaavaa, 
jossa päivällä vietettiin 
hieman aikaa wappu-
kalenterin mukaisissa 
tapahtumissa, jonka jäl-
keen valmistauduttiinkin 
jo illan bileisiin. Tosin vie-
raita ei kuluneen viikon 
aikana painaneet edes 
kurssit. Wapputapahtu-
mien ohessa ohjelmaan 
kuului myös luonnollisesti tutustumis-
ta Tampereeseen Vapriikin pelimuse-
on muodossa. Ikimuistoisimpia hetkiä 
viikon varrelta olivat eriskummallinen 
kellarihumppa ja huispaus etunurtsilla. 
Viikko huipentui kasteeseen sekä me-
nojalkaa vielä viimeisen kerran nostat-
taviin wapunkaatobileisiin. Tämän vii-
kon aikana ei kukaan jäänyt varmasti 
kylmäksi, vaikka sää tarjosikin paikoin 
parastaan tai pahintaan. Innokkaimmat 
teekkari-intoilijat hankkivat itselleen 
jopa omat haalarit. Oispa wappu. 

Lyhyt kertaus - Mitä tehdään?

EESTECin kautta moni voi löytää seik-
kailuja, hauskanpitoa, kavereita ja uusia 
taitoja. Mukaan kuuluu noin viiden tu-
hannen opiskelijan porukka yli viidestä-
kymmenestä paikallisjärjestöstä ympäri 
Eurooppaa. Tapahtumat ovat useim-
miten viikon mittaisia workshop-tapah-
tumia, joissa tehdään hauskanpidon 
ohessa myös jokin lyhyt projekti tai 
opitaan uutta vierailemalla yliopiston 
laboratorioissa tai yrityksissä. Nämä ta-
pahtumat ovat osallistumismaksultaan 

ilmaisia ja paikanpäällä odottaa valmii-
na ruoka ja paikka nukkua, joten mat-
kaan lähteminen on opiskelijalle edul-
lista ja helppoa. Opintopisteistäkään ei 
tarvitse viikon aikana murehtia liikaa, 
sillä niitäkin voi saada itse reissusta 
raporttia vastaan. Myös meidän Her-
vannan suunnalla tarvitaan innokkaita 
ihmisiä esimerkiksi hallitustoimintaan 
mukaan järjestämään tapahtumia ynnä 
muuta.

Tule juttelemaan aiheesta kanavallem-
me Telegramiin @eesteclctampere tai 
tutki menneitä tapahtumia osoitteesta 
https://eestec.net/events

Antti Peltotalo
EESTEC LC Tampere

EESTECin matkassa
EESTECin tapahtumissa missä 
milloinkin päin Eurooppaa pääsee 
tekemään ja kokemaan paljon 
uutta ja erilaista, sekä tapaamaan 
siistejä tyyppejä. Täällä Hervan-
nassakin sellaisia on järjestetty 
jo aika monta. Muistellaan niistä 
muutamaa.

Live Regional Meeting: Even More 
North - 2019

EESTECin pohjoisimman alueen ta-
paaminen järjestettiin Hervannassa 
kevättalvella 2019 juuri plussakelien 
saattelemissa loskaisissa tunnelmis-
sa. Tapahtuma kokosi osallistujia muun 
muassa Lappeenrannasta, Venäjäl-
tä, Puolasta ja Unkarista. Useimmille 
vieraistamme vierailu Suomessa on 
heidän ensimmäinen, joten viikon mit-
taiseen visiittiin sisältyy monelle hurja 
määrä uutta ja siistiä asiaa. Esimerkiksi 

kampuskierros tuotti monelle hämmäs-
tystä, sillä uusia asioita monelle olivat 
kampuksen 24/7 aukioloajat, killat ja 
teekkarius. Hurjimpia kokemuksia mo-
nelle oli varmasti avantouinti Suolijär-
ven Juttusaunan ohessa. Saunominen 
saattoi kyllä olla joillekin tuttua, mutta 
itse avantouintiin oli harvempi uskal-
tautunut. Muita EESTEC tapahtumille 
enemmän ominaisia aktiviteetteja olivat 
tietysti kaupunkiekierros Tampereen 
keskustassa ja International Night, 
johon jokainen tuo tarjolle ruokaa ja 
juomaa kotimaastaan. Vallitsevan puo-
lalaisenemmistön johdosta herkkujuo-
maa nimeltä Soplica oli tarjolla enem-
män kuin tarpeeksi.

Wappu Exchange - 2018

Tapahtuman nimi kertoo jo itsessään 
olennaisen mitä tämä seikkailu piti si-
sällään. Edellisen kerran Tampereen 
EESTEC järjesti samanlaisen kulttuu-
rivaihdon 2007, eli muutama teekka-

ripolvi sitten. 
Tarkoituksena 
oli tarjota ta-
p a h t u m a a n 
osal l istuvi l le 
Tampere la i -
nen Wap-
p u k o k e m u s 
viikossa mah-
do l l i s imman 
hyvin. Siksi 
a jankohdak-
si valikoituikin 
wapun viimei-
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FUKSISYKSYN KUULUMISIA
LAURI LEHTONEN & ROOPE KOSKI

Orientaatioviikko ja ensimmäinen periodi

Fuksivuosi alkoi orientaatioviikon merkeissä, jolloin kaikki oli vielä uutta ja tuntematonta, mutta 
huurteisen viikon jälkeen alkoi uudet naamat ja paikat olemaan jo hieman tutumpia. Ensimmäi-
nen opiskeluperiodi kului uuteen vastuuseen ja työmäärään totutellessa, ja tasapainotellessa 
opiskelijakulttuuriin tutustumista ja opintojen hoitamista.

Tapahtumat ja kokemukset

The Ekat “bileet”: Aluksi ekat bileet tuli järjestää Koskarin Rannassa ja Porossa, mutta koro-
nan takia nämä peruutettiin. Sen sijaan kaksi tutorryhmää menivät etkoilemaan erään tuutorin 
luokse ja siellä syntyi vuosisadan bromance kun Lauri Lehtonen nimesi minut “JalluRoopeksi”, 
(ottaa tuosta nyt selvää mistä tuon keksinyt…). Siitä lähdettiin sitten etunurtsille juhlimaan 
jossa tarjoiltiin lettuja ja löydettiin itsemme Lolasta kolmen aikaan yöllä (hups…).
-Roope Koski

Sitä on (yli)aktiivisena fuksina kerennyt heilumaan fuksisyksyn aikana yhdessä sun toisessa 
tapahtumassa ja juhlassa. Ehkä mieleenpainuvimmat oli Herkkuwiinifestit, jota varten aloimme 
jo hyvissä ajoin valmistautua, ja laitoimme oman “Herkku”wiinimme hyvissä ajoissa poreile-
maan hervannan sydämmessä, Mikontalossa. Wiinien poreiltua loppuun keräännyttiin mais-
telemaan muiden Herkkuwiinejä (ja ei-niin-herkkuwiinejä) etunurtsille, jonne saapui monen 
monta wiinien  maistelijaa ja keittäjää. Sitä saikin seuraavana aamuna pitkään pohtia että 
mitäköhän litkuja oli edeltävänä iltana elimistöönsä tunkenut.
-Lauri Lehtonen

Fuksisyksy koronakriisin kynsissä

Vallitsevan poikkeustilan vuoksi olemme joutuneet viettämään hieman poikkeuksellista fuksi-
vuotta, joka on tuonut eteen uusia haasteita. Emme ole päässeet lähiopetuksen makuun vielä 
ollenkaan, ja etäopetukseen on ollut hankala sopeutua ilman aiempaa kokemusta etäopetuk-
sesta ja suuremman työmäärän vuoksi.

Myös tapahtumia on jouduttu perumaan koronatilanteen vuoksi, ja meiltä on jäänyt kokematta 
erinäiset XQt, sitsittelyt, sekä vujut ja muut sisällä pidettävät tapahtumat. Tämä on valitettava, 
mutta ymmärrettävä tilanne, ja niiden puutteen vuoksi tuntuu osa fuksivuoden teekkarikulttuu-
riin tutustumisesta jääneen vajaaksi.

Quoteja fukseilta -osio

“Opinnot sujuu setien avustuksella” “Pottiin vai kottiin”
“Nyt v***u joku tulee ryyppään viinaa ja äkkiä” “Alkoholia ja vähän opiskelua”
“Ottakaa tosta maskit ja laittakaa käsidesiä” “Oispa kaljaa”
Ja vielä pari kuvaamaan meitä fukseina:
“No kai sulle jallu kuitenkin maistuu? - Nooh sanotaanhan mua Jallu-Roopeks…”
“Lauri, muista että voit välillä myös sanoa joihinkin asioihin ei.”

Katse tulevaisuuteen

Odotamme innolla mitä muuta tämä erityislaatuinen fuksivuosi tuo mukanaan, ja toiveikkaina 
odotamme paluuta normaalioloihin ja -opetukseen, jos sellaiseen on edes paluuta tämän jäl-
keen.

Lauri Lehtonen
Roope Koski

FUKSISYKSYN KUULUMISIA

Orieantaatioviikko ja ensimmäinen periodi

Fuksivuosi alkoi orientaatioviikon merkeissä, jolloin kaikki oli vielä uutta ja tuntematonta, mutta 
huurteisen viikon jälkeen alkoi uudet naamat ja paikat olemaan jo hieman tutumpia. Ensimmäinen 
opiskeluperiodi kului uuteen vastuuseen ja työmäärään totutellessa, ja tasapainotellessa 
opiskelijakulttuuriin tutustumista ja opintojen hoitamista.

Miten on opinnot lähteneet käyntiin

"""
Tekijä: Tyhäm fuksi
"""

def opintomenestys():

    while True:
        
        onnistuuko = input("onko opinnot lähteneet käyntiin hyvin?(Y/N) ")

        if onnistuuko == "Y":
            print("Älä kuseta!")
        if onnistuuko == "N":
            print("Noh, ei se mitään. Kunhan nopat tulee.")
            break
        else:
            print("vastaa kysymykseen rehellisesti, vaikka tuntuukin pahalta.")

def main():
    opintomenestys()

if __name__ == "__main__":
    main()

Tapahtumat ja kokemukset

The Ekat “bileet”: Aluksi ekat bileet tuli järjestää Koskarin Rannassa ja Porossa, mutta koronan 
takia nämä peruutettiin. Sen sijaan kaksi tutorryhmää menivät etkoilemaan erään tuutorin luokse ja 
siellä syntyi vuosisadan bromance kun Lauri Lehtonen nimesi minut “JalluRoopeksi”, (ottaa tuosta 
nyt selvää mistä tuon keksinyt…). Siitä lähdettiin sitten etunurtsille juhlimaan jossa tarjoiltiin 
lettuja ja löydettiin itsemme Lolasta kolmen aikaan yöllä (hups…).

-Roope Koski

Sitä on (yli)aktiivisena fuksina kerennyt heilumaan fuksisyksyn aikana yhdessä sun toisessa 
tapahtumassa ja juhlassa. Ehkä mieleenpainuvimmat oli Herkkuwiinifestit, jota varten aloimme jo 
hyvissä ajoin valmistautua, ja laitoimme oman “Herkku”wiinimme hyvissä ajoissa poreilemaan 
hervannan sydämmessä, Mikontalossa. Wiinien poreiltua loppuun keräännyttiin maistelemaan 
muiden Herkkuwiinejä (ja ei-niin-herkkuwiinejä) etunurtsille, jonne saapui monen monta wiinien 
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Kesätöiden kautta Carunalle
Hervannan kampuksella järjestetyt rekrymessut toimivat lähtölaukauksena 
Miia Miettisen uralle Carunalla. Millainen on Miian uratarina?

“Aloitin vuonna 2010 Tampereen teknillisessä yliopistossa sähkölinjalla. Opintojen alussa 
kokeilin erilaisia polkuja, ja lopulta pääaineekseni valikoitui sähkövoimatekniikka.

Talvella 2015 Hervannan kampuksella järjestettiin rekrytointitapahtuma, jossa pääsin 
juttelemaan nuorten carunalaisten kanssa. Keskustelut vakuuttivat ja saivat hakemaan 
kesätöitä Carunalta.

Kesä 2015 meni mukavasti Carunan verkkopalvelutiimissä työskennellessä. Kerran 
kahvitauolla tulin maininneeksi, että olisin kiinnostunut diplomityön tekemisestä. Aihe, 
sähkömagneettinen yhteensopivuus sähköverkkotiedonvaihdossa, löytyi helposti, ja 
joulukuussa 2016 valmistuin diplomi-insinööriksi.

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt ensin projektityöntekijänä ja sen jälkeen 
mittauspalveluasiantuntijana 14 hengen mittauspalvelutiimissä. Olen aktiivisesti mukana 
prosessien kehitystyössä ja lisäksi toimin mittaustietojärjestelmän pääkäyttäjänä. 
Varsinaisten työtehtävieni ohella edistän kollegoideni työhyvinvointia toimimalla 
työsuojeluvaltuutettuna.

Opinnoista parhaiten on jäänyt mieleen yhdessä tekeminen ja erilaiset ryhmätyöt. Niissä 
oppi paljon ja samalla porukka tiivistyi, mikä oli mielestäni antoisaa. Kokemuksesta on
ollut hyötyä, sillä työelämässäkin tehdään jatkuvasti yhteistyötä. Myös oppiminen jatkuu

työelämässä. Pidänkin siitä, että pystyn jatkuvasti kehittämään 
asioita ja itseäni.

Caruna on yrityksenä nuorekas, ja täällä ollaan innostuneita 
uusista asioista. Muutokset nähdään mahdollisuuksina, joihin 
ollaan valmiita tarttumaan. Kun kesätyöpaikat aukeavat, 
kannattaa tarttua mahdollisuuteen ja hakea Carunalle töihin!”

MIIA MIETTINEN 
MITTAUSPALVELUASIANTUNTIJA

Hyvää vuorokaudenaikaa, mihin aikaan 
tämä lehti (tai .pdf) onkaan kätösiisi 
osunut! Me täällä TEKin päässä olemme 
erittäin tyytyväisiä, sillä reilu enemmistö 
tämän(kin) vuoden skillan fukseista ovat 
liittyneet jäseniksi. Fuksejahan saimme 
sen noin sata ja noin 83 skillan fukseis-
ta ovatkin jo täysin ilmaisen opiskelija-
jäsenyytensä ja himoitun TEK-vyönsä 
lunastaneet. Ja etujahan saa jäsenenä 
vielä lisää. Katsokaahan te loputkin lisää 
liittymiseduista vaikka TEKin youtube-ka-
navalta:
https://youtu.be/B6yRGJP7sjM

Koska kesä on loppu ja loputon marras-
kuukin kerkesi jo alkaa, muistuttelisin tei-
tä päivittämään CV:nne jo valmiiksi ensi 
kevään kesätyönhakua varten, jos opis-
kelulta sille vain aikaa irtoaa. Apuja tähän 
voi hakea esimerkiksi teekkarin työkirjas-
ta, jonka on ennustettu ilmestyvän myös meidän kampuksellemme jakoon loppuvuoden aikana.

Tässä myös pieni checklist kesätöiden jälkeen (röyhkeästi vanhempaa TEKstiä mukaillen):
[ ] Pyydä työtodistus jos et sellaista ole vielä saanut
[ ] Varmista että lomakorvaukset ovat tulleet
[ ] Säilytä palkkakuitit
[ ] Tarkista tulorajasi, vielä ehtii esimerkiksi perua/palauttaa tukia, jos siihen löytyy tarvetta
[ ] Yritä opiskella
[ ] Pidä hauskaa
[ ] Stay Safe

Vaikka tänä syksynä ei olekaan läheskään normaalia tapahtumamäärää nähty, niin me TEK:ltä 
olemme päässeet osallistumaan niin kyykkätapahtumien, herkkuviinifestarien kuin SuperAma-
zingFuksiGamesinkin järjestämiseen. Tähän artikkeliin oli tarkoitus lisätä kuva Skillan ja Vostokin 
kyykkäturnauksesta, jossa allekirjoittanut oli sekä pelaamassa että grillailemassa samanaikaisesti. 
Valitettavasti omat pelini venyivät niin pitkälle, että suurin osa grillailustakin jäi tapahtumatiimin 
vastuulle (kiitos, Simo!) eikä niitä kuviakaan muistettu lopulta ottaa. Uskon kuitenkin, että toimitus 
tekee taikojaan ja tässäkin jutussa on lopulta joku loistava kuva. (Toim.huom. arkistoista löytyi lar-
bis_kahvilla.png) Nähdään Skillassa!

-Lari
Skillan TEK-jäbä vielä pari kuukautta

TEKsti
Lari “TEK-jäbä” Leino
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Horoskooppi

Vesimies 20.1.-18.2. 

Vuosi on ollut sinulle raskas, mutta olet 
selviytynyt hienosti. Ensi vuonna sisäinen 
voimasi pääsee taas valloilleen, ja synnyt 
uudelleen vahvempana kuin koskaan.

Kalat 19.2.-20.3. 

Tänä vuonna kaikki ei ole mennyt arjes-
sasi putkeen. Älä kuitenkaan lannistu, 
sillä tulevalla vuodella on jotain suur-
ta sinun varallesi... Tulet yllättymään 
todella positiivisesti - monta kertaa. 

Oinas 21.3.-19.4. 

Tuntuuko, että mikään ei mene suunnitel-
mien mukaan? Se on oikea havainto, sillä 
tänä vuonna tähdet ovat kiusanneet sinua 
asettumalla erikoisiin asentoihin. Onneksi 
vuoden vaihtuessa alkaa OINAAN AIKA!

Härkä 20.4.-20.5. 

Hups! Unohditko tehdä koulutehtävän 
ajoissa? Älä syytä itseäsi - viime aikoina 
ympärilläsi on tapahtunut erikoisia asioita. 
Loppuvuosi on kuitenkin sinulle suotuisa 
ja voittokulku jatkuu kalenterin kääntyes-
sä tammikuuhun. Onnenpäiväsi on 29.1.

Kaksonen 21.5.-20.6. 

Pysy rauhallisena ja muista seurata 
omaa polkuasi, vaikka välillä se onkin 
hankalaa. Sinun kannattaa pitää sil-
mät auki, sillä joku lähestyy sinua alku-
vuodesta. Ilmassa on hyvää jännitystä.

Rapu 21.6.-22.7. 

Nyt on tullut aika kanavoida energia 
tärkeisiin asioihin. Energiaa sinulla to-
siaankin riittää, onhan universumi la-
dannut akkujasi huomaamattasi koko 
vuoden. Uusi vuosi tuo tullessaan uuden 
ihmisen, vai onko se sittenkin eläin...?

Leijona 23.7.-22.8. 

Voit vaikuttaa asioiden kulkuun enem-
män kuin uskotkaan. Kaikilla elämäsi 
osa-alueilla on jokin asia, jota olet mietis-
kellyt. Olit oikeassa, se on juuri niin kuin 
sisimmässäsi tunnet. Luota itseesi ja ole 
valmis tukeutumaan sisäiseen voimaasi.  

Neitsyt 23.8.-22.9. 

Älä anna kenenkään tukahduttaa ideoi-
tasi. Alku- ja loppuvuosi oli haastavaa 
aikaa, mutta löydät onnellisuuden avai-
met lähempää kuin olisit uskonut. Ole 
rohkea! Sinulla voi jo olla juuri se, mitä 
tarvitset nyt.

Vaaka 23.9.-22.10. 

Onnenpotku saa suuntasi muuttumaan 
ratkaisevalla hetkellä tammi- ja joulu-
kuun välisenä aikana. Pidä itseäsi ar-
vossa ja muista, että aina ei tarvitse olla 
valmis. Matkalla kohtaat uuden tunteen, 
jonka voima yllättää sinut hyvyydellään.

Skorpioni 23.10.-21.11. 

Jokin mukava asia nostaa sinut uudelle 
tasolle. Luovuutesi on taas valloillaan eikä 
mikään voi pysäyttää sinua. Olet vahva ja 
voimakas etenkin tammikuussa. Sinun ei 
juuri nyt tarvitse tehdä mitään erityistä, kun-
han muistat, että sinussa on potentiaalia.

Jousimies 22.11.-21.12. 

Kohtaat yllätyksen, joka on todella mieluisa. 
Olet ehkä tuntenut itsesi väsyneeksi. Lop-
puvuosi on rauhoittumisen aikaa ja voit le-
vollisesti hyväksyä asiat. Hyvä energia vir-
taa ympärilläsi ja auttaa sinua jatkamaan.

Kauris 22.12.-19.1. 

Kulunut vuosi on vaikuttanut epätasaisel-
ta. Kauris on vuodenvaihteessa valmis 
lähtemään lentoon, vaikka siivet eivät 
vielä muille näkyisikään. Asiat loksah-
televat paikoilleen ja pian huomaat ole-
vasi oikeassa paikassa oikeaan aikaan. 

Kuva: Maija Luukko
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NÄHDÄÄN TAAS ENSI 
VUONNA!
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