


Pääkirjoitus
"Tip tap tip tap, tipetipetiptap". Joulu on taas
tulossa ja joulurenkutukset soivat seuraaavat 4
viikkoa päässä. Kuitenkin joulun lähestyminen
tarkoittaa sitä, että tämä on viimeinen
SähköSanomat, jotka toimitan (ellen sitten lähde
ensi vuonna jatkokaudelle, saa nähdä).
Kuitenkin vuoteen on mahtunut paljon ylä ja
alamäkiä, hienoja kokemuksia ja kaikkea
mahtavaa. Toivottavasti olet nauttinut vuodesta
sillä se on jo melkein ohi.
Ensi vuosi on mielenkiintoinen, sillä monenlaista
tapahtumaa on tiedossa. T3 kolkuttelee jo
ovella, sillä kyseisen mahtiyliopiston olisi määrä aloittaa toimintansa jo
tammikuussa 2019. Täten vuonna 2018 voi seurata sitä, miten teekkarit ja
muut opiskelijat valmistautuvat tähän sulautumiseen. Aika näyttää,
minkälainen kolossi luodaan. Kuitenkin kannattaa muistaa mennä eteenpäin
hyvällä sykkeellä ja ilon kautta. Jatkakaa hyvin alkanutta opiskeluvuotta, niin
jokainen pääsee askeleen lähemmäs valmistusmista.
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Vuoden Viimeinen Täy akku
MOI,
Lukeeko näitä kukaan? Toivottavasti, nimittäin
asia on tärkeää. Useimmiten.
Haluaisin vielä näin loppuvuodesta muistutella
että NYT (tai hakujen auetessa, riippuu
firmasta) on se paras hetki hakea töitä, helmikuussa firmojen kesätyöhakujen
mennessä kiinni jokainen HRtäti (tai setä!) saa työpöydälleen suorastaan
ilmestyskirjamaisen paperitulvan.
Voitte kuvitella kuinka hyvin yksittäinen keskinkertainen hakemus jää mieleen sieltä.
Olkaa siis ajoissa toverit ja kaikki!
Kannattaa hakea töitä myös muilta paikkakunnilta, ja asua vaikka jonkin kaverin
nurkissa tai ottaa uusi vuokrakämppä kesäksi. Oman alan työt, you're worth it.
Työhaussa auttaa Teekkarin työkirja (teekkarintyokirja.fi) tarjoten timanttiset tipsit
työnakuun (ja näköjään myös DINOSAURUKSIA).
Kyseinen opus löytyy yllä olevan URL:in (Uniform Resorce Locator) takaa, tai
toivottavasti jo fyysisinä kappaleina kiltahuoneilta kun luet tätä.
Ja vielä lopuksi työnhakuun liittymätöntä eläinfaktaa lisäämään ihmisten
mielenkiintoa lukea näitä juttuja.
Vesinokkaeläimet ovat Tasmaniassa ja KaakkoisAustraliassa elävä nokkaeläimiin
kuuluva nisäkäs.
Vaikka vesinokkaeläin onkin nisäkäs, niin se ei synnytä eläviä poikasia vaan munii.
Vesinokkaeläimellä on SÄHKÖAISTI.
Vesinokkaeläin on myös myrkyllinen, mikä on nisäkkäille harvinaista. Useat
eläintieteilijät ensikohtaamisellaan ovat luulleet vesinokkaeläimiä jonkinlaiseksi
huijaukseksi, mikä ei sinänsä yllätä.
Ohessa allekirjoittaneen piirtämä
vesinokkaeläin.
TEKotaiteellisin terveisin,
Skillan TEKkapteeni Kekki



KVtutorointi?!
Teksti: Tommi Mehtonen
KVtoiminta on koko
kohtuulliseen pituuteen ehti
neen kerho/kiltaaktiiviurani
ollut jatkuvan kehittämisen tai
kehittämisen yrittämisen alla
niin Skillassa kuin koko kam
puksellakin. Välillä on ihmetelty tulisiko raadin kokoukset pitää englanniksi, jos
mukaan haluaa suomea ymmärtämätön toimari. Toisinaan on ihmetelty erillisten kv
tapahtumien tarpeellisuutta ja välillä tarpeettomuutta. Viikkotiedotteen kirjoittaminen
kahdella kielellä on johtanut närkästyneiden mutinaäänien syntymiseen tiedotus
vastaavan suussa myöhään sunnuntaiiltana, mutta nykyään asiaa pidetään jo
itsestäänselvyytenä.
Ajat jolloin kansainvälisyys tarkoittaa vain vaihtoopiskelua ja matkailua ovat kui
tenkin väistämättä takana. On hienoa huomata kuinka nykypäivänä kenellekkään ei
varsinaisesti tule yllätyksenä jos teekkarisaunan tiskillä limua halutaankin englan
niksi. Toiminnan pyörittämisessä on kuitenkin edelleen yksi suuri epäkohta mikä
vaikeuttaa nopeasti useankin vuosikurssin integroitumista: kvtutorointi.
Tänä vuonna sähkötekniikan opiskelijoista kuusi ilmoittautui halukkaaksi kvtutoriksi.
Tämä on säälittävän vähän killan kokoon nähden. Osaavien kvtutorien puute
heijastuu nopeasti eteenpäin, kun tutkareita tutoroivat vain edellisen vuoden tutkarit,
joille heillekkään ei ole kerrottu TTY:n saloja. Tilannetta mielenkiintoistaa entisestään
se, että suurin tietotaito kvopiskelijoiden asioiden hoidosta tuntuu olevan tutorilta
toiselle kulkevaa hiljaista tietoa. Olin erittäin yllättynyt orientaatioviikolla, kuinka
vähän kvtutorit saavat tukea käytännön asioihin, joita heidän kuitenkin oletetaan
osaavan. Keräsimme itse tutorparini kanssa fuksiryhmämme saapumisajat ja tiedot
googleformiin, jotta voimme hakea heidät bussiasemalta; sovimme tapaamisajan
maanantaille rekisteröintien hoitamista varten; opastimme kursseille ilman tietoa
heidän tutkintoohjelmistaan jne. Mikään taho ei tunnu olevan perillä tai vastuussa
ainakaan tutkintoopiskelijoiden tutoreista.
Ongelmia tulisi toki ratkaista lähtökohtaisesti yliopiston suunnalta, mutta raskaan
pyörän kääntäminen on hidasta. Siksi juuri tähän vallitsevaan toimintaympäristöön
tarvittaisiin avoimia sekä ongelmanratkaisu ja heittäytymiskykyisiä ihmisiä
opastamaan uusia KVfukseja TTY:n ja teekkariuden saloihin.

int main() {
std::cout << "Hello World!" << std::endl;
return 0;
};

def main():
print ("Hello World!")

main()



Jäsenistön toiveesta on Sähkökillan suurin ja mahtavin runoilija Lordi Jukka Johansson
on suonut meille oikeuden lukea hänen maata järisyttäviä runojaan. Oheiset 4 runoa
ovat taiteilijan parhainta antia ja todellisia kulttuuriteoksia.

Uusi vuosi
Uudet kujeet, Sama nuori, Uudet kuteet.
Luteet, nuo haisevat kuoriaiset, naiset.
Ken naista haistaa, voi päättää kannattaako maistaa.
Laistaa, nykyaikaistaa, syödä ranskalaistaa.
Nyt tuli nälkä, sudennälkä.

Elefantti
Elefantti suuri kuin implantti, löytyy myös kaksoiskonsonantti.
Saattaapa olla laktoosiintolerantti, suussa kuitenkin suklaakroissantti.
Tästäpä syntyy tilanne kimurantti, kaikkoaa kaveri Antti.
Onneksi Antti on sarvikuono, hänellä hajuaisti huono.
Tulevaisuus vielä harmaa, mutta ystävyys, se on varmaa.

T3
Teatterikoulu tänne saapuu tästäkö tulee tekniikan kaipuu,
Tampere3 melkein sotatantere, sanoi Pera.
Näin kaikui ooppera, katsomossa piti olla linssi kovera, jotta näkyi prinssi vanttera,
Näytelmä humanistista kertoi, hän oli botanisti. (kasvitieteilijä)
Taustalla soitti konserttipianisti, mutta botanistilla kehno kuuloaisti, maistunut hänelle ei
hirvipaisti.
Yleisössä Martti, hänellä ammattikorkeakoulustartti, eli amkkilainen,
hirvipaistia syönyt möhömahainen, ei mikään keijukainen.
Harmiksi ei hiljainen, laukkasi kuin yksisarvinen.
Hermo kireänä teekkarilla, tahtoisi höppänäMartin yli moottorikelkkailla.
Siitäpä vasta meteli syntyy, eikä vaisinkaan mikään titityy.



Graafinen runoAdamista



Piparitaloja
Koska jouluun kuuluu piparit ja talot, löytyy niistäkin esimerkkejä
SähköSanomissa. Oheisessa on esiteltynä Sähkökiltalaisten näkökulmia eri
rakennuksista ja mahdollisesti jopa parannusehdotuksia.

Työn nimi: Mikontalo
Työn tekijät: Adam Zeidan, Milla Saarela
Työn selostus: Ajateltiin, ettei kukaan oo
koskaan tehny Mikontalosta
piparkakkutaloa. Ideana oli
arkkitehtihengessä suunnitella uusi,
moderni Mikontalo.

Työn nimi: Teekkarisauna Mörrimöykky
Työn tekijät: Matius Hurskainen, Heidi Silvanto
Työn selostus: Teki mieli rakentaa piparitalo, ja
mallista tekeminen tuntui houkuttelevammalta kuin
omasta päästä askarteleminen. Kun kerran
teekkarisaunalla oltiin (ja se oli juuri täyttämässä
pyöreitä), päätettiin sitä käyttää esikuvana.



Viimeksi SIK siirsi sotilaan ruudusta D6 ruutuun D5. Skilta vastaa tähän siirtämällä
ratsun ruudusta A7 ruutuun C6.




