
Sähkösanomat

Raati&toimarit esittäytyvät

In english
 p.16

Yhteistyötä Oulussa

Jaakko
-Pette

rin 

ongelm
apalst

a

Sisäll
ä & 

Ulkona

1/2008



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

Puheenjohtajan palsta
Hei rakkaat jäsenet ja kiitos valin-
nastanne, sekä killan että puheen-
johtajan. Haaveenani on ollut jo sii-
tä asti, kun TTY:lle saavuin, toimia 
Sähkökillan puheenjohtajana. Nyt 
se on viimein toteutunut ja toivon, 
että voin täyttää teidän toiveenne ja 
kehittää Skiltaa jäsenistön palvelija-
na yhdessä rakkaan raatini kanssa.
 Raadissani on yhdeksän 
jäsentä minun lisäkseni ja meidän 

apunamme toimii 16 toimaria. Vaikka kaikilla meistä on omat 
vastuualueemme, toimimme kuitenkin yhdessä jäsenistön eduksi. 
Ilman raatilaisia ja toimareita sekä heidän työpanostaan ei Skilta 
pysyisi pystyssä. Kiitos siitä jokaiselle toimijalle. Heihin voit tutus-
tua sisäsivuilla ja lähempää tuttavuutta voi tehdä kiltahuoneella.
 Myöskin tänä vuonna Skilta järjestää sekä perintei-
siä että uusia tapahtumia. 40-vuotisjuhlavuoden kunniak-
si järjestettiin todella upeat vuosijuhlat museokeskus Vap-
riikissa sekä kasattiin upeaakin upeampi historiikki. Näiden 
osalta suurimmat kiitokset kuuluvat PR-emäntä Hannalle sekä 
juhlavuosivastaava Katille, jotka saivat kaikki mukaan osal-
listumaan, järjestämään juhlia ja kirjoittamaan historiikkia.
 Wappukin alkaa jo lähestyä ja sen myötä tulee taas 
monen monta tapahtumaa, kuten Keskiasteen Välitutkin-

to, KumipelausISO, Grillibileet ja excursio ABB Ser-
vicelle Nokialle. Näihin kaikkiin ovat jäsenet erit-
täin tervetulleita, vaikkakin ABB:lle mahtuu vain 24 
nopeinta mukaan. Kannattaa siis seurata ilmoitustaulua.
 Kesällä on myös luvassa ohjelmaa jäsenistölle, et-
tei tarvitse koko kesää viettää kotikonnuilla. Luvassa on 
ainakin koko jäsenistön yhteinen kesätappo, eli viikon-
loppu mukavien sähköihmisten seurassa jossakin Tam-
pereen ympäristössä 22.-24.8. ja sen lisäksi sähkökiltojen 
yhteistyökokous 18.-20.7., johon saapuu myös muiden 
Suomen sähkökiltojen teekkareita. Näistäkin tapahtu-
mista ilmoitetaan sekä jäsenlistalla että ilmoitustaululla.
 Ja jottei mene liian viralliseksi, niin pitää olla 
loppukevennys. Päätin sanoittaa Eppujen baarikärpäsen 
uuteen uskoon ja sen myötä toivottaa teidät tervetulleiksi 
kiltahuoneelle viihtymään ja oikein virkistävää Wappua!
 Mua puri sähkökärpänen mut miksi suremaan. Jo 
kauan sitten lääkkeen löysin siihen puremaan. Kera par-
haan Sähkökillan onnellisten jäsenten, on hyvä olo ollut 
mulla siitä lähtien. Siis Skiltaan nyt, kaikki vaan, joka päivä 
hengaamaan ja kun päivä on ohi niin lisää kavereita saan!

 -Tiina
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...Vain huomatakseen, että oven takaa paljastui toinen
ovi. Ovessa oli pienen pieni postiluukku - pienempi ai-
nakin kuin Sakarilla oli kotonaan. Luukkuun oli kirjoitet-
tu nimikirjaimet P.D.E. Sakari rohkaisi mielensä ja raotti
postiluukkua nähdäkseen mitä se kätki taakseen. Ei Sa-
kari ehtinyt edes kunnolla vilkaista luukusta, kun hänet
sokaisi psykedeelisien värien kerma. Värien keskeltä
kuului ääni: “Tämä ei ole se mitä etsit.” Sakarin pistelevä
tunne rectumin alueella kävi sietämättömäksi - vessaan
piti päästä!

Oven takaa kuului raapiva ääni. Ei sen takaa josta värit
olivat tulleet, vaan sen takaa, jonka hän oli jo kerran au-
kaissut - nyt se vain oli kiinni. Sakari hätääntyi. Samassa
hän muisti Timpan. Ehkä Timppa oli vienyt avaimen!
“Timppa is the key...”, “Timppa is the key...”, kaikui
hänen päässään, tai niin hän ainakin luuli. Kesken pahim-
pien pidättelyjen Sakari ei ollut huomannut oravaa jal-
kojensa juuressa. Orava oli samaa tuoteryhmää kuin
edellisetkin - viivakoodi vain oli puutteellinen. Orava
kiipesi Sakarin säärtä pitkin ylöspäin, jolloin Sakari hy-
pähti ilmaan pelonsekaisin tuntein. Olisiko hypyllä tehty
korkeushypyn maailmanennätys, vai olisiko sen
tangentiaalinen voima ollut riittävän suuri kumoamaan
keskeisgalaktisen hypertoniavoiman? Niin tai näin, Saka-
ri oli nyt talon katolla orava tiukasti kiinni polven
irtaimistossa.

Polvi sai jäädä, kun Sakari näki Timpan juoksevan talon
yläpihalla. Kahden kilotuuman mittaisella loikalla Sakari
hyppäsi maahan, juoksi Timpan perään ja huusi: “Avain!
Timppa! Se olet sinä! Ole se avain!” Timppa pysähtyi.
Tuli hiirenhiljaista. Vain muurahaispesän yksinäinen
korpisoturi liikkui verkkaiseen tahtiin pitkin kaulaliinaa.
Se tempaisi kaulaliinan puusta, heitti sen ilmaan ja huusi:
“GERONIMO!!!”

Kaulaliina tippui, ja oravan kohtalo oli sinetöity. Ääni oli
kuin salama, joka iski lyhtypylvääseen, ja niin oli jälkikin.
Sakari avasi silmänsä. Taivaalla tuikkivat tähdet, ja täh-
denlento kiiti taivaalla kuin keltainen karvapallo, jonka
Sakari oli pienenä potkaissut naapurin Hessun
pyörävajan oikeanpuolimmaisesta ikkunasta sisään. Vie-
ressä lojui avain. Avaimen vieressä lojui lukko. Lukon
vieressä lojui muurahainen. Muurahaisen kypärään oli
verenpunaisella värillä kirjailtu suuri M-kirjain. Sakari
nousi tavallista hitaammin maasta ja peitti avaimen pie-
nellä tummentuneella kädellään ja lähti kulkemaan kohti
kukkulaa, sillä siellähän tummanmusta Land Rover oli
parkeerattuna - ainakin viime tyhjäkäynnillä...

Auto seisoi yhä samalla paikalla, johon se oli viikolla 33
ilmestynyt. Samalla viikolla oli ollut Timpan syntymä-
päivä. Nyt Sakaria kadutti, ettei hän ollut muistanut on-
nitella Timppaa hänen syntymättömyyspäivänään. Saka-
rin lähestyessä autoa sen moottori aloitti äkisti vasten-
mielisen säkkipillien soiton, ja auton ovi aukeni...
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Tiina Koivunen, puheenjohtaja
Moro! Olen kolmannen vuoden sähköteekkari ja virkani Skillassa on puheenjohtaja. Olen myös kolmannen vuoden raatilainen, 
sillä toimin 2006 sihteerinä ja 2007 rahastonhoitajana ja varapuheenjohtajana. Pääaineenani luen sähkövoimatekniikkaa ja sivuai-
neena vaihtoehtoisia energiateknologioita eli tuttavallisemmin uusiutuvia energiamuotoja. Päivisin minuun törmää usein Skillassa, 
joka on lähes kolmas kotini. Tule ihmeessä juttelemaan ja kertomaan hyviä ideoita Skillan tulevaisuudesta! Myös sähköpostilla voi 
muistaa minua etu.suku@tut.fi.

Henriikka Rinne, sihteeri
Terses. Olen Hennu ja tulen Porist. Olen nyt ensimmäistä vuotta Skillan raadissa ja toimin sihteerinä, eli tehtäviini kuuluu 
kirjoittaa pöytäkirjoihin kaikki raadin kaikessa viisaudessaan jäsenistön hyväksi tekemät päätökset. Olen toista vuotta yliopistos-
samme, mutta pääainettani en todellakaan vielä tiedä, ehdotuksia otetaan vastaan osoitteessa etu.suku@tut.fi. Rankan opiskelun 
ohessa harrastan rankkoja huveja ja rankkaa liikuntaa. Tykkään kilteistä eläimistä, suklaasta, vesiliukumäistä, kilpailuista ja tans-
simisesta. Joskus nuorempana tuli tanssittua aktiivisemmin, mutta nykyään itseään pääsee sopivasti toteuttamaan Nääspeksin 
keikoilla, suosittelen kaikille. Nähdään Skillassa, jos olen muistanut piilolinssit.

Antti Pajunen, isäntä

Terve! Mä oon Pajusen Antti ja toimin Skillan isäntänä tänä vuonna. Tällä hetkellä koulussa oon toista vuotta ja samoin raadissa 
on toinen vuosi menossa.  Enpä mä oikeen muuta itestäni voi sanoa, muuta kun että vapaa-aika sujuu iloisesti pelikorttien paris-
sa yleensä. Ja samoin myös työaika. Ja jos muut on ni voipi tulla nykimään hihasta syksyn aikana ja muullonkin.

Jenni Koljander, emäntä
Moi! Mie oon Jenni ja mie oon Emäntä. TTY:llä ”opiskelen” toista vuotta. Harrastuksia minulla ei juuri irkissä (Jeiid), killassa ja 
kaupan kassalla roikkumisen lisäksi ole. Emäntänä hommiini kuuluu tapahtumien järjestäminen Isännän avustuksella.

Hanna-Mari Pekkala, PR-emäntä
Hei! Moon Hanna ja hoidan toista vuotta putkeen Skillan PR-emännän virkaa. Kiltahommat alotin kv-vastaavana 2006, ja siitä 
sitten astuin 2007 PR-emännän uutuutta hohtaviin saappaisiin. Toimenkuvaan kuuluu yhteydenpito sähköalan yrityksiin ja ohessa 
järjestelen kiltalaisille excuja..noh..paikkoihin..
Kotosi oo Suame sivistykse kehrost, nimittää Turu seudult (tarkemmi Paimiost), ja neljä vuotta sitten muutin ulkomaille (=Tampe-
reelle) opiskentelemaan. Ja on huisin vänkää! =)

Sanna Eklund, kiltamesteri
Olen toisen vuoden opiskelija ja kotoisin Kauniaisista. Pääaineena luen elektroniikkaa ja sivuaineena ohjelmistotekniikka. Olin 
kevään 2006 piikalikka, vuoden 2007 sihteeri ja nyt toimin Skillan raadissa kiltamesterina. Tehtävääni kuuluu kopiokoneiden 
huolenpito sekä kiltahuoneen yleiset asiat. Sähköpostini on etunimi.sukunimi@tut.fi. 

Maria Seppälä, prujuvastaava
Hei! Olen Maria, myös Marsuna tunnettu kolmannen vuoden teekkari. Toimin tänä vuonna Skillan prujuvastaavana, eli print-
tailen teille prujuja ja hoidan killan opintomateriaaliasioita. Kotoisin olen Kouvolan kupeesta, eloisasta Elimäen kunnasta. Viime 
syksynä loikkasin automaatiotekniikan koulutusohjelmaan, mutta sydämeni sykkii silti Skillalle, joten helpoiten minut voi bon-
gata kiltahuoneelta lojumasta. Jos ilmenee kysymyksiä, risuja tai ruusuja killan opintomateriaaliasioista niin tervetuloa nykimään 
hihasta.

Raati 2008

Kaisa Kurenniemi, fuksikapteeni
Hei olen Kaisa Kurenniemi. Seuraavat pari viikkoa Skillan fuksitoiminta on vielä mun ja Irenen harteilla, joten ei kannata odottaa 
liikoja. Mutta kesällä Irene jää eläkkeelle ja mun tittelini perään tulee kirjaimet evp, mikä tarkoittaa sitä että Skillassa aloittaa kaksi 
uutta (nohevaa?) fuksivastaavaa, ja mun tehtäväkseni jää näiden kahden ruoskiminen. Saisikohan siitä kertausharjoitusvuorokausia?
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Minna Niittymäki, Rahastonhoitaja
Heips! Olen Minna ja tänä vuonna huolehdin Skillan taloudesta. Sähköfuksina taapersin TTY:lle syksyllä 2006, jolloin sekaannuin 
Skillan toimintaan heti toimien haalaritiimin puheenjohtajana. Vuonna 2007 olin emäntä ja  järjestin saunailtoja yhdessä isän-
nän kanssa. Pääaineena luen sähkövoimatekniikka ja sivuaineeni ovat teollisuustalous sekä vaihtoehtoset sähköenergiateknologiat. 
Harrastuksiini kuuluu lenkkeily ”Rotan” ja ”Syyliksen” kanssa.  Mikäli  jotain parannusehdotuksia tulee, niin sähköpostiosoitteeni 
on etu.suku@tut.fi.

Ossi Alapiha, tiedotusvastaava
Moro, olen ossi, ja toimin Skillan tiedotusvastaavana. Vastuualueellani on tiedottaa jäsenistöä killan tapahtumista, ylläpitää nettisi-
vuja ja dokumentoida tapahtumia. Vapaa-ajallani pyrin urheilemaan edes hieman, muun muassa kiipeilyä, pyöräilyä ja sählyä koi-
tan harrastaa. Extreme-lajit ovat erityisesti sydäntä lähellä. Silloin tällöin teen sen sivuttain, eli otan alleni skeittilaudan. Musiikkia 
tulee kuunneltua lähes 24/7, pimeältä puolelta löytyy kiinnostus rap- ja reggae-musaan. Minut tavoittaa helpoiten irkistä, OssiD @ 
IRCnet, spostiosoite on se tuttu etu.suku@tut.fi.

Toimihenkilöt 2008
Antero Vuorinen, kiltamörkö
Morjenttes! Olen Kiltamörkö eli oikealta nimeltäni Antero ”Töötti” Vuorinen. Killassa vastuulleeni kuuluu fuksityttöjen vahtimi-
nen ettei ne joudu pahoille teille ja aina joskus saatan järjestellä jotain tapahtumaa.
Kun on ollut jo n vuotta koululla niin multa voi saada myös pari vinkkiä siitä mitä ei kannata ja mitä kannattaa koululla tehdä. Ja 
tietysti kaikille tuleville fuksitytöille terveisiä: 050-338 3337

Tööt tööt 

Irene Zakrzewski, sähköpaimen
Moi, olen Irene, 17-vuotias opiskelija ja lähtöisin Hyvinkäältä. Sitte ku mulle tulee eka palkka tilille, hankin mopokortin ja skoot-
terin. Tykkään kissanpennuista ja vaaleenpunasesta. Sit ku mä oon 22 ni oon kotiäiti mulla on saksanpaimenkoira, omakotitalo ja 
hirveesti velkaa.

Pitäkää hauskaa, Irene<3

Kati Kivijärvi, juhlavuosivastaava
Juhlavuosivastaavan tointa hoiteleva Kati on hieman kähmyyntymään päässyt entinen Skillan puheenjohtaja ja tunnetaan myös 
nimellä Johtoporsas. Toimarin virassaan Kati järjesteli vuosijuhlia ja historiikkia. Kati vastaa myös tulevasta Kesätaposta ja kehittelee 
mahdollisesti jotain muutakin vielä juhlavuoden kunniaksi. Kun tätä ei-mistään-kotoisin olevaa n. vuosikurssin teekkaria ei näy 
skillassa, hän syö, nukkuu, katselee tv:tä, irkkailee, tai on eksynyt pelaamaan sählyä tai tanssimaan hiphoppia.

Kerttu Seppälä, piikalikka
Moikka! Tulin kouluun viime syksynä, eksyin kiltahuoneelle ja sitä kautta piikalikaksi. Kuoroharrastusta päätin jatkaa TALlinnassa 
ja pianoa soittelen, kun sellainen eteen sattuu. Erityisesti nautin fantasiakirjallisuuden lukemisesta. Pienen pienessä asunnossani on 
sininen keittiö ja vaaleanpunainen kylpyhuone. Ensi syksynä katselen seuraavia fuksipalleroita fuksikapteenin silmin.

Minna Leivo, tv-apu
Moicca! Olen toisen vuoden sähköteekkari ja pidän fysiikasta. Harrastan meikkaamista, nintendon pelaamista, Negativen fanittamista 
ja mähöttämistä. Tiedotusvastaavan apuna pääsen hyödyntämään taiteellisia lahjojani esimerkiksi suunnittelemalla Skillalle mainoksia. 
Olen myös Remmi-Teamin kuski, ja lähdenkin tästä kohta taas Ranskaan ajamaan ekologisesti ja päihittämään kaikki muut eurooppa-
laisten tiimien ajokit.

Natalia Tolmatsova, toimittaja
Päivää! Natalia on nimeni ja kipu intohimoni. Skillassa olen kohonnut arvoasteikolla piiskalikan tuikitärkeistä tehtävistä nykyiseen, 
toimittajan vastuulliseen pestiin. Nostan penkistä enemmän kuin monet teekkarit, haluaisin ajaa hiukseni pois ja olen voittanut kämp-
pikseni isäpuolen kädenväännössä. Muuten olen erittäin naisellinen ja viehkeä 20 vuoden rajapyykin saavuttanut nuori nainen.
Olen sinkku.

Niklas Nikkanen, liikuntavastaava
Hei, olen Niklas (2.vsk) ja toimin Skillan liikuntavastaavana. Olen kotoisin Tampereelta ja lempiruokaani on tietenkin mustamak-
kara – ilman puolukkaHILLOA. Tehtäväni Skillassa on saada sähköteekkareita liikkeelle sekä koota tiikerinlailla taisteleva joukkue 
yliopistomme ym. urheilumittelöihin. Minulta kannattaa kysyä myös neuvoa ”ostokiltaan”-lappujen teossa.
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Terhi Alaviitala, kv-vastaava
Hellurei! Tämä hullu eteläpohajalainen sähköteekkari, joka yrittää olla pätevä Skillan kv-vastaava tottelee lähes sataprosenttisesti nimeä 
Terhi Alaviitala, mutta ei suutu jos Teehiksi haukutaan. Ikää on kertynyt sen verran että poden jo ikäkriisejä. Yritän myös pitää YO-kun-
nan kv-jaoston kurissa ja nuhteessa, olenhan sentään kv-jaoston vtpj. Harrastan kankaiden tekoa vaatteiksi ja langoista saattaa syntyä kai-
kenlaista, lisäksi luen myös todella paljon ja kaikenlaisissa tapahtumissa tulee käytyä, partio on vieläkin yksi ykkösharrastus. Opiskelusta 
sen verran että en ole todellakaan lähellä valmistumista ja koulutusohjelma vaihtuu syksyllä. Ottakaa yhteyttä jos kv-toiminta kiinnostaa.

Antti Partanen, alumnivastaava
Olen 23-vuotias Savon mafian kasvatti ja olen ollut vahvistamassa Sähkökiltaa syksystä 2005. Skillassa olen toiminut useissa tehtävissä 
ja muutenkin pyrkinyt olemaan mukana teekkaritoiminnassa ahkerasti. Tänä vuonna Skillassa tehtäväni on huolehtia vanhan liiton 
tyypeistä, eli jo valmistuneista alumneista. Syksyllä pakenen luotanne Singaporeen, mutta palaan joulun jälkeen jälleen kuluttamaan 
kiltamme mukavia sohvia.

Pasi Laine, XQ-emäntä

Moi olen Pasi Laine, parikymppinen satakuntalainen ja tänä vuonna otin vastaan XQ-emännän roolin. Minua et välttämättä koululla 
niin usein näe, mutta reissuissa sitten sitäkin enemmän.

Sini Syvänen, tenttivastaava
Hei! Olen Sini, 21-vuotias kolmannen vuoden sähköläinen. Skiltauralleni on kuulunut fuksivuonna piikalikan virka sekä vuoden 
2007 toimin prujuvastaavana. Kevään 2008 aikana olen toiminut tenttiarkistonhoitajana, toimiini kuuluu siis Skillan myyntipäivys-
tyksen lähellä sijaitsevan tenttiarkiston ylläpito. Ensi lukuvuodeksi suuntaan kuitenkin Hong Kongiin vaihtoon, jolloin pestin ottaa 
vastaan joku muu.

Teemu Varsamäki, renkipoika
Moro! Olen Merikarvialta kotoisin oleva ensimmäisen vuoden opiskelija, ja olen tämän kevään ajan skillan renkipoika. Toimin isännän 
oikeana kätenä, ja päätehtävänäni on huolehtia siitä että kiltahuoneella on virvokkeita, ja siinä sivussa viedä tyhjiä pulloja sieltä pois.

Tommi Henttinen, lukkari
Olen Punkalaitumelaissyntyinen 23-vuotias neljännen vuoden opiskelija. Harrastan soittelua ja kirjallisuuttta. Lisäksi olen speksi 
addikti ja TAL ry:n (teekkarikuoro) tapahtumavastaava. Kirjoitan myös vaihtelevan aktiivisesti nimenomaiseen, ylempänä artikkelien 
kokoamiskäsitteenä toimivaan, lehteen. Toiminimikkeen puolesta pyrin ylläpitämään ja kehittämään kiltamme laulukulttuuria. Vireillä 
on esimerkiksi uuden sähköaiheisen kappaleen uudelleensanoitus/sävellys kilpa. Minua tapaa usein saunoilla laulamasta ja killasta vaih-
televasti. Ohjastan myös halukkata yksilöitä korkeimman omakätisesti teekkarilaulutaidon saloihin.

Toni Heikkinen, Mikroguru
Morjenttes! Tonina tunnetaan ja hoitelen tällä hetkellä Skillan mikrogurun hommeleita ja nippeleitä. Ensimmäistä opiskeluntäytteistä 
vuotta tässä lopettelen suorastaan loistavan olemattomin opintopistein. Jos vielä nyt jotakuta sattuu vahingossa kiinnostamaan niin 
Tampereelle olen eksynyt iki-ihanasta ja komeasta Kainuun helmestä Kajaanista. Tavoitella minua voi kiltahuoneelta tai sitten ircissä /
msg Mrui @ Ircnet!

Toni Lähteensuo, prujuapu
Hei! Olen Toni, Skillan nykyinen ja luullakseni kaikkien aikojen ensimmäinen pruju-apu. Myönnän myös kuuluvani vielä fuksien 
iki-ihanaan joukkoon. Työtehtäviini kuuluvat pääasiassa prujujen tulostaminen ja kauppaaminen. Tulevana syksynä minua ei tule näky-
mään koululla, sillä Suomen valtion virallinen leikkikoulu kutsuu. Fuksiwappua odottaen!

Matti Lahdenperä, TEK-yhdyshenkilö
Nimi on Matti ja homma on TEK-yhdyshenkilö. Olen siis teidän jäsenienne linkki Tekniikan Akateemisten Liittoon, joka ajaa kor-
keakouluopiskelijoiden etuja maassamme. Olen pitkällä kiltaurallani ehtinyt toimia monissa raadin hommissa, nykyisessä toimessani 
olen toista vuotta peräjälkeen. Harrastuksiini kuuluvat esim. suunnistus ja viskin maistelu.
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Sähkökilta urheilee

Perinteitä kunnioittaen ja Skillan 40-vuotisjuhlan kunniaksi pelattiin Tamppi Areenalla 30 vuoden tauon jälkeen kuuluisa Skilta-Taraki -ko-
ripallo-ottelu. Edellisestä kerrasta olikin hurahtanut jo tovi, ja silloisen kisan oli päässyt rakentajakilta voittamaan. Skilta lähtikin nälkäisenä 
hakemaan Tarakin päänahkaa viime kertaisen tappion jäljiltä. Tarakilla olikin jo ennen ottelua ennakkosuosikin paineet, joten lähtökohdat suo-
sivat jo silloin joukkuettamme. Otteluun ilmoittautuneita innokkaita pelaajia oli molemmin puolin runsaasti, joten liikuntavastaavat  pääsivät 
rauhassa juonimaan pelisuunnitelmiaan. Skillan taktiikka oli jo saunaillassa (taisi olla vaihtositseillä) mietitty: kova liike ja tuomarien lahjonta.

1.ERÄ - Voi samperi! Skillan miehistö oli jo ennen peliä kutistunut 12 
pelaajasta kahdeksaan, mutta onneksi kapteenina toiminut Jenni Koljander 
loi joukkueeseemme uskoa ja vastustajaamme pelkoa kovalla tsemppauksella. 
Voitto olisi varmasti meidän! Peli alkoi, ja samalla selvisi, että vastapuolella 
olikin jotain puoliammattilaisia pelaamassa, jotka veivätkin Tarakin neljän 
pisteen etumatkalle. Onneksi jokainen meistä tiesi pelisuunnitelman sekä 
tehtävänsä kentällä (kirjoittajalla: pelin häirintä ja virheiden ottaminen). Hei-
kon alun jälkeen Skilta sai pelistä kiinni ja kiri eroa umpeen. Vähäpisteisen ja 
tiukan kamppailun jälkeen erätauolle lähdettiin tasatilanteessa 7-7.

2.ERÄ - Toisen erän alku oli tiukkaa puolustustaistelua molemmin puolin, 
mutta Skilta rynnisti paremalla pelillä niukkaan parin pisteen johtoon. Liekö ollut taitoa vai Jennin ilkeiden ilmeiden ansioita. Johto 
kuitenkin menetettiin kirjoittajan käyttäessä lauantai-iltaisia askelkuvioita ja lentäen naamalleen kesken hyökkäyksen. Taraki pääsi niskan 
päälle ja karkasi johtoon. Takaa-ajo alkoi liian myöhään ja pillinvihellys tarkoitti Skillalle kirvelevää tappiota. Taraki oli jälleen parempi 
pistein 15-13.

Kiitos kaikille Skillan joukkueeseen osallistuneille sekä Tarakille hienosta pelistä. Kolmenkymmenen vuoden päästä sitten uudestan ja 
jälkipolville vinkkinä: muistakaa lahjoa tuomarit paremmin.
            -Niklas

Skillan perinteinen kaukalopalloturnaus käytiin 26.2. Vaikka pe-
laajien piti säännöllisesti muistaa hypätä siniviivan yli, kiertää hat-
tu ja tieliikennetörppö, se ei ottelun tahtia haitannut. Nämä jäästä 
jo vapautuneet täplät eivät tosin kimmeltäneet yhtä kauniisti kuin 
muu jää pelaajien mieltänostattavassa (tai silmiä häikäisevässä) au-
ringon paisteessa. Pelit olivat siistejä ja kaikki vaikuttivat nauttivan 
pelaamisesta; tuomarien ei kamalasti jäähyjä tarvinnut viheltää. 
Vaikka kaikilla pelaajilla ei ollut edes luistimia, se ei pelirytmiä hi-
dastanut. Kenellä ei luistimia ollut, kykki maalissa ja torjui enem-
män tai vähemmän menestyksekkäästi. Silti kaikille, myös run-
saslukuiselle yleisölle, maistui Skillan myymä makkara ja mehu. 
 Varsinaisesti turnaus noudatti peruslohkojakoa: turnauk-
seen osallistuneet kahdeksan joukkuetta jaettiin kahteen lohkoon. 
Lohkoista kaksi parasta joukkuetta pääsi välieriin. Välierien voitta-

Skillan kaukalopalloturnaus 26.2.

jat kohtasivat vielä finaalissa. A-lohkosta jatkoon pääsivät voitta-
jana Autek ja Taraki. B-Lohkossa voitoon luisteli Inager mennen 
Jylhäkallion Postonin kanssa välieriin. Välierissä Inager ja Taraki 
pyrkivät lätkimään toisensa kumoon, samoin Autek ja Jylhäkallion 
Poston. Lopulta finaalissa Autekin verkko liehui liikaa ja viime vuo-
den mestari Inager voitti tänäkin vuonna häviämättä yhtään peliä. 
 Skillan taival loppui lyhyeen. Skilta voitti Häjyt, mut-
ta hävisi Inagerille ja Jylhäkallion Postonille. Tästä huolimat-
ta peljaat tuntuivat nauttineen pelaamisesta. vaikka pikkupo-
jat meinasivat saattaa maalivahtirukan hermoromahduksen 
partaalle. Onneksi karkuun juoksivat lopulta pojat eikä Tiina.

          -Teemu

Koripallo-ottelu 30 vuoden tauon jälkeen
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Kaikkeen sitä joutuukin Sähkökiltojen yhteistyön nimissä. 
5.3. ennen kukonlaulua nousimme erittäin naisvaltaisella 
edustusjoukolla junaan, ja matkasimme niin kauas pohjoi-
seen, ettei sellaista kylmyyttä yksikään elävä olento kestä.
Paitsi oululaiset. Onneksi ymmärsimme jo mat-
kalla pukea villapaidat päällemme junan ravinto-
lavaunussa, ja perille päästäessä tunnelma oli jo 
niin korkealla, etteivät edes samalla junalla saapu-
neet paskanntärkeät otaniemeläiset saaneet sitä alas.
 Teekkaritalolle saapuessamme paikallisten vauva 
rääkyi pihalla, ja tupa oli jo täynnä muitakin kuin sähkö-
läisiä, sillä meneillään olivat Oulun ympärihiihdot. Tie-
tysti siihenkin piti osallistua, ja saatuamme joukkueemme 
kokoonpanon selville (joukkue: Tiina, Minna ja Kaisa, val-

Yhteistyötä Oulussa

mentaja: Hanna, huolto & kuvaus: Kati ja Maria) siirryimme valmistautumaan tiukkaakin tiukemman valmentajamme komen-
nossa. Liekö alkulämmittelymme vienyt jo kaikki mehut joukkueestamme vai johtuiko vain puolueellisista tuomareista, mutta 
loistavasta suorituksestamme huolimatta emme yltäneet palkintokorokkeelle. Hauskaa silti oli, ja teimme varmasti pohja-ajan alle 
kilometrin mittaisella matkalla, johon saimme kulumaan aikaa luultavasti ainakin tunnin verran. Jos joku ei tiedä mistä tässä titaani-
en taistossa on kyse niin kerrottakoon vielä, että Oulun ympärihiihto tapahtuu siis kolmen hengen joukkueina ”suksilla”, jotka ovat 

kaksi lankkua joissa on kolmet lenkit jaloille, eli koko joukkue hiihtää samoilla suk-
silla. Tämä tuotti jonkin verran vaikeuksia ja joukkueemme hakikin yhteistä tahtia 
useampaan kertaan lumihangesta. Matkanvarrelle osuneilla rasteilla esitettiin tänä 
vuonna mm. suksibalettia ja eräällä rastilla valmentajamme puettiin kleopatraksi.
 Opastettu nestetankkauksemme jatkui luonnollisesti vielä hiihdon jälkeen-
kin nestehukan välttämiseksi, ja myös paikalliset osallistuivat tähän aktiviteettiin 
innolla. Heille tuotti kuitenkin jostain syystä vaikeuksia se, ettei ”huulille” komen-
non jälkeen tullutkaan käskyä ”juo”, vaan he jäivät vain ihmettelemään tampere-
laisten kumotessa juomat välittömästi kurkkuunsa. Jostain syystä Marian erittäin 
yksinkertainen ja luonnollinen selitys ”meillä Tampereella on tapana että kaikki 
mitä tuodaan huulille, niellään” sai pohjoisen pojat hämmentymään vielä entises-

tään, ja saatuaan puhekykynsä takaisin he 
olivat innolla lähdössä mukanamme etelään. 
 Loppu SYK menikin sitten perin-
teisissä merkeissä; keskiviikkona tehtiin vielä 
ryhmätöitä ja käytiin Kaamoksen Kaatajai-
sissa, ja torstaina pidettiin itse kokous äänes-
tystavan äänestystavan äänestyksineen. Mi-
tään järkevää ei (kai) taaskaan saatu päätettyä, 
mutta eihän se olekaan pääasia. Perjantaina 
olikin sitten jo aika lähteä kohti kotia, mu-
kana enemmän valokuvia kuin muistikuvia, 
mutta hauskaa oli varmasti kaikilla ollut.

   -Kaisa
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TEK-yhdyshenkilön tervehdys

Morjens.

Kevät ja kesätyöt lähenevät nopeasti, joten on syytä kertoa muutamasta kesätöihin ja työttömyyskassaan liittyvästä asiasta, 
kuinka voi turvata omaa selustaansa niin ensi kesänä kuin myöhemminkin.

Ensinnäkin: TEK:n opiskelijajäsenenä saat samat edut ja palvelut kuin varsinaisena maksavana jäsenenä, paitsi työttömyyskas-
san jäsenyyden. Tähän insinöörien, ekonomien ja arkkitehtien omaan työttömyyskassaan voit liittyä kunhan sinulla on voimas-
saoleva työsopimus liittymishetkellä. 

Mitä siitä sitten on hyötyä?
- Opiskeluaikana ei mitään, mutta epävarmoilla työmarkkinoilla ei koskaan tiedä, jos sattuu jäämään pariksi kuukaudeksi 
ilman töitä, vaikka valmistumisen jälkeen. Tällöin on paljon mukavampaa etsiä töitä ansiosidonnaisella kuin peruspäivärahalla. 

Mitä tämä sitten maksaa?
- Työttömyyskassan jäsenyys maksaa 45 € vuodessa. 

Mitä muuta pitää ottaa huomioon?
- Ennen ansiosidonnaisen päivärahan saamista pitää olla ollut töissä 43 viikkoa vähintään 961 euron kuukausipalkalla. Tähän 
joku voisi kysyä, miten opiskelija voi olla töissä 43 viikkoa putkeen. Ei hätää, opiskelija voi kerryttää työssäoloehtoa seitsemän 
vuoden ajan. 

Esimerkki: Teemu Teekkari menee tänä kesänä töihin mutterisorvaamolle kolmeksi viikoksi. Seuraavana vuonna Teemu jatkaa 
sorvaamon palveluksessa, toisessa työtehtävässä tosin. Valmistuminen lähestyy ja Teemu pääseekin viimeisen opiskeluvuoden 
kesäksi töihin mutterisorvaamon kehitysosastolle tekemään diplomityötä paremmasta mutterisorvista. Dippa tulee tehtyä, 
mutta voi: koko firma myytiin islantilaiselle pääomasijoittajalle, joka saneeraa sorvaamoa rankalla kädellä. Teemun määräaikais-
ta sopimusta ei vakinaistetakaan ja hän joutuu työttömäksi. 

Mutta ei hätää, fiksuna teekkarina Teemu on jo ensimmäisestä kesätyöstään asti ollut IAET-kassan jäsen. 43 työviikkoa tuli 
täyteen kolmena kesätyökesänä ja näin hän pääsee nauttimaan ansiosidonnaisesta päivärahasta, joka kolmen vuoden keskiarvo-
na on 2500 €/ kk. Tällä kuukausipalkalla Teemu saa 61,35 euron päivärahan. Tämä on reilusti KELA:n maksamaa 24,51 euron 
päivärahaa suurempi.

Turvaa siis tulevaisuutesi - liity IAET-kassaan jo tänä kesänä! 
www.iaet.fi

Toiseksi: Muista katsoa mitä työsopimuksessa allekirjoitat. Mitä on sovittu palkaksi ja mitä työtehtäviä olet menossa kesäksi 
yritykseen tekemään. Tämä siksi, ettet joudu siivoamaan vaikka sinulle on suullisesti kerrottu pääseväsi tuotekehitystehtäviin. 

Muista myös pitää kirjaa tekemästäsi työajasta. Milloin, kuinka paljon ja oliko se ylitöitä. Mahdollisissa riitatilanteissa työ-
aikakirjanpito auttaa maksamattomien palkkojen saamisessa. Maksamattomien palkkojen, ylityökorvausten ja lomarahojen  
tilanteessa voit ottaa yhteyttä TEK:n lakimiehiin. He neuvovat miten toimia ja ottavat tarvittaessa yhteyttä työnantajaan. Myös 
työsopimusepäselvyyksissä voit ottaa heihin yhteyttä. 

Hyviä kesätöitä kaikille! Ja jos et ole jo jäsen, voit liittyä näppärästi vaikka verkkosivujen kautta.
   
T:Matti
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Semisti extreme Thaimaa
Kuten osa teistä höpönassuista tietää, olen reilun puoli vuotta vaikuttanut Thaimaassa vaihto-opiskelun merkeissä. 
Tämä kirjoitus ei kuitenkaan ole opiskelusta, se saa odottaa johonkin toiseen kertaan. Ajatukseni oli kirjoittaa kai-
kesta siitä melko erilaisesta, vaarallisesta ja äärimmäisestä mitä thaikkulassa voi tehdä, ja (toivottavasti) selvitä vielä 
hengissä kertomaan seikkailuistaan. Päädyin eräänlaiseen TOP5:een, joka MTV:ltä omaksuttuun tapaan käydään 
siitä vähiten extremestä extremeimpään.

Nro. 5, Sukeltaminen

 Thaimaa on erinomainen paikka aloittaa sukellusharrastus. Ko Tao on ehkä saarista juuri se kuuluisin ni-
menomaan sukellusmahdollisuuksistaan. Jonkin aikaa koko saarelle ei ollut asiaa, ellei pystynyt todistamaan, että 
saapuu nimenomaan sukeltamaan. Erinomaista! Jos ei maailmankatsomustaan ole jo onnistunut mullistamaan as-
tuessaan hikiseen Bangkokiin, tai vielä hikisemmälle Khao San Roadille, muuttuu se lopullisesti kun pääsee tiiraile-
maan 18m syvyydessä aivan käsittämättömän kauniita ja isoja lahnansukulaisia.
 Touhu ei ole kuitenkaan järin helppoa. Ensin pitää selvitä maskiharjoituksista matalalla, pystyä selviämään 
jonkin aikaa pohjassa ilman hengityslaitetta, lainata kaverin ilmaa, puhallella kuplia jne. ilman että menee paniik-
kiin. Itse olin hämäläisittäin niin tyhmä, etten oikein koskaan mennyt paniikkiin. Aivot eivät missään vaiheessa ehti-
neet kertomaan kropalle, että nyt pitäisi pelätä, ennen kuin regulaattori oli jo taas suussa. Extremen vivahteen tosin 
teki se, että 16m syvyydessä tehdessämme pohjaharjoitusta meinasin astua skorpionikalan päälle. Skorpionikala on 
sanalla sanoen **ttumainen epeli. Sen myrkky on sekä hermo -ja solumyrkkyä, perin kuolettavaa ja ... no... epämu-
kavaa. Jotkut kalalta osuman saaneet ihmiset haluaisivat mielummin raajansa amputoitavan, kun kestäisivät kipua. 
Myöskin korallit lähes systemaattisesti erittävät jonkinlaista ihmistä häiritsevää myrkkyä, ja ovat peitetty merisiileillä 
(joidenka piikit pujahtavat perin ikävästi vaikka nyt jalan läpi), joten varovainen tulee aina olla.
 Onnistuin myöskin kerran tiputtamaan samassa 16m syvyydessä happitankkini. Siinä tosin kyse taisi olla 
enemmänkin Bond-tyylisen mereen hyppyni aiheuttamasta rasituksesta kantositeille, kuin niinkään lajin extremiy-
destä. Mainittakoon myöskin, että mikäli kaverinne hehkuttaa käyneensä thaimaassa sukeltelemassa, niin tarkista-
kaa, että kyseessä ei vaan ollut snorklailu. Snorklaillessa näet on pelastusliivit päällä ja kellutaan pinnalla. Nöyrtyy 
sekin epeli.

 Benjin hyppääminen on kai jotain mikä oikeasti lasketaan extremeksi. Yleensä hyppäämiseen saadaan idea 
tuhdissa nousuhumalassa, ilmottaudutaan lähimmässä matkatoimistossa ja palataan takaisin baariin ajoissa saamaan 
se juuri tilattu huurteinen. Seuraavana aamuna onkin edessä lappunen, jossa kysytään, oletko juonut alkoholia suu-
rissa määrin viimeisenä kahtena tuntina. Kellon kysyminen kavereiltasi ei tuskin vakuuta hypyn valvojaa. 

Nro. 4, Benji-hyppy

 Itse päädyin varaamaan hypyn selvinpäin 
puoliltapäivin, juuri juotuani virkistävän kupilli-
sen paikallista jääteetä perin erinomaisen miljöön 
omaavassa puhtaasti teelle omistautuneessa liikkeessä 
Chiang Maissa, Thaimaan pohjoisosassa. Miksikö? 
Ei ollut mitään tekemistä sunnuntaina, ja benji nyt 
vaan kuulosti hyvältä idealta. Ja Thaimaassa se on 
vielä pirun halpaa. Noin reilulla kolmellakymmenellä 
eurolla sai hypätä 50m korkeudesta keskellä viidak-
koa lampeen, ja halutessaan rikkoa veden pinnan 
sukeltaakin hieman. Aivan käsittämättömän hienoa. 
Korkeanpaikankammoisena oli uskomaton tunne, 
kun korkeuksista yksinkertaisesti kaatuu ja vauhti 
vaan kiihtyy kiihtymistään päätyen jorpakkoon, josta 
takaisin ylös... ja takaisin alas ... ja takaisin...
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Rauhallisesti? Windowsin eräs läpimurroista 
oli multitaskaus, eli monen prosessin ajaminen 
yhtäaikaisesti. Nyt ideana oli, että keskityttiin 
vain tekemiseen. Ajattelen jalan siirtämistä, siirrän 
ajatuksen jalkaan, siirrän jalkaa, seison paikallani, 
ajattelen seisomista, ajattelen edelleenkin seiso-
mista, ajattelen onkohan vieressä seisovalla neidillä 
mitään kaapunsa alla, ajattelen taas seisomista, 
ajattelen astua eteenpäin, ajattelen, että ajattelu on 
oikeastaan aika ajattelevaista, mutta silti kiinnos-
taisi se viereisen naisen kaapu. Ajattelen onkohan 
munkeista kivaa olla selibaatissa.

Illalla lasken meditaatiohelmet kolmeen kertaan. 109. Nukahdan varmana siitä, että joku on huijannut minua, ja 
niitä on pujotettu naruun yksi ylimääräinen. Vasta viikon päästä omistauduttuani täysin laskemiselle sain tulokseksi 
108 ja nukuin yöni paremmin. 
Miettikää nyt hetki mitä seurauksia sillä voisi olla, että jatkuvasta stressistä ja menneiden märehtimisestä pääsisi 
eroon? Sitähän olisi onnellinen. Keskittyisi vaan olemaan läsnä siinä hetkessä joka on, sillä sitä hetkeä ei ole enää 
koskaan ja kaikki on muuttuvaista. Hyväksyisi sen, että vanhenee, ja muuttuu, eikä edes murehtisi muita. Buddha-
laista extremeilyä suosittelenkin jokaiselle, tosin sen pelon uhalla, että voi menettää jotain kovin länsimaiselle olen-
naista ajatusmaailmassaan.

Ehkä koko listan vaarallisin keissi, varsinkin opiskelujensa loppuvaiheessa olevalle vannoutuneelle materialistille 
kuten minä. Viedään keskelle ei mitään, vaatteet vaihdetaan valkoiseen housu -ja paitapariin, ja kerrotaan, että nyt 
pitää ottaa rauhallisesti, ja keskittyä tähän hetkeen, eikä mihinkään muuhun. 

Nro. 3, Retriitti Buddhalaiseen Munkkiluostariin

 Muay Thai, eli suomalaisittain Thainyrkkeily. Muay Thaissa piestään vastustajaa kahdeksalla raajalla: säärillä, 
polvilla, kyynärpäillä ja nyrkeillä. Lajia onkin kutsuttu paremmissa piireissä maailman tehokkaimmaksi pystylajiksi. 
Thaimaassa lajilla on kymmeniä tuhansia ammattitason harjoittajia, ja onkin täällä kansallislaji, siinä missä Suomessa 
on jääkiekko tai nakkikioskin jonossa riidan haastaminen.

Nro. 2, Muay Thai

 Itse aloitin lajin vasta Thaimaassa, kuntonyrk-
keilypohjalta, ja ehdin käydä noin kolmissakymmenissä 
treeneissä, ennen kuukauden intensiivitreenausta, jolloin 
omistauduin koko kuukaudeksi pelkästään harjoitusissa 
käymiseen ja tähän kohtalaiseen itserääkkäykseen (kuukau-
si on tätä juttua kirjoitettaessa vielä kesken, treenipäiväkirja 
osoitteessa http://valtakirja.blogspot.com).
 Laji on sanalla sanoen raaka. Paikallisten matseissa 
veri lentää kaaressa, kun vastustaja muljauttaa tehokkaasti 
kyynärpään päälaelle tai naamaan. Paareilla kehästä pois 
kantaminen ei ole järin harvinaista. Toisin kuin useimmissa 
lajeissa, potkut tulevat pääsääntöisesti sivulta vaakatasossa, 
osumapisteen ollessa säären etuosassa, omaten saman isku-
voiman kuin pesäpallomaila.
 Suosittelenkin lajin seuraamista näköradiosta, youtubesta tai muusta vastaavasta massamediasta edes sen 
yhden ottelun verran, että saisi kuvan minkälaisesta hyppelystä on kyse. Oli sitten pesäpallon harrastaja tai ei.
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Nro. 1, Mopotaksit

 Extremeistä extremein: mopotaksi. Mopotaksi on aivan käsittämättömän halpa ja nopea tapa liikkua paikas-
ta toiseen lyhyillä etäisyyksillä. Reilusta kahdesta kilometristä joutuu pahimpaan ruuhka-aikaan pulittamaan 20bah-
tia, joka vastaa noin vajaata puolta euroa. Tänä aikana tuskin ehtii iPodista soimaan kahtakaan biisiä kokonaisuu-
dessaan (olettaen että kuuntelee suomirokkia kuten minä, eikä ole joku pitkätukka-doom-metallisti, jonka iPodin 
keskimääräinen biisin kesto on 15min).
 Mikä tästä sitten tekee extremen? No, 
jannut ovat käytännössä katsoen täysiä seko-
päitä. Mopolla vedetään yksisuuntaista väärään 
suuntaan (jos siinä on tilaa, niin siitä mennään), 
käytetään perin mielenkiintoisia oikopolkuja 
jalkakäytävillä ja käytännössä katsoen unohde-
taan kaikki mitä länsimaalainen tietää liikenteen 
toimivuudesta. En ole edes benji-hypyn aikana 
ollut niin varma lähestyvästä kuolemasta, kun 
sinä hetkenä, jolloin kuski päätti ottaa minut 
ja Pekan kauppakasseinemme saman skootterin 
kyytiin ja päryytteli moottoritietä kolme päällä 
(kellään ei tietenkään kypärää, suojavarusteina 
shortsit, t-paita ja släbärit) 100km/h autoja ohi-
tellen. Ja jos se vauhti ei säikäyttänyt tarpeeksi, 
niin se epätoivoinen yritys jarruttaa ennen u-
käännöstä.
 Kun lisätään soppaan vielä se, että kuskit osaavat juurikin sen kaksi sanaa englantia (”hey” ja ”mistaa”) ja 
vaikka kuinka yrität thaikkulanmurteella selittää määränpäätäsi, päädyt joka kymmenes kerta jonnekin (toivottavas-
ti) kilometrin päähän alkuperäisestä kohteestasi, niin kynnys tusinaturistille mopotaksin ottamiseen voi olla suuri. 
Bonuksena tosin herroilla on yleensä kiinteät taksat, ja voi luottaa siihen, että ukotusta ei kotiseuduilla tapahdu.
 Fakta kuitenkin on, että Thaimaassa kuolee moottoripyöräonnettomuuksissa ihminen joka neljäskymmenes 
minuutti. Ei se tosin tarkoita, että näitä kavereita tulisi välttää, ei toki, itse käytin mopotaksipalvelua lähes joka päivä 
visiittini ajan. Mopotaksit ovat kaikesta huolimatta kuitenkin se halvin ja nopein vaihtoehto, vaikkakin vaarallisin.

 Matkablogi koko vaihto-opiskelumatkasta sekä toukokuussa kotimatkalla suoritettava 3vkon USA-roadtrip 
osoitteessa http://hervannastabangkokiin.blogspot.com

           -Tero Vepsäläinen
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Hi all you foreign students in electrial engineering!
 When this year begins I start my new job in guild, responsible of 
international issues. So what I do in the guild and how I am: Well I`m 
Terhi Alaviitala, 23 years old student from Alahärmä. This is my third year 
at school. In guild I`m responsible of international issues and you will 
find me quite often at guild but this spring much better in Student un-
ion because I`m planning wappu. What Skilta offers for foreign students? 
Well you can order your overalls, buy copycards and credits to them.
 Skilta also organizes many festive happenings. In wappu, we play Ku-
mipelausISO at 21th april on Hotel Rosendahl’s beach. It is very funny sport 
which rules are almost same as in football. Don’t miss it. And in may we organizes 
sitsi even where the mainpoint is that the foreign students get to know finnish 

Sähkösanomat international

Event organised by Skilta

Keskiasteen välitutkinto, again in april 2009.
It’s basically a pubtour, where your job is to go to different pubs 
in Hervanta and drink a certain amount in each pub. At the end 
of the tour if you have managed to enjoy the required amount 
of refreshing beverages you’ll get a diploma and a patch for your 
overalls. The drinks are alcoholic, but there is one degree called 
Toukka, where you drink non-alcoholic drinks instead of alco-
holic drinks. So if you don’t want to drink alcohol but you still 
want to take part and get a diploma, you can do so.

The degrees:
    * Välitutkinto
    * Jatkotutkinto
    * Vielä-1-tutkinto
    * Yksi liikaa -tutkinto
    * Toukka (men&women drink 10 non-alcoholic drinks)

You can tour the pubs by yourself or with a group of friends, but 
in order to get a diploma you personally have to drink the requi-
red amount, which means you can’t split the drinks between the 
members of your group. The fastest groups among those who are 
taking part in Toukka and Välitutkinto degree will be rewarded. 
The group will get their finishing time after all the members of 
the group have made it to the finish.

KumipelausISO, in 21th april 2008.

KumipelausISO is hilarious football-like sport, or event, whatever you 
want to call it. Basic point is obey the special rules of KumipelausISO 
or listen to referee, who will be sometimes chosen by rate of intoxicati-
on:) For example, in english rule number 13 says: ”You cannot run with 
peliwäline on your peliwäline”. There will be MUNKKI and SIMA in 
sale on the Hotel Rosendalh’s beach, where the gaming court is located. 
Transport to the beach leaves 1300 and 1315 hours from Obeliski.
Come and see what’s the point of KumipelausISO (is there?), or just 
enjoy the wappu-fiilis!

Grill party, in 23th april 2008.

Grill party is organized by all the guilds of Sähkötalo.
There will be grilling, live music, good weather etc in the inner courtyard 
of Sähkötalo. BYOG.

KooVee sauna, august 2008.

Koovee sauna is one of the traditional Skilta events. There will be plenty 
of chilling, grilling, playing games(kyykkä, kumipelausISO, mölkky, 
etc), sauna, swimming and all of the best finnish summer activities.

students and the oher way too. The best way to know what happens in our guild is to subcribe to our maillist where all 
the mails are in English. You can find directions to subscribing at our english webpages, http://skilta.cc.tut.fi/english
 You will also find old exams and if you need help to translate the old exams guestions just ask someone in 
the guild. I hope that I will see foreign students in guildroom and our happenings. Don`t be afraid to contact to me 
if you want to know something about our guild. See you in the guild room!
Regards
Teehi
terhi.alaviitala@tut.fi

Greetings from Teehi



17Sähkösanomat 1/08

Kännijänis vieraili TTY:llä!

Asuttuaan vuosia Herwoodin synkissä metsissä us-
kaltautui Kännijänis Bärngrååd vihdoin taas ulos 
luolastaan, maansiirtokoneiden suosiollisella avus-

tuksella. Toivuttuaan pitkästä ryyppyput… talviunestaan, 
alisti hän siltä seisokiltaan ensimmäiset vastaan kävelleet 
otukset orjikseen sanoin kuvailemattomiin kamaluuksiin. 
 Toisin sanoen hän kahlitsi heidät synkkiin maanali-
siin holvistoihin, kunnes he olisivat tehneet hänelle niin, kuten 
hän vaati heitä tekemään. Suuri oli surku ja poru tämän jouk-
kion, kun he ilman minkäänlaista hengitys- saati silmäin suo-
jaa joutuivat alttiiksi vaarallisille, tai ainakin haitallisille, kemi-
kaaleille. Monta tuntia uurastettuaan ja puserrettuaan olivat 
he vihdoin tuottaneet herralleen täyttymyksen, ja tämä iloitsi 
ja päästi kulutetut alistuksensa kohteet takaisin vapauteen.
 Mutta ei! Bärngråådin suunnattoman ka-
valan suuri suunnitelma ei ollut vielä valmis. Yön 
pimeimpinä hetkinä hän kulki ympäri TTY:n 
kampusta piilottaen orjiensa pääsiäismuniksi naamioimia nes-
tesäiliöitä puiden alle ja likaisiin lumikinoksiin, jollaiseen hän 
itsekin samm… öö, piiloutui odottamaan töittensä tuloksia. 
 Saapui aamu ja pahaa aavistamattomat tunnolliset 
opiskelijat suuntasivat kohti kouluaan. Voi kuinka he koik-
kelehtivat keväisen auringon paahteessa arvaamatta ollen-

kaan mikä heitä odotti. Bärngrååd öris… hykerteli lumi-
kinoksessaan odottaen saaliinsa tarttumista pyydykseen. 
Mutta katso ja kadu. Vain yksi turjake maistoi nestesäili-
öihin pujautettua ohramehua ja huomasi sen vanhentu-
neen. Hän varoitti muita koskemasta ”pääsiäismuniin”. 
Vain hän itse joutui tämän kavalan aineen pauloihin.
 Bängråådilla oli kuitenkin toinen, vielä kavalampi 
suunnitelma. Suunnitelma B! Hän pukeutui pääsiäispu-
puksi ja lähti henkilökohtaisesti toteuttamaan säädyttömän 
suunnitelmaansa neitseellisiä opiskelijapalleroita kohtaan.  
Puolustuskyvyttömät pikku opiskelijat eivät mahtaneet 
mitään, kun Bärngrååd otti heitä väkisin kädestä ja su-
jautti siihen tölkin. Ja containeriin koskeneet eivät enää 
mahtaneet itselleen mitään, vaan lyhyin nykivin liikkein 
oli heidän pakko oluensa avata ja se kurkkuunsa kaataa.
 Näin turmeli Kännijänis Bärngrååd monet viat-
tomat sielut ja pystyi täten eksy… vetäytymään takai-
sin metsän siimekseen. Mutta varoituksena ilmoitet-
takoon kaikelle kansalle, että vuoden päästä kinosten 
laskiessa ja jäiden taas ohentuessa, niin että sinne on taa-
sen helppo hukkua, saattaa Bärngrååd tehdä comebackin.
       
     -THompson

Fuksiwapun muistoja
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Jaakko-Petterin ongelmapalsta

Sähkösanomien monialaosaaja, vakipsykologi Jaakko-Petteri 
on lääketieteen lisensiaatti, filosofian maisteri, tekniikan 
tohtori, tämän hetken halutuin mainoskasvo, ja hän tietää 
kaikesta kaiken. Tällä palstalla hän vastaa teekkareiden kir-
jeisiin ja neuvoo heitä empaattisesti rautaisella ammattitai-
dollaan. Ongelmia ei enää ole! Ei muuta kun angstaamaan!

HUONO KÄMPPIS
Jiipee! Miksi kämppikseni ei tykkää 
minusta? Asun solussa kämppiksen 
kanssa, jolle yritän olla mukava ja 
jonka kanssa yritän virittää keskustelua 
milloin politiikasta ja milloin uskonnos-
ta. Kiitokseksi saan vain nillitystä siitä, 
että kuuntelen turskanperkausmättöä 
nupit kaakossa, tiskirättifobiani takia 
en voi siivota keittiötä ja että maito- ja 
mehutölkki-sijoituspiste-tilataideteok-
seni olohuoneessa estää parvekkeelle 
pääsyn. Kiitos jo etukäteen!
”12. kämppis menossa”

> Hyvä 12. kämppis menossa, sinähän 
itse luettelit ongelmasi, miksi et ole 
sopiva soluasuja. Muuta yksiöön, tai ala 
harrastaa virkkaamista ja lukemista, 
niin kämppiksesi pitää sinusta. Olepa 
hyvä, JP

KELLE KANNATTAA ANTAA?
Jaakko-Petteri, kaipaan apuasi! On hir-
veää olla näin kaunis ja haluuttu, kun 
sitten ei oikeastaan voi antaa kenellek-
kään, koska sitten kaikille muille tulee 
niin kovin paha mieli.. Miten oikein 
tulisi toimia?
”hottisbitch”

> Rakas hottisbitch, anna kenelle halu-
at, mutta pidä vain huoli ettei kukaan 
muu saa tietää missä milloinkin vietät 
yösi. Ongelmasi on kieltämättä niin 
kinkkinen, että sinulle voisin tarjota 
mahdollisuuden erityisvastaanotolle.. ;)
<3 Jaakko
ps. Galtsutunnukseni on J-Pelimies

SUUSEKSISTÄ RASKAAKSI?
Olin äskettäin viisaudenhammasleikka-
uksessa, ja suuhun on jäänyt iso kolo 
hampaan paikalle. Mieltäni on askar-
ruttanut, että onko nyt mahdollista 
tulla raskaaksi, jos annan suuseksiä 
poikaystävälleni ns. ”loppuun asti”?? 
Poikaystäväni ei painosta minua, ja 
tunnen olevani jo valmis seksiin. Ps. 
Palstasi on iki-ihana ja hyödyllinen!
”hammaskeiju”

> Hyvä hammaskeiju, huolesi on aiheelli-
nen. On nimittäin täysin mahdollista tulla 
raskaaksi juuri tällaisessa tapauksessa. 
Jos raskauden riski on jo olemassa, voit 
helposti tarkistaa tilanteen aivan perin-
teisellä raskaustestillä. Testiä tehdessäsi 
sinun tulee vain sylkäistä testitikkuun ja 
odottaa merkkiviivan kehittymistä hie-
man pidemmän aikaa kuin normaalisti. 
Terv. Jaakko-Petteri

POIKKIS HAUSSA
Hei! Olen 22v opiskelijaneitonen ja etsin 
atleettisia, akateemisia renttuja kirkastu-
vien kevätiltojeni ratoksi lähinnä satun-
naisia, lyhyitä ja kiihkeitä tapaamisia kai-
vaten. Mihin teekkaritapahtumiin minun 
siis kannattaisi lähiaikoina suunnata??
”EtTulePettymään”

> Kuvailemaasi seuraa on havaintojeni 
mukaan sankoin joukoin tarjolla varsinkin
Skillan järjestämissä Wapun tapahtumis-
sa, kuten KumipelausISO:ssa ja Grilli-
bileissä. Sinne siis ja onnea matkaan! 
toivottelee J-P

POIKKIS HAUSSA
Hei! Olen 22v opiskelijaneitonen ja vailla 
omaa uskollista ja luotettavaa
elämänkumppania, jonka turvalliseen sy-
liin käpertyä leppoisina koti-iltoina. Mihin 
teekkaritapahtumiin minun siis kannat-
taisi lähiaikoina suunnata??
”YhdessäOnnenSatamaan”

> Kuvailemaasi seuraa on havaintojeni 
mukaan sankoin joukoin tarjolla varsinkin
Skillan järjestämissä Wapun tapahtumis-
sa, kuten KumipelausISO:ssa ja Grilli-
bileissä. Sinne siis ja onnea matkaan! 
toivottelee J-P

HALUAN YLENNYKSEN
Moikkelis, J-P! Olen jo toista kesää töissä 
eräässä lumiaurakoneiden huoltofirmas-
sa. Haluaisin jo edetä urallani, mutta en 
tiedä mitä minun pitäisi tehdä! Pitäisikö 
panna a) esimiestä, b) toimitusjohtajan 

poikaa, c) toimitusjohtajaa vai d) 
työkaveria (jolla on SLK-mersu ja 
joka tuntee Lovexin roudarin)?
”kesäheinä91”

> Arvoisa kesäheinä91, vaihtoeh-
to c) on oikein. Hauskaa kesää! t. 
Jaakko-Petteri

ITSERAKAS
Onks paha jos vallitsee hirveä halu 
suudella erästä omaa kuvaansa? 
Jaakko-Petteri?! Suuni on jotenkin 
niin hassusti tässä kuvassa LOL XD
”huippumalli”

> Parahin huippumalli, ei ole epä-
normaalia. Kiitos kuvasta! Jaakko-
Petteri täällä mietti asiaa ja tuli sii-
hen tulokseen että on aivan samaa 
mieltä. Hyvät huulet sulla, beibe, ja 
hauskaa kevään odotusta! Jii-Pee

JUOMINEN ONGELMANA
Morjens, Jape! Minulla on elämää-
ni suuresti haittaava ongelma: en 
pidä oluesta enkä siideristä ja siksi 
teekkaribileissä käyminen vaivaa 
minua! Joisin mieluiten vain viinejä, 
asianmukaisista viinilaseista tietys-
ti. Olenko väärällä alalla? En kai ole 
oikeasti humanisti? Miksi olen näin 
huono ihminen? Mitä minun pitäisi 
tehdä?
”Château d’Yquem”

> Hei Château d’Yquem! Mukavaa, 
että luotat minun asiantuntevaan 
mielipiteeseeni! Jos oletkin sisim-
mältäsi humanisti, kannattaa tämä 
piirre pyrkiä piilottamaan. Muoviset 
olutpullot ovat sinulle hyödyllinen 
uudistus, opettelepa juomaan koti-
viinisi niistä! Näin kukaan ei huo-
maa huonouttasi, eikä sinua dissata 
teekkaritapahtumissa. Ystävällisin 
terveisin, JiiPee
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Tänä vuonna sekä Henriikka että Minna palkittiin Tampin vitsikisassa - eli taistelu jatkuu yhä


