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Terveppä terve!
Onnea uusille fukseille valinnasta ja tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa!
Olette päässeet sinisimpään joukkoon TTY:lla ja teitä odottaa loistava tulevaisuus, sillä sähköltä valmistuneilla pitäisi ainakin olla hyvät työnäkymät suurten
ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle.
Sitä ennen kuitenkin on teillä fukseilla vielä monta vuotta edessä ihanaa opiskeluaikaa, josta kannattaa ottaa kaikki irti. Sähkökilta, tuttavallisemmin
Skilta, haluaa olla mukana tukemassa teitä opiskeluaikananne niin opiskelussa
kuin vapaa-ajallakin. Skillan tarkoitus on järjestää jäsenilleen niin kurssimateriaaleja kuin myös rentouttavia saunailtoja sähkön sinisissä tunnelmissa. Kaikki
Skillan järjestämät tapahtumat ovat avoinna jäsenille ja myös kiltahuone on
jäsenten käytössä aamusta pitkälle iltapäivään.
Kiltahuoneella voi lueskella tuoreita aikakausilehtiä, pelata korttia tai
vaikka tehdä harkkatehtäviä. Sieltä usein löytää vastauksen hankaliin kysymyksiin joltain vanhemmalta tieteenharjoittajalta. Myös raadin jäsenet viettävät
aikaansa killassa hoitaen myyntipäivystystä, josta saa ostettua muun muassa
prujuja kursseille tai kopioita kopiokortille. Heiltä voi kysäistä muutenkin kaikkea mieleen painuvaa tai huomauttaa jos limu on loppunut automaatista. :)
Itselläsi on myös hyvä mahdollisuus päästä mukaan killan toimintaan, sillä syksyllä valitaan lisää toimihenkilöitä. Isäntä ja emäntä tarvitsevat uudet apulaiset, renkipojan ja piikalikan, sekä prujuvastaava tarvitsee avukseen prujuavun prujujen
kopioimiseen. Hommien kesto on puoli vuotta ja sen jälkeen voi jatkaa vaikka raadin jäsenenä. Raati on Skillan hallitus, joka
päättää killan tapahtumista ja palveluista. Raatilaisten ja toimihenkilöiden esittelyt voit lukea myöhemmin lehdestä.
Toivotan sinut tervetulleeksi siniseen joukkoon ja mukaan kaikenlaiseen toimintaan kanssamme. Kerran sitä vaan
opiskellaan ja ollaan nuoria!
												

-Tiina

ole kunnianhimoinen,
usko itseesi.
Maailma on täynnä perässähiihtäjiä. Älä ole yksi
heistä! Löydä oma intohimosi ja anna sen ohjata
sinua. Niin mekin teimme kun perustimme
Vaconin. Voidaksemme suunnitella, kehittää ja
tarjota AC-käyttöjä kaikkialle maailmaan. Meitä
ajaa eteenpäin intohimo - niin pitäisi sinuakin.
Tästä enemmän osoitteessa vacon.fi

www.vacon.com
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...Vain huomatakseen, että oven takaa paljastui toinen

Polvi sai jäädä, kun Sakari näki Timpan juoksevan talon

Toimituskunta
ovi. Ovessa oli pienen pieni postiluukku - Asiaa
pienempi ai- bileistä				
yläpihalla. Kahden kilotuuman mittaisella loikalla
7Sakari

hyppäsi maahan, juoksi Timpan perään ja huusi: “Avain!
Ossi Alapiha nakin kuin Sakarilla oli kotonaan. Luukkuun oli kirjoitettu nimikirjaimet P.D.E. Sakari rohkaisi mielensä ja raotti
Timppa! Se olet sinä! Ole se avain!” Timppa pysähtyi.
Minna Leivo
Renkipoika&Piikalikka		
8
postiluukkua nähdäkseen mitä se kätki taakseen.
Ei SaTuli hiirenhiljaista. Vain muurahaispesän yksinäinen
kari ehtinyt edes kunnolla vilkaista luukusta, kun hänet
korpisoturi liikkui verkkaiseen tahtiin pitkin kaulaliinaa.
sokaisi psykedeelisien värien kerma. Värien keskeltä
Se tempaisi kaulaliinan puusta, heitti sen ilmaan ja huusi:
Kuvat
Fuksivastaavien
tervehdys
9
“GERONIMO!!!”
Minna Leivo kuului ääni: “Tämä ei ole se mitä etsit.” Sakarin pistelevä
tunne rectumin alueella kävi sietämättömäksi - vessaan
Skilta
piti päästä!
Kaulaliina tippui, ja oravan kohtalo oli sinetöity. 9
Ääni oli
Puuhanurkka					
kuin salama, joka iski lyhtypylvääseen, ja niin oli jälkikin.
josta värit
Sakari avasi silmänsä. Taivaalla tuikkivat tähdet, ja tähTaitto Oven takaa kuului raapiva ääni. Ei sen takaa
palsta		
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olivat tulleet, vaan sen takaa, jonka hän oli Jaakko-petterin
jo kerran audenlento kiiti taivaalla
kuin keltainen karvapallo,
jonka
Ossi Alapiha kaissut - nyt se vain oli kiinni. Sakari hätääntyi. Samassa
Sakari oli pienenä potkaissut naapurin Hessun
hän muisti Timpan. Ehkä Timppa oli vienyt avaimen!
pyörävajan oikeanpuolimmaisesta ikkunasta sisään. Vieressä lojui avain. Avaimen vieressä lojui lukko. Lukon
Kannet “Timppa is the key...”, “Timppa is the key...”, kaikui
hänen päässään, tai niin hän ainakin luuli. Kesken pahimvieressä lojui muurahainen. Muurahaisen kypärään oli
Minna Leivo
pien pidättelyjen Sakari ei ollut huomannut oravaa jalverenpunaisella värillä kirjailtu suuri M-kirjain. Sakari
Kansikuvatyttökojensa
petoemma
juuressa. Orava oli samaa tuoteryhmää kuin
nousi tavallista hitaammin maasta ja peitti avaimen pieedellisetkin
nellä tummentuneella kädellään ja lähti kulkemaan kohti
Takakansikuvatyttö
mimb - viivakoodi vain oli puutteellinen. Orava
kiipesi Sakarin säärtä pitkin ylöspäin, jolloin Sakari hykukkulaa, sillä siellähän tummanmusta Land Rover oli
pähti ilmaan pelonsekaisin tuntein. Olisiko hypyllä tehty
parkeerattuna - ainakin viime tyhjäkäynnillä...
Painopaikkakorkeushypyn maailmanennätys, vai olisiko sen
Canon Oy
tangentiaalinen voima ollut riittävän suuri kumoamaan
Auto seisoi yhä samalla paikalla, johon se oli viikolla 33
ilmestynyt. Samalla viikolla oli ollut Timpan syntymäPainos 200kpl keskeisgalaktisen hypertoniavoiman? Niin tai näin, Sakari oli nyt talon katolla orava tiukasti kiinni polven
päivä. Nyt Sakaria kadutti, ettei hän ollut muistanut on27.6.08
irtaimistossa.
nitella Timppaa hänen syntymättömyyspäivänään. Sakarin lähestyessä autoa sen moottori aloitti äkisti vastenmielisen säkkipillien soiton, ja auton ovi aukeni...
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Edessä sähköinen tulevaisuus
Onnittelut erinomaisesta opiskelualan valinnasta ja menestymisestä kovassa kilpailussa! Teknisten tieteiden
yhteisvalinnan kautta haki keväällä 2008 sähkötekniikan koulutusohjelmaan kaikkiaan 505 henkilöä, joista
noin viidesosa aloittaa opinnot ensi syksynä. Sähkötekniikan koulutusohjelmasta valmistuu vuosittain toiseksi
eniten diplomi-insinöörejä TTY:n koulutusohjelmista ja olemme keskeinen sähkötekniikan diplomi-insinöörien
ja tohtoreiden kouluttaja Suomessa. Sähköltä valmistuneet ovat myös haluttuja työntekijöitä yhteiskunnan eri
sektoreilla eli työllistyvät hyvin kuten diplomi-insinöörit yleensä. Tulevaisuus näyttää myös erittäin sähköiseltä,
sillä sähköteknisten tuotteiden vienti jatkaa voimakasta kasvuaan ja ala kilpailee viennin ykkösasemasta.
Yliopisto-opiskelu koetaan tyypillisesti elämän parhaaksi ajaksi, johon yhdistyy nuoruuden elinvoima ja
aikuisuuden tarjoama vapaus ilman kaikkia iän mukana tulevia velvollisuuksia ja vastuita. Kun tähän lisää
teekkarielämän tarjoamat riennot sekä opiskelun tarjoaman oppimisen ja oivaltamisen, ovat parhaiden vuosien
elementit koossa. Mahdollisuudet ovat moninaiset, joten tartu niihin rohkein mielin.
Sähkötekniikan koulutusohjelma on alan laajuuden ansiosta hyvin monipuolinen tarjoten runsaasti
vaihtoehtoja opintojen suuntaamiseen. Koulutusohjelmassa voit opiskella sähkötekniikan eri alojen
huippuosaajaksi sekä monen sähkötekniikkaan pohjautuvan tekniikan alan taitajaksi. Sähkötekniikan
keskeisiä syventymiskohteita ovat elektroniikka useine suuntautumisvaihtoehtoineen, sähköfysiikka,
sähkönkäyttötekniikka, sähkövoimatekniikka, tehoelektroniikka, lääketieteellinen tekniikka sekä vaihtoehtoiset
sähköenergiateknologiat. Näiden lisäksi voit suunnata opintojasi oman mielenkiintosi mukaan lukuisiin läheisesti
sähkötekniikkaan liittyviin oppiaineisiin, kuten esim. automaatiotekniikkaan, digitaali- ja tietokonetekniikkaan,
mittaustekniikkaan, säätötekniikkaan, teknilliseen matematiikkaan ja tietoliikennetekniikkaan.
Jos et vielä satu olemaan varma omasta tulevaisuuden alastasi, ei sinun kannata ottaa siitä stressiä, ei varsinkaan
kesällä. Nauti kesästä ja tapaamme loppukesästä. TTY:n opinnot on suunniteltu siten, että sinulla on
käytännössä pari vuotta aikaa löytää se oma alasi, ja tällöin sinulla on tulevasta diplomi-insinöörin tutkinnosta
tehtynä jo huomattava osa.
Vaihtoehdoista on käytännössä useimmilla runsauden pulaa. Ensimmäisestä päivästä lähtien teekkarina aina
tutkintojuhlaan saakka tukenasi näissä asioissa ovat myös yliopiston henkilöstö ja vanhemmat teekkarit sekä pian
myös uudet ja kenties vanhat ystävät ensimmäisellä vuosikurssilla.
Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa TTY:llä.
Seppo Valkealahti
Sähkötekniikan koulutusohjelman johtaja
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Raati 2008
Tiina Koivunen, puheenjohtaja
Puheenjohtajamme Tiina on neljännen vuoden teekkari, joka tunnetaan killassa hyvin ystävällisenä ja
osaavana persoonana. Tiinan vastuulla on sähkökillan organisaation johtaminen ja apua tarvitsevien ohjastaminen. Tiinaan kannattaa tutustua vuoden aikana.

Henriikka Rinne, sihteeri
Henriikka, tuttavallisemmin Hennu, on Porista kotoisin aina tyylikäs ja sanavalmis Skillan sihteeri. Tanssihistoriansa ansiosta Hennu taipuu asentoon kuin asentoon ja on eksynyt mukaan Nääspeksin toimintaan. Hennulle sydäntä lähellä ovat erilaiset elävät eläimet ja opiskelu. Aktiivisena exfukina ja tutorina jo
toista kertaa oleva Hennu varmasti osaa vastata kysymykseen kuin kysymykseen.

Teemu Varsamäki, isäntä
Teemu Varsamäki huolehtii Skillan janoisille jäsenille virvokkeita toimien tänä vuonna raadissa isäntänä.
Teemun tehtäviin kuuluu myös saunailtojen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen yhdessä emännän
kanssa. Teemu on toisen vuoden opiskelija ja hän lähti mukaan toimintaan fuksivuonna toimien keväällä
renkipoikana. Pokerinpeluu on erityisen lähellä Teemun sydäntä. Teemu on kotoisin Satakunnasta Merikarvialta. Jos sinulla on jotain kysyttävää Teemulta, lähetä kysymys osoitteeseen teemu.varsamaki@tut.fi.

Jenni Koljander, emäntä
Vuoroin blondi ja vuoroin brunette mukava nuori neiti Jenni aloittaa kolmannen vuotensa TTY:llä, enemmän, tai ehkä vähän vähemmän, syvällä sähkötekniikan jännittävässä maailmassa. Ennen vastuullista
emännän virkaa jämsänkoskelainen Jenni toimi Skillan piikalikkana avustaen emäntää killan tapahtumien
järjestämisessä. Jennin harrastuksiin kuuluu mm. irkkaaminen ja työt.

Hanna-Mari Pekkala, PR-emäntä
Hanna on jo n:nen vuosikurssin tieteenharjottaja, joka hoitelee killan suhteita ulkomaailman yhteistyökumppaneihin eli yrityksiin. Hannan tapaa yleensä Skillassa nauramassa hyville ja vähän huonomillekin
jutuille tai sanailemasta sähkövoimatekniikan kurssien tarpeellisuudesta. Ohikulkeissaan tämä melkeinturkulainen saattaa tuoksahtaa hevoselle ja lauleskella ikivihreää karaokeviisua.

Sanna Eklund, kiltamesteri
Sanna on kiltamestarivahvistuksemme Saksan maalta. Tämä pirteä kolmannen vuoden opiskelija vastaa
kiltahuoneemme toiminnasta, tilauksista, sisustus artikkeleista ja yhteisvastuullisesta kiltatoiminnasta, joten hänet löytää useinkin erinäisistä kiltamme järjestämistä tapahtumista ja tietenkin itse skilta
huoneestamme. Aikaisemmin sihteerinä toiminut mestari neiti osaa varmasti auttaa apua tarvitsevia, tai
muuten vaan eksyneitä, fukseja ja miksei muitakin. Kannatta siis avata suunsa ja esittää se ylitsepääsemättömyyden kohde, sillä Fortes fortuna adiuvat.

Maria Seppälä, prujuvastaava
Maria, 2. vuoden automaatioteekkari, on kotoisin Elimäeltä. Maria aloitti sähkötekniikan opinnot 2005,
mutta 2. vuoden jälkeen totesi automaation olevan mielenkiintoisempaa ja vaihtoi koulutusohjelmansa. Ei se silti ole hänestä tehnyt yhtään vihreämpää, vaikka onkin sekoittanut siniseen hieman keltaista.
Killassa Maria vastaa kaiken opintomateriaalin saatavuudesta ja päätehtävänään hänellä onkin kurssien prujujen tulostaminen kopiokoneilla.

Kaisa Kurenniemi, fuksikapteeni evp

Kaisa on kolmannen vuoden sähköteekkari ja on kotoisin .... Hän on Sähkökillan - tuttavallisemmin Skillan - Funksikapteeni, jonka tehtäviin kuuluu järjestää fukseille kaikenlaisia hauskoja tapahtumia. Kaisa käy
ahkerasti teekkaritapahtumissa sekä viihtyy muutenkin hyvin teekkaripiireissä, mikä voidaan todistaa silllä,
että hän keräsi fuksivuonnaan.... funksipistettä, joiden johdosta hänestä tuli myös superfuksi.
Sotilasarvoltaan Kaisa on vänrikki.
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Minna Niittymäki, Rahastonhoitaja
Minna Niittymäki vahtii Skillan rahoja toimien rahastonhoitajana. Minna aloittaa nyt syksyllä kolmannen
opiskeluvuotensa TTY:llä pääaineenaan tuiki tarpeellinen sähkövoimatekniikka. Heti fuksipalleroisesta
alkaen Minna on ollut aktiivisesti mukana Skillan toiminnassa, mikä onkin ollut hyvä keino kartuttaa
kiltatietoutta rahastonhoitajan vaativaa pestiä varten. Aina rouva puheenjohtajan ollessa estynyt Minna
toimii myös puheenjohtajana raadin kokouksissa. Kotona Minnalla on kaksi kivaa koiraa. Ada ja Pipsa ovat
Amerikan kokkelspanieleita eli jenkkejä. Viehkeitten nuoruusvuosien jäljiltä Adalla ja Pipsalla on kotona kaapillinen kauneuskilpailupalkintoja. Minnankin täytyy olla jostain päin kotoisin, mutta nyt en kyllä muista mistä... tämän ja muita mieltä askarruttavia kysymyksiä voi Minnalle esittää osoitteeseen minna.niittymaki@tut.fi

Ossi Alapiha, tiedotusvastaava
Skillan naisvaltaiseen raatiin miehisyyttä tuo Tiedotusvastaava Ossi Alapiha. Tämä etelä-pohajalainen
pitää huolen siitä että jäsenistö saa tiedon tapahtumista ja lähettelee sähköpostia jäsenlistalle päivittäin.
Tiedotusvastaavamme on nähty kiipeämässä bommarin seiniä ja juoksenteleehen ainakin pallon perässä
Skillan liikuntavuoroilla.

Toimihenkilöt 2008
Kerttu Seppälä, fuksikapteeni
Kerttu on skillan vastavalittu fuksikapteeni, jonka aikaisempiin meriitteihin kuuluu mm. partiossa käyminen ja kuorossa laulaminen. Kotoisin tämä tapaus on Akaalta. Kohdatessasi Kertun ei ole syytä pelätä, sillä
hänellä riittää aikaa sosialisoitua joka suuntaan. Häneltä saat myös vinkkejä hakiessasi piikalikaksi, sitä
hommaa Kerttu hoiti vuoden 2008 kevään ajan.

Henri Kaihoniemi, sähköpaimen
Aina iloinen, reipas ja helposti lähestyttävä Henri Kaihoniemi toimii kiltamme sähköpaimenena. Henkka on
kotoisin Laitilasta ja on toisen vuoden sähköteekkari. Henkkaan törmäät fuksitapahtumissa (ja mitä todennäköisemmin muissakin...). Tältä herralta saat myös leimoja fuksipassiisi.

Kati Kivijärvi, juhlavuosivastaava
Kati on reipas jo ännännen vuoden opiskelija, joka on killan toimintaa nähnyt emännän töiden ja tenttiarkiston kautta puheenjohtajaksi. Tänä vuonna hänen vastuullaan on Sähkökillan 40-vuotis juhlavuosi. Katin bongaa luentojen ja harkkojen lisäksi helpoiten tanssiharrastuksen parista tai sitten kiltahuoneelta kahvikupin ja
pelikorttien ääreltä. Vuosijuhlat meni, mutta mitä sitä tietää mitä Katilla vielä hihassaan on loppuvuodelle...

Antero Vuorinen, kiltamörkö
Hääräilee kaikenlaista maan ja taivaan välillä, kiltamörkönäkin tunnetaan. Kiltamörön suurimpia haasteita
on ollut vuosijuhlien järjestäminen, mutta Anteron vankka kokemus ei ole jättänyt ketään kylmäksi, kun
bileitä aletaan kursimaan kasaan. Et voi olla törmäämättä tähän leppoisasti tapahtumissa tanssahtelevaan
mörökölliin, sillä Töötti tuntee kaikki ja kaikki tuntee Töötin.

Minna Leivo, tv-apu
Viimevuoden päätoimittajana toiminut Minna päätti tällä kertaa siirtyä tiedotusvastaavan
apulaisen vastuulliseen rooliin. Tämän Pirkkalasta kotoisin olevan kolmannen vuoden sähköteekkarin
harrastuksiin kuuluu nintenton rankaisua, meikkaamista, mähöttämistä ja Negativen fanittamista.

Niklas Nikkanen, liikuntavastaava
Tässä on liikuntavastaavamme Niklas Nikkanen (etu.suku@tut.fi). Tämä reipas herrasmies liikuntavastaavalle poikkeukselliseen tapaan jopa liikkuu ja vastaa. Niklas, tuttavallisemmin Nikke, on kotoisin Tampereelta,
ja syö enemmän kuin mielellään mustaa makkaraa..herkuttelu ei kuitenkaan ole päässyt tämän Pirkanmaan karpaasin vyötäisille kertymään ja mielellään patistaa niin raatia kuin muutakin jäsenistöä liikkumaan kaiken penkkiurheilun ohessa. Onhan ruumiinkunnosta huolehtiminen tärkeää sähköteekkarillekin.
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Terhi Alaviitala, kv-vastaava
Moi mä oon Terhi, Skillan hullun hauskan lupsakka yllytyshullu. Tästä johtuen tulee aina välillä vähän telottua
itteeni, mutta ainahan reissussa vähän rähjääntyy. Multa voi tulla kyselemään yleisesti kaikista asioista jos uskaltaa, sillä saatan joskus purra.

Pasi Laine, excuemäntä
Eurasta kotoisin oleva Pasi Laine on kolmannen vuoden opiskelija ja aiemmin toiminut Skillassa renkipojan ja
isännän tehtävissä. Tänä vuonna hän huolehtii XQ-emännän roolissa siitä että ekskursioilla porukka pysyy hengissä ja matkalla kaikki viihtyvät. Vapaa-ajallaan Pasi mm. lenkkeilee koiransa Lylyn kanssa.

Tommi Henttinen, lukkari
Tämä jo n:ttä vuotta rakkaassa yliopistossamme viihtyvä herrasmies on vaikuttanut Sähkösanomien sisältöön jo
usean vuoden ajan toimittajana, mutta tänä vuonna Tommi keskittyy opastamaan niin fukseja kuin jo vanhempiakin tieteen harjoittajia musiikin ihmeelliseen maailmaan. Tommihan on siitä erikoinen ilmestys, että vaikka
hän laulaa erittäin mielellään kuten kaikki teekkarit, hän myös osaa laulaa.

Toni Heikkinen, Mikroguru
Toni, eli tutummin Mrui @IRCnet, on kotisin kajaanista. Tämä mies tietää mitä tehdä kun kernel sanoo oops tai
jos apt-get failaa. Häneltä voi myös kysyä miten koodataan jotain. Jos haluat tehostaa sanomaasi tonille, lisää
pyyntösi eteen sana ”sudo”. Jos et tiedä mitä tonista äsken sanottiin, kysyä häneltä itseltään niin selitys löytyy.

Matti Lahdenperä, TEK-yhdyshenkilö

Lahdenperän Matti on lappeen Rannalta kotoisin oleva n:nen vuoden teekkari. Uransa killan toiminnassa tämä ItäSuomen kasvatti aloitti sihteerin pestissä, ja sen jälkeen hänen titteleinään on ollut mm. rahastonhoitaja ja puheenjohtaja. Tätä nykyä Matti toimii Skillan TEK-yhdyshenkilönä ja opintoneuvojana, joten hänen puoleen voi kääntyä
opintoihin liittyvissä ongelmissa. Tupsulassa asustavan Matin harrastuksiin kuuluu mm. suunnistus ja yleinen
teekkaritoiminta. Näköhavaintoja Matista voi tehdä usein kiltahuoneella ja nyt siis myös opintoneuvojan huoneessa.

BILETIIMI
Jotta fukseille ei jäisi liikaa aikaa opiskeluun tai äidin ikävöimiseen, järjestää Skilta uusille opiskelijoilleen mitä erilaisimpia
aktiviteetteja heti fuksiviikosta alkaen. Osallistuminen ei tietenkään ole pakollista, mutta erittäin suotavaa ja suositeltavaa, sillä
esimerkiksi biletiimiin liittyminen on oivallinen keino tutustua muihin oman killan fukseihin ja touhuta yhdessä muutakin kuin
matikan harkkoja.
Perinteisesti biletiimin tehtäviin ovat kuuluneet mystisen fuksivalan jatkobileiden järjestäminen paikassa X, sekä Sähkökillan
pikkujoulusaunalla esitettävän näytelmän laatiminen. Eikä toki ole kiellettyä järjestää muutakin yhteistä toimintaa, jos intoa
riittää.
Lisää tietoa saa ja ilmoittautua voi Skillan fuksi-infossa fuksiviikolla.
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Skilta hakee tänäkin syksynä innokkaiden fuksien joukosta toimarien kirjoon:

Renkipoika ja Piikalikka
Näinä toimareina saat nämä upeat edut:

-yleishyödyllistä tekemistä opintojen ohella sopivissa määrin
-avaimet kiltahuoneelle
-läsnäolo- ja puheoikeus raadin kokouksiin
-iso kasa fuksipisteitä
-roimasti uusia tuttavuuksia
-mielettömästi tapahtumia

Renkipojan toimeen kuuluu:

Piikalikan toimeen kuuluu:

-isännän auttaminen milloin missäkin
-limukoneiden täyttö
-pullojen kerääminen kiltahuoneella

-emännän oikea käsi paikassa kuin paikassa
-järjestää lehtiä
-siistiä kiltahuonetta

HAE JO, SILLÄ KAVERISIKIN HAKIVAT!!!
Seuraa ilmoituksia syksyllä

Tämä ja monta muuta sähköaiheista viisua löydät teekkareiden laulukirja rasputtimesta
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Fuksivastaavien tervehdys
Moikka kaikki syksyn fuksipallerot!
Tervetuloa TTY:lle meidän uusien fuksivastaavien puolesta. Pahin on nyt takana; kokeet selvitetty, edessä uusi, uljas ja upea
elämä sähkönsinisen killan jäsenenä. Onnea opiskelupaikasta meidänkin puolestamme.
Näin lähtee käyntiin fuksivuotenne. Siitä kannattaa ottaa kaikki irti, ettei myöhemmin kaduta. Vuoden aikana suosittelemme
teitä ottamaan selvää, mitä tapahtuu fuksiolympialaisissa, mitä mahtaa tarkoittaa speksi, tai miten nabla ja kosinifii liittyvät
yhteen. Nämä jutut, härdellit ja lajit vievät teitä hiljalleen eteenpäin kohti fuksivuoden huipennusta, kastettava wappuna Tammerkoskeen.
Nyt kaikki saattaa kuulosta hieman oudolta, mutta ei hätää. Sähkökillassa kaksi juuri teitä varten olemma olevaa otusta. Vanhan fuksikapteenin, Kaisan, valvovien silmienalla me uudet fuksikapteeni Kerttu ja sähköpaimen Henri, olemme tukenamme ja
turvananne. Autamme, luotsaamme, raahaamme ja kiskomme teitä parhamme mukaan läpi vuoden, jonka aikana teistä kasvaa
enemmän tai vähemmän vastuuntuntoisia teekkareita. Meiltä saa kysyä mitä tahansa, pinnamme kestää kyllä lujankin hihoista
nykimisen. Varoituksen sananen kuitenkin: Henriltä ei kannata kysyä mitään PA:han liittyvää, ja Kerttu kannattaa jättää rauhaan
ruokaohjetiedustelussa.
Fuksien joukosto kasataan Haalaritiimi ja Bileministeriö. Haalaritiimin tehtävänä on hankkia haalarit ja niille sponsorit. Bileministeriö järjestää fuksivalan jatkot ja pikkujoulunäytelmän. Kumpikaan homma ei ole ylitsevuotavan aikaa vievää jos sitä
pelkää. Joukoistanne valitaan myös uudet renkipoika ja piikalikka jotka toimivat isännän ja emännän apulaisina.
Raskaan opiskelun vastapainoksi sitten biletetään rankasti, seuraavia tapahtumia suosittelemme erityisen lämpimästi:
-Fuksikiertoajelu
-22.8 Koko jäsenistön kesätappo
-28.8 Koo-Veen sauna
-Avajaiskonsertti
-Fuksimessut
-Fuksiwunderunde
		
...ja muita excuja, saunailtoja ja bileitä
		
niin paljon kun jaksatte käydä...
Viimeistään törmäämme fuksi-infossa, jossa saatte oman fuksiuden kannalta elintärkeää informaatiota. Sähkön perimmäiseen
kysymykseen, miksi sähkö onkaan sinistä, saa kenties vastauksensa fuksivalassa. Törmätään syksyllä.
												

Kerttu ja Henri

Puuhanurkka
Yhdistä viivalla oikeat nimet komponenteille

VASTUS
JÄNNITELÄHDE
LAMPPU
KÄÄMI
KONDENSAATTORI
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Jaakko-petterin palsta, fuksi-FAQ
Sähkösanomien monialaosaaja, vakipsykologi Jaakko-Petteri on lääketieteen
lisensiaatti, filosofian maisteri, tekniikan tohtori, tämän hetken halutuin mainoskasvo, ja hän tietää kaikesta kaiken. Tällä kertaa hän on vastannut tulevien fuksien yleisiin huoliin ja neuvonut heitä empaattisesti rautaisella ammattitaidollaan. Ongelmia ei enää ole! Ei muuta kun tyhmiä kyselemään!
KÄNNÄILY-YLIOPISTOON
Hei J-P! Minut hyväksyttiin opiskelemaan
TTY:lle, mutta olen hieman huolissani.
Olen kuullut että kaikki teekkarit ovat
känniääliöitä, jotka vain sammuilevat
ympäriinsä ja harrastavat lapsellisten
jäynien tekemistä. Tuleeko minustakin sellainen, jos alan opiskelLa TTY:llä?
”Juopoksi vastoin tahtoaan?”
> Se on hyvin todennäköistä, mutta ei
se mitään! Juopottelu on rentouttava
harrastus. Jos kuitenkin toivot yliopistovuosiltasi
selvempiä muistoja, voit
siltikin harrastaa hauskaa opiskelijaelämää. Ylioppilaskunta ja sen ala-yhdistykset järjestävät alkoholittomia tapahtumia, mutta lisäksi minkä tahansa
fuksitapahtuman voit kiertää muumilimsapullon kanssa. Ja usko tai älä, mutta
nykyään jotain niinkin uskomatonta
on tapahtunut, että bileissä on käynyt fukseja ja teekkareita ihan selvänä!
t. Jaakko-Petteri(ps. mitä häh, miksei
kukaan ollut kysynyt parhaita tekniikoita juottaa absolutisti-kaveria väkisin..??)
ÄITI KÄMPPIKSEKSI
Moi Jaakko-Petteri! Minulla olisi pari kysymystä, toivottavasti osaat auttaa minua!
Ensinnäkin, kirjoitin juuri ylioppilaaksi ja
sain vain kahdeksan Laudaturia. Voinko
silti pärjätä TTY:llä? Toiseksi, olen kotoisin
Rovaniemeltä enkä ole ikinä esimerkiksi
laittanut ruokaa tai pessyt pyykkiä. Nauravatko muut minulle jos äitini muuttaa
mukanani Tampereelle? Miten voisin oppia
tulemaan toimeen omillani ennen syksyä?
”Avuton ylioppilas”
> Parahin ”Avuton ylioppilas”, ei ole noloa myöntää olevansa Rovaniemeltä kotoisin. Muut huolesi ovatkin aika pieniä.
TTY:n kursseilla pärjää raa’alla työllä,
lukemisella, laskemisella ja keskittymistaidolla, poikkeuksellisesta älykkyydestä ei ole suurta etua. Onneksi Rollo on
kaukana Tampereesta - jätät mamman
vain napapiirin sille puolen, niin alat viikossa jo selvitä elämän perusaskareista
omillasi, kun on pakko. Syöt koulussa ja
ostat henkkamaukalta lisää sukkia sitä
mukaa kun puhtaat loppuvat kaapista.
lämmintä loppukesää toivottaa Jaakko<3
UUSI MAHDOLLISUUS?
Hei JP. Mulla on ongelma. Olen nyt herännyt siihen todellisuuteen, että fuksivuosi on ohi ja aloitan lähipäivinä toisen
vuoteni TTY:llä. Ongelmalliseksi tämän
itsessään onnellisen asian tekee se, että
en tunne koulumme monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, opiskelijaelämää
enkä assareiden lisäksi oikeen ketään
opiskelijoitakaan. Oloni on yksinäinen,
eksynyt ja jotenkin ”paikallaan junnaa-
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va”. Fuksivuosi ja sen tapahtumat kiisivät ohitseni aivan huomaamatta, koska
keskityin saamaan kaikista tenteistä vähintään 4. Tulevaisuuden työelämähän
on rankka ja vain parhaimmat pärjäävät?
Ajattelin myös, että ekana vuonna on
parempi saada vähän enemmän pisteitä kuin mitä suositellaan, nyt kun opiskeluaikaakin on rajoitettu. Lisäksi kävin
joka viikonloppu kotikotona tervehtimässä vanhempiani. Lauantai-iltaisin
katsoimme yhdessä kolmoselta Huumaa
ja sunnuntaisin olimme luonnollisesti sunnuntaikävelyllä. Onko minulla siis
enää mitään toivoa kehittyä sosiaaliseksi nuoreksi ja alkaa nauttia elämästäni?
Voisiko fuksivuotta käydä uudestaan?
”terkkuja äidille ja isälle”
> Hei ”terkkuja äidille ja isälle”! Tilanteesi on varsin kriittinen, mutta ei toki
aivan mahdoton. Olet todellakin tehnyt
loppuelämäsi kannalta kohtalokkaan virheen missaamalla fuksivuoden. Todellisia fuksivuosiahan suodaan jokaiselle
kuolevaiselle vain yksi once in a lifetime
-periaatteella. Fuksivuodesta pitäisi siis
ottaa kaikki iloja hyöty irti.Fuksivuonna
on tarjolla paljon juuri fukseille tarkoitettuja tapahtumia, tempauksia jne. Tämän tarjonnan, jonka sinä siis missasit,
tarkoituksena oli juuri saattaa sinut sisälle yliopistomme yhteiseen kulttuuriin,
tutustuttaa uusiin elämää rikastuttaviin
ihmisiin ja harrastuksiin. Syytä nyt sitten itseäsi, kun sinulla ei vieläkään ole
muuta elämää kuin vanhempasi. Mutta
kaikki toivo ei siis silti ole vielä menetetty. Nyt tarvitaan vain oma-aloitteisuutta
lähteä ottamaan selvää yliopistomme
harrastus- ja biletarjonnasta. Seuraa
uutisia prujusta, joka tarkoittaa siis luentomonisteen lisäksi paperilehtistä,
joita saat esim. Voltin edestä. Voltti on
siis Sähkötalon ala-aulasta löytyvä kahvila, jos et sitäkään tiennyt. Netistä voit
seurata POPista koulun uutisia. Hyvä
keino olisi myös nyt syksyllä järjestettävien fuksimessujen aikana kierrellä
kiinnostavien kerhojen ständeillä. Opiskelijoihin saat kontaktia esim. kiltahuoneilla tai skippaamalla Huuman katselun
kotikotona ja vaihtamalla sen Huumassa biletykseen Herwoodissa. Muutenkin
kannattaisi varmaankin ottaa etäisyyttä vanhempiisi ja elää rohkeasti omaa
elämää. Opiskelua ei tietenkään pidä
väheksyä. On hienoa että olet päässyt
opiskelupuolella jo noin hyvään vauhtiin.
On kuitenkin syytä muistaa, että kolmekymppisinä loppuun palavien suorittajien
sijasta työelämä on kiinnostunut ”hyvistä
tyypeistä ”, joilla on silmää elämän eri
aloille ja muutama sosiaalinen suhdekin.
Elämän etsintään onnea toivottaen JP :)

TARVIIKO OLLA NÖRTTI?
Moi JP! Käytän Lacosten paitoja, Calvin
Kleinin kalsareita, Tommy Hilfigerin sukkia ja L’Oréalin silmänympärysvoidetta.
Pelkään vähän tulla TTY:lle, koska minulla ei ole silmälaseja ja harrastan datailun sijasta tennistä ja tanssia. Mahdanko
löytää samanhenkisiä kavereita tästä yliopistosta? Saako sähkötekniikan opiskelusta finnejä? Mikä on kondensaattori?
”tukka hyvin”
> Moikkamoi, ”tukka hyvin”! Ulkonäköön
panostaminen on ihan yhtä hyvä harrastus kuin vaikka kaiuttimien rakentaminenkin. Ole rohkeasti oma itsesi, niin
voit kaveerata ihan kenen tahansa kanssa tulevassa koulussasi. Sähkötekniikan
opiskelusta ei saa finnejä. Kondensaattori on energiaa varastoiva sähköpiireissä
käytettävä ihQ komponentti. terkuin JP
NOPAT, KILTA, OMG, WTF?
Heippa J-P!! En ole ikinä ennen käynyt Tampereella, ja olen syksyllä aloittamassa opiskelun Tampereen teknillisessä yliopistossa.
Miten löydän koululle ensimmäisenä päivänä? Mistä saan kämpän ja kavereita? Mitä
ovat nopat, killat tai Mörrimöykky, joista
olen kuullut puhuttavan? Autathan minua!
”Tuleva fuksi”
> No mutta morjensta! Ensimmäistä päivää
kannattaakin jännittää jo nyt, sillä sinun on
valitettavasti löydettävä koululle ihan itse.
Kämppä olisi suotavaa olla hommattuna jo
ennen ensimmäistä päivää esimerkiksi TOASilta. Kavereita saat kun raahaudut koululle
ja tota.. lue Opus yksi ! Älä stressaa :>
			
- J-P
VALINTOJEN MAAILMA
Tervehdys, JiiPee<33 Mulla kävikin niin
onnellisesti että sain kaksi opiskelupaikkaa! Haluanko mieluummin turun yliopistoon lukemaan taidehistoriaa vai
TTY:lle opiskelemaan sähkötekniikkaa???
”harmaa tulevaisuus”
> Hejssan, ”harmaa tulevaisuus”! Otat tietenkin vastaan paikan TTY:llä. Sitten kun
viiden vuoden opiskelun ja seitsemän kertaa
aloitetun piirianalyysin kurssin jälkeen tajuat että olisitkin halunnut vain turhaksi humanistiksi, on oman kiinnostuksen hiffaaminen jo liian myöhäistä ja elämä menetetty.
Onnea kuitenkin yritykselle toivotteleepi
Jaakko-Petteri
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