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Hyvästi...
Toimin Sähkösanomat-lehden pää-
toimittajana ensimmäisen kerran 
vuonna 2020. Syvä kaipuu journa-
lististen intohimojen toteuttamiseen 
sai minut palaamaan pestiin kaudelle 
2022. Tänä syksynä tasapainottelu 
opintojen, töiden, päätoimittamisen, 
kissanpennun ja lähestyvän kolmen-
kympin kriisin kanssa on ajanut minut 
kuitenkin tilanteeseen, jossa aion jät-
täytyä pois kiltatoiminnasta. Kiitos 
näistä vuosista. HYVÄSTI.

Tässä maailmanajassa on mukavaa 
välillä lukea ihan paperista lehteä. 
Toivottavasti Sähkösanomia jakse-

taan painaa vielä vuosia tämänkin 
jälkeen. Tässä lehdessä pääsemme 
sukeltamaan syvälle tutkivan jour-
nalismin maailmaan. Skillan hieman 
vanhempi väki kävi testaamassa kil-
lan kahvilaadut, ja ns. nuorempi jaos-
to kirjoitti seikkailuistaan Vaasassa. 
Lisäksi fuksit kertoivat syksyn kuulu-
misistaan! Suosittelen lukemaan.

Mukavaa loppuvuotta kaikille!
 
Talvisin terveisin,
 
Aukku
Sähkösanomien päätoimittaja 2022
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Morjesta arvon sähkökansa!

On vuoden viimeisen puheenjoh-
tajan palstan vuoro, huhhuh mikä 
vuosi meillä onkaan takana. Moni 
saattaa muistaa, kun remontoitu 
kiltahuone vihdoin päästiin avaa-
maan vuoden alussa. Nyt myös kil-
tahuoneen seinää koristaa vanhan 
”räppilogon” sijaan aito ja oikea 
Skillan logo hienoin valoin varus-
tettuna. 

Kulunut vuosi on ollut tapahtu-
marikas ja toimelias. Tästä käy kiit-
täminen niin muuta hallitusta ja 
toimareita, kuin myös teitä jäse-
niä. On ollut hienoa nähdä opis-
kelijakulttuurimme palautumista 
uuteen loistoonsa koronan jäljil-
tä. Vaikka tämäkin vuosi onkin ol-
lut huikea, niin odotan myös ensi 
vuotta innolla. Uusi hallitus on jo 
muodostettu ja toimarihaku on 
tätä kirjoittaessa jo loppusuoralla. 
Toivottavasti saadaan paljon uusia 
tekijöitä ensi vuonnakin Skillalle 
hommiin!

Edellisessä palstassa mainituil-
ta Lapin tuntureilta tuli palattua, 
mutta kaipuu takaisin tietysti jäi. 
Tällä hetkellä suunnittelenkin pa-
luuta Lappiin joululoman aikana. 

Tästä muistuttaakin tämän jutun 
kuva. Siksi tahdonkin esittää toi-
veen, että te kaikki jättäisitte kou-
luasiat sikseen joululoman ajaksi 
ja tekisitte jotain, josta todella nau-
titte. Oli se sitten perheen kanssa 
ajan viettämistä tai luonnossa liik-
kumista. Tehkää jotain semmois-
ta, joka todella irrottaa teidät arjen 
pyörityksestä. Olette kaikki sen an-
sainneet. 

Kiittäen kuluneesta vuodesta 

Janne 

Sähkökillan puheenjohtaja 2022

Puheenjohtajan 
palsta
Teksti ja kuva: Janne Nousiainen
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sti
Moi vaan kaikki!

Vikaa kertaa tälle vuodelle TEKin terveisiä multa, ennen kuin on aika päästää uusi 
TEK-kiltayhdyshenkilö puikkoihin. Syksy on ajanut ohi vauhdilla ja on taas aika kääntää 
katseet ensi vuoteen ja erityisesti kesään. Ja kesän myötä tuleviin kesätöihin. Ja niitä 
kesätöitä pitää muuten hakeakin. Onneksi TEK auttaa! 

Monet yritykset ovat jo avanneet kesätyönhaun ja loputkin haut aukeavat alkuvuodes-
ta. Työnhaku helpottuu huomattavasti, kun käytät apunasi TEKin työkirjaa, joita löytyy 
mm. kiltahuoneelta ja TEK Loungesta sekä työkirja on tietysti saatavilla netissä osoit-
teessa tektyokirja.fi. Työkirjasta löydät parhaat vinkit CV:n rakentamiseen ja hakemuk-
sen kirjoittamiseen, olit sitten fuksi tai jo hieman pidemmälle opinnoissa edennyt.

Kun kuntoon hiottu CV ja hakemus tuottaa 
tulosta ja pääset työhaastatteluun, on täl-
löinkin hyvä treenata haastattelua varten 
TEKin vinkkien avulla, jotka löytyvät niin 
ikään työkirjasta. Ja kun se kesäduunipaik-
ka sieltä napsahtaa, kannattaa vielä varmis-
taa et mitä se TEK suositteleekaan palkaksi. 
Lopuksi voi vielä varmistaa TEKin tekemän 
listauksen avulla, että onhan työsopimus 
kunnossa ja jos epäilyttää, voi TEKin jäsenet 
tarkastuttaa työsopparin lakimiehellä.

Rentouttavaa joululomaa kaikille ja tsemp-
piä alkavaan työnhakupuristukseen!

Kaisa

Skillan TEK-kiltayhdyshenkilö 2023

5



Orientaatioviikkoa kohti mennessä sitä huomaa kysyvänsä it-
seltä; Mitäköhän tästä tulee, löytyykö samanhenkisiä tyyppejä? 
Todentotta, kyllähän sieltä löytyi kavereita hyvinkin nopeasti ja 
yhtäkkiä oltiinkin milloin missäkin tapahtumassa aiheuttamas-
sa yleistä hämmennystä. Samalla taistellaan uuden vastuun 
kanssa opintojen kanssa: ”ei tää ollukkaa niin helppoo”.

Sedät ovat jaksaneet heilua, nakkeilla, sekä juhlia ja usein jo kil-
tahuoneellekin uskaltaa kurkistaa. –”Sedät ovat olleet ahkeria”, 
ilmoitti Jere. Sedät myös rakensivat killan taululle syksyn tapah-
tumista Tier Listin, jossa S-Tier: UJLMRS?, HerkkuWiiniFestarit, 
FuksiVala, Super Amazing Fuksi Games/Raves ja FuksiSitsit. Eri-
tyismaininnan saa killan pikkujoulusauna, jossa sedät haastoivat 
akateemisesti kokeneempia Herwantapelissä. Tiukka toinen sija 
saavutettiin…

Haalaritkin jo ovella kolkuttelevat, kunhan kuitenkin vielä ennen 
pukkia. Mainospaikkojenkin myynti aloitettiin heti, kun mah-
dollista, vaikkakin yritysten kanssa vääntämisessä hieman kesti. 
–”Me tullaan kurveihin lujaa ja aggressiivisesti, mutta sieltä pi-
tää päästä pois!”, kannustaa Haalaritiimin puheenjohtaja - Jere 
siteeraten Kummelia. –”Se on hyvä, että tiimi toimii ja saadaan 
palautetta”, ilmoittaa Roope.

Joulukuu ladataan akkuja ja juodaan glögiä. Tammikuussa voi 
vaihtaa glögin isompaan Geehen wapun kiilto silmissä.
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Eräänä syyskuisena iltana eräässä Telegram-ryhmässä pohdittiin ääneen kahvien paremmuutta, ja mikäpä sen
parempi tapa selvittää asia kuin sokkomaistelu. Koska kahvi on joidenkin mielestä vanhemman väen juoma, raatiin
valikoitui lähinnä Skillan vanhempia sohvankuluttajia.

Maistelu toteutettiin siten, että yksi henkilö annosteli kahvit mukeihin numeroilla, jotka toinen henkilö keitti
termareihin kirjainkoodein. Täten kukaan ei tiennyt ennen tarkistusta, missä termarissa oli mitäkin kahvia. Maidon
ja kahvin määrä annosteltiin samaksi joka mukilliseen maidon käyttäjillä, ettei se vaikuttaisi makutulokseen.

Antti "ahvena" Peltotalo

Pienellä määrällä (kaura)maitua
Tylsyyteen, piristymiseen, tavan ja joskus maun vuoksi
Kutos- tai seiskaluokasta alkaen
liikaa, 4-8 kuppia päivässä
Joskus nautin kahvini mustana
Fuksi 2012, kiltahuoneella 2012-2017 jolloin menin töi hin
mutten valmistunu. Silloin tällöin vielä jossain

1.
2.
3.
4.
5.
6.

sielu ja kahvi sävy sävyyn eli pikimustana
ruokin kofeiiniaddiktiota, plussaa jos pysyy
päivän toimintakuntoisena. toivottavaa että
kahvi myös maistuu joltain
yläasteikäisestä alkaen varmaan eli noin 15
vuotta
16 desiä kuulostaa oikealta: aamulla x2, lounaan
jälkeen ja iltapäivällä jos ei tunnu vielä pahalta
Pikakahvi menee mukisematta
Oon entinen Skiltahuonemaskotti kunnes Lari
Leino otti paikkani. Kiitos Skilta ja kiltahuone
2012-2018.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

(kaura)maitoni tilkalla kahvia
hereillä pysymiseen & maun (miu) vuoksi
yläasteesta asti varmaa
pari kuppia päivässä
tykkään pumpkin spice lattesta :D selviän myöskin useamman päivän ilman kahvia tarpeen tullen. en juo koskaan
kahvia krapulassa
skillan adoptoima boomari/manageri, tapahtumavastaava 2019 ja toimihenkilö 2018-2021. yritän vieroittautua
skiltahommista parhaani mukaan

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Miten juot?
Miksi juot? 
Kauan olet juonu?
Paljon juot?
Suurin kahvisalaisuutesi?
Skiltataustasi?

Kysymykset raadille:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Skillan suuri kahvimaistelu

Raati
Tommi "Tommi" Mehtonen

Jere "Jerzu" Lilja

Salla-Mari "salmari" Palokari

sopivasti maitoa tai maidoketta
fyysinen ja sosiaalinen riippuvuus
kauan
noin 7 desiä päivässä
Pikakahvi voi olla ihan ok
Skillan fuksi 2013, jonka jälkeen mukana siellä sun täällä.
Yksi limukoneen huoltajista

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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 K-Menu Saludo
Paulig Juhla

Mokka
Löfbergs
Karisma

Paulig
Reykjavik

Löfbergs
Magnifika

Nordquist
Gran Dia

Paulig
Presidentti

Ruby

Löfbergs
Jubileum

Kuvaus

paahtoasteel-
taan vaaleaa
suodatinkah-

via

suomalaiseen
makuun
kehitetty

runsasaromin
en kahvi

vaaleapaah-
toinen,

pannunjau-
hatus

(lahjoittanut
Hiukkanen ry)

erittäin syvä
maku ja

intensiivinen
aromi

Runsas ja
toffeinen

keskitumma
kahvisekoitus

tasapainoinen
kahvi, jossa

voi aistia
miellyttäviä

kaakaon
sävyjä

Runsas &
Hedelmäinen

Kypsien
punaisten
marjojen

intensiivisiä
vivahteita

sekä pyöreää
ja makean
lempeää

hapokkuutta.

kevyesti
tummaksi
paahdettu

kahvi, jossa
voi aistia
kukkaisia
sävyjä ja
pyöreää

makeutta.

Hinta 2,89€ 5,55€ 6,49€ 5,99€ 7,45€ 5,99€ 6,50€ 4,95€ 6,39€

Paahtoaste 1/5 1/5 1/5 4/5 3/5 3/5 3,5/5 3/5 3/5

Tommi

5/10. Tuoksu
ei vastaa

makua, Vähän
suklainen
jälkimaku

3/10.
Lämmitettyä

vettä, Ei
paskin, mutta
ei hyväkään

2/10. Kuin
teetä joisi,

Palanut

4/10. Tuoksuu
kahvilta, Aivan

liian tumma

2,5/10. Tosi
vettä

7/10. Maistuu
kahvilta, Ei
ihmeellistä,
perushyvää

8,5/10.
Niinkuin

edellinen,
mutta parempi

4,5/10. Ei
paha, ei

harmita, Ei
loukkaa
ketään

5/10. Ei aivan
liian tummaa,
mutta ei vaan

maistu
hyvältä.

ahvena

4/10. hassu
tuoksu,

erikoinen
sivumaku, en
tykkää mut
töissä kai

menis

2/10. Erikoinen
haju, ei vaan

lähde

1/10. Mauton,
Vaikuttaa
halvalta.
Paskalta
maistuu

4/10. Maistuu
kahvilta, Ikävä

sivumaku

3/10. värjättyä
vettä. menikö
keitto putkeen

7,5/10. Ehtaa
tavaraa,
kutsuisin

kahviksi, en
tiiä

uskaltaisko
löffeksi väittä

8,5/10. No nyt
on hyvää

5/10. Ei tää
paskaa oo; En

kaataisi
viemäriin

ainakaan ja
töissä menis

6/10. tumma,
neutraali,

kahvia (hyvää)

Jere

5/10. maku ei
korreloi

hedelmäisen
tuoksun
kanssa

3,5/10. Paha
haju,

yllättävän
mauton

2/10. Aika
mitäänsanoma

ton, Maistuu
työpaikalta

2/10. Aika
tymäkkä

1/10. lähes
vettä eli

erittäin laiha

5/10. vähän
liian tumma

omaan
makuun, noin
muuten aika
perus kahvi

8/10. pehmeä,
kahvien toyota

4/10. ihan ok
low tier kahvi

3/10. Lievä
palaneen

maku, en joisi
jos

tarjottaisiin

salmari

6/10. ihan jees,
mutta onko

keitin likainen
tai paskana

3,5/10. Mikä
tää haju on?

2 /10. Todella
huono

2/10. Liian
tumma, Tää on

just sitä
paskaa

2/10. Ei maistu
MILTÄÄN,
vesi/10

4,5/10. En joisi,
en niin paljoa
kaipaa kahvia
että joisin näin
basic shit tier

kahvia

8/10. Hyvä
peruskahvi,
tumma ja
pehmeä.
Löffä?, Ei

kitkeryyttä

4/10. Ei
erityisen

pahaa

0/10. Liian
tumma ja
palanut

Keskiarvo 5,25/10 3/10 1,75/10 3/10 2,125/10 6/10 8,25/10 4,375/10 3,5/10

Tulokset

Testi tarjosi raadille yllätyksiä, kun aina oma vakiokahvi ei ollutkaan se parhaiten suuhun sopiva kahvi. Osa raadin jäsenistä piti
korkeamman paahtoasteen kahveja juotavina, kun taas loput eivät niistä nauttineet. Voittajaksi selvisi Nordquistin Gran Dia kahvi,
mikä tuntui löytäneen makukartalta paikan, jossa se ilahdutti kaikkia maistelijoita. Testin suurin yllättäjä oli K-Menu kahvi, joka ei
ollut lainkaan huono vaan sijoittui testin kolmanneksi. Kyseisen kahvin makumaailma kuitenkin hämmensi arvostelijoita.
“Suomalaiseen makuun” tehtyjen erittäin vaaleapaahtoisten kahvien surkeus ei yllättänyt raatia.



Vujuilla Vaasassa

Miten käy, kun Tampereen omat pojat lähtevät käymään 
Vaasassa edustuskeikalla? Noh tämän jutun luettuasi saa-

tat tietää vastauksen edellä esitettyyn kysymykseen.

Teksti: Janne Nousiainen ja Lauri Lehtonen, Kuva: Tutti ry
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Ensikokemus kaupungista

Ensikosketus Vaasaan kaupunkina tuli, kun 
astuimme ulos junasta Vaasan rautatiease-
malla. Ensimmäisenä havaitsimme, että Vaa-
sassa, merenrantakaupungissa oli enemmän 
lunta kuin Tampereella. Tämäkö harmitti ai-
nakin toista meistä, joka oli lähtenyt liikkeel-
le reikäisillä Vansseilla. Alkujärkytyksestä 
toivuttuamme suuntasimmekin muutaman 
mutkan kautta Hotellille. Hotellivirkailija ta-
jusi tiskillä, että olimme teekkareita ja olikin 
heti hilpeällä päällä. Käytiin muun muassa 
läpi moneltako aamupala on, jos tulisimme 
sinne suoraan samoilla silmillä. Vaasa oli 
siis heti alkuun ihastuttanut, että järkyttänyt. 
Eikä siinä vielä kaikki. 

Pääjuhla

Pääjuhlapaikalle saavuttuamme yllätyimme 
siitä, että olimme saapuneet paikalliseen an-
niskeluravintolaan, josta sai myös kookkaam-
pia tuoppeja, joita yhteismielin kävimme heti 
hakemassa yhdet. Sen jälkeen siirryimme 
juhlatilaan, jossa iloisena yllätyksenä olim-
me Oulun, ja Lappeenrannan edustajien 
välissä, ja saattoihan sen arvata jo istuessa 
alas mitä siitä tulisi. Tunnelma juhlissa oli 
huippuluokkaa, ja laulu raikasi salissa kor-
via hivellen. Ruoka oli hyvää, ja saipa mei-
dän pöytämme santsilautasetkin kun toinen 
Tampereen pojista kävi pyytämässä keittiöltä 
ranuja, mutta sai sen sijaan ylimääräisiä pää-
ruoka-annoksia. 

Myöskään pääjuhlan jatkoilta ei menoa puut-
tunut, kun paikallinen cover bändi viihdytti 
juhlakansaa yön pikkutunneille asti. Jatko-
jen jälkeen suuntasimme Vaasan keskustaan 
nauttimaan sitä itseään, tillimakaroonia.

Sillis

Ihmettelimme matkalla Vaasaan silliksen 
juomatilannetta, jossa mainittiin, että siel-
lä ei ole virvokemyyntiä, joten OPM. Pian 

saavuttuamme sillispaikalle saimme kuiten-
kin iloisia uutisia, silliksellä oli avoin baari, 
slushee-kone ja kaikki muu mitä ihminen voi 
onneen tarvita! ja kyllähän sitä Jaloviinaa 
tuli nautittuakin, ja testattua mitä eksoottisia 
ämpärimiksejä (kokeilkaa joskus kirpeä ome-
na slushee + n shottia jallua + lonkero, ette 
pety). Tässä kohtaa erkaannuimme, toinen 
lähti saunaan ja paljuun nauttimaan paikal-
lisesta saunakulttuurista, ja hänen haalarin-
sa lähtivät omalle seikkailulleen Oululaisten 
kanssa, toisesta ei tämän kappaleen kirjoit-
tajalla ole enempää tietoa, mutta ilmeisesti 
kokemus oli positiivinen, sillä kun Tuttilaiset 
ehdottivat Vaasaan toiseksi yöksi jäämistä, ei 
asiasta kauaa tarvinnut keskustella.

Silliksen jatkot ja Vaasan yöelämä-re-
view

Silliksen jatkoina päädyimme muutaman 
mutkan kautta Tutti ry:n tulevan vuoden 
puheenjohtajan kimppakämppään viettä-
mään iltaa. Kaikesta vieraanvaraisuudesta 
huolimatta näytimme kuitenkin kaapin pai-
kan leikkimielisessä bp-turnauksessa. Tämän 
jälkeen suuntasimmekin ”Fonaan”, Vaasan 
yöelämän helmeen. Kävi ilmi, että tuttilaiset 
olivat varsin hyvissä väleissä Fonan omista-
jan kanssa, kun paikallisilta löytyi monen-
värisiä kanta-asiakaskortteja, joita vilautta-
malla tiskiltä sai virvoketta varsin huokeaan 
hintaan. Kuten edellinenkin ilta, myös tämä 
ilta päättyi siihen, että menimme paikalliseen 
ravintolaan nauttimaan tillimakaroonia.

Yhteenveto

Vaasa kohteli Tampereen poikia varsin 
hyvin, suosittelen kaikkia kokeilemaan 
edes kerran Vaasaan opiskelijaelämää, 
ja toivottavasti myös paikalliset innostu-
vat vierailulle Tampereen suuntaan, jot-
ta Sähkökilta voi osoittaa vieraanva-
raisuuttaan myös Tutti ry:n suuntaan.  

#TILLIMAKAROONILAATIKKO



Tekstiviestipalsta

Kun koulun ruokalat ei toimi, 
niin voi mennä Zarilloon. Voi 
myös ostaa killan kaapista 
ikijääpizzaa tai thaijääkuu-
tioita varsinkin kiireessä.

Pikku tupsufuksi

Harmittaa kun ei ole ilta-
ruokaa =/

Nälkäinen

Ennen oli kaikki paremmin, 
ehti lojumaan skiltahuoneel-
la. Nyt vain pitää tehdä töitä 
ja maksaa asuntolainaa. :(

Piilotin Skiltaan pullon jal-
lua ja pullon muumilimsaa. 
Gl&hf 
 
Ps. hyvää joulua

Kuka keksi rakkauden, kysyi 
Kaija K. Mutta minä kysyn: 
kuka keksi kiltahuoneen 
valo-logo-kyltin?! Tosi hieno; 
bravo. Hyvää työtä, nuoruutta 
& luovuutta.

Setä

SaniaisetOnSiistejäKasveja

Kaijako?Tänään aamulla ei ollut 
jonnekaapissa megistä!! PA-
HOITIN MIELENI!!!!! Miksei 
hallitus tee mitään???

Sähkösanomien 
päätoimittaja

Väsynyt kansalainen

Salainen ihailija

Hyvää vuotta 2023 
kaikille!!!

Toivottelija

Lukijoilta:
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5555SÄHKÖKILTA
4.-5.2.2023

Lauantai 4.2.
17:30 Pääjuhla, Sokos

Hotel Torni
23:30 Jatkot, paikka x

 
Sunnuntai 5.2.

11:15 Silliaamiainen,
paikka y

Opiskelijat 90 euroa
 Muut 120 euroa

 
Vuosijuhlalippu sisältää

pääjuhlan, jatkot ja
silliaamiaisen.

 
Sillikselle tulee lippuja

erikseen myyntiin
myöhemmin!

Facebook-tapahtumasta 
 löytyy lisäinfoa
vuosijuhlista ja

sillislipunmyynnistä


