


Heipparallaa
fuksi!

Aivan ensimmäiseksi haluamme onnitella sinua loistavasta va-
linnasta; olet nimittäin raivannut tiesi opiskelemaan Suomen 

säkenöivintä ja energisintä alaa, sähkötekniikkaa. Samalla toivota-
mme sinut infernaalisen lämpimästi tervetulleeksi Suomen eloi-
simpaan opiskelijakaupunkiin eli Herwantaan! Tältä Tampereen 

sydämeksikin nimitetyltä alueelta nimittäin löytyy Tampereen 
Teknillisen Yliopiston kampus, vain kivenheiton ja lyhyen bussimat-

kan päässä keskustasta. Mikäli sinulla ei ole vielä syksyksi kattoa 
pään päälle, Tampereen lukemattomista opiskelija-asunnoista löy-
dät varmasti itsellesi paikan jota kutsua kodiksi. Tässä tapaukses-

sa hakemus kuitenkin kannattaa tehdä heti tämän kirjeen luettuasi.
 

Siirrytään yleisestä lätinästä itse asiaan. Ihmisen pitkässä 
elämässä tulee vastaan monia ikimuistoisia tapahtumia: ensim-

mäisen lapsen syntymä, hienoin maalisi peruskoulun liikuntatunnil-
la, ensimmäinen level 100 pokemonisi, jne. Edellä mainitut muistot 

eivät kuitenkaan loppujen lopuksi vedä vertoja millään tasolla oman 
fuksivuoden huippu muistoille! Fuksivuosi on se kohta opiskeluissa, 

jota kaikki vanhemmat tieteenharjoittajat muistelevat kadehtivalla 
kaiholla. Fuksivuoteen kannattaa lähteä “Gotta catch ‘em all” men-

taliteetilla, sillä se on ainutlaatuinen tilaisuus ennen kaikkea pitää 
hauskaa, mutta myös samalla tutustua uusiin ihmisiin ja luoda läpi 
elämän kestäviä ystävyyssuhteita. Tulette huomaamaan, että oi-
keastaan läpi koko vuoden erilaisia tapahtumia aina rantabileistä 
voimamieskisoihin on niin paljon kuin suinkin jaksaa käydä. Etenkin 
ensimmäisillä viikoilla tapahtumiin kannattaa ihan jokaisen osallis-
tua, jotta tutustuu sähkönsinisiin tovereihin ja etenkin omaan tutor-
ryhmään alusta alkaen.

Tosiaan me olemme fuksivastaavat Juho ja Jesse. Meidän te-
htävämme on siis yhdessä tutoreiden kanssa pitää huoli, että fuk-
sivuodestanne tulee unohtumaton elämys, josta kerrotaan tarinoita 
vielä kiikkustuolissakin. Me kaikki olemme olemassa teitä varten ja 
meitä saa nykäistä hihasta aina, jos on kysyttävää tai muuten vain 
kaipaa juttuseuraa.
 
Yksi hienoimmista asioista teekkarikulttuurissa ja erityisesti TTY:llä 
on yhteisöllisyys. Koulustamme löytyykin hyvin laaja valikoima ker-
hoja aina avaruusfanaatikoista oluen panijoihin. Meidän osaltamme 
tärkein yhteisö on tietysti ikioma Sähkökiltamme, tuttavallisemmin 
Skilta, joka on yksi TTY:n vanhimmista ja suurimmista killoista. 
Skilta on opiskelijayhdistys, joka toimii sähkötekniikan opiskeli-
joiden hyväksi ja järjestääkin mm. hauskoja tapahtumia pitkin vuot-
ta. Kiltahuoneemme Sähkötalon parhaalla paikalla on myös loistava 
paikka viettää aikaa ja samalla tutustua muihin fukseihin ja van-
hempiinkin opiskelijoihin.
 
Jotta pysyisitte kärryillä tapahtumista ja muista ajankohtaisista 
asioista, olemme luoneet teille oman Facebook-ryhmän, jonka löy-
dätte nimellä Skillan fuksit 2018-2019. Käykäähän heti liittymässä! 
Kannattaa käydä tutustumassa myös kiltamme nettisivuihin osoit-
teessa skilta.fi.

Ensimmäiset viikot tulevat olemaan melkoista infotykitystä ja 
olennaisten asioiden suodattaminen tietotulvasta voi tuntua 
haastavalta. Älkää kuitenkaan säikähtäkö: syksyn mittaan tulette 
huomaamaan, että opinnot lähtevät kyllä kevyesti rullaamaan ja 
opintopisteitä satelee kuin skumppaa wappuna. Muistakaa nyt vielä 
nauttia aurinkoisista kesäpäivistä ja ennen kaikkea kerätkää voimia, 
sillä aivan tuota pikaa lähtee elämänne mahtavin vuosi käyntiin!
 
Nähdään elokuussa!

Aurinkoisin terveisin
Juho ja Jesse



Juho 
Hei! Olen Juho, teidän fuksikapteeni sekä 
tutor. Alunperin kotoisin Janakkalasta 
(jäätelöpuikkojen luvatusta paratiisista) ja 
vuosi sitten eksyin Hervantaan 
opiskelemaan. Vapaa aikaa vietän 
moottoripyörien ja tietokoneiden parissa. 
Lähtekää avoin mielin mukaan alusta 
lähtien!
Jesse 
Morjesta! Olen Jesse, tulevan 
fuksivuotenne sähköpaimen ja teistä 
muutaman ikioma tutor. Vapaa-ajalla 
harrastan urheilua laidasta laitaan, 
etenkin Þllarin satulaa tulee kulutettua. 
Oon myös kohtalaisen hyvä heittään 
palloa mukiin, rohkeimmat voi tulla 
haastaan. Nähdään syksyllä!

Aura 
Moi, mää oon Aura! Syksyllä alkaa mun 
kolmas vuosi TTY:llä. Vapaa-ajallani 
tykkään mm. pelata Trivial Pursuitia ja 
hioa pongistrategioita kavereiden kanssa. 
Tervetuloa opiskelemaan Hervantaa(n) ja 
nähdään syksyllä! 

   Skillan  

   2018 tutorit  

Jasmin 
Tervehdys kaikille uusille fukseille! Nimi 
on Jasmin ja lempiväri sininen (onneks 
on siniset haalarit <3 ). Tulkaa vaan 
rohkeesti kysymään, jos on kysyttävää ja 
juttelemaan, jos tylsistyttää. Ite tykkään 
jutella muun muassa avaruudesta, 
maalaamisesta ja leffoista. Pitäkää 
hauska fuksivuosi! P.S tulkaa sit kaikki 
puhuu turkuu ketkä osaatte ;) 

Sajo 
Morjensta uudet fuksit ja lykymbotkui 
ahterpeileihi onnistuneesta valinnasta. 
Olen Santeri ja syksyllä alkaa kolmas 
vuosi opiskelujen parissa. Vapaa-aika 
kuluu Suomea kierrellessä 
pienoisautoilukisoissa. Koittakaa välillä 
opiskellakkin, jos aikaa sille jää. 

Aurora / Aukku 
Moro! Mää oon Aurora, kavereiden 
kesken ihan Aukku vaan. Olen kotoisin 
Vammalasta (nyk. Sastamala), 
tarkemmin sanottuna Stormin kylästä, 
jonka mukaan Kylie Jenner nimesi 
lapsensa. Fuksivuosi on hieno matka – 
kohdatkaa se avoimin mielin ja sydämin 
<3



Erno 
Heipä hei ja hellät tunteet! Mie oon 
lupsakka poika nimeltä Erno ja kotoisin 
Juuasta. Joku voisi luonnehtia minua 
meneväksi, mutta itse tykkään enemmän 
adjektiivista "maltillinen". Meillä tulee 
olemaan monia rauhallisia ja letkeitä 
hetkiä, sekä rentoa meininkiä. 
Suosikkieläimeni on pupu, mutta en ole 
käynyt silittämässä pupuja, saatikka 
katsomassa niitä. Olisittepa 
fuksipalleroiset jo täällä, päästäis 
jutskailemaan enemmän, tähän on vaikee 
kaikkea saada sopimaan.

Aksu 
Heissan, olen Akseli suoraan 
Teuvostoliitosta. Opiskelun ohessa 
riippumattoilen metsissä ja larppaan 
sukellusvenettä läheisten järvien pohjissa, 
joskus etelän merissä. Fuksivuosi tulee 
olemaan äärimmäisen jees, haastakaa 
itseänne ja kokeilkaa uusia juttuja (esim 
laitesukellusta :D) !

SoÞa Finn 
Morjesta! Mä oon Finn ja tällä hetkellä 21 
vuotias. Elämässä parasta on sukat, ja 
tuutte kyllä huomaamaan sen! Taskussa 
mulla on aina sähköteippiä. Harrastan 
valokuvausta ja longboardilla rullailua ja 
joskus teen jotain luovaa tusseilla tai 
maaleilla. Rakkain Terveisin Finn <3

Elisa 
Moikka! Olen toisen vuoden sähkön 
opiskelija ja tulen alunperin Vantaalta. 
Harrastan partiota ja erilaisia 
urheilulajeja (eri pituisissa jaksoissa) 
Unisportilta, sekä Nääspeksin 
toiminnassa pyörimistä. Olen myös 
elävä esimerkki siitä, että opinnoista voi 
selvitä ainakin jotenkuten, vaikkei 
kurssit menisi heti heittämällä läpi 
(usein kolmas kerta toden sanoo) :-)
Juho Haapala 
Tervehdys fuksit ja onnea 
opiskelupaikasta! Olen Juho ja lähtöisin 
suoraan Seinäjoen keskuksesta elikkäs 
Ylistarosta :--D Meikäläisen 
harrastuksiin voitaisiin lukea vaikkapa 
pelaaminen ja paska huumori. 
Elämäntehtäväni tulevana lukuvuonna 
on toimia teidän tutorinanne, joten 
rohkeesti vaan juttelemaan, jos asiaa 
on tai vaikkei oiskaan!

Tuomas Vanhala 
Tere! Oon Tuomas pohojammaalta. 
Onnittelut tilastollisesti loistavasta 
valinnasta tulla opiskelemaan TTY:lle! 
Olen ammattimainen uhkapeluri ja 
skillan Þfamestari.



Kalle 
Tervetuloa elämänne seuraavalle 
etapille! Nimeni on Kalle ja toimin 
oppaananne seuraavan vuoden. 
Koulussa ja sen ulkopuolella 
”harrastan” elektroniikkaa, mutta sen 
lisäksi pidän kirjoista, lauta- ja 
videopeleistä sekä kuntosaliliikunnasta. 
Nähdään!
Etti 
Moi! Nimeni on Etti ja olen kotoisin 
Tampereen vierestä Ylöjärveltä. Olen 
22-vuotias toisen vuoden opiskelija. 
Onneksi olkoon fukseille mahtavasta 
opiskelupaikasta. Odotan jo huippua 
syksyä teidän kanssa :). Tulkaa 
haastamaan beerpongiin!

Viktor 
 ✈&🍷🍷&🐁🐁

Eero Mäkiranta 
Moro! Oon Eero, Kauhajoelta lähtöisin 
oleva toisen vuoden sähköteekkari. 
Harrastuksiini kuuluu kitaran soitto sekä 
erittäin huonot puujalkavitsit. 
Pitäkäähän hauska fuksisyksy!

Niko 
Moro fuksit! Oon Niko, toisen vuoden 
opiskelija sähköllä, ja oon kotosin 
alunperin Jalasjärveltä, "Pohojanmaan 
portilta". Harrastan Teekkarikuoros 
laulamista, lentopalloa ja orkesteris 
soittamista. Eka vuosi mulla meni 
opiskelles, tapahtumia kierrelles ja koko 
vuosi oli kyllä mahtava. Toivottavasti 
jaksatte käydä mahdollisimman paljo 
tapahtumis, sillä niissä pääsee 
parhaiten Teekkarikulttuuriin sisälle. 
Onnittelut hyvästä valinnasta ja 
tervetuloa, pitäkää mahtava vuosi!

Linnea 
Moro vaan uusille fukseille! Oon Linnea, 
toisen vuoden opiskelija TTY:llä. 
Tykkään vapaa-ajalla pelailla pleikkaria 
sekŠ lšhštŠ sohvalla netßixin parissa.. 
(kukapa ei?) Suosittelen käymään 
aktiivisesti tapahtumissa, jotta pääsette 
mahd. nopeasti sisälle teekkarikulttuurin 
mahtavuuteen. :-D





Heidi 
Olen kotoisin Porista ja harrastuksiini 
kuuluvat mm partio ja akrobatia.

Ronja 
Moikka fuksit! Olen Ronja ja kotoisin 
Turusta. Opiskelun ja juhlien välissä 
mä seikkailen mun koiran kanssa ja 
käyn kavereiden kanssa jumpassa 
(saa lähteä mukaan!!). Järkätään 
yhessä teille mahtava fuksivuosi, 
nähdään syksyllä! 

Santeri 
Morjens ! Oon siis Santeri ja oon 
rempseä poika Pohojanmaalta. Voin 
jutella kaikesta mahdollisesta maan ja 
taivaan välillä mutta jos jotain yhteisiä 
kiinnostuksenkohteita voitais keksiä 
niin tykkään vähän raskaammasta 
musiikista ja sen soittelemisesta. 
Toivottavasti fuksivuosi lähtee hyvin 
käyntiin teillä kaikilla ja siitä tulee 
varmasti loistava vuosi ! 



Aleksi 
Moi! Olen rehti ja reipas kaveri, 
jonka vapaa-aika kuluu erilaisissa 
tapahtumissa ja järjestötoiminnassa. 
Viihdyn vapaalla myös luonnossa ja 
jos joku pelikaveria kaipaa 
lautapeleille täältä löytyy. Vinkki 
fukseille kokeilkaa mahdollisimman 
laajasti kaikkea, fuksivuonna teille 
järjestetään vaikka mitä, opiskella 
ehtii myöhemminkin (ja nukkuminen 
yliarvostettua).
Miro 
Moro! Oon Miro 21v alunperin 
stadista ja vuoden oon nyt asunu 
mansessa. Matkustelu ja vauhti 
lähellä sydäntä. Kirjotin tän tekstin 
lentokoneessa kiitoradalla ja taso 
sen mukanen xD Nähään syksyllä ja 
vietetään superhauska vuosi

Rasmus 
Chilli jäbs Suomen Turust, joku 
joskus pitäny iha hauskanaki. 





Sähkökillan maailmanvalloitukSet

itävalta - öSterreich venäjä - roSSiya

Kääbik - Liikenneymprvaltioon ja takaisin

Eräänä syksyisenä iltana saimme (Adam, 
Jukka, Jari ja Kauha) Skillassa ajatuksen: läh-
tisimme Venäjälle jalkapallon mm-kisoihin! 
Pienen tutkailun jälkeen päätimme hankkia 
liput Brasilia - Costa Rica -peliin Pietariin. Ku-
lui kuukausia, kunnes arvontaan osallistunut 
joukkomme koki Helmikuussa karvaan pet-
tymyksen, lippuja ei saatu. Onneksi eteemme 
aukesi vielä pelastava mahdollisuus: first come 
first served -myynti, eli niin sanottu jonotus-
vittusaatana. Päivä koitti, ja vasten kaikkia 
odotuksia Jukan onnistui päästä myyntisivulle, 
ainoastaan pettyäkseen uudelleen. Brasilian 
peliin ei ollut lippuja. Sen sijaan meille tar-
jottiin lippuja Kaliningradista, Sveitsi - SER-
RBIIAAA juhannusaattona. Päätimme lähteä 
matkaan. Paitsi Kauha. Kauha oli vätys.

Kurvasimme juhannusta edeltävänä torstaina 
laivaan Jukan vanhempien taskuun menevällä 
Hyundailla, joka oli vuosien sekä tuhansien ki-
lometrien ajan toiminut moitteettomasti. Pää-
simme (Jukka, Jari ja Adam, ei Mikkoa) moit-
teettomasti aina Viron eteläosaan asti, kunnes 
pysähdyimme Pärnussa. Pysähdyksemme oli 
hauska. Juttumme olivat niin hauskoja, että 
jopa automme hajosi niille. Rip.

Emme osanneet korjata autoamme itse, mutta 
jokin ylempi voima oli sammuttanut automme 
onneksi juuri autokorjaamon eteen. Käytet-
tyämme noin kahdeksaa tunnettua kieltä sekä 
raivokasta elehdintää, meille lopulta selvisi, 
että yritimme saada korjausapua pesulasta. 
Enkelit eivät kuitenkaan pettäneet meitä, 
vaan olimme itse erehtyneet. Johtotähtemme 

Itävävallan Kaprunissa kirjoitettiin historiaa 
perjantaina 9.3.2018, kun tunnettu 
parrankasvattaja Tuukka Haapakumpu 
teki uuden maailmanennätyksen! 
Maailmanennätys koski eniten partaan 
kerralla asetettujen suolatikkujen määrää. 
Suolatikkuja partaan mahtui uskomattomat 
74 kappaletta! “Himo suolasta!”, kommentoi 
tuore maailmanennätysmies kisasuorituksen 
jälkeisiä fiiliksiä kysyttäessä. Mies kertoi 
myös jatkavansa parran kasvattamista ja 
pyrkii rikkomaan oman ennätyksensä jo 
ensi vuonna.

Tuukka Haapakumpu Kaprunissa iloisissa 
tunnelmissa

Pärnu

Veikko ja Ürmas auton kimpussa



ei osoittanutkaan pesulaan, vaan sen takana sijait-
sevaan pölyiseen talliin, josta ei löytynytkään seimeen 
kapaloitua Jeesus-lasta, vaan hikiset, karvaiset ja öljy-
iset mekaanikot Veikko ja Ürmas. Veikko oli sanojensa 
mittainen mies, vaikka ne olivatkin harvassa. Löysimme 
kuitenkin yhteisen kielen sekä tavoitteen: Jarrü. Tuossa 
tuokiossa jarrut oli korjattu, eikä automme kuulostanut 
enää kuorsaavalta Adamilta.

Matka Viron ja Latvian läpi sujui jouhevasti, mutta 
Liettuassa meitä vastassa oli pimeys. Viihteellisen anni-
skeluravintolan Svetlana pyysi meitä jatkamaan kiihkeää 
tyynysotaa varoittaen saapuvasta myrskystä, mutta kovi-
na poikina emme Svetlanasta piitanneet vaan astelimme 
ulos. Svetlana saattoi olla noita, sillä myrsky alkoi välit-
tömästi kuin tyhjästä. Taivas täyttyi salamista ja autom-
me antenni houkutteli yhden niin lähelle, että radiom-
me sekosi. Interwebsien maailmasta kuuntelemamme 
musiikki keskeytyi, kun radio alkoi itsekseen selata 
neuvostohenkisiä FM-kanavia. Yritimme vaihtaa taajuut-
ta, mutta turhaan. In Soviet Russia radio listenes to you. Suljimme radion ja keskityimme 
kuuntelemaan navigaattorimme hempeää naisääntä, Yevgenitärtä. Hempeys kuitenkin 
katosi hetkessä, kun Yevgenitär vahingossa paljasti meidän joutuneen Liikenneymprval-
tioon. Yevgenitär koitti peitellä totuutta matkimalla oikeaa navigaattoria, mutta kehno 
vale paljastui heti. Viimeistään äänen neuvottua meitä kääntymään vasemmalle py-
syäksemme tiellä sekä poistumaan toisesta liikenneympyrästä kohti toinen Prospektas, 
tajusimme kaikkien Prospektasien johtavan Liikenneymprvaltioon.

Lopulta päädyimme hotellille Liettuan Klaipedaan, josta seuraavana aamuna valitsimme 
sopivan Prospektasin kohti Kaliningradia. Saavuimme raja-asemalle, jossa näyttävät 
Venäjän liput olivat kuitenkin vain kulissia. Meidät tarkastettiin hyvin perusteellisesti, 

jottemme vain salakuljettaisi mukanamme selkeitä ajo-ohjeita, liikennevaloja saatika 
suomea puhuvia navigaattoreita. Prospektas johti tietenkin Liikenneymprvaltion rajalle. 

Jouduimme jonkinnäköseen limboon, ja uskoimme oikeasti käyneemme Serbia - Sve-
itsi -ottelussa. Meidän puhelimissammekin oli kuvia sieltä. Luulemme kuitenkin, että 
tällaiset ajatukset on istutettu päihimme mikrosirujen avulla. Ilmeisesti kaiken tämän 
takana oli ystävämme Vladimir, joka näin jälkeenpäin ajateltuna selkeästi työskentelee 
Liikenneymprvaltion palveluksessa. No respektas.

Väisteltyämme hetken villisikoja heräsimme Klaipedan Aurajoesta. Olimme jättäneet 
auton, emme suinkaan promillerajan vuoksi, vaan siksi ettemme vahingossakaan eksyisi 
enää Liikenneymprvaltioon. Jokilaivoilta jatkoimme matkaamme lapsiperheiden suosi-
maan kahvilaan, jossa paikallinen tarjoilijatar Kristina muutti vettä viiniksi naurettavan 
edullisesti. Päätimmekin siis tilata sitä karahvin mieheen. Pääruuan sijaan tilasimme 
ohrapirtelöä. Näiden ohella yritimme sekoittaa itse Gambinaa paikallisista aineksista 

Svetlana

Kristina Vladimir

Sveitsi - Serbia (huom! kuvitelmaa)



- säälittävästi epäonnistuen. Vaikka an-
noimme Kristinalle monta rahaa, ei hän 
näyttänyt nauttivan tilanteesta. Lopulta 
tippasimme muhkeasti ja päätimme lähteä 
viinipullon voimin tuhoamaan Liikenney-
mprvaltiota.

Viimeinen taistelu koitti. Selvisimme 
Prospektasin toiseen päähän Liikenney-
mprvaltion muurille, jossa Jukka kaatui. 
Adam koitti vielä pelastaa häntä, mutta Jari 
vaistosi tämän olevan menetetty tapaus. 
Viimeisillä voimillaan Jukka kuiskasi: 
“Jürgen”. Adam ymmärsi Jarin asettaneen 
Jukkaan Liikenneymprvaltion demonin. 
Valtio oli tuhottu ja maailma oli paskoilta 
navigaattoreilta vapaa, mutta demoni 
piinasi yhä Jukkaa. Jari käänsi takkinsa 
ja siirtyi hyvisten puolelle, auttaen Jukan 
hotellille, tarjoten hänelle rohtoja ja leipää. 
Jukka manasi demonia ulos kurkustaan 
raivokkaammin kuin norjalainen blackmetal-bändi. Lopulta (klo 20) koitti hiljaisuus.

Aamulla löysimme demonin ruskeat rippeet Jukan tyynyn alta. Kotimatka alkoi hilpeissä 
tunnelmissa, ja koko matkan meitä viihdytti paikallinen viihdetaiteilija Mark Vinokurov 
kappaleellaan Aurika. Aivomme syöpyivät ja unohdimme kaiken.

Taistelu Liikenneymprvaltiota vastaan

Mark Vinokurov

Hei sinä!

Kiitos kun lukaisit 
Sähkösanomien fuksinumeron!
Jos sinä tahdot päästä 
tekemään rakasta 
kiltalehteämme, ota yhteyttä 
atte.lamminsalo@student.tut.fi
tai @Atzuuu Telegramissa. 
Pääset harjoittamaan 
vapaata journalismia hassun 
hauskassa porukassa. Aion 
myös opettaa Adobe Indesignin 
käyttöä syksyllä, joten 
taitosta kiinnostuneet olkaa 
yhteyksissä!

Atte Lamminsalo
Sähkösanomien Päätoimittaja



Hei sinä tuleva fuksi! Nojaudu hetkeksi eteenpäin, sillä minulla on asiaa juuri Sinulle!

Suuren suomalaisen ajattelijan Matti Nykäsen sanoin: ”Jokainen chäänssi on mahdolli-
suus.” Onnittelut siitä, että olet päättänyt tarttua mahdollisuuteen, ja olet nyt matkalla 
kohti yliopistoelämää sekä Suomen parasta korkeakoulukampusta! Ennen kaikkea, ter-
vetuloa osaksi yhtä tiiviimmistä opiskelijayhteisöistä kautta maailman. Opiskeluaikanasi 
solmit elinikäisiä ystävyyssuhteita, ja kuka ties tapaat myös tulevan puolisosi. Lähes kaikki 
tapaamasi henkilöt saattavat olla myös tulevaisuuden työkavereitasi. Valmistaudu siis 
verkostoitumaan!

Olen kasannut sinua varten pienen tarkistuslistan asioista, jotka kannattaa hoitaa kuntoon 
ennen elokuun puoliväliä:

1. Hanki kämppä Hervannasta. Voit toki asua muuallakin, mutta piakkoin huomaat kuiten-
kin viettäväsi yöt täällä. Sopuhintaisia asuntoja löytyy ainakin TOASilta ja POASilta.

2. Hae opintotuki ja asumistuki ajoissa, jotta makaroonin päältä löytyisi välillä jauheli-
haakin.

3. Älä stressaa liikaa. Kaikki järjestyy kyllä. Muutkin ovat yhtä pihalla kuin sinä. Sinua vas-
tassa on täällä suuri joukko tutoreita sekä muita innokkaita ihmisiä valmiina auttamaan.

4. Saavu avoimin mielin. Hervannasta löydät mahdollisuuksia toteuttaa itseäsi monipuo-
lisesti. Sen takaavat yliopiston yli 70 kerhoa, joista varmasti löytyy jokaiselle tekemistä. 
Viimeisenä lukkona hyvinvointiasi turvaamassa on Skilta, sähkön opiskelijoiden oma kilta 
eli ainejärjestö.

Skillasta sinun pitää tietää ainakin seuraavaa: Skilta eli Sähkökilta on TTY:n sähkön opiske-
lijoiden toinen koti. Tai todennäköisesti se ensisijainen koti. Skillan kiltahuone Sähkötalon 
alakerrassa tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet niin opiskeluun kuin myös hengailu-
un ja rentoutumiseen, esimerkiksi kahvikupposen tai Wii-pelin äärellä. Skilta palvelee 
jäsenistöään järjestämällä monipuolisesti tapahtumia aina urheiluvuoroista saunailtojen 
ja bileiden kautta ulkomaanmatkoihin asti. Myös kaikki huolensa saa vuodattaa Skillassa, 
sillä usein me toimimme myös Sähkön opiskelijoiden kollektiivisena äänitorvena eteen-
päin. Skiltalaiset sinisissä haalareissaan ovat koulun näkyvin, seksikkäin sekä hauskin kilta. 
Mark my words! Skillan toimintaan pääset helposti mukaan heti syksyllä.

Tervetuloa osaksi rehtiä, avuliasta, pyyteetöntä ja ennakkoluulotonta teekkariyhteisöä. 
Fuksivuodesta kannattaa ottaa kaikki irti! Muista myös, että sähkö on sinistä ja sattuu.

Tavataan syksyllä kiltahuoneella,

Adam Zeidan
Sähkökillan puheenjohtaja 2018

Kuvassa Adam Zeidan
Kuvaaja: Joni Lepistö
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PALKKANEUVONTA
Opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 

palkkasuositukset
jotta harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkat olisivat 

oikealla tasolla!

Palkkanosturi ja palkkatilastot
Vertaile esim. eri koulutusohjelmista valmistuneiden tai 

eri aloilla työskelevien palkkoja.

Henkilökohtainen palkkaneuvonta
sähköpostitse tai puhelimitse.

VAKUUTUKSET
Työttömyysturva

Kerrytä työssäoloehtoa jo opiskeluaikana. IAET-kassan 
jäsenyys on opiskelijoille maksullinen.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus
kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, 

työssä sattuneita henkilö- ja esine- vahinkoja sekä 
varallisuusvahinkoja palkansaajille ja yksityisyrittäjille.

Alennuksia vakuutuksista
mm. 20 % alennus matkustajavakuutuksesta ja 

huippuedullinen henkivakuutus.

LAKIPALVELUT
Työsuhdeneuvonta

Tarkistusta esimerkiksi kesätyösopimuksesi ennen 
sen allekirjoittamista.

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa
lakimiehiltämme.

Lakitietopankki ja eLakimies
Paljon työelämän lakitietoa verkossa.

PANKKI- JA SIJOITUSETUJA
Jäsenetuja asuntolainaan

Danske Bank tarjoaa TEKin jäsenille etuja asuntolainan 
marginaaliin, asuntolainan ja lainanlyhennysvapaiden 
toimitusmaksuun sekä päivittäiseen pankkiasiointiin. 

Kilpailuta asuntolainasi nyt!

Pankkipalvelut vastavalmistuneille
Danske Bank tarjoaa TEKin vastavalmistuneille 

jäsenille (valmistumisesta maksimissaan kaksi vuotta) 
etu- ja palvelukokonaisuuden, jonka arvo voi ylittää jopa 

700 euroa vuodessa.

Rahastosijoituksia
ilman merkintä- ja lunastuspalkkiota Evli Pankissa.

EDUNVALVONTA
Luottamusmiehet
Työpaikoilla luottamusmiehet edustavat 
sinua työsuhdeasioissa sekä auttavat työ- ja 
virkaehtosopimusten tulkinnassa.

Työsuhteen ehdot
TEK neuvottelee osana akavalaisia 
neuvotteluorganisaatioita YTN:ää ja JUKOa 
palkansaajien yleisistä työsuhteen ehdoista ja 
palkankorotuksista.

Koulutus ja työvoimapolitiikka
TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan 
jotta sekä jäsenelle että koko Suomelle syntyisi 
kilpailukykyä korkeasta osaamisesta.

Teknologiapolitiikka
TEKin tavoitteena on tekniikan tekijöille ja 
teknologiayrityksille suotuisa elinkeinopolitiikka.

TAPAHTUMAT JA 
VERKOSTOITUMINEN
Nuorten osaajien afterit
Verkostoitumista ja uratarinoita opintojaan 
viimeisteleville ja työelämässä aloitteleville.

Nuorten osaajien forum
Valmennus opintonsa suorittaneille nuorille jäsenille 
oman ammatillisen vaikuttavuuden kehittämiseen.

Popup-tapahtumat kampuksilla
tuovat TEKin asiantuntijat lähelle opiskelijoita.

Satoja tapahtumia vuosittain ympäri Suomen
Opiskelijoiden tilaisuuksia, jäseniltoja, perheiden 
tiedepäiviä, koulutuksia, webinaareja, kerhojen ja 
alueseurojen  tapahtumia. 

TEK Lounge
Ensimmäinen TEKin jäsenten oma etätyö-, tapahtuma- 
ja verkostoitumistila Tampereen teknillisen yliopiston 
Tietotalossa.

URAPALVELUT
Teekkarin työkirja

Opiskelijan paras työnhakuopas. Kesä-, harjoittelu- ja DI-
työpaikkoja löydät Teekkarin työkirjan FB-ryhmästä.

Uravalmentajat kampuksilla
auttavat opiskelijoita aktiivisimpaan kesätyöhakuaikaan 

erilaisissa tapahtumissa, luennoilla ja työpajoissa.

Työnhaku
Kattavasti tietoa ja työnhaun välineitä mm. Haastis-

sovellus, kun haluat harjoitella työhaastatteluvastauksia 
ja GoinGlobal-palvelu ulkomaille lähtemisen tueksi.

Henkilökohtaista ura- ja työnhakuvalmennusta
valmistumisvaiheessa oleville.

JULKAISUT JA LEHDET
Sähköinen jäsenkirje

ajankohtaista hyötytietoa sähköpostitse kerran kuussa.

Alma Talentin ammattilehdet
Opiskelijajäsenenä saat Tekniikka&Talouden ja 

Talouselämän diginä.

TEK-lehti
5 numeroa/vuosi, sisältönä tekniikka, työ ja teekkarihenki.

TEK-verkkolehti
uutisia ja taustoja lähes päivittäin printtilehtien välillä.

TEKin taskukalenteri tai seinäkalenteri
Maksuton, mutta tilattava jäsenetu.

Alma Talentin kirjoista
30 %:n alennus.

20 % 10 %

50 €

EIKÄ SIINÄ VIELÄ KAIKKI!
Member+ -jäsenetuportaali

Akavalaisten liittojen yhteisessä portaalissa 
alennuksia muun muassa itsensä 

kehittämisestä, matkoista, harrastuksista, 
autoilusta ja hyvinvoinnista.

20 %

ALENNUSTA

ALENNUSTA

ALENNUSTA

SINULLE, YRITTÄJÄ!
TEKin Yrittäjäklubi

toimii yrittäjien ja yrittäjähenkisten  
jäsenten yhdyssiteenä.

Henkilökohtaista oikeudellista neuvontaa
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.

Webinaareja yrittäjille
TEKin, Suomen Ekonomien ja Fondian yhteistyönä.

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti
TEKin yrittäjäjäsen voi hankkia Suomen Yrittäjien  
laajan palvelupaketin hintaan 90 euroa vuodessa.

UKKO.fi
Laskutuspalvelu TEKin jäsenille 

20% alennuksella.

TEKIN JÄSENYYS KANNATTAA!
TEKin opiskelijajäsenenä saat paljon rahanarvoisia etuja ja palveluja 

maksutta. Autamme sinua menestyksekkään uran luomisessa, 
tuemme osaamisen kehittämisessä sekä työhyvinvoinnin vaalimisessa.



Fuksiviikon aikataulut:

Sunnuntai 19.8.
Varaslähtö
Tule tutustumaan kiltalaisiin ja tietenkin kanssa fukseihin etukäteen TTY:n 
Etunurtsille! Meidät tunnistaa sinisistä haalareista

Maanantai 20.8.
15:00 Lettukestit 
Letun ja makkaran paistoa ja yhdessä ajan viettoa!

Tiistai 21.8.
Illalla The Ekat bileet

Keskiviikko 22.8.
12.00 Fuksi info 
Tietoisku fuksivuodesta ja sen kulusta sekä tapahtumista!

Torstai 23.8.
Rantachillailua Suolijärvellä
Rannalla hengailua!

Muutoksia viikon ohjelmaan saattaa ilmetä mutta niistä kerrotaan. Mikäli tulee 
kysymyksiä niin tutorit vastaavat aina!

Etukannen kuva: Ilkka Pääkkönen
Takakannen kuva: Joni Lepistö, skilta.kuvat.fi


