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Heipatirallaa!
Edellisen lehden päätoimittajan palstalla olin
jo jättämässä hyvästejä tälle kyseiselle pestil-
le, mutta enpäs sitten kuitenkaan onnistunut
pitämään näppejäni erossa toimituspuuhista
tänä vuonna. Vaikka päätoimittaja ei vuoden
vaihteessa vaihtunutkaan, niin suuri joukko
muita virkoja sai uuden toimijan. Näihin henki-
löstömuutoksiin voi tarkemmin tutustua tämän
lehden sivuilla 6-10.

Jos olet sattunut nappaamaan kesätöitä
(onneksi olkoon!) ja pohdit, että paljonkohan
sitä kehtaisi pomolta fyffeä pyytää, niin silmäi-
lepä sivun 11 harjoittelupalkkataulukkoa, josta
selviää TEKin suositukset tälle vuodelle. Eu-
ronkuvat silmissä onkin hyvä sitten jatkaa lu-
kemista eteenpäin, sillä JiiPeellä on taas oi-
vallisia niksejä jaettavanaan kaikkiin mahdolli-
siin ongelmiin.
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Pitemmittä jorinoitta päästän sinut, arvon luki-
ja, siirtymään eteenpäin tässä kiltamme laa-
dukkaassa julkaisussa ja toivotan sinulle au-
rinkoista kevättä ja wallan mainiota edessä
häämöttävää Wappua!

-Maria
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MORJENSTA
PÖYTÄÄN!

Nyt on uusi raati kokenut tulikokeensa ja vanha
raati vaihdettu vaivatta (puheenjohtaja vain vä-
hän vänkäämällä) ja uusi porukka on ruvennut
jo jotakin tekeenkin sitten edellisten kirjootus-
ten. Alkuvuodesta on Sähkökillalla ollut jo use-
ampi hieno tapahtuma yhdessä ja erikseen
muiden kiltojen kanssa. Skilta on järjestänyt
mm. kaukalopalloturnauksen, KV-kahvituksen,
kyykän Indecsin kanssa, ABB-luennon ja juuri
on vuosijuhlista taas toivuttu. :)

Viimeisimmistä ISO KIITOS vielä järjestäneelle
osastolle, kuitenkin kevään tärkeimmän ja suu-
ritöisimmän tapahtuman järjestämisestä. Juhla-
paikka oli hyvähienoerinomainen, pääjuhla
Maailmanlopun Ravintolassa onnistunut ja jat-
koilla kovinkin mukavaahauskaa. Hyvistä juhlis-
ta kertoo se, että liput menivät lapasesta heti
kaksi päivää ilmoittautumisen auettua. Kovin oli
juhlankipeetä sakkia, mut saivat mitä hakivat,
läyhyt juhlat.

Toinen asia mikä helpottaa vanhan mieltä on
nykyinen fuksiaktiivisuus. Ovat teekkarihenkisiä
ja kärkkäitä tekeen. Nykyinen fuksisto on näyt-
tänyt kyntensä paitsi kiltatoiminnassa, myös
täysin oma-aloitteisesti järjestämissään tapah-
tumissa ja kaiken huipuksi lumenveistokisassa,
jossa edustivat samalla koko tiedekunnan fuk-
seja. Telkkariinkin pääsivät. Hyvä fuksit, fuksit
meille. Austraalialaiset matemaatikot on määrit-
täny tilastoo sille kuin monta valokuvaa joutuu
ryhmästä ottaan ettei kellään oo silmiä kiinni
kuvas (IG Nobelin arvonen suoritus vuodelta
2006). Kiinnostas kovin kuinka *** monta

Jokaisen hyvän fuksivuosikerran takana on tie-
tenkin myös hyvät fuksivastaavat. Sitten ettei
menis pelkästään kehumiseks niin muutama
sana tulevaisuudesta:

Keväällä odotettavia tapahtumia ovat mm. ex-
cursiovierailut puoleen ja toiseen. Sähkökilta on
järjestämässä excursioita keväällä ainakin
ABB:lle ja sisarkiltamme ovat tulossa vieraile-
maan Tampereella kevään aikana. Ylintä pää-
tösvaltaa tullaan käyttämään taas maaliskuun
lopulla yleiskokouksen kokoontuessa. Keskias-
teen Välitutkinto huhtikuun 15. pvä harjotuttaa
ihte kutakin Wapunkestävään kuntoon, jolloin
Skilta järjestää  KumipelausISOn ja  yhdessä
muiden sähkötalon kiltojen kanssa Grillibileet
sähkötalon sisäpihalla. Kevättä kohren…

-PJ:nne Jaska

se on, ko ei kyseisestä tapahtumasta hyvää
kuvaa kaiken sen vaivankaan jälkeen löytyny,
tässä kuitenkin paras niistä:
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Moi kivat
fuksit!

Kohta päästään siirtymään talviajasta kesäaikaan
ja kukat alkavat kukkia. Samalla lähestyy Wappu,
jolloin Te muututte fukseista teekkareiksi. Tätä
suurta ja pitkään odotettua muutosta ennen koh-
taatte kuitenkin vielä paljon kaikkea jännää. Esi-
merkiksi Keskiasteen välitutkintoa ei missään ni-
messä kannata jättää väliin. Muistakaahan kuiten-
kin olla kiltisti, ja aina vaan välillä jäynäillä
(erityisesti yleisessä sarjassa).

Muistakaa myös, että fuksin on lakkinsa ansaitta-
va. Helppo homma, mutta sitäkin hauskempi ja
palkitsevampi. Jos pisteet ei vielä 300:aa lähene,
on luvassa vielä paljon mahdollisuuksia! Ommel-
luista haalarimerkeistä saa pisteitä, sekä opinto-
neuvojaa, yo-kuntaa ja muita puljuja, kuin myös
pohjoisen yliopistoa ja Piramkia, kannattaa käydä
häiritsemässä. Kulttuuria voi etsiä teekkarimuse-
osta sekä bändi/teatterikeikoista. Kevät on myös
(ulkomaalaisten) speksien luvattua aikaa. Kevääl-
lä on myös uskomaton määrä pippaloita sekä sit-
sejä, joissa kannattaa käydä vähintään nakissa.

Terveelliset elämäntavat ovat myös syytä pitää
mielessä. Killan liikuntavuoroilla käymisestä sekä
esimerkiksi appelsiinienpoiminnasta palkitaan.
Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa ottaa tuto-
ria rivelistä kiinni ja viedä se kyykkäämään.

Jos liikunta itsessään ei inspaa, voi myös käydä
katsomassa Tamppi-areenalla sarjaotteluita tai
keskittyä vaikka pohtimaan fuksipalapelin arvoi-
tusta.  Peli-iltoja  sekä  verenluovutusta  on  myös

keväällä tarjolla ja erityisesti yo-kunnan jaostoissa
kannattaa käydä kuuntelemassa. Passi kannattaa
myös värittää & päällystää (jos sitä ei vielä ole
tehnyt), ettei se Wappuna ryvety.

Mutta tiiättekö! Pitää myös opiskella, sillä edel-
leen vaadimme kovia tuloksia. Opiskelut kannat-
taa tietysti suunnitella hyvin, ja HOPS hyväksyt-
tää opintoneuvojalla jo ensimmäisenä vuonna.
Ahkerimmat vääntävät myös fysiikan työt alta
pois, jotta pääsevät naureskelemaan tulevalle
evp:lle.

\\o  Wappu lähenee  o//

...ja sehän tarkoittaa sitä, että Jäynä- sekä Här-
welitiimit aloittavat toimintansa, ja mukaan pää-
see vielä wappuinfon ilmottautumisten jälkeenkin,
jos kyseiseen infoon ei syystä tai toisesta pääs-
syt.

Kun se Wappu sitten lopulta koittaa Tampin pal-
jastuksessa niin se onkin sitten moro! Wappuna
mitään ei ole pakko tehdä, mutta kaiken haluaa
kokea, sillä luvassa ovat elämänne parhaat kaksi
viikkoa. Päivät kuluvat Tamppia myydessä, yöt
koodatessa härweliä sekä jäynävideota. Kumipe-
lausIsoa, Tupsulan ulkoilmakonserttia sekä Wap-
puleffaa ollaan haikeina jo vuosi odotettu. Entäs
sitten keskustassa? Wappupicnicillä chillataan ja
vain urheimmat selviävät aamusaunaan asti. La-
kitus, Fuksikulkue, ja Teekkarikaste ovatkin jo ai-
van käsittämättömiä kokemuksia<3

Teidän,
Emäteemut,

Joonas ja Pia,
joista toisella on lammas ja toinen on ”vähän niinkun
fuksivastaava, mutta tyttö”.

Pst. Viimeistään Wappuna selviää mikä se ETYK-
pakkaus on.

Ppst. Tulkaas päivystysaikoinamme päivittää pas-
sia. Ainakin maanantaisin klo 11-12 ja 15-16 se
onnistuu.
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Kuinka sijoittua

kuudenneksi
MM-kyykässä?

Seuraava tekstipätkä kertoo pääpiirteittäin sen, kuin-
ka excuryhmä Elramin nimellä toimiva joukkio onnis-
tui selvittämään tiensä MM-kyykän puolivälieriin.

Tärkeää on ottaa huomioon, että vain lahjattomat ja
liian vakavissaan pelin ottavat treenaavat. Tällä em-
me siis tarkoita yhden illan mittaisia kostean paikan
leirejä esimerkiksi saunoen, ja vatsansisäisestä nes-
teytyksestä huolehtien. Tähän joukkueemme erityi-
sesti keskittyi, intensiivinen harjoittelu tapahtui
eräässä hervantalaisasunnossa edellisenä iltana
saunoen, hieman olutta ja muita elämän nektareita
nauttien. Allekirjoittanut keskittyi täysin krapulahakui-
seen juomiseen, jolla oli epätodellinen tulos; Huoli-
matta alkusarjassa pelaamiseen osallistumisesta,
onnistuimme selvittämään tiemme jatkoon lohkossa,
jossa vastaan tulivat muun muassa fuksikyykän pa-
ras ulkkarijoukkue, erään mustahaalarisen naisorga-
nisaation joukkue, sekä yksi joukkue, josta muistan
vain nimen: Huhuilijat.

Jatkopelien alettua allekirjoittanut siirtyi pelihommis-
ta sivuun, ja keskittyi kannustamaan joukkuetoverei-
ta. Kannustuksen lomassa oli tietysti huolehdittava
joukkuetovereiden nestetasapainon säilymisestä,
jotta kenenkään pää ei olisi liian selkeä. Kyykänpe-
luuhan on turhan vakavaa, jos edes ohrapirtelön
kurkkua kostuttavaa vaikutusta ei pelaajille suoda.
Oman vuoron loppuessa keskityttiin lähinnä vastus-
tajan positiivis-negatiivissävytteiseen kannustuk-
seen, sekä ”Hauki”-huudoin, että onnistuneiden heit-
tojen kehumisella. Tästä ei oman joukkueen suori-
tukset olleet moksiskaan, heittojen kova taso jatkui
kaikkien hämmästykseksi.

Jatkopeli jatkopelin jälkeen, kuka näitä muistaa
(ainakaan minä en), peli jatkui erästä DDR-
etuliitteen omaavaa joukkuetta vastaan. Olivat kuu-
lemma viime vuoden kisoissa olleet kärkikahinoissa.
Joukkueemme ei kuitenkaan tästä hämääntynyt,
vaan jatkoi hämmentävää taiteiluaan selkeän ja
epäselkeän pään rajalla heiluen. Tässä vaiheessa
joukkueemme jäsen, eräs nimeltämainitsematon
wanhemman polven teekkari, nousi heitoillaan kul-
taiseen kyykkäklaaniin. Oi sitä vakaata kättä (jonka
asianmukainen juotava oli vakauttanut), oi sitä tark-
kaa silmää (helpompi tähdätä jos joutuu muutenkin
katsomaan yhdellä silmällä), oi sitä heittojen voi-
maa. Tästä kiihottuneena tituleerasin pelaajaamme
liikanimellä ”Kyykkäkenttien Simo Häyhä”, edelleen
ihmetellen heittojen tarkka-ampujamaista osuma-
prosenttia.

Ottelun ratkaisu oli suorastaan orgastinen, viimeiset
kartut, joilla vastustajan olisi tarvinnut poistaa 5
kyykkää kentältä menivät molemmat Haueksi. Voi
sitä parkaa heittäjää, jolle tämä ottelun ratkaissut
kohtalo tapahtui. Vastustajan vakavamielisyydestä
kertoi sekin, että tuo kyseinen vastustajan heittäjä
oli kuin maansa myynyt, katkeran tappion kohdates-
sa.

Omat pelimme jatkuivat joukkuetta vastaan, jonka
nimeä en edes muista, mutta onko sillä väliä. Tässä
vaiheessa pelimme taso ei enää valitettavasti riittä-
nyt, ja vastustaja voitti urheasti taistelleen, ja maagi-
sella tavalla ylisuorittaneen joukkueemme.

Tappio ei kuitenkaan lannistanut tunnelmia, koska
eihän se kyykkä niin vakavaa ole. Kyykkää ei pelata
voittaakseen tai hävitäkseen, vaan pelatakseen!

Hyviä kyykkäpelejä lopputalvenkin ajalle kaikille toi-
vottaa,

  -E
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Raati ja toimarit 2010
Jaakko Vesala, puheenjohtaja
Morjens! Oon Jaska, viidennen vuoden teekkari Joensuusta. Opiskeluiden puolesta
luen sähkövoimatekniikkaa, tehoelektroniikkaa ja teollisuustaloutta. Toimin Sähkökil-
lan puheenjohtajana ny tänä vuonna 2010...meinaa sitä et pidän asioita järjestykses,
hanskaan ja vastaan Skillan toiminnasta noin yleensä ja kokonaisuutena. Kaikki tär-
keämmät yksityiskohdat hoitaakin sit muut raatilaiset. Tykkään palju liikkua ja harras-
taa monenlaisia urheilujuttuja kiltatoiminnan ja opiskelun vastapainoks.

Vesa Hälvä, rahastonhoitaja
Terve! Mä oon Vesku ja kotosi Varsinaisest Suamest, melkee Suame Turust. Tar-
kemmin sanottuna Liedosta, norsujen luvatusta kunnasta. Norsu rahdattiin Unkariin
ja minä lähdin Tampereelle. Kirstun päällä istuessani pidän huolta Skillan rahaliiken-
teestä. Pidän siis muut toimijat kurissa ja nuhteessa, jotta rahaa käytetään niinkuin
kokouksissa on päätetty ja näistä jää asianmukaiset dokumentit kirjoihin ja kansiin.
Skillan raadin kokousten, kiltahuoneen ja tapahtumien lisäksi, minuun on todennä-
köistä törmätä Edustajiston kokouksissa, kopo-jaostossa, alasalilla ja muilla liikunta-
paikoilla. Olen myös Tieto- ja Sähkötekniikan tiedekunnan halloped, joten jos Sinulla
on jotain kommentoitavaa esimerkiksi kursseihin tai opetushenkilökuntaan liittyen,
voit kertoa huolesi minulle!

Kaisa Pylkkänen, sihteeri
Moikka! Olen Kaisa ja toimin Skillan sihteerinä tämän vuoden. Olen vasta pieni fuksi,
joten tämmöinen raatitoiminta on mulle ihan uutta. Sihteerinä kirjoittelen raadin koko-
uksista pöytäkirjat ja huolehdin sisäisestä tiedotuksesta. Kotikoti sijaitsee Mikkelissä,
vaikka Herwood tuntuukin jo ihanan kotoisalta. Liikuntaa yritän harrastaa, kun vaan
siihen kaikkien fuksitapahtumien lomasta löytyy aikaa (eli ei..), erityisesti lumilautailu
on lähellä sydäntä.  TTHP:n Alppireissua onkin tässä koko talvi odotettu!

Mikko Eronen, yritysvastaava
Huhhelihei! Nimenä Mikko Eronen ja toimena yritysvastaava. Hoidan Skillan ja yritys-
ten välisiä suhteita kuten mainosmyyntiä sekä järjestän excursioita. Kotoisin olen Kot-
kasta, Suomen parhaasta kaupungista. Harrastelen kuntosalia, kuviokelluntaa, kenttä-
ratsastusta ja kyykkää. Minuun voi olla yhteydessä jos on kontakteja yrityksiin, XQ-
idea tai jokin muu ajatus yritysyhteistyöhön liittyen. Istun myös Outo-Olon hallituksessa
irtosuhdevastaavana. Olen kuulemma komea nuori fuksi, suorastaan aviomiesmats-
kua, joten jos on kiinnostusta, niin saa ottaa yhteyttä ilman aiemmin mainittujakin syitä.

Ville Tuominen, isäntä
Terve! Olen runsaan yhden vuoden sähköteekkari Turun suunnilta. Aikaisemmin
olen toiminut skillassa renkipoikana sekä liikuntavastaavana. Tällä hetkellä titteli
on siis isäntä, eli pidän huolta että killasta ei virvokkeet lopu. Lisäksi olen mukana
järjestämässä erinäisiä tapahtumia vuoden mittaan.



7

Taru Suonurmi, emäntä
Hei vain, olen Taru. Olen Skillan emäntä tämän vuoden. Kotoisin olen sieltä mistä
Uniklubikin (eli Hämeenkyröstä). Vapaa-aikanani (mitä ei turhan paljoa täällä jää )
tykkään käydä laskemassa, hyppimässä ja kaatuilemassa laudalla rinteissä tai niiden
ulkopuollella. Jos tämän pitkän esittelyn jälkeen vielä jäi jotain kysyttävää, niin terve-
tuloa kysymään kun törmätään :)

Minna Leivo, tiedotusvastaava
Moiccamoi! Tiedotuspäällikkönä toteutan Skillan viestintästrategiaa suurella an-
taumuksella ja osaamisella. Vaikutan yhteiskunnassa myös mm. kirjoittamalla Studia
Median verkkolehteen. Harrastuksiini kuuluvat laskuvarjohyppy, biletys, taide, kult-
tuuri ja Elektroniikan perusteet III.

Joonas Heloterä, fuksikapteeni
Tjänare! Olen Joonas, sähkölampaan kasvattaja, mutakalojen kuningas, Skillan fuksi-
kapteeni ja muutenkin 22-vuotias sähköteekkari. Vuosi sitten keväällä olin renkipoika-
na ja tämän sekä seuraavan lukuvuoden pidän huolta fuksiemme viihtyvyydestä sekä
psyykkisestä hyvinvoinnista. Teekkarimaisen toiminnan lisäksi elämäntehtäviini kuu-
luu pari kipaletta kamppailulajeja, akrobatiaa ja muuta kehittävää tointa. Lähtöisin olen
Kuopion korkeuksista, vaikka mieluusti laulankin. "Ei pidä olla mikään käyrä känkyrä-
mänty vaan lepardin pieni pentu".

Teemu Varsamäki, prujuvastaava
Terve! Olen Skillan prujuvastaava, eli huolehdin siitä, että killan kautta kulkevat prujut
päätyvät tiedon janoisille opiskelijoille. Raadissa olen aiemmin toimut isäntänä ja kilta-
mestarina. Olen kotoisin Merikarvialta ja opiskelen täällä kolmatta vuotta.  Pääaineeni
on elektroniikka, ja sivuaineena luen vähän mitä sattuu, toivoen että niistä tulee jonkin-
lainen kokonaisuus.

Toni Lähteensuo, kiltamestari
Morjens, Olen Toni ja toimin Sähkökillan kiltamestarina. Toimenkuvaani kuuluu
mm. kopiokoneesta ja kiltahuoneesta huolehtiminen, sekä Jaskan yleisenä nakki-
koneena puuhastelu. Olen kotoisin Eurasta ja opiskelen toista vuotta TTY:llä. Va-
paa-ajallani harrastan hyvin satunnaisesti liikuntaa ja ärsytän naapureita kitaran
sulosoinnuilla. Törmäillään killassa!
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Pia Humalajoki, sähköpaimen
Heissan! Olen Pia ja opiskelen TTY:llä toista vuotta. Kotoisin olen Saarijärveltä (ei
haittaa, ei muutkaan sitä paikkaa tiedä). Tällä hetkellä toimin Skillan sähköpaimene-
na, eli tärkein luottamustehtäväni on tykätä meidän ihkuista fukseista ja leimailla niitä
Joonaksen kanssa. Hommasta en keksimälläkään keksi negatiivista sanottavaa, toi-
sin kuin tiskaamisesta tai kynsien viilaamisesta.

Joonas Möykkynen, liikuntavastaava
Terve! Olen Joonas, toisen vuoden sähköteekkari suoraan savon sydämestä, eli
Kuopiosta. Vapaa-aikanani pelailen mm. salibandya ja liikuskelen muutenkin. Ehdin
toimia jo puolikkaan vuoden liikuntavastaavana ja nyt olisi tarkoitus hoitaa hommaa
koko vuosi. Meikäläisen tehtäviin kuuluu lähinnä järjestää liikuntatapahtumia ja kerä-
tä porukkaa edustamaan skiltaa erinäisiin urheilukoitoksiin.

Heidi Uimonen, piikalikka
Moikka, nimeni on Heidi ja kotoisin olen Kotkasta, vaikka esihistoriani sijoittuukin Jyväsky-
lään.  Olen ensimmäisen vuoden fuksi ja tämän kevään Skillan piikalikka. Siivoilen siis kilta-
huonetta sekä juoksen emännän apuna kaupassa ja tapahtumissa. Iltaisin heilun mm. regga-
eton- ja contemporary jazz-tunneilla, ja välillä yritän epätoivoisesti opetella trikkaamaan valitet-
tavan huonolla menestyksellä. Vapaa-ajallani nukun.

Jussi-Pekka Teini, renkipoika
Moi, olen Jussi-Pekka, kotoisin Kristiinankaupungista ja toimitan skillassa tämän ke-
vään renkipojan virkaa. Täyttelen siis limppariautomaageja ja toimin isännän välittö-
mässä alaisuudessa. Olen sähköfuksi, mutta toisen vuoden opiskelija. Skillasta minut
löytää yleensä opiskelunurkkauksesta ja harrastuksiini kuuluvat mm. luennot ja harkat.
Lisäksi kuuntelen ahkerasti hiphoppia ja harrastan satunnaisesti urheilua.

Erkka Martikainen, tiedotusassistentti
Moi! Olen Erkka, miehekäs mies Joensuun metsistä. Olen pyörinyt maan kamaralla
21 vuotta, TTY:llä yhden syksyn. Sähkökillassa toimin alistussuhteessa tiedotusvas-
taavan kanssa, eli meikäläistä voi kutsua tiedotusassistentiksi. Käytännössä teen siis
tapahtumien mainoksia, joita voitte ihailla ilmoitustauluilla ympäri koulua. Ajoittain
teen myös muita asioita, joita tiedotusvastaava ei itse jaksa tehdä. Vapaa-ajalla minut
löytää IRCistä (bazuka), joka onkin toinen kotini. Harrastelen tapahtumissa käymistä
ja elopainonnostoa.
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Hannu Reponen, prujuhenkilö
Moimoi, olen fuksi (vielä hetken) nimeltä Hannu ja toimin kiltamme prujuhenkilönä.
Olen ensimmäistä kertaa kiltatoiminnassa mukana mutta muun toiminnan ohella olen
harrastellut outoja oloja sekä järjestellyt kivoja tapahtumia ystäville ja muutenkin ollut
lähes kaikessa mukana heti fuksivuoden alusta lähtien. Tällä hetkellä silmissä kiiltää
ja kuumottelee kovasti Wappu. .

Antti Partanen, TEK-yhdyshenkilö
Olen 25-vuotias Savon mafian kasvatti ja olen ollut vahvistamassa Sähkökiltaa syk-
systä 2005 asti. Skillassa olen toiminut useissa tehtävissä ja muutenkin pyrkinyt ole-
maan mukana teekkaritoiminnassa ahkerasti. Tänä vuonna Skillassa tehtäväni on tie-
dottaa jäsenistöä TEKin tarjoamista palveluista ja hyödyistä.

Minna Niittymäki, alumnivastaava
Moi! Olen Minna. Skillan sohvilla on tullut istuttua jo melkein neljä vuotta, joten olen
siis neljännen vuoden sähköteekkari. Kotoisin olen etelän lämmöstä eli Turusta. Fuk-
sista asti olen ollut mukana Skillan toiminnassa toimien emäntänä, rahastonhoitajana
ja puheenjohtajana. Tänä vuonna olen alumnivastaava, joten järjestän toimintaa val-
mistuneille sähköläisille.

Henriikka Rinne, vanhapiika
Terses! Olen Henriikka ja tulen Porist. Olen neljännen vuoden opiskelija ja nyt kolmat-
ta vuotta mukana Skillan toiminnassa. Vuonna 2008 olin sihteeri, 2009 rahastonhoitaja
ja nyt 2010 toimin Vanhanpiian vaihtelevassa ja vapaassa pestissä toteuttaen itseäni
kiltatoiminnan puitteissa. Rakkaisiin harrastuksiini kuuluu (välillä lähes päätoimisesti)
tanssiminen, jota onkin tullut harrastettua monessa eri muodossa mm. Nääspeksin
keikoilla. En omista televisiota enkä facebook-tiliä, eikä minulla ole koskaan ollut reikiä
hampaissa.

Sampo Turunen, sitsitoimari
Terve! Mie olen Sampo, kotoisin vähän pohjoisemmasta Suomesta eli Sodanky-
lästä ja sen kuulee ehkä puhheesta. Toistaiseksi fuksi, keväällä kenties jotain
muuta. Tottelen virkanimikettä sitsitoimari, olin siis järkkäämässä mm. killan 42-
vuotisjuhlia tänä keväänä ja lähes kunniallahan siitä selvittiin. Myös vapaa-ajalla
on tullut järjesteltyä vähän kaikkea muutakin, kuten outoja oloja itselle ja muille.
Muita rakkaita harrastuksia ovat nukkuminen, lumilautailu, saunominen, suunnis-
tus ja syöminen.



10

Maria Seppälä
päätoimittaja
Heipähei! Olen Kouvosto-
liitosta kotoisin oleva käh-
myksi luokiteltava 5. vuo-
den teekkari, ja päätoimit-
telen vielä ainakin tämän
kevään ajan lehteä jota
juuri nyt luet.

Arttu Laapotti
excursioemäntä

Hej! Olen jyväskylästä kotoi-
sin oleva 20 v sähköfuksi.
Hommissani järkkäilen XQja
toimien yritysvastaavan oi-
keana kätenä.

.Sini Syvänen
KV-vastaava

Olen 23-vuotias 5. vuoden
sähköteekkari. Toimin KV-
vastaavana, eli tehtävänä-
ni on huomioida niin ulko-
maiset tutkinto-opiskelijat
kuin vaihto-opiskelijatkin
killan toiminnassa.

Kati Kivijärvi
tyhjäntoimittaja
Moro! Kati on nimeni ja tyhjän-
toimittaja on toimarinvirkani
tänä vuonna. Toimittamisosa
koskee dippatyöpalstan toimit-
tamista Sähkösanomiin ja tyh-
jäosa tarkoittaa tyhjää tilaa
Skillan varastoon. Eli vaati-
mattomalla 5 vuoden skiltako-
kemuksella on tarkoituksenani

siivota Skillan vähemmän vaatimaton yli 40-
vuotias arkisto arvoiseensa kuntoon.

Juho Mäkiharju
neuvoa-antava
Mortonki! Olen Juho, kol-
matta vuosikurssia käyvä
regular guy. Neuvojani
tyrkytän tarpeen tullen yri-
tysvastaavalle ja excursio-
emännälle. Wappu on tä-
nään!

Markus Ristiniemi
mikroguru

Moro! Olen aito tamperelai-
nen parrakas toisen vuoden
teekkari. Mikroguru on ar-
vonimeni, tosin mikroaalto-
uuni ei siihen liity, vaan olen
vastussa skillan tietoteknii-
kan toimivuudesta.

MISSÄ ON MINUN
KESÄTYÖNI?

Kesän lähestyessä monia on varmaan arvelutta-
nut, mistä ihmeestä niitä kesätöitä oikein saisi.
Jos mediaan on uskominen kesätyötilanne on
tänä vuonna parempi kuin viime vuonna, paitsi
jos katsoo toisestakin mediasta. Miten näin ai-
lahtelevassa taloustilanteessa voi löytää töitä?
Pienen teekkarin onneksi TEK on turvaamassa
hakuasi ja parantamassa osumatarkkuuttasi.

Joka syksy TEK kerää opiskelijajäseniltään tieto-

ja menneestä kesästä. Näihin tietoihin pohjau-
tuvat myös TEKin harjoittelijapalkkasuositukset,
joten vaikka ystäväsi väittävät mitä, numeroita
ei ole keksitty TEK-miehen pienessä pääkopas-
sa. Jos tilastojen lukemia vertaa kesään 2008,
olivat työpaikat viime kesänä todellakin kiven
alla. Esimerkiksi syventäviin tai ammattiainei-
siin liittyvässä työssä oli kesällä 2009 21,7%
vastaajista, kun vastaava luku kesällä 2008 oli
33,1%. Tämän luonnollisesti tarkoittaa vain ja
ainoastaan sitä, että suunta on pakko olla tällä
kertaa ylöspäin. Koska tilastot ovat varmasti
kaikkien mielestä niin jännittäviä, en jatka niistä
enempää. Mutta jos kuitenkin haluat tietää, pal-
jonko keskimääräinen teekkari tienasi viime ke-
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sänä, mistä niitä töitä viime kesänä löytyi ja oliko
TEKin palveluista apua (no tietysti oli, mutta
mistä kaikkein eniten), niin suuntaa kulkusi TE-
Kin kotisivuille ja löydä tiesi alla olevaan koh-
taan.

http://www.tek.fi  Palvelut  Työ ja ura 
Palkat, selvitykset  TEKin opiskelijajäsen-

ten työssäkäynti- ja kesätyökysely

Opintoviikot Opintopisteet Peruspalkka (euroa/kk)

25- 37,5- 1830

50- 75- 1890

75- 112,5- 1990

100- 150- 2120

130- 195- 2240

160- 240- 2390

Kun kesätyöt sitten lopulta löytyvät, muista
myös turvata selustasi ja liity IAET-kassaan.
Suosittelen tätä erityisesti sinulle toisen vuoden
opiskelija ja sitä vanhemmilla on jo korkea aika.
Jos käy ikävästi ja jäät valmistuttuasi työttömäk-
si, voit turvata itsellesi ansiosidonnaisen päivä-
rahan tavallisen peruspäivärahan sijaan. Ero on
merkittävä! Mutta että voisit näin tehdä, tulee
sinun olla ollut kassan jäsenenä 34 viikkoa töis-
sä. Tämä tarkoittaa noin kolmen vuoden kesä-
töitä. Liity siis ennen kuin harmittaa. Lisätietoa
TEK-mieheltä ja internetistä

http://www.tek.fi  Opiskelijat  Opiskelija -
liity kassaan!

http://www.iaet.fi

Loppuun vielä huolella mietityt ja lasketut TEKin
harjoittelijapalkkasuositukset vuodelle 2010.
Muistakaa, että se joka ei uskalla pyytää, ei ai-
nakaan saa. Alla olevasta osoitteesta voit myös
tulostaa virallisen TEKin antaman suosituksen,
joka on suunnattu tulevalle työnantajallesi.

http://www.tek.fi  Etusivu  Opiskelijat 
Palkkatietoa, -suositukset

 Harjoittelijapalkkasuositus 2010

Kun historia on tullut tutuksi, on helpompi keskit-
tyä tähän kesään. Jos et vielä ole aloittanut ha-
kemaan unelmiesi kesätöitä, on nyt jo hiukan
kiire. Nouda itsellesi oma Teekkarin työkirja
päätalon aulasta, Adeccon edestä. Tai pysy
turvallisesti sähkötalossa tai kotisohvalla ja tu-
tustu työkirjan sähköiseen versioon osoitteessa
http://teekkarintyokirja.tek.fi/.

Kun yritykset ovat tullee tutuiksi, mene TEKre-
kryyn. Ja ime itseesi kaikki tarvittava tieto työn-
hausta, työhaastattelussa onnistumisesta ja kai-
kesta työelämän liittyvästä.

http://www.tek.fi  Palvelut  Työ ja ura 
TEKrekry

Jos näilläkään vihjeillä ei unelmien (tai painajais-
ten) paikkaa vielä löydy, hae töihin TEKiin. Jäse-
nenä mahdollisuutesi ovat lähes täydelliset.
Avoimet paikat löytyvät TEKin sivuilta.

TEK-miehesi
Antti Partanen
antti.e.partanen@tut.fi

http://www.tek.fi
http://www.tek.fi
http://www.iaet.fi
http://www.tek.fi
http://teekkarintyokirja.tek.fi/
http://www.tek.fi
mailto:antti.e.partanen@tut.fi
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J    a    a    k    k    o   —   P    e    t    t    e    r    i    n

ONGELMAPALSTA
Sähkösanomien monialaosaaja, vakipsykologi Jaakko-Petteri on lääketieteen li-
sensiaatti, filosofian maisteri, tekniikan tohtori, osaa Wikipedian ulkoa ja tietää
kaikesta kaiken. Tällä palstalla hän vastaa teekkareiden ja fuksien kirjeisiin ja
neuvoo heitä empaattisesti rautaisella ammattitaidollaan. Tässä numerossa JP
vastaa jämäongelmiin, joihin ei ole aikaisemmin keksinyt vastausta. Ota opiksi ja
biletä eduksesi!

ONKS PAKKO JOS EI HA-
LUU?
Miten reagoin kun mua ei halu-
ta?

"macrox"

> Mistäs minä sen tietäisin,
miten reagoit. Mutta jos halusit-
kin kysyä sitä, miten tulisi rea-
goida, voin antaa vinkin: toimi
kuten aina yhtä kohtelias Hilk-
ka Muru (nimi muutettu), ja
kieltäydy ehdotuksista tokaise-
malla reilusti "voisitko nyt oike-
asti painua **ttuun".

MUSIIKKIWAMMA
Miksei baareissa soi Risto?

"PERTTI97"

> Koska se on niin mautonta
homoilumusaa.

HUMANISTIT<3
Tykkään myös humanisteista.
Kummassa on vikaa?

"Papuli"

> Vika on humanisteissa.

IKÄKRIISI
Hyvä J-P, onko tämä keski-iän
kriisi?

"Pekka72"

> Jos joudut painimaan kysei-
sen ongelman kanssa Skillas-
sa, todennäköisesti olet tullut
väärään paikkaan. Täällä kah-
den- tai kolmenkympin kriisi on
varteenotettavampi vaihtoehto.

EI MINUN AIKANA!
Parahin JP, Musta tuntuu et
kaikki oli aikasemmin parem-
min...fuksitytöt oli kauniimpia ja
hitaampia, emäntä komiampi,
kahvi parempaa, piirianalyysi
samanlaista, Alajärvi lähempä-
nä, Onninen&Enston bussi ke-
vyempi kaataa eikä killan pak-
k a s e s s a  o l l u  m i t ä ä n
**tunaikasia makeisia vaan eh-
taa siideriä ja lonkkua...edes
Genelecit eivät länkytä Toolia
tahi Faithlessiä niinkuin ennen
vanhaan :( Mistä tämä joh-
tuu?!?? Nykyisin ei edes nyr-
kinpuinti auta fuksien hyppies-
sä silmille! NII!

"Irkkaus, viski ja Indec-
sin naiset, ne..."

> Syynä saattaa olla hyvinkin
ilmastonmuutos, jonka ansios-
ta kaikki oli ennen paremmin.
Lopeta yksityisautoilu, ala kas-
vissyöjäksi ja anna rahasi jolle-
kin järjestölle, joka lupaa pa-
rantaa maailmaa.

ULTRARESIST-KYNNET?
Kynteni lohkeavat monesti ra-
juissa bileissä? Mikä neuvoksi.

"Bilehile"

> Käytä hanskoja. Tällöin ehdit
lisäksi ajoissa bileisiin, kun ei
tarvi hidastella kotona hoita-
massa kynsiä.

NYHVERÖ VÄTYS
Rakas Jaakko-Petteri, en saa
naista, mitä minun tulisi tehdä?

"hormonien vallassa"

> Hanki mies. Niitä täällä riit-
tää, etenkin jos pärställä ei ole
niin väliä. Tässä esimerkki:

VALINTOJEN MAAILMA
Moro JP! Jos on rahaa vain
kortsuihin TAI kaljaan, niin
k u m p a a  o s t a n ?

"K.K."

> Osta kortsuja. Seksitauti voi
tarttua sukuelinten koskettaes-
sa toisiaan, suun ja sukuelinten
limakalvojen kosketuksessa tai
jonkin eritteen koskettaessa
limakalvoja – siis esimerkiksi
yhdynnässä ja suuseksissä.
Koska seksitaudit ovat yleisiä
ja niitä voi kantaa kuka tahan-
sa, kondomia on käytettävä
jokaisessa seksikontaktissa,
myös ensimmäisessä. Kokeile-
pa siis avausrepliikkiä "Moi,
mulla on kortsuja". Silloin olut
on usein ilmaista.

FUKSITYTTÖLOVER
Hei JP, tunnen vetoa
(seksuaalisesti myös) fuksityt-
töihin, jotka ovat jopa -91-
syntyneitä. Olenko creepy?

"-85 n. vuoden sähkö-
teekkari"
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onneksi helppo hankkia. Örvel-
lä huolella kännissä, niin johan
on! Kännimokien vatvominen
kehittää bonuksena loogista
ongelmanratkaisukykyä, mikä
auttaa älyllisesti haastavissa
teknisissä opinnoissa.

AINA ON KIIRE
Miten aikani riittää kaikkeen,
kun koulua pitää käydä ja tyt-
töystävän kanssa pitäisi viettää
aikaa ja siivotakin pitäisi ja bi-
lettääkkin voisi joskus?

"karvaturri"

> Aika on rajallista, joten jos-
tain pitää osata luopua. Kanna-
tan, että jätät siivoamisen vä-
hemmälle. Jos et osaa luopua
mistään, osta vaikkapa huu-
to.netistä ajankääntäjä. Sillä
saat mukavasti lisätunteja elä-
määsi. Tätä nerokasta kapinet-
ta käytti jo Harry Potter toverei-
neen Tylypahkassa.

> Kuka? Ketkä??? Luotettavi-
en tietolähteiden mukaan Skil-
lassa ainoa -91 tapaus on
miespuoleinen. Hän on toki
erittäin nätti ja neitimäinen, jo-
ten saattaa toki tulla myös ky-
seeseen. Mutta ole huoleti, et
ole creepy, eivätkä he ole enää
edes sakkolihaa :) Saanen tä-
hän väliin huomauttaa, että
aika yksinkertaisia ja itseään-
toistavia ongelmia teillä hyvät
arvon skiltalaiset O___o

EI OTSIKKOA
J-P... Minulla on ongelma :
( Luulen, että minulla ei ole on-
gelmaa. SEKOAN !!!11

"oneone"

> Jos nyt tulkitsen oikein tätä
viestiä, niin sinulla ei ole mi-
tään ongelmaa. Joten miksi
kirjoitat ongelmapalstalleni?
Mutta jos ongelmasi onkin se,
että sinulla ei ole ongelmia
vaikka   haluaisit,  niin  niitä  on

ILMAISTA VIINAA!!!!!
Mitä teen, jos bileissä on tarjol-
la 150 l ilmaista boolia?

"fuksi"

> Mitä eroa on teekkarilla ja
diplomi-insinöörillä? DI tietää,
että ilmainen viina ei lopu juo-
malla, mutta teekkari pyrkii vä-
kisinkin juomaan kaiken. Vaatii
siis 300 op ymmärtää, että so
what.

With love,

Jaakko <3

Jii-Pee kiittää myös saamistaan valmiiksi ratkaistuista ongelmista.

Wappu
KEVÄT!

Pääsiäistiput
WAPPU!
MS Chat

Loska
Sulaneet lumiukot

Pihakuusten joulukoristeet
Sulaneen lumen alta paljastuneet ”yllärit”

N900 ja Twin
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Sitsit
fuksityttöjen

silmin
Linnunradan kovimmat bileet alkoivat etkoilulla
Skillassa Veskun ja skumppapullon kanssa.
Skumppa lämmitti mukavasti arktisen taipaleen
(matka Mikkikseltä Skiltaan) jälkeen. Kun viimei-
setkin KoRKit ja liftaavat MIKkiläiset oli saatu ah-
dettua nyssen kyytiin, lähdimme matelemaan
kohti Maailmanlopun Ravintolaa (Pirkan Pirtti).

Minnan epäilyistä
huolimatta, Hannun
ja Murren (ja muiden
nakkilaisten) visuaa-
linen silmä osoittau-
tui toimivaksi. Katos-
sa leijaili kivoja ilma-
palloja, joiden sisältö
tosin joutui välillä
väärinkäytön koh-
teeksi. Myös foliolle
oli löytynyt uusia
käyttötarkoituksia.
Pukukoodiin kuului
tietysti Linnunradan
liftarin tärkein esine
eli pyyhe. Pyyhe
osoittautuikin tärke-

äksi yllättävän monissa tilanteissa, mutta ei siitä
sen enempää.. Kun erikoislaatuiset alkumaljat oli
tyrkätty käteen ja viimeisetkin juhlavieraat olivat
eksyneet omille paikoilleen, seremoniamestarina
toiminut Teemu
Vallinaho aloitti
juhlat. Nakkifuksit
olivat huomaavai-
sesti unohtaneet
seren pullon. On-
neksi apu löytyi
kuitenkin läheltä ja
Sampo pelasti
janoisen sere-
moniamestar in,
nakkifuksien vielä
ihmetellessä pul-
lon koordinaatteja.

Pääjuhla eteni railak-
kaasti teekkarihenki-
sellä laulannalla erin-
omaisella ruoalla
maustettuna. 42-
vuotias Skilta sai lah-
jaksi kaikenlaisia hyö-
dyllisiä (tai vähemmän
hyödyllisiä..) härpäk-
keitä aina TVIKin lah-
joittamasta kolmipyö-
räisestä TiTen historii-
kin lahjakorttiin asti.
Onneksi myös yo-
kunta tajusi valita puo-
lensa antamalla lah-

jaksi raketin, jolla pitää korkit loitolla. Juhlapuheen
piti kaikkien rakastama diplomi-insinööri Mari
Marjamäki. Vielä ennen tanssiosuutta kuultiin pu-
he naiselle x2. Kiitos näistä Heikki Wilenille ja Olli
Pietikäiselle.

Jos mahdollista, tunnelma kohosi entisestään
bändin astuessa lavalle. Tanssilattia täyttyikin
pian riehakkaasta juhlakansasta. Ilta kului nope-
asti tanssiessa ja juodessa ja tanssiessa ja juo-
dessa ja juodessa..

Jossain vaiheessa löysimme itsemme rakkaalta
teekkarisaunaltamme, joka ilmeisesti oli jatkopaik-
kana. Nakkifuksit olivat aloittaneet työnteon ohella
myös juhlinnan aikaisin. Onneksi tanssilattialta
löytyi kuitenkin tilaa myös juhlaväelle. Yö jatkui
pitkälle aamuun ja innokkaimmat jatkoivat juhlin-
taa vielä toisten
jo herätessä koo-
daamaan ohjel-
moinnin neljättä
harkkatyötä (aps
on ihq<3).

Kaisa Pylkkänen ja Taru Suonurmi
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Iso D ja pikku K osa 4

Tällä palstalla toimittajamme kertoo diplomityönsä tekemisestä ja etenemisestä. Dip-
lomityön aiheena on jakelumuuntamoiden aiheuttamien magneettikenttäaltistusten
hallinta sähköverkkoyhtiössä. Kysymyksiä ja kommentteja Katille voi lähettää osoit-
teeseen kati.kivijarvi@tut.fi.

Viime jutun aloitin kertomalla kuinka sitten
viime kerran ei ollut tapahtunut paljoa.
Edelleen tuntuu siltä, mutta kun hieman
pidemmälle miettii, niin vaikka dtyo.pdf:ään
asti ei ole tullut kovin montaa sivua, on ai-
hetta tullut pohdittua ja tehtyäkin asioita
loppujen lopuksi ihan mukavan paljon. Vä-
lillä on tullut tuskastunut tunne kun olen
aloittanut jonkun osion kirjoittamista, pääs-
syt sivun verran eteenpäin ja todennut sen
jälkeen, että tämä vaatii tuon seuraavan
osan tekemistä. No sitten kun olen aloitta-
nut sen seuraavan osan kimpussa on lop-
putulos ollut sama. Eli varsin sieltä täältä
olen dippaani kirjoitellut.

Matlabin kanssa temmeltäminen pitkästä
aikaa olikin helpompaa kuin kuvittelin.
TTY:llä opiskellessa on muutamia sellaisia
työkaluja joita tarvitaan vuoden tai kahden
välein, jolloin aina joutuu melkein alusta
asti opettelemaan niiden käyttöä. Itsellä
meni puoli päivää kunnes muistin että Mat-
labissa on komento help, jonka takaa löyty-
vät syntaksit paljon kattavammin kuin Mat-
labin valikon ohjeesta... No, rapatessa rois-
kuu. Pienestä kangertelusta huolimatta tar-
vittavan 3-ulotteisen matriisilaskennan lo-
giikka selvisi päivässä ja tarkastajan kom-
menttien jälkeen pitäisi olla varsin simppeli
juttu. Ikävää lisätyötä teettää vain se, että
mittauspisteet ovat hieman epäjärjestyk-
sessä mitattu muuntamotilasta, joten ne
pitää järjestää siten, että niitä voi verrata
laskentatuloksiin.

Välillä aloittelin myös itse hallintaosuuden
kirjoittelua. Tarkoituksena on siis sumplia
joku järjestelmä ja kasa toimintatapoja, joil-
la verkkoyhtiössä hallitaan niin väestön
kuin työntekijöiden magneettikenttäaltistus
myös niissä tilanteissa kun verkon joku
komponentti muuttuu (esimerkiksi muuntaja
vaihdetaan isompaan). Aloitin työtä haas-
tattelemalla kaikkien tiimien vetäjiä tiimien
toimenkuvasta ja työtehtävistä yhtiössä ja
miettimällä missä magneettikenttäasiat tu-
levat heidän kohdallaan vastaan. Näistä
ihmisistä oli suuri apu, monta asiaa ratkesi
ihan vain lyömällä viisaita päitä yhteen. To-
sin suunnittelupuolen kanssa nousi enem-
män kysymyksiä selvitettäväksi kuin vasta-
uksia, mutta tuleepahan dippaan sisältöä.

Dipasta pitäisi olla ensimmäinen komment-
tiversio maaliskuun puolessa välissä, joten
toivottavasti seuraavassa numerossa saan
jo hehkuttaa valmista diplomityötä.

-Kati

mailto:kati.kivijarvi@tut.fi
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Irkciklienttien vertailu

Nykyisessä tietoyhteiskunnassamme sähköisen viestinnän merkitys on korostunut. Internet tarjoaa pohjat-
tomat mahdollisuudet viestintään kaverien kanssa, ja suomalaiset ovatkin kehittäneet IRC-standardin tätä
yhteydenpitoa varten. TTY:lläkin opiskelijoilla on tapana hoitaa asioita IRCin kautta, ja siksi Sähkösanomi-
en testiryhmä ottaa hampaisiinsa erilaiset IRC-ohjelmat, joilla tekin voitte liittyä joukkoon iloiseen.

Irssi
Ensimmäisenä testausryhmän hampaisiin joutuu irssi. Pitkän mietinnän jälkeen saamme otettua SSH-
yhteyden proffalle ja jopa käynnistettyä ohjelman. Mutta mikä on tämä ihmeellinen musta ruutu? Miten pää-
see chattaamaan? Voi herranjestas, Google käyttöön. Tosiasia on ilmeisesti se, että irssi on suunnattu elä-
mättömille nörteille, joilla on pitkäjänteisyyttä opetella ulkoa kaiken maailman komentoja. Eihän tässä toimi
hiirikään! Ja onhan se nyt aika saatanan rumakin vielä. Nörttien nurkasta kuuluu, että sitä voisi kuulemma
säätää kauniimmaksi ja kätevämmäksi, mutta testiryhmä ei ymmärrä sen enempää. Pitkän tuskailun jälkeen
ryhmä saa kuitenkin liityttyä kanavalle keskustelemaan. Myönteisenä asiana irssi rullailee kivasti proffalla, ja
sitä voikin käyttää etänä SSH:lla vaikkapa puhelimella. Ei enää tylsiä yksinäisiä vessakäyntejä ilman sosiaa-
lista aspektia! Lisäksi mahtavan screenin ansiosta et koskaan joudu jättämään irkkiä, vaan voit lukea kaveri-
en aamuöiset känniavautumiset aamulla herättyäsi. Mutta ei tällasen käyttäjät kyllä naisia saa.

+Voi käyttää etänä SSH:lla
+Screen

-Nörttileima
-Pitää opetella komentoja ulkoa!
-Ei voi käyttää hiirellä
-Vaatii jotain ihme konffausta

Pisteet: 2/5

äm-IRC
Toisena testiryhmän eteen pamahtaa mIRC, joka onkin saanut jo myönteistä julkisuutta eräiden tietäväisten
tyttöjen seurauksena. Ja eipä ole yllätys, että tytöt tästä tiesivät: ohjelman helppokäyttöisyys yllätti testiryh-
män täysin. Onkin jo todistettu, että tätä osaisi käyttää vaikka 13-vuotias. Testiryhmä ihastui heti irssistä
puuttuvaan hiiren tukeen. Ei tarvitse myöskään osata ulkoa mitään nörttien komentoja, vaan suurin osa asi-
oista luonnistuu helposti painamalla oikeaa hiiren nappia ja valitsemalla valikosta haluttu asia. Eikä siinä vie-
lä kaikki: Internetin ihmemaasta on saatavilla skriptikokoelmia, joilla voi mm. virtuaaliläpsiä kanssairkkaajia
muullakin kuin suurella taimenella! No, ei tämänkään käyttäminen mitään herkkua ole. Empiiristen kokeiden
mukaan ainakin TTY:n kanavilla käyttäjä buuataan ulos ja kirotaan pohjimmaisiin viemäreihin pelkästään
tämän ohjelman käytön takia. Lisäksi esimerkiksi miniläppärillä käyttö on ihmeellisen ikkunahelvetin takia
yhtä tuskaa. Mitään screeniä ei myöskään ole, eli koneen sammuttaessa missaa myös kaverien yölliset ju-
tustelut. Kirsikkana kakun päällä ohjelman käynnistäessä joutuu katselemaan jonkun syyrialaisen naamaa,
ellei maksa 20 dollaria.

+Helppo käyttää, myös teinien <333 xDD
+Voi käyttää hiirellä
+ihQt skriptikokoelmat
+Suurella taimenella läpsiminen

-Teinileima
-Ihmeelliset ikkunat
-Ei pysy koko ajan irkissä
-Se saatanan naama Pisteet: 3/5
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Microsoft Chat
Kolmantena testiryhmä tarttuu laadustaan tunnetun ohjelmistojätti Microsoftin hengentuotteeseen. Vaikutel-
ma on heti alusta lähtien ammattimainen. Käyttäjälle tarjotaan hyvin helppokäyttöisesti asetukset, joilla pää-
see liittymään keskusteluhuoneisiin. Mutta paras on vielä tulossa. Käyttäjä pystyy valitsemaan piirroshah-
mon. Suurin yllätys paljastuu kanavalle liityttäessä: ei mitään tylsää tekstiseinää! Microsoft ei petä taaskaan,
vaan tarjoaa visuaalisen ihmeen: IRC-kanava onkin muuttunut eläväksi sarjakuvaksi! Turhimmatkin kilta-
kanavat muuttuvat unohtumattomiksi elämyksiksi, joista ei puutu jännitystä. Lisäksi sarjakuvaformaatti saa
pahimmatkin dorkat ja peräreikä-ääliöt tuntumaan Runebergeilta. Testiryhmä nostaa ehdottomasti hattua
Microsoftille mahtavasta ohjelmasta tälläkin osa-alueella.

+Huippuun hiottu visuaalinen ilme takaa unohtumattoman käyttöelämyksen
+Dorkienkin kanssa irkkaus on kuin ruusuilla tanssimista
+Microsoft osoittaa tässäkin ylivertaisuutensa ohjelmistojen toteutuksessa

-Kiintiömiinus

Pisteet: 6/5

SS-testiryhmä tuli vertailussaan siihen tulokseen, että on mukavaa tukea suuria ohjelmistojättejä ja vahvis-
taa Microsoftin ansaittua monopoliasemaa IT-maailmassa. Onkin jälleen kiistatta todistettu, että itsenäisistä
ohjelmistokehittäjistä ei oikeasti ole yhtään mihinkään.

//Asiantuntijana toimi nimimerkki "bazuka" ja mielipiteitä kartoitettiin myös laajemmalti irkkausta aktiivisesti
harrastavilta henkilöiltä.
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Maaliskuun kymmenentenä päivänä, iltapäivän jo
hämärtyessä illaksi, napsahti IRCin maailmaan
mystinen viesti. Lähettäjänä oli rakas fuksikap-
teenimme, ja viestissä käskettiin saapua kilta-
huoneelle jäynäilyn merkeissä. Uteliaana ja ko-
kemattomana fuksina kokemus jäynäilystä olisi
täysin uusi, joten allekirjoittanutkin siitä innostui
ja lähti matkaan. Kiltahuoneella olikin pian aika-
moinen kuhina: 11-henkinen fuksiporukka oli fuk-
sikapteenin kanssa ahtautunut myyntipäivystyk-
sen trooppiseen ilmastoon punomaan juoniaan.

Suoritimme käskynjaon, jossa fuksikapteenimme
kertoi meille villeistä visioistaan illan suhteen.
Välittömästi aloitettiin tarkat valmistelut. Askarte-
lutiimi aloitti nikkaroinnin, leikkelyn ja liimailun,
kun taas vähemmän lahjakkaat keskittyivät tava-
roiden hakemiseen koulun eri sopukoista sekä
kaupasta (mm. irtokarkkia). Tässä vaiheessa jou-
duttiin tekemään pari kompromissia, joiden vuok-
si muutama jäynä karsiutui pois alkuperäisestä
suunnitelmasta, mutta emme antaneet sen haita-
ta meitä. Tuntien puurtamisen jälkeen alettiin olla
valmiita, ja koulun käytävillä olevan väen määrä
oli vähentynyt. Oli tullut aika.

Keskiyöllä ryhdyttiin toimeen. Synkronoimme kel-
lomme, puimme ninja-asumme päälle ja lähdim-
me  liikkeelle  kiltahuoneelta. Aikautimme vartijan

kierroksentekotahdin ja liikuimme varjoissa turva-
kameroiden kuolleissa kulmissa ketterästi kuin
hylkeet. Aloitimme kiltamme kotirakennuksesta,
Sähkötalosta, jolle osoitimme rakkautta toteutta-
malla siihen liittyen kolme jäynää muiden raken-
nusten joutuessa tyytymään yhteen. Pikaisen ylä-
aula- ja akvaariokäynnin jälkeen olimme valmiita
siirtymään Tietotalon puolelle. Kolmas Sähkötalon
jäynä sai vielä odottaa myöhempää hetkeä.

Seuraavaksi olikin vuorossa silkkaa yhteisen hy-
vän edistämistä. Joka ikinen päivä kastuvat opis-
kelijaparat saivat vihdoinkin sateensuojaa Tietota-
lon käytävällä, jonka jälkeen Festian laskettelurin-
teiden taitotasovaatimukset tulivat kartoitetuiksi.
Paikalle pystytettiin myös kartta laskettelijoiden
hyödynnettäväksi. Suoraan Festian rinteiden hui-
pulta pääsimmekin jatkamaan Konetalon puolelle
auttamaan punahaalarisia ystäviämme mainos-
tuksen muodossa. Tästä jatkoimme Rakennusta-
loon, jossa pelastimme opiskelijakollegamme se-
kä koulun henkilökunnan varmalta kuolemalta
eristämällä rappusista hengenvaarallisen liukkaan
osion ja järjestämällä vaihtoehtoisen reitin. Ilta
kruunautui vielä Sähkötalon reunalta löytyvän jää-
palakoneen käyttöönotolla.

Rautasia hermoja ja salamyhkäisyyttä vaativa ru-
peama oli vihdoinkin ohitse, ja suoriuduimme siitä
kunnialla loppuun saakka. Onnistuneita jäyniäm-
me juhlistimme kuubalaisia sikareita poltellen se-
kä viskiä nautiskellen, röhönaurun kaikuessa pit-
kin käytäviä suuria saavutuksiamme kerratessa.

Tarkemmat kuvaukset jäynistä ohessa.

1. Puistomuuntaja

Auringon laskettua ja taivaan pimettyä jäynien yön ensimmäi-
sen jäynän kohteena oli Sähkötalon yläaula. Joukko veikeitä
fuksipalleroita kera yhden vanhan tontun aikaansai subtroop-
pisen ilmapiirin, jota komistaa valtaisa puistomuuntaja vihdoin-
kin arvoisessaan ympäristössä. Luonnollisesti asianmukainen
varoituskylttikin asetettiin paikoilleen.

JÄYNIEN
YÖ

2. Sleeping with the Fishes

Akvaariojäynän toteuttaminen alkoi jo varsin aikaiseen ajan-
kohtaan jäynätiimin askarrellessa erinäköisiä mereneläviä.
Lopulta merenelävät pääsivät nauttimaan vapaudesta Sähkö-
talon akvaarion (suomen yliopistojen suurimman?) kirkkaisiin
vesiin. Varoituksen sana: alueella on tehty havaintoja piraa-
teista.
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3. Tietotalon katto

Pekka Poudan ennustettua rankkasadetta Tietotalossa päätimme
viedä ahkerien opiskelijatovereiden iloksi sateenvarjoja estämään
mahdollista kastumista, olihan Tilapalveluiden sateenvarjovastaava
näin käskenyt. Tämä jäynä sai ylivoimaisesti voimakkaimmat reakti-
ot aikaan kanssaopiskelijoissa, ja työmme hedelmää olikin mukavaa
seurailla vierestä katsoen.

7. Rock Festia

Pitkän lumitykityksen, half-pipen ja hyppyreiden rakentelun jälkeen
voimme tyytyväisinä ilmoittaa Festian Laskettelukeskuksen auen-
neen asiakkaille! Laskettelukeskuksessa on mäkiä monentasoisille
stikkaajille. Festiasta lähtevä, ainakin 1º kalteva Heleppo-putki on
omiaan vasta-alkajille, kun taas sininen rinne vaatii jo vuoden parin
kokemusta. Offroadia ei todellakaan suositella muille kuin n-vuoden
afterski-kähmyille.

6. What’s Up Forks?

Eihän meidän jäynätiimimme voinut tietenkään unohtaa ah, niin
ehanaa arkkiviholl isystäväkiltaamme DORK/FORK/
(KORK??):a. Päätimme piristää Konetalon onkalossa majailevi-
en ihmisten elämää vaihtamalla nyyttärisitsien (sittemmin perut-
tujen :( ) hengessä vanhan logon tilalle uuden ja kiiltävän
FORK-kyltin, sillä eivätköhän kaikki ole samaa mieltä edellisen
kyltin tasosta...

4. Jack on the Rocks, please

Ainaiset valitukset juotavan
huoneenlämpöisyydestä päät-
tyvät tähän! Sähkötalon ja Tie-
totalon välissä oleva typellä
toimiva jääpalakone on vih-
doinkin toimintakunnossa, ja
nyt myytävänä sopuhintaan
niin kauan kuin varastoa riittää.
Sopinee huomauttaa, että ko.
jääpalakone on taatusti kam-
puksen suurin ja tehokkain.

5. Chiquita-portaat

Huomattuamme, että apinat olivat terrorisoineet Raksatalon portaita,
päätimme estää mahdolliset tulevat onnettomuudet yhden sellaisen
satuttua. Näin ollen ympäröimme vahinkoalueen asianmukaisen lip-
pusiiman avulla. Tarjolla oli oiva pelastustie vaihtoehtoisena reittinä.
Vaksi oli kumminkin ilmeisesti aamuvirkeyksissään saanut parem-
man idean ongelman ratkaistakseen, ja päättänyt poistaa banaanin-
kuoret alueelta.

Jäyniä tekemässä olivat: Jussi-Pekka Teini, Sampo Turunen, Erkka Martikainen, Milla Korhonen, Jari Suikkola, Mikko
Eronen, Hannu Reponen, Arttu Laapotti, Kaisa Pylkkänen, Joonas Heloterä, Taru Suonurmi ja Laura Pitkäaho. Lisää
jäynistä: http://www.students.tut.fi/~helotera/jayna/tilannekatsaus_k2010_html.html

http://www.students.tut.fi/~helotera/jayna/tilannekatsaus_k2010_html.html
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31.3. Kevätyleiskokous
15.4. Keskiaste

26.4. KumipelausISO ja Kumisitsit
28.4. Grillibileet

Tulevia tapahtumia:

Peukunnäyttötaitojaan tässä kuvassa esittelee Skillan ahkerat jäynääjät.


