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Sanotaan se taas kerran, tervetuloa uudet fuksit Tampereen Yliopistoon! Olette uuden 
ja ihmeellisen äärellä, mutta pelkoon ei ole aihetta. Edessänne on varmasti ikimuistoisin 
lukuvuotenne koskaan. Muistakaa nauttia!

Yleensä kirjoitan vitsikkäästi ja huumoripitoisesti, mutta tähän en saanut juuriakaan 
vitsiä väännettyä. Ajattelin vain, jos tämä auttaa yhtäkin fuksia se on tärkeämpää kuin 
hiljaiset hymähdykset puujalkavitseistä.

Palataan syksyyn 2018, kun suomalaisen perunanviljelyn siiklistä, eli Lopelta, tallustin 
ensimmäistä kertaa TTY:lle sähkötekniikan opiskelijana. Olin innoissani, mutta myös jän-
nitin paljon. En jännittänyt saanko kavereita, vaan sitä, että pärjäänkö täällä varmasti. 
Olenko tarpeeksi fiksu? Tunne ei helpottanut ensimmäisten kuukausien aikana, ei edes 
kolmeen ensimmäiseen periodiin. Olin hyvin epävarma omasta älykkyydestäni. Vasta 
neljännen periodin jälkeen, kun ensimmäinen lukuvuosi oli takana, ymmärsin, että kyllä 
minä pärjään täällä.

Miksi jännitin juuri sitä? Pääsin opiskelemaan varasijoilta pelkän pääsykokeen pisteillä 
ja iso vaikutus oli sillä, että ystäväni ovat liian viisaita. Onnistuin löytämään ystäväpii-
riini ne ihmiset, jotka tiesivät jo valmiiksi melkein kaikesta kaiken ja heidän kanssaan 
oli samaan aikaan hyvin mukavaa ja ahdistavaa tehdä tehtäviä yhdessä. Hyvin harvoin 
tehtävää ratkoessa pystyin kantamaan korteni kekoon. Ajattelin suuressa epävarmassa 
päässäni, että olen taakka ja etten kuulu tänne.
 
Miten sitten pääsin siitä tunteesta eroon? Mikä oli se tekijä, että ymmärsin lopulta 
pärjääväni täällä? Ensimmäisenä, niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, sisäistin 
sen, että tänne on tultu oppimaan. Miksi olisin täällä, jos tietäisin kaiken jo? Sitten kun 
tajusin tämän, opin pyytämään rohkeammin ystäviltäni apua. Jos ystäväni on minua 
viisaampi, hän on tosi ystävä, jos jakaa tietonsa kanssani ja auttaa minua oppimaan.
 
Muistakaa fuksit, jos teille tulee olo, että ette pärjää täällä, niin kyllä te pärjäätte. Apua 
saa pyytämällä.

Numeron 2/2021 lyriikat tarjoaa
Metallican kappale Nothing Else
Matters.

Never opened myself this way
Life is ours, we live it our way
All these words, I don’t just say
And nothing else matters

Trust I seek and I find in you
Every day for us something new
Open mind for a different view
And nothing else matters

Pääkirjoitus

Kuva: Janne Kurula



Hei fuksit!

Tätä lukiessanne olette todennäköisesti kuulleet jo monet kerrat onnittelut opiskelupai-
kasta sekä tervetulotoivotukset Hervantaan. Onnittelut vielä siis täältäkin ja hienoa, että 
olette päätyneet opiskelemaan tekniikan alaa!

Sähkötekniikan opiskelijoina kotikiltanne eli ainejärjestönne on Sähkökilta, tuttaval-
lisemmin Skilta. Skiltalaisen tunnistaa jo kaukaa sähkönsinisistä haalareista ja hyvästä 
fiiliksestä. Fuksivastaavamme ja tuutorimme pitävät teistä huolen läpi vuoden, aina 
orientaatioviikosta teekkarikasteeseen saakka. Vuoden aikana pääsette kokemaan
toinen toistaan hauskempia tapahtumia ja koko opiskelijayhteisömme haluaa mah-
dollistaa teille ikimuistoisen fuksivuoden.

Yliopistollamme toimii kymmenittäin erilaisia harrastejärjestöjä, joiden keskuudesta 
löytyy varmasti mieluisaa tekemistä ja samanhenkistä porukkaa. Opiskeluvuosinanne 
kannattaakin heittäytyä ennakkoluulottomasti mukaan kiltojen ja kerhojen toimintaan 
ja tapahtumiin.

Monilla järjestöillä on myös oma tilansa 
yliopistolla ja niin on Skillallakin. Rakasta 
hengailu- ja opiskelupaikkaamme säh-
kötalon alakerrassa remontoidaan parhail-
laan ja piakkoin pääsettekin tutustumaan 
uudistuneeseen kiltahuoneeseemme!
Kiltahuoneella tehdään paljon muutakin 
kuin opiskellaan, esimerkiksi pelaillaan 
erilaisia pelejä, keskustellaan maailman 
menosta kahvin äärellä ja nautitaan 
hyvästä seurasta.

Muistakaa nauttia fuksivuodesta ja kerät-
kää siinä ohessa vaikka muutama noppa-
kin! Ja hei te kaikki vanhemmat tieteen-
harjoittajat, kivaa kun ootte messissä 
edelleen!

Terkuin,
Kaisa Vornanen
Sähkökillan puheenjohtaja 2021

Kuva: Olli Tammenlarva



Hellurei ja hellät tunteet!

Suuret onnittelut opiskelupaikasta teille 
kaikille ja tervetuloa nauttimaan opiskeluis-
ta Suomen parhaimpaan kaupunkiin. Täällä 
löytyy ohjelmaa ja toimintaa jokaiselle. 
Opiskeluaika on ajallisesti pieni osa, mutta 
kokemusten kautta suuri osa elämää, joten 
siitä kannattaa ottaa kaikki ilo irti. 

Mutta asiaan…

T E K, kolme kirjainta, jotka eivät uudelle 
opiskelijalle kerro välttämättä vielä mitään. 
Huhupuheet ilmaisesta kahvista, alennuk-
sista tai jopa virtuaalilakimiehistä ovat saat-
taneet kulkeutua jo kuitenkin eteenpäin. 
Mikä siis TEK on?

TEK eli Tekniikan Akateemiset on ammat-
tijärjestö, joka valvoo diplomi-insinöörien, 
arkkitehtien ja näiden alojen opiskelijoiden 
(eli myös meidän) etua, sekä tarjoaa laajoja 
palveluita ILMAISISTA lakimiehistä aina 
vakuutusetuihin ja CV-klinikoihin.

TEK ei kuitenkaan ole vanhanaikainen 
ja kankea ammattijärjestö, vaan se py-
syttelee ajan hermolla ja huolehtii myös 
tekniikan opiskelijoiden edusta. TEK 
onkin mahdollistanut monta tapahtu-
maa ja tempausta sponsoroinnillaan. 
Lisäksi TEKin Työkirja eli aina keväisin 
julkaistava työnhakuopas on monen 
opiskelijan pelastus työnhakua tiirailles-
sa ja TEKin lakimiehet auttavat monissa 
eri työelämän solmukohdissa. TEKillä on 
myös oma tila koululla, joka tunnetaan 
nimellä TEK Lounge, jossa voi vaikkapa 
rankan koulupäivän aikana istahtaa het-
keksi alas ja nauttia kupposen kuumaa 
ilmaista kahvia.

Mikä parasta, meille opiskelijoille TEKin 
jäsenyys ei maksa penniäkään! Kyllä, luit 
aivan oikein, jäsenyys on opiskelijoille 
ilmainen, mutta erilaisia jäsenetuja ja 
-palveluita saa vastineeksi vaikka kuinka 
paljon. Helpoiten liittyminen tapahtuu 
osoitteessa tek.fi/liityopiskelija. Jäseneksi 
on myös helppo liittyä orientaatioviikolla 
järjestettävän TEK-infon yhteydessä.

Lisää tietoa TEKistä löytyy osoitteessa www.tek.fi tai kysymällä allekirjoittaneelta.

Nähdään syksyllä! 
Kesäisin terveisin, 
Sähkökillan TEK-yhdyskenkilö Kalle Luotola
Telegram @MariWalls



Mitä kuuluu?
Oikein hyvää! Valmistumisesta pari vuotta tullut kuluneeksi ja siinä ajassa ehtinyt mennä nai-
misiin, ostaa asunnon Helsingistä ja saada lapsen. Tuntuu siltä, että elämässä on päässyt hyvin 
eteenpäin.

Mitä teette työksenne?
Olen töissä yrityksessä nimeltä Netlight Consulting, joka tekee pääosin IT-konsultointia. Itse 
olen konsultti ja työtehtäväni pyörii pitkälti ohjelmoinnin parissa. Olen myös niittänyt yrityk-
sessämme mainetta hyvänä tapahtumajärjestäjänä, josta saa kiittää Skiltaa ja pitkää uraani 
siellä.

Miksi aikanaan TTY ja nimenomaan sähkötekniikan opinnot?
Olen alunperin Vantaalta ja Otaniemi tuntui “liian helpolta” valinnalta. Halusin saada vähän 
kokemusta Kehä 3:sen ulkopuolisesta elämästä. Sähkötekniikkaa hain alunperin opiskelemaan, 
koska minusta fysiikassa hauskimmat tehtävät olivat sähköfysiikkaa, ja sen lisäksi minua kiin-
nosti elektroniikka ja eritoten tietokoneet. Todettakoon tässä, että vaihdoin opinnot lopulta 
tietotekniikalle, mutta pysyin loppuun asti rakkaassa killassamme.

1. Skilta50 menee helposti ykköseksi. Oli hieno 
nähdä miten tapahtumaan varauduttiin monia 
vuosia etukäteen ja kuinka se kaikki työ tuotti he-
delmää. Juhlissa pääsi näkemään läpileikkauksen 
Skillan historiaan, perinteisiin ja kulttuuriin.

2. Wheelybois-kuvaukset TTY:n takaparkissa. 
Käytiin kuvaamassa jokseenkin hetken mieli-
johteesta musiikkivideo skiltalaisten ystävien 
kanssa, josta tuli omassa päässäni vähintäänkin 
kulttiklassikko. Kannattaa käydä tsekkaamassa 
mun YouTube-kanavalta.

3. Se kun hommasin 500 Koffin Crispiä sponssina jaettavaksi fuksiviikolle Telegram-ryhmä Dänk 
Memesin innoittamana. Tämä on kohtalaisen pitkä tarina, mutta lyhyesti: Tehtiin 500 hengen 
keskusteluryhmässä Koffin Crispistä sen verran iso meemi, että jengi kirjaimellisesti säntäili 
lähi-Saleen ostamaan hyllylämmintä Crispiä vain juodakseen sen yhdellä kulauksella. Homma 
huipentui siihen, että sain diilattua 500 tölkkiä etunurtsille.

Kuva: Juha-Matti Hakojärvi

Haastattelussa Atte Lamminsalo

Parhaat tapahtumat
opiskelumuistot (top-3)

Tänä vuonna päätoimittaja teki päässään päätöksen, että jokaiseen Sähkösanomien numeroon 
haastatellaan alumnia. Tällä kertaa haastatteluun päätyi Atte Lamminsalo, joka on monien van-
hempien opiskelijoiden tuntema vanha Skilta-aktiivi.



Tehtävänne Skillan hallituksessa ja toimaristossa?
Sähköpaimen 2015-2016
Isäntä 2016
Puheenjohtaja 2017
Sähkösanomien päätoimittaja 2018

Voitteko suositella hallitukseen/toimaristoon 
hakemista opiskelijalle, joka ei ole varma haluaako 
hakea?
Tottakai! Pestejä löytyy monenlaisia ja monen-
laisella sitoutumistasolla. Olemalla mukana pääsee 
oppimaan taitoja joita voi hyödyntää työelämässä. 
Sitä kautta pääsee myös tapaamaan ihmisiä paljon 
paremmin oman vuosikurssin ulkopuolelta, jol-
loin oman verkoston koko räjähtää heti sfääreihin. 
Varoituksen sanana, useimmiten pestit ovat sen 
verta hauskoja että niitä kerää lopulta koko sarjan.

Fuksivastaavat kysyvät!

Jos saisit antaa uudelle fuksille vain ja ainoastaan yhden vinkin, mikä se olisi?
Tule sellaisena kuin olet. Mikään ei ole tärkeämpää kuin se, että saadaan monenlaisia ihmisiä 
osallistumaan tapahtumiin. Itse esimerkiksi lopetin alkoholin käytön opiskellessani ja järjestin 
teekkariwapun selvinpäin. Meidän ei tarvitse vahvistaa mitään tiettyä teekkarin
identiteettimuottia, joten kantakaa omia arvojanne ylpeydellä.

Mikä oli mieleenpainuvin yksittäinen tapahtuma omalta fuksivuodeltasi?
Eka viikko painui todella hyvin mieleen, mutta jos yksittäinen asia pitää sanoa niin se olisi kyllä 
Skillan fuksivala. Siinä oli tarpeeksi mystiikkaa nuorelle aikuiselle.

Lisäksi vielä terveiset uusille fukseille

Nauttikaa fuksivuodesta täysillä, niitä on 
kuitenkin vain yksi. Tehkää asioita jotka kiin-
nostaa teitä ja muistakaa mennä ulos muka-
vuusalueiltanne, koska sieltä usein voi löytyä 
mitä mielenkiintoisimpia asioita. Skilta on 
teille nyt koti ja kotiin saa aina palata, opiskeli 
sitten sähkötekniikkaa loppuun asti vai ei.

JÄNIS
KEVE

NNYS
!

Jänikset eivät liity mitenkään haastatteluun



Moro fuksit! 
 
Vielä kerran, suuret onnittelut opiskelupaikasta Suomen suosituimmassa
yliopistossa! Tätä valintaa ette tule katumaan. Teillä on edessä tulevien
opintojen mitä jännittävin, mielenkiintoisin sekä merkittävin ajanjakso
- nimittäin fuksivuosi.
  
Me, Tommi (fuksikapteeni) ja Sonja (sähköpaimen) olemme teidän omat fuksi-
vastaavat. Pidämme huolen siitä, että fuksivuodesta tulee teille ikimuistoinen 
seikkailu! Yhdessä tuutoreiden kanssa opastamme teidät perille yliopistomaa-
ilman sekä ennen kaikkea teekkarikulttuurin saloihin.

Ensimmäisellä viikolla kannattaa mahdollisuuksien mukaan pitää kalenteri 
tyhjänä muista menoista ja osallistua reippaasti mukaan kaikkeen orientaa-
tioviikon toimintaan. Olemme suunnit elleet teille orientaatioviikon jokaiselle 
arkipäivälle tekemistä. Teidät fuksit jaetaan heti orientaatioviikon alussa
pienempiin tuutorryhmiin ja jokainen ryhmä saa vähintään kaksi ammatti-
taitoista tuutoria. Päivisin osallistutte infoluennoille ja tutustutte kampuk-
seen tuutorryhmänne kanssa. Iltaisin järjestetään vähän rennompia
tapahtumia, missä on helppo tutustua myös muiden tuutorryhmien fukseihin 
sekä tuutoreihin. Opiskelujen alussa saadut kaverisuhteet kantavat pitkälle 
läpi opiskeluajan. Opiskelu on paljon hauskempaa ja helpompaa  kavereiden 
kanssa porukalla ja vallitsevana aikana läheisten ja kavereiden tuki on 
ensiluokkaisen tärkeää myös opiskelun ulkopuolellakin. Tämän vuoksi kannat-
taakin jo alusta asti osallistua kaikkeen ja tutustua avoimin mielin muihin 
fukseihin! 

Hauskanpito ja tapahtumat eivät tietenkään lopu orientaatioviikon jälkeen. 
Meillä on jo suunnitteilla teille kaikkea kivaa syksyn varrelle. Kaikki
yliopiston killat, kerhot ja järjestöt järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri
vuoden. Koronan hellitettyä kovimmille menijöille tapahtumia löytyy varmasti 
joka viikolle.

Pahenevan koronatilanteen myötä orientaatioviikon ohjelmaan ja kaik-
keen muuhun suunniteltuun voi tulla muutoksia vielä viimeisillä hetkillä. 
Seuraamme aktiivisesti aluehallintoviraston, hallituksen ja yliopiston linjauk-
sia kokoontumisrajoituksiin liittyen ja otamme ne huomioon kaikessa teke-
misessämme. Mutta älkööt rakkaat fuksit huoliko. Me kyllä keksimme keinot 
pitää hauskaa turvallisesti ja rajoituksia noudattaen - olemmehan tehneet 
sitä jo oman fuksivuotemme. Toivotaan, että korona selätetään mahdollisim-
man pian ja pääsemme kaikki nauttimaan opiskelijaelämästä täysin rinnoin. 
Nähdään pian! 
 
Terveisin fuksivastaavanne, 
Tommi ja Sonja    
 



Tuutorit esittäytyy
Moro kaikille! Mä oon Lumpon Tommi ja oon 
kotoisin Kajaanista. Mä toimin teidän
fuksikapteenina. Vapaa-ajalla tykkään soitella 
kitaraa, pelailla tietokoneella ja käydä säännöl-
lisen epäsäännöllisesti salilla. Kesäisin suurin osa 
(lue kaikki mahdollinen) vapaa-aika kuluu golfia 
pelatessa. Mun fuksivuosi oli koronasta huolimat-
ta ihan mahtava ja mukavimpana mieleen painui 
Wappu kokonaisuudessaan. Oheisessa kuvas-
sa voittekin nähdä minut viettämässä Wappua. 
Odotan innolla syksyä, pidetään yhdessä hauskaa!

Moi! Oon Sonja, ja toimin sähköpaimenena ens vuoden. 
Kotoisin oon alunperin Raumalta minkä jälkeen oon
asunut vaikka ja missä, mutta Tampere on muuttunut 
tärkeimmäksi kodiksi koska tää on paras. Tervetuloa siis 
tänne! Vapaa-ajalla tykkään nähdä kavereita, urheilla 
joskus, ja kaikenlaiset opiskelijatapahtumat on myös mun 
mieleen. Toivottavasti niitä tullaan näkemään mahdollisimman 
paljon tulevana fuksivuotenanne. Parhaat muistot
fuksivuodelta oli varmaankin herkkuwiinifestarit, saunaillat 
Teekkarisaunalla tai varaslähtö. Tervetuloa Herwoodiin ja 
nauttikaa fuksivuodestanne!

Morjesta! Olen Aleksi ja tuun Hämeenlinnasta, 
jossa oon suurimman osan elämästäni viettänyt. 
Vapaa-ajalla mut voi löytää punttisalilta tai vi-
ettämästä aikaa kavereiden kanssa, mutta näin 
kesäisin kannattaa etsiä mökiltä. Kyykän
pelaaminen on ehdottomasti yksi parhaimmista
muistoista omalta fuksivuodelta. Tervetuloa
viettämään elämänne mahtavinta aikaa! Nähdään 
syksyllä!



Moro! Oon Paavo (TG:ssä @tuplaliha). Porista lähtöi-
sin, sopii siis pyytää oppaaksi mikäli haluaa nähdä 
Porin parhaat ruokamestat (muissa tilanteissa Google 
auttaa ehkä enemmän). Vapaalla mut saattaa bongata 
heittämästä frisbeetä tai Potin terdeltä. Loput va-
paista menee kotona koneen äärellä tai chillaamasta 
Jorman kanssa sohvalla (Jorma on noin vuoden vanha 
kunkkupyton). Fuksivuodelta jäi käteen paljonkin 
kaikkea hauskaa, vappu on ehkä #1. Uusille fukseille 
onnittelut hyvästä valinnasta, skillassa on hyvä olla. 
Isot tsempit opiskeluihin! 

Moro! Meikä on Lari ja toimin yhtenä meidän 
maisterituutoreista. Asun Tampereella ihan tässä 
sähkötalon vieressä, mutta alunperin oon turusta. 
Opiskelun ja sen välttelyn lisäksi tulee pelailtua 
frisbeegolfia ja kyykkää, istuttua Skillassa ja 
käytyä salilla. Mun lempparimuisto fuksivuodelta 
on varmaan wappu ja kaste😋 liitteenä kuva musta
aurajokirannassa niin tunnistatte kun tuun koulul-
la vastaan😋 Kivaa fuksivuotta ja nähdään skillassa
syksyllä, kun remppa on toivottavasti valmiina!

Morjesta! Mä oon Antti ja oon kotoisin Porista. Vapaa-ajalla 
tykkään tehdä musahommia ja käydä erinäisissä
tapahtumissa. Urheiluakin tulee satunnaisesti harrastettua 
punttisalin ja lenkkeilyn muodossa, mutta pääosin 
vapaa-ajan toiminta tuntuu keskittyvän aktiviteetteihin 
joiden lomassa voi juoda kolmosolutta :D. Paras fiilis fuk-
sivuoden tapahtumista on jäänyt ehkä keskiasteen välitut-
kinnon suorittamisesta, joten toimikoon se lempimuistonani 
fuksivuodesta. Onnittelut kaikille sähkön fukseille loistavasta 
opiskelu paikan valinnasta ja toivonkin teille mahtavaa
fuksivuotta. Nähdään syksyllä tuutoroinnin merkeissä!



Moikkaa! Oon Elina ja kotoisin Vaasasta. 
Tykkään vapaa-ajalla lähteä pelailemaan 
kaikenlaista ja etenkin pallopelejä.
Fuksivuosi oli kokonaisuudessa mahtava. 
Onnittelut hyvästä opiskelupaikasta ja 
tervetuloa Hervantaan!

Moikka! Oon Sonja, alunperin oon kotoisin
Raisiosta eli ihan Turun vierestä, mutta käänsin 
takkini ja muutin Tampereelle. Tampereella
asumista mulla on takana nyt kaksi vuotta ja tällä 
hetkellä asustelen Hervannassa. Vapaa-aikani
vietän ulkoilemalla, terassilla, musisoiden tai
katsoen tv-sarjoja. Fuksivuodesta on jäänyt 
mieleen paljon hyviä muistoja, esim. varaslähtö ja 
pienemmässä porukassa pidetyt sitsit. Onnea teille 
uusille fukseille vielä opiskelupaikan johdosta ja 
nähdään varaslähdössä! 

Hei vaan kaikki uudet fuksit!! Olen Elina ja 
alun perin kotoisin Kotkasta, mutta
asustellut viimeiset vuoden vähän siellä ja 
täällä. Lempparijuttuja vapaa-ajalla on
ehdottomasti kaikki ulkoilmaurheilu kuten 
pyöräily sekä talvisin hiihto ja lumilautailu. 
Tervetuloa kaikille opiskelemaan, mennään 
rennolla fiiliksellä ja toivottavasti teille tulee 
unohtumaton fuksivuosi!



   

Moikka! Mä oon Siiri ja oon kotoisin 
Hyvinkäältä. Vapaa-ajalla oon nyt
tykännyt ommella ja tehdä muita erilaisia 
käsitöitä sekä sulkapalloa on tullu myös 
jonkin verran pelattua. Mun mielestä
ehdottomasti parasta omassa
fuksivuodessa oli kaikki mahdolliset
tapahtumat uusien kaverien kanssa. 
Pitäkää tekin hauska fuksivuosi!

Moikka! Meikäläinen on Arttu, toisen vuoden 
skiltalainen Maskusta. Harrastuksiini kuuluu tätä 
nykyä vapaapalokunta sekä kaikenlainen ja
tasoinen urheilu. Fuksivuodesta jäi koronasta
huolimatta paljon hyviä muistoja, ja
mielenpainuvimpana voidaan pitää
orientaatioviikolta Waarallinen tehtävä Herwanta 
-kilpailua, jossa meidän ryhmämme onnistui
rikkomaan Paulan tiskin. Ja vaikka korona
nostaakin taas päätään n:nen aallon myötä, on 
teille fukseille silti luvassa huikea vuosi.

Moro! Mä olen Ville-Petteri 22 v. ja olen ko-
toisin Kangasalta eli Tampereen naapurikun-
nasta. Vapaa-ajalla tykkään urheilla ja kokeil-
la erilaisia lajeja, sen ohessa kokkailen myös 
kaikkea maukasta. Fuksivuoden parhaat mu-
istot ovat Keskiasteen välitutkinto, Wappu ja 
hyvä tutorryhmä ja s en kautta saadut uudet 
loistavat kaverit. Syksyllä näkyillään toivot-
tavasti livenä kampuksella!



   

Moikka! Oon Eelis ja oon kotosin Espoosta. 
Mä oon 20-vuotias ja harrastelen kitaran 
soittoa, mutta omaa aikaa tulee helpo-
sti käytettyä myös videopelien parissa. 
Fuksivuonna parhaat tapahtumat on mun 
mielestä ollu teekkarisaunalla, joten niihin 
jos johonki kannattaa tulla mukaan. Ter-
vetuloa skiltaan ja ottakaa fuksivuodesta 
kaikki irti!

Moi mä oon Eemeli ja mä tuun tuolta Kuopi-
jon suunnilta. Vapaa-ajalla tykkään käydä 
ulkoilee ja välillä myös nukkua. Fuksivuonna 
parasta oli varmasti uusien ihmisten tapaminen 
ja tapahtumista ehkä ”herkku”wiinifestarit. 
On muuten vieläkin sitä viiniä kaapin perällä. 
Uusille fukseille toivotan lämpimästi
tervetuloa ja onnittelut hyvästä valinnasta 
opintojen suhteen!

Moikka! Oon Sofia, alunperin Järvenpäästä
kotosin. Viimisen vuoden aikana mut on voinu 
löytää muun muassa lumilautailemasta ja välillä 
salilta, mutta ennen kaikkea Kärkikujan jat-
koilta ja opiskelijatapahtumista. Fuksivuodelta on 
jääny mieleen esimerkiks oman viinin teko ja oon 
päässy tutustuu ihan huipputyyppeihin! Lähtekää 
rohkeesti vaa mukaan kaikkee ja tulkaa ihmeessä 
kysäsee jos tulee jotai mielee. Tervetuloo
Herwantaan, tehää ens vuodest upee!



   

Moikka! Meikäläinen on Juhani Koivis-
to ja oon kotoisin Hämeenkyröstä elikkä 
aikas läheltä Tamperetta. Kesäisin tyk-
kään ulkoilla sekä uida paljon ja talvi-
sin lempiharrastuksiini kuuluu laskette-
lu. Fuksivuonna ehdottomasti parasta oli 
fuksisauna sekä uusiin opiskelukavereihin 
tutustuminen. Pidetään yhdessä mahtava 
fuksivuosi teille!

Moro! Mun nimi on Dan ja oon alun perin 
Hyvinkäältä kotoisin. Ikää on 22 vuotta.
Vapaa-ajalla mut voi todennäkösesti nähdä
eri tapahtumissa. Tykkään kans eri
urheilulajeista ku sille päälle satun. Hatarat 
lempimuistot omalta fuksivuodelta olis varmaan 
tuolta Keskiasteen välitutkinnolta. Syksyllä 
nähään!

Hellurei, mä oon Okku, 21 vee entinen espoolainen, 
mutta nykyään ylpeä Mikontalon asukki! Vapaa-ai-
ka kuluu pääasiassa kavereiden kanssa, erilaisissa 
tapahtumissa tai ihan vaan kotona. Joskus myös 
opiskellessa. Fuksivuoden tapahtumista parhaiten 
mieleen on jäänyt tietenkin Wappu, mutta myös 
Herkkuwiinifestarit, joten kehitelkääpä jotain 
aivan uskomatonta, nii mä tuun maistelemaan
teijän tuotoksia! Syksyllä nähään!



   

Moikka! Oon Sophie ja oon kotosin 
pk-seudulta (lue Vantaalta). Vapaa-aika 
kuluu fifty-sixty opiskellen ja opiskelua 
juhlistaen. Fuksivuoden paras muisto tai-
taa olla Wappu ja ootankin innolla, että 
pääsen mukaan ens vuonna teidänkin
juhlintaan. Nähdään syksyllä Herwoodissa!!

Morooo! Mä oon Roope 22v Lohjan Virkkalasta kotoi-
sin oleva nykyinen Kalevalainen. Vaikka en Hervannassa 
enää asu niin mut löytää usein kampukselta pyörimässä 
kahvi kädessä tai sitten Hervannan yöelämästä kalja 
kädessä. Kahvin ja kaljan lisäks tykkään viinasta,
käydä salil ja irrotella skillan järjestämässä keskias-
teen välitutkinnossa (ei kannata missaa!!!) . Nähdään 
syksyllä ja voi tulla rohkeasti tutustuu ja juttelee
ihan mistä vaan PAITSI OHJELMOINNISTA!!

Moroo! Oon Aada aka Steffe ja oon Helsingistä 
kotosin! Vapaa-ajalla vietän paljon aikaa kav-
ereiden ja perheen kanssa. Lisäks yritän opiskella 
ja yritän myös käydä salilla :D Fuksivuodelta on 
vaikee löytää lempparitapahtumaa, mutta mieleen 
on jääny ainakin Herkkuwiinifestarit, kaikki sitsit 
ja tietty Wappu! Tapahtumien lisäks on ollu 
kivaa tutustuu moniin uusiin kavereihin. Tsemppiä 
kaikille fuksivuoteen! Mua voi tulla nykäsee
hihasta jos tulee mitään kysyttävää! :)



   

Juukelis puukelis ja tervetuloa sähkölle! Meikäläinen on Leh-
tosen Lauri ja oon teidän tuutorina opastamassa matkallanne 
kohti teekkarin arvonimeä. Maailmaa on tullut kierrettyä, 
mutta jotenkin sitä aina päätyy löytämään itsensä kotiin 
Herwoodin lämpimään syleilyyn. Meikäläisen voi useimmiten 
paikantaa kavereitteni seurasta, milloin missäkin opiskelijat-
apahtumassa, ja rauhallisempaan aikaan myös tietokoneiden 
parissa hääräämässä tai kalastamassa. Opiskelijatapahtumista 
puheenollen oman fuksivuoden huippukohdat olivat ehdot-
tomasti k aiken maailman tapahtumat ja uusien ihmisten 
tapaaminen, etenkin fuksisauna ja omien kanssafuksien 
kanssa järjestetyt illanistujaiset ynnä muut mayhemit jäivät 
mieleen. Heti alusta saakka kannattaa olla avoimin mielin 
mukana!

Moikka! Mä oon Kalle 21v ja oon Espoosta
kotosin. Vapaa-ajalla opiskelijaelämän
ohessa tykkään harrastella erilaisia
urheilulajeja. Lempimuistot fuksivuodelta on 
tapahtumista, joita järjestettiin (esim. Skillan 
tapahtuma Keskiasteen välitutkinto)! Hauskaa 
fuksivuotta kaikille fukseille, syksyllä
nähdään!

Moikku! Oon Kaisa, 21-vuotias ja syntyperäin-
en tamperelainen. Jos Tampereella kaipaa reit-
tiohjeita tai muita vinkkejä niin multa voi kysäistä, 
mutta selkeämmät ohjeet saa todennäkösesti 
vaikka netistä. Vapaa-ajallani tykkään juosta, 
muun muassa bussiin, alkoon tai kaljakauppaan ja 
toisinaan myös ihan ureilun kannalta ympäri
Hervantaa. Muuten aikaa kuluu lähinnä
opiskellessa ja opiskelijatapahtumissa. Hypeonnit-
telut kaikille koulupaikoista ja syksyllä nähdään!



      

Morjesta fukseille ja onnittelut opiskelupaikasta! Mä oon 
Tuukka ja toimin tänä vuonna maisterituutorina. Oon
kotoisin Kangasalta, mutta tamperelaistunut jo lähes
vuosikymmen sitten. Vapaa-aikani kulutan lukemalla, 
harrastamalla musiikkia, reenaamalla etunurtsilla tai 
tietokoneella pelaten. Fuksivuosi kului enemmän zoomissa 
kuin tapahtumissa, mutta parhaiten mieleen painui
keskiasteen välitutkinto, etäkumisitsit ja saunaillat. 
Toivottavasti nähdään tapahtumissa tänä vuonna!
Muistakaa nauttia fuksivuodesta ja lähteä
rohkeasti kaikkeen mukaan!

Morjens sano komeet toisillee! Mä oon Jirka Järvinen 
ja oon tän vuaden tuutori. Alkuni oon täällä Tamper-
eella saanu ja tähän päivää asti oon täällä pysyny. 
Pepsi max addikti ja suklaa enthusiast sekä tot-
takai maxed runessa. Aina ei tarvii jaksaa niinku en 
minäkään ikinä, joten toteemieläimeni on olmi, kantsii 
googlaa nopee. Mut saattaa myös joskus nähä rullalau-
tailemassa toisinaan fermentoin juttuja. Jos ei jaksa 
nii koittakaa vaan jaksaa:)

Moro! Oon Topias 21v ja kotosin Loimaalt, 
muuten suht normaali ukko. Jos tentit 
pystyis tekee suihkus, olisin jo valmistunu. 
Wingsit on hyvii ja siilit söpöi. Tervetuloa!



   

Päivää vaa! Meikä on Akkasen rouvan poika Taneli, 
ryöminyt tuossa vuosi takaperin Tampereelle koti-
kolosta Stadin vasemmasta kainalosta eli Espoosta 
näin selkokielellä. Täällä sitten opiskelen ahkerasti 
päivät tai yöt, riippuen fiiliksestä ja vapaa-ajal-
la hakkaan pelejä ja kavereita. Että teretulemast 
vaa uusille fukseille, odottakaa innolla alkusyksyn 
menoja ja meininkejä, oli parhaat menot koko mun 
fuksivuodessa! Ps. Kuva valehtelee, mulla ei oikeesti 
ole enää hiuksia :)))

Päivää että pätkähti! Minä oon 22 vuotias 
Reetta ja oon kotosin Etelä-Pohjanmaalta, 
sellaselta perähikiältä ku Alajärvi.Vapaa-ajalla 
tykkään kuunnella rikos- ja murhapodcaste-
ja samalla lenkkeilen. Muuta elämää mulla ei 
ookkaa. Lempparia fuksivuodessa oli yleisesti 
pörrääminen muiden fuksipalleroiden kanssa. 
Mahtavaa, että oot päässy sähkölle! Vielä
hetki nii nähään! :)

Moro! Oon Roope ja kotoisin Alavudelta, vaikkakin 
jo kovin tamperelaistunut. Otin maisterituutorin 
hommat diplomityön vastapainoksi, joten
muistetaan kans pitää hauskaa! Mun
lempiharrastus on ehdottomasti järjestötoiminta, 
mihin tuli uppouduttua jo fuksina. Kannattaakin jo 
nyt käydä TREYn sivulta kurkkaamassa mitä
kaikkia erilaisia järjestöjä meiltä täältä löytyy, 
niin otetaan nuo orientaatioviikolla puheeksi!



Haalaritiimi on mystinen organisaatio, joka herää vuoden alussa horroksesta 
hankkimaan satoja haalareita uusille fukseille harjoittamalla myynnin salai-
sia rituaaleja. Porukkaan tarvitaan kymmeniä karismaattisia, tai vähintään 
puhekykyisiä, fuksimyyjiä houkuttelemaan yrityksiä sponsoreiksi, noheva 
yritystiimi vastamaan tylsistä järjestelyistä sekä lisäksi suuri ja mahtava 
haalarit iimin puheenjohtaja tukemaan myyjiä sekä näyttämään tärkeältä. 
Palkintona nopeasta ja rankasta myynnistä on ikiomat haalarit sekä kateel-
liset kanssa opiskelijat, jotka eivät ole myyneet tarpeeksi nopeasti saadakseen 
haalareita ensimmäisten joukossa. Haalarit voi ylpeänä pukea päälle silloin kun 
niiden eteen on itse vuodattanut hikeä tiukoissa myyntineuvotteluissa.

Moikka, täs komeilee ja kirjoittelee Sofia ja Okku!

Oltiin molemmat viime vuonna mukana fuksien biletii-
missä ja nyt saatiin siisti mahollisuus lähtee vetämään 
sitä tänä vuonna. Biletiimi on perinteisesti järkännyt 
mm. Fuksivalan jatkot ja tehny porukalla oman viinin 
syksyllä järkättäville HerkkuWiiniFestareille . Viime 
syksynä reseptiin kuului isosti luumuja, joten katotaan 
mitä tänä vuonna keksitään :D Toivottavasti maholli-
simman moni innostuis lähtemään mukaan, et päästäis 
järkkää yhessä kaikkee kivaa!  

ps. täs me harjottelemas 
bilettämist syksyy varte 

pps. täs kans vähä fiilistelykuvii
Fuksivalan jatkoilta

BILETIIMI

HAALARITIIMI



Koska emme keksineet taaskaan 
takakanteen muuta:

Kiitos että luit :-)

terveisin,

Lähetä palautetta:
sahkosanomat@skilta.fi
     @TTelin

Sonja Toni Kake Tommi


