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Puheenjohtajan palsta
 
Morjesta pöytään,

Kesälomilta on palattu ja lukukausi sekä -vuosi ovat lähteneet 
jo pitkälti käyntiin....Uudet fuksit ovat ja saapuneet sekä 
osoittautuneet varsin aktiivisiksi. Haalari- ja biletiimi ovat 
toimintansa aloittaneet ja fukseille on järjestetty paljo ohjel-
maa: lettukestit, fuksisuunnistus ja fuksisaunat, ja hyvin ovat 
osallistuneetkin...hyvähienoaerinomaista...

Uudenvanhan periodijärjestelmän tultuapalattua ei kursseilla 
toivon mukaan ole niin kiire kuin aiemmin, asioiden käsitte-
lyyn voidaan käyttää noin 2vko per kurssi enemmän ja näin 
asioiden oppimiseen pitäisi jäädä enemmän aikaa....*jos 
tässä tekstissä jonkun asian puolesta liputetaan ni se on juuri 
opiskelu, se maksetaan valmiiks, on elämän vapainta aikaa 
(jos eläkettä ei lasketa ja siihenmennessä monella ei vapaa-
ajasta enää palju iloo oo) ja sen lisäksi se tuo leivän päälle 
muutakin kun ylähuulen...

Alavalintana tekniikka on erinomainen, sähkötekniikka viä 
parempi...sähkö ja energia-alalla tapahtuu otetaan parai-
kaa suuria kehitysaskeleita: älykkäiden sähköverkkojen 
kehitys ja suunnittelu on käynnissä, sähköautoteknologia 
odottaa yleistymistään, uusiutuvien energiantuotantomuo-
tojen osuus energian tuotannossa kasvaa valtavaa vauhtia, 
sähköverkkoja yhdistetään ja Olkiluoto 3:n työmaalla tapel-
laan alihankkijoiden työluvista...toivottavasti mahdollisim-
man monet nykyiset sähköteekkarit pääsevät ammattitaidol-
lisesti osallistumaan näihin kehityskinkereihin...(vaikka kaikki 
muu olisikin jo valmista viiden vuoden päästä niin viimeisek-
simainittuun eventtiin luultavasti jopa nykyiset fuksit valmis-
tuessaan kerkeävät)... 
 
Kun tsiigataan tulevaan ja Skillan syksyyn, suurimpina virstan-
pylväinä on tiedossa Rankka-xq, pikkujoulusauna ja käh-
mintäkahvit. Lisäksi fukseille on tiedossa vala ja oma excu. 
Marraskuun yleiskokouksessa valitaan uusi puheenjohtaja 
ja raati viemään Skiltaa eteenpäin vuoden 2011 puolella. 
Erityisesti uusia fukseja tarvitaan toimintaan mein vanhojen 
siirtyessä muihin kuvioihin...Skillan toiminnan kannalta uud-
istuminen ja toimijoiden vaihtuminen on tärkiää, toiminta on 
painottunut vahvasti fukseja varten tehtävään toimintaan, 
siksi myös raadissa ja toimihenkilöstössä olisi tärkeää olla 
vahva edustus fukseja, myös tulevana vuonna...lisäksi monet 
työnantajat arvostavat yhdistystoimintaa, näissä hommissa 
saa käpyä käytännön järjestelyasioitten hoitamisesta ja kaver-
eista ei ainakaan ole pulaa...hyvä fiilis näistä hommista jää...
läyhyä puu, ainaskii sit jälkikäteen...läyhyä puuhaa...

Nonii...tämän yhdistystoiminnan ja fuksien kehumisen lisäksi 
kannattaa nyt enimpien fuksitapahtumien mentyä keskittyä 
välistä myös tämän instituution akateemisempaan puoleen ja 
satsata opintoihin samalla pieteetillä kun näihin oheisrientoi-
hin, syyt yllämainittuna (palaa kohtaan * jos unohtunut tähän 
mennessä)....

Lopuksi ruumiinkulttuurista: killan liikuntavuoroja kanna-
taa hyödyntää, erityisesti sählyvuoroilla käynti voi tuulettaa 
vähän ajatuksia...jaksaa taas tehdä opiskella tehdäkseen 
joskus isona sitten tiedettä, kuten Lontoon eläintieteellisen 
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yhteisön ja Meksikon polyteknillisen instituutin tutkijat kehit-
täessään tavan kerätä valaanräkää käyttäen kauko-ohjattavaa 
helikopteria....tämä suoritus poiki insinööritaidon Ig-Nobelin 
nyt syyskuussa 2010..

Elämä on lyhyt, syö jälkiruokasi ensin....

PJ:nne...

- Jaska
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Pääasiat

Naiset ovat pilanneet maailman.

Naisen paikka on kotona. Miksi naisten tarvitsee siis 
pyrkiä pätemään miesten maailmassa, kun mies kuitenkin 
hoitaa samat työt taitavammin? Tästä faktasta muistuttaa 
mukavasti vaikkapa miesten ja naisten palkkaero. Mies 
nyt vain on aina pätevämpi ja arvokkaampi, koska nainen 
on heikko ja tyhmä.
 Miksi naiset tulevat opiskelemaan sähkötekniik-
kaa? Sähkötekniikka on miehekäs äijämäinen ala, eikä se 
kiinnosta naisia. Naisilla on toissijaiset motiivit tulla teknil-
liselle yliopistolle, ja sitten he valittavat harkoissa kun on 
niin vaikeita laskuja. Urpot, jos ei tajua niin voi mennä 
vaikka kätilöopistoon! Ei kiinnostaisi kuunnella, kun naiset 
inttävät assarille vastaan ja lässyttävät rättikauppojen 
alennusmyynneistä. Ja voi herregud, villasukkien ku-
tominen nyt ei ainakaan kuulu teekkariyliopistoon.
 Eikä riitä, että naiset soluttautuvat opiskelemaan 
miesten alaa. He vaativat päästä myös armeijaan miesten 
kiusaksi! Mikä pakko on päästä sinne pätemään? Kuiten-
kin keskeyttävät fyysisen riittämättömyytensä takia. Tai 
pääsevät RUKkiin vain kiintiönaisina, vaikka miehiä olisi 
totta hitossa tarjolla. Naisesta ei kuitenkaan tule hyvää 
johtajaa. Korkeintaan hyvä kusipää.
 Ennen kaikki oli paremmin, eikä ollut edes nais-
pappeja. Nainen lukee Raamattua väärin, koska siellä 
ei puhuta vaikkapa homoparien siunaamisesta. Naiset 
yleisesti kannattavat homoliittoja, miehet eivät. Mies 
tajuaa tässäkin, että nainen on nainen ja mies on mies. 
Nainen on nössö, joka lässyttää tässäkin rakkaudesta. Rak-
kaus on heikoille. Maailma pitäisi perustaa fysiikkaan ja 
matematiikkaan - asioihin, jotka ovat totta.
 Lisäksi naiset lässyttävät kaikkien muidenkin 
vähemmistöjen puolesta. “Rahat pois rikkailta”, “Kai-
kki pakolaiset Suomeen”, “Verorahat vanhuksille ja vam-
maisille”! Politiikkakin on aivan leväperäistä touhua, nyt 
kun maata johtavat naiset. Naispoliitikkojen mielenkiinto 
on verkkosukkahousuissa, profiilikuvien vaihtamisessa 
ja Linnan juhlien mekoissa. Oi Sauli, tule ja pelasta tämä 
tasavalta!
 Naisen tehtävä on tehdä mies onnelliseksi. Hyvät 
naiset, pysykää kotona ja harrastakaa vaikkapa kauneu-

- Pikachu
- Outo-olo
- Rankka-XQ
- Kemia
- Lintujen tunnistus
- Canon

- Skillassa sicailu
- Liikennemerkkien pölliminen
- Joulu
- Alkoholikeskeinen elämäntapa

sleikkauksia ja hiusten-
pidennyksiä. Miehet kyllä 
pitävät tämän maailman 
pystyssä. Ovathan niin 
parhaat muusikot, parhaat 
kokit kuin parhaat diktaat-
toritkin aina miehiä.

Rakkain terveisin,
 päätoimitSIAT
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Fuxi siwu <3333
Terve!

Syksy alkaa olla jo pitkällä, ilmat kylmenee ja yöt pimenee. On-
neksi meitä on ollut ilahduttamassa suuri joukko aktiivisia, iloisia, 
kauniita ja rohkeita fukseja. Siivottiin palkintopöytä fuksisuunnis-
tuksessa ja Skilta on ollut hyvin edustettuna niin fuksitapahtumis-
sa ja saunailloissa kuin jaostoissakin. Jatkakaa samaan malliin!

Muistakaa kuitenkin myös opiskella, sillä siinä on sitä tulevaisuut-
ta. Älkää olko huolissanne, jos Theveninin sijaiskytkennät ja vek-
torien riviavaruudet eivät ihan vielä aukene; ajan kanssa kärsiväl-
lisyys, istumalihakset ja ystävien (kähmyjenkin!) apu kirkastaa 
ajatuksenne kuin parhaimmankin herkkuwiinin. Fysiikan töitäkin 
kannattaa pikkuhiljaa aloitella, ettei vahingossakaan jää roikku-
maan. Löytyy kyseinen kurssi muuten passistakin! Mutta älkää lii-
kaa stressiä repikö. Antakaa hevosen murehtia, sillä on isompi pää.

Vaikka joulu lähestyy ja pitää olla kiltisti tirkistelevien(...?) 
tonttujen varalta, ei hummailu laannu vaan fuksipisteitä sa-
taa kuin porkkanoita Janne Kauhaselta! Jos siis jostain syystä 
olet unohtanut ulkoiluttaa fuksipassiasi, ei syytä huoleen.

Todellisiksi Sähkökillan fukseiksi teidät lunastetaan sala-
peräisessä fuksivalassa. Pysykää kuulolla...

 Sampo ja Heidi

Puuhanurkka
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Oikeat 
 MielipiteetTM

Tällä palstalla vanhempi, elämän- ja opiskelukoke-
musta n vuoden ajalta omaava sähköteekkari ker-
too oikeita mielipiteitä ja neuvoja asiaan kuin asi-
aan.

§1 Juusto tulee leivässä päällimmäiseksi

Juusto tulee leivässä päälle, aina. Juusto on kuin 
gravitaatio, se pitää maailmankaikkeuden kasassa. 
Juuston tehtävä leivässä on hallita leikkeleen, vihan-
nesten ja muiden ainesten muodostama sekamelska 
ja tehdä kokonaisuus helposti nautittavaksi.

§2 Kahvinkeittimen suodatinpussi pitää tai-
tella reunoista

Ottaa päähän ihmiset jotka survovat suodatinpus-
sin sille tarkoitettuun tilaan kahvinkeittimessä miten 
sattuu. Pussi täytyy taittaa ala- ja sivusaumasta, jol-
loin se asettuu koteloon kuin nyrkki silmään. Nyrkki 
silmään sille joka survoo pussin päin helvettiä.

§3 Ylipitkät sähköpostin allekirjoitukset

.. ja ihmiset jotka vastatessaan postiin eivät poista 
ylimääräisiä allekirjoituksia. Turhanpäiväisiä tittelei-
tä, ylen määrin yhteystietoja. Oletko todella niin tär-
keä että sinun täytyy ilmoittaa joka sähköpostissasi 
kissasi nimi ja koirasi kaima? Minua ei kiinnosta jos 
olit Perä-Hikiän lukion oppilaskunnan tyhjäntoimit-
taja vuonna 1999. Pitkät sähköpostiketjut voisivat 
olla puolet lyhyempiä jos ihmiset tajuaisivat pyyhkiä 
ylipitkät allekirjoitukset pois vastatessaan. Helpot-
taa huomattavasti viestiketjun lukemista.

§4 Fuksia ei kuksita ennen joulua

Kun tämä tuntuu olevan joillekin epäselvää niin ker-
rotaan se nyt. Fuksia ei sovi kuksia ennen joulua. 
Omasta kuormasta syöminen on erityisen moraali-
tonta. Niin ei vaan tehdä. Että ei sitten ihmetellä kun 
kysellään joko joulu on tullut?

§5 Tyhmät ihmiset facebookissa

Xx Yy tykkää siitä ja tästä. Jos n ihmistä liittyy tähän 
yhteisöön Zz Ww tekee sitä sun tätä. Mikä ihmeen 
kansanhuvi tyhmien ihmisten yllyttämisestä on tul-
lut? ”Jos 100 ihmistä liittyy tähän yhteisöön, hyp-
pään kaivoon”

§6 Surkeat blogit

Edellisestä päästäänkin sulavasti tähän: Mikä ajaa 
täysin kirjoitustaidottoman ihmisen kertomaan elä-
mästään asioita joita emme halua tietää? Lisäksi 
blogit ovat usein täytetty toinen toistaan surkeam-
milla poseerauskuvilla, jotka eivät tietenkään kerro 
mitään oleellista liittyen tekstiin.

§7 Fingerpori

Sarjakuva, joka on niin huono, että ihmiset pitävät 
sitä hyvänä. Miten se, että 99% stripeistä on paskaa, 
tekee sarjakuvasta hyvän? Kysyn vaan.

§8 Tarrat lippiksissä

Missä vaiheessa tästä tuli hienoa? Sama kun jättäi-
si hintalaput vaatteisiin kiinni. Puhumattakaan siitä 
että sitä lippistä ei pidetä korvien päällä. Jos lippikse-
si tulee korvien päälle, se on liian iso.

Terveisin,
 Osku<3

Tulossa........
17:23 <OskuD> lisäystä oikeisiin mielipiteisiin: margariinirasiasta ote-
taan se helvetin välikansi pois kun se avataan!
17:29 <kalkkuna96> olisko mahdollista saada jotain hieman radikaa-
limpia mielipiteitä vaikkapa ammateista, uskonnosta, politiikasta, 
verotuksesta, tasa-arvosta, automerkeistä, opiskelualasta tai muusta 
hieman mediaseksikkäämmästä aiheesta kuin margariinirasioista?
17:29 <OskuD> mikä ettei
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En tosiaan tiennyt millaiset ensimmäiset viikot 
TTY:llä tulisivat olemaan. Joitain vinkkejä antoi 
Sähkösanomien kotiinkannetun version taka-

kanteen painettu “lukujärjestys” ensimmäisen vii-
kon rupemasta. Täytyy kyllä sanoa, että jännittihän 
se aluksi tulla näin suureen kouluun uusien ihmisten 
sekaan, mutta hyvin tässä on sopeuduttu ja jopa 
opittu tuntemaan uusia ihmisiä :)

Valtavan Festia-salin löytymisen jälkeen sähkönsini-
siin pukeutuneet henkilöt tulivat ja veivät mukanaan 
pienempään saliin, jossa diktaattorimaisen arvon-
nan myötä fuksit jaettiin tutorryhmiin, joissa fuksit 
tulisivat ensimmäiset fuksihetkensä viettämään. En-
simmäisen päivän ohella päällimäisenä ensimmäisen 
viikon tapahtumista mieleen jäivät ainakin lettukes-
tit, kattosauna ja torstain alkoholiton peli-ilta, josta 
muotoituikin sitten viikon hauskin ilta, ei ainoastaan 
hervottoman Piirrä ja Arvaa- pelin ansiosta, vaan 
myöskin tuutoreitten järjestämän yllätyksen ansios-
ta. Liekö edes tarpeellista sanoa, että ilta jatkui pik-
kutunneille saakka. Viikonloppuna olikin sitten hyvin 
aikaa levätä laakereillaan ja valmistautua seuraavan 
viikon tapahtumiin.

Jo ensimmäisenä viikkona saimme maistaa opiske-
lijaelämää ja saunakulttuuria. Saunomista olikin lu-
vassa lisää seuraavalla viikolla, kun Skilta ja iki-ihana 
KORK laittoivat hynttyyt yhteen ja järjestivät yhdes-
sä Mörrimöykyllä fuksisaunan, jossa lauma enem-
män ja vähemmän alastomia fukseja ja teekkareita 

valloitti saunatilat laulannallaan ja olemuksellaan. 
Toisen viikon saunomiset eivät kuitenkaan jääneet 
tähän, sillä edessä oli KooVeen sauna Kivijärven ran-
nalla. KooVee-saunalla fuksit opastettiin pikaisesti 
kyykän ja kumipelausISOn saloihin ja lipetitkin tuli-
vat tutuiksi, jos ei niihin jo SKork-fuksisaunalla ehti-
nyt perehtyä. Ajatus siitä, että kaiken tämän uuden 
tiedon ohella, jota ensimmäisenä viikkoina päihim-
me teekkarikulttuurista ahdettiin, olisi pitänyt vielä 
pystyä sisäistämään luennoilla opetettuja asioita, 
alkoi tuntua haastavalta, mutta who cares, kalja on 
kylmää ja sauna on lämmin; ja arvontavoittoviinissä 
ui jostain kumman syystä nakki.

Ennen KooVeen saunaa fuksit ahdettiin kuitenkin 
haitaribussiin, joka ovien sulkeutumisen jälkeen alkoi 
muistuttaa ikävästi mobiilisaunaa, vain isommalta 
ikkunalliselta lauteettomalta mallilta. Tämä hitaasti 
mutta epävarman oloisesti liikkuva kapistus kierte-
li ympäri Tamperetta ja tuntien aherruksen jälkeen 
ylitti Pyynikin vuoristonkin. Sisälämpötilasta ja -pai-
neesta riippumatta hauskaa oli ja kaiken kruunasi 
arvoituksellinen päätepiste X, joka oli NO JES TODEL-
LAKIN vain ja ainoastaan fukseille ja fuksinmielisille 
avattu Särkänniemi!! Paikan päällä ei kylläkään pääs-
ty possujunaan, mutta saatiin korvikkeeksi mustaa 
makkaaraa oluen kera ja rajaton pääsy Tornadoon. 

Fuksien kierrättämisen ja KooVee-saunomisen jäl-
keen epävirallinen salaseura Outo-Olo järjesti epä-
virallisen Hervannan pubirundin melkein kukon 
laulusta lähtien. Allekirjoittanut missasi alun ruhti-
naallisesti, mutta tajuihin päästyäni ja puhelimeen 
vastattuani murot jäivät lautaselle ja sänky petaa-
matta, niin nopea lähtö tuli. Kuten arvata saattaa, 
tämä koetteli niin pahasti monen turnauskestävyyt-
tä, että päätös tälle outoakin oudommalle rundille 
tulikin jo iltakuuden maissa kiltahuoneella. 

Viikonloppu tuli taas parhaaseen mahdolliseen ai-
kaan, ja akkujen latauduttua kolmas viikko sai alkaa. 
Tiistaina pelattiin taas lautapelejä, tällä kertaa vain 
Newtonissa fuksijaoston peli-illan muodossa. Peli-
illan jälkeen tiedotuksen mukaan väestönsuojassa 
piti olla kunnon ruokamättöjuhlat eli International 
Food Party, mutta ne kenellä ei ollut omia tuomisia 

Kun mä fuksina tänne taapersin...

Miika, Kaisa & Ottopaneeli FWR:ssä
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jäivätkin tyhjin vatsoin nuolemaan näppejään.. :( 
Lannistumatta ikävästä takaiskusta viikko jatkuikin 
virallisemmalla pubirundilla Tampereen keskustassa.

Edellinen viikko oli saunaton viikko, mutta onneksi 
saunaton putki katkesi, kun liikuntamessujen päät-
teeksi keskustan kattosaunalla järjestettiin keskivii-
kon kunniaksi lähinnä juomalaulujen harjoitteluun 
suunnattu laulusaunailta. Laulusaunan päätteeksi ih-
misiä houkutteli Onnelassa järjestetyt kolmiobileet, 
mutta osa porukasta suuntasi kuitenkin Hervantaan, 
jossa ilta ei välttämättä kuitenkaan päättynyt. KORKin 
pizzerian kautta matka jatkui kohti kotia ja kohtuulli-
sen lyhyiden yöunien jälkeen viikko jatkui fuksimes-
suilla, jossa itseään pystyi herättelemään paintballin 
ja benjihypyn tuomien adrenaliinikuohujen myötä. 
Fuksimessujen päätteeksi Skillan tapahtumatoimi-
kunta kokoontui luovaan ideointi-iltamaan suunnit-
telemaan pikkujoulunäytelmää ja tulevia fuksivalan 
jatkoja. Luovan hulluuden pauloissa syntyikin kasoit-
tain materiaalia, tosin käsittämättömän muotoisten 
koukeroitten muodossa.

Edessä häämöttävä Skillan, Telen ja Hiukkasen järjes-
tämä fuksisuunnistus pakotti suunnistusjoukkueem-
me kokoontumaan asujen suunnittelun merkeissä, 
ja innostuneena syntyneistä ideoista joukkueemme 
säntäsikin heti keskustaan mylläämään kirpputori-
kojuja. Ennen kuin hurja joukkomme päästettiin val-
loilleen etsimään rasteja, oli aika luovuttaa, nimittäin 
verta. Armottoman ristikuulustelun ja kaavakekasan 
täytön jälkeen sängylle pääsi makaamaan piikin jat-
keeksi. Kun ajatukseen puuttuvasta verimäärästä oli 

tottunut, joutuikin jo lähes heti vetämään suunnis-
tuskamppeet ylleen ja hoipertelemaan aloitusrastil-
le. Fuksisuunnistusillasta muotoutuikin mielestäni 
syksyn toistaiseksi hauskin ilta, osittain hauskojen 
rastien ja päätesaunan takia, ja ehkä myös osittain 
fuksisuunnistuksen voiton ansiosta. Mestaruuskra-
pulasta johtuneen alisuorittamisen takia fuksiwun-
derundekaan ei pystynyt peittoamaan fuksisuunnis-
tusta hauskuudessa, vaikka kyllä FWRkin oli hauska 
kokemus! 

Syksyn tulevia rientoja odottaen,
 Perusfuksi Miika <3

Pubirundi klo 18:xx.
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Tähtihaastattelussa 
 Skillan piikalikka ja renkipoika

Piikalikka Anna-Mari Lappi

Ikä ja mistä olet kotoisin?
- 18 wee, Keuruulta.
Harrastukset?
- Piano ja poikkihuilu, ja vieläkin pimputan pianoa.
Koetko olevasi Tärkeä, kun olet nyt Skillan toimihenkilö?
- Tärkeämpi kuin ennen. Tuntuu kuin elämälläni olisi 
tarkoitus.
Miksi juuri sinä olet paras piikalikka? Miksi luulet, että 
sinut valittiin?
- Kirjoitin hakemukseen, että olen reipas! Tulin ekana 
haastatteluun, niin Skillan raati ei ollut vielä siinä vaihees-
sa tylsistynyt kuoliaaksi haastateltavien paljoudesta.
Mitä on kolmivaihejännite?
- Jotain virtapiirijuttuja ja liittyy sähköön.
Mitä mieltä olet alkoholiverosta?
- Pyllystä.
Mistä heräät aamuisin?
- Yleensä herään omasta sängystä. Ja joka kerta olen 
muuistaakseni herännyt sängystä. Kommentaattorimme 
ei herännyt omasta sängystä.
Miten uudistaisit Skillan toimintaa?
- Kiltahuoneelle voisi tehdä jotain kivaa. Nyt se on tylsä. 

Paikka, jossa haluaisit harrastaa seksiä?
- Avaruussukkulassa painottomassa tilassa.
Miten olisi ryhmäseksi? Nyt?
- Vasta sitten kun olen ottanut tarpeeksi...
Paljostako antaisit?
- (pitkä mietintä) Satku.
Napajallu vai jääpalan kierrätys?
- Jääpala, koska se on niin cool.

Renkipoika Jussi Haapanen

Ikä ja mistä olet kotoisin?
- 19 wee, Kotkasta.
Harrastukset?
- Lenkkeily ja Skillassa jumittaminen.
Koetko olevasi Tärkeä, kun olet nyt Skillan toimihen-
kilö?
- Sama vastaus kuin Anna-Marilla.
Miksi juuri sinä olet paras renkipoika? Miksi luulet, 
että sinut valittiin?
- Särmän inttimäisen asenteen ansiosta!
Kuka on Suomen pääministeri?

Maalaisin seinät ja hankkisin 
uudet sohvat.
Onko teekkarit hotzzguja?
- Tottakai. Onneksi tulin TTY:lle, 
sillä olen tyytyväinen teekka-
reiden keskimääräiseen ul-
konäköön!
Uniklubi vai Negative?
- Uniklubi.
Mihin tosi-tv-ohjelmaan osal-
listuisit?
- Johonkin muuhun kuin BB:hen.
Nöyryyttävin hetkesi tähänas-
tisessa elämässä?
- Kävelin baarin läpi vessapaperi-
laahuksissa! 
Esikuvasi?
- Äiti (läppä).
Tärkeintä elämässä?
- Rakkaus <3
Kuuluuko flirtti arkipäivääsi?
- JOO, se on yksi harrastukseni.

- Joku nainen, jolla on jäätävä 
perse (kommentaattorin mie-
lestä).
Mitä mieltä olet ulkkareista?
- En tykkää, että mun ulkka-
rikämppis on 45 min suihkus-
sa. Positiivisia kokemuksia ei 
nyt tule mieleen.
Mistä heräät aamuisin?
- Sängystä. Kerran heräsin 
myös rappukäytäväni edestä. 
Miten uudistaisit Skillan toi-
mintaa?
- Olen tyytyväinen Skiltaan. Tv 
vain puuttuu.
Oletko tissi vai persemies?
- Tissi.
Uniklubi vai Negative?
- Negative!
Mihin tosi-tv-ohjelmaan osal-
listuisit?
- Miljonääri-Jussiin.

Sähkösanomat panee perinteisesti uudet toimijat piinapenkkiin ja kyselee 
heiltä henkilökohtaisuuksia ja kannanottoja yhteiskunnallisiin aiheisiin. 
Tässä haastattelussa kommentaattorina toimi kaikkien rakastama mediaper-
soona Juuso Nurminen. Haastattelijana päti erikoisasiantuntija Minna Leivo.
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Tek-tervehdys

Syksy saapui kampukselle ja toi mukanaan ison joukon 
uusia fukseja. Iso osa Sähkön fukseista onkin jo löytänyt 
Tekin ja liittynyt jäseneksi. Vielä ei tietenkään ole liian 
myöhäistä vaikka et enää huomaisi olevasi edes fuksi. 
Tekin opiskelijajäsenyys on ilmainen ja tuo mukanaan 
mm. alla mainitut edut (sekä myös paljon muita etuja). 

Fukseja hiukan vanhemmat tieteenharjoittajat ovat 
todennäköisesti uurastaneet ansaitun kesälomansa töissä 
tai koulun penkillä. Seuraavassa heille muutama asia vielä 
tarkastettavaksi ennen kuin kesälomarahat voi hyvin mie-
lin tuhlata. Ja liittoon kuulumattomien kannattanee miet-
tiä haluaisitteko Tekin hyödyntää mainittuja etuja.

Lisätietoa fukseille ja teekkareille: www.tek.fi/opiskelijat 
(siellä voi myös liittyä jäseneksi)

Syystervesin,
TEK-yhdyshenkilönne
Antti Partanen
antti.e.partanen@tut.fi
050-5210245

Nöyryyttävin hetkesi?
- En tee mitään noloa. Odotan innolla sitä hetkeä in-
nolla.
Esikuvasi?
- Juuso.
Jos saisit toivoa mitä vain, mitä toivoisit?
- Toivoisin Tekniikantornien taakse pippalomökin vain 
Skillalle. Siellä olisi saunaa ja uima-allasta ja kaikki 
ilmaista.
Kuuluuko flirtti arkipäivääsi?
- En tiedä??! Kai se vähän ;)

Paikka jossa haluaisit harrastaa seksiä?
- Lentokoneen vessa. Sehän on verrattavissa yleissiv-
istykseen.
Miten olisi ryhmäseksi? Nyt?
- Muutaman vuoden tai muutaman pullon jälkeen kyllä.
Paljostako antaisit?
- 37,25 e, mutta riippuu toki maksajasta.
Napajallu vai jääpalan kierrätys?
- Jääpalan kierrätys.

Kesä(töide)n jälkeinen muistilista:

· Muista pyytää työpaikastasi työtodistus
· Tarkista onko lomarahat ja tehdyt ylityöt 
maksettu
- Tekin lakimies auttaa tarvittaessa ilmaiseksi
· Säilytä palkkatodistus
- Sillä voit mm. todistaa työssäoloehdon täyt-
tymisen IAET-kassaan tarvittaessa
· Täytä TEKin opiskelijakysely osoitteessa 
www.tek.fi/opkys/
- Tästä saat palkkioksi Tekniikka & Talous -leh-
den vuodeksi veloituksetta
- Ensi vuoden harjoittelijapalkkasuositus pe-
rustuu tähän kyselyyn
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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 
ratkaisee kaikki loput maailman ongelmat, joihin ei ole vielä keksitty vastausta.

VAHINKOTEKSTARI
Jii-Pee, apua, mokasin! Mitä teen??!!? 
Olin tässä hiljattain bilettämässä ja 
join aika monta light-perry-sidua ja 
karpalolonkeroa ja tapahtui paljon 
asioita ja sitten texxtasin ihkuhanipup-
pelilleni etten enää rakasta häntä. Ha-
luaisin olla vielä sittenkin poikkikseni 
kanssa :(( Oi Jaakko, miten muutan 
kaiken taas hyväksi.....?
 “sicaileva örveltäjä”

> Sano että olit kännissä :)

DATAUS>>URHEILU
Hei JP, mikä on sun irkkinick? Mä har-
rastin ennen suunnistusta ja bumer-
angin heittoa, mutta sitten totesin 
että urheilu on vaarallista. Nykyään 
harrastan WoWia, kaljanjuontia ja 
koodausta. Haluaisin oppia iskemään 
naisia. Pitääkö perustaa oma salaseu-
ra, jos haluaa saada?
 “druide_”

> En irkkaa. Oonkin pelimies in REAL 
life ;)

OMAN ELÄMÄN SALKKARIT
Parahin J-P, olen 160/60 ja syön aamu-
palaksi muroja, oonko ok? Mulla on 
ihana poikaystävä, mutta meille tu-
lee ero joka toinen viikko. Hän yleen-
sä jättää mut. Kostoksi käyn aina 
panemassa autekkeja tai korkkilaisia. 
Tämä jännitys tuo mukavaa piristystä 
suhteeseemme, eikä minun täten tar-
vitse tuhlata elämääni BB:tä tai Salk-
kareita katsellen. Ongelmani on, että 
en pääse ima ykköstä läpi!! Mitä teen, 
nyt kun se on fuksipassissakin?! 
 “jakorasia”

> Suosittelen antamaan palautetta 

hin. Olen kuullut, että naiset motkot-
tavat.
 “pelimies autekilta”

> Vakipanon, eli siis tyttöystävän, kans-
sa voit vedellä ilman kortsua. Naisen 
paikka on kotona, jolloin siitä voi re-
piä paljon muutakin hyötyä. Huomioi 
että koti-illat voivat olla myös märkiä. 
Toisaalta tämä on mielipidekysymys, 
rohkaisen sinua yhtä lailla jatkamaan 
miehekkäästi irtosuhteiden saralla.

SPONSORIRAHAT OPISKELIJALLE
Rakas jp. Pääsin edustamaan Suomea 
Tokioon kansainvälisiin tankotanssin 
merstaruuskisoihin. Kisat tarjoavat 
majoituksen mutta matkalippujen 
hinta on aika suolainen. Miten saisin 
köyhänä opiskelijana rahaa lentolip-
puihin? Tässä lajissa sponsorirahat 
ovat vielä aika piukassa :(( 
 “sähköteekkari”

> Ota opintolainaa. Se on lähes ilmais-
ta rahaa mitättömällä korolla! Jos 
olet epävarma sponsorituloista myös 
tulevaisuudessa ja sielun myyminen 
pankillesi pelottaa, voit varmasti tar-
jota harrastuksesi ohella myös tiet-
tyjä palveluita, joista asiakkaat var-
masti maksavat mukavasti, kun olet 
kuitenkin kansainvälisesti menestynyt 
tankotanssija ;)

RAKASTUIN MÄ LUUSERIIN
Idolini JP! Kaipaisin kipeästi apua! 
Kirjoitan kaverini puolesta kun hän 
ei vielä tiedosta ongelmaansa itse. 
Itse harrastan jalkapalloa ja hiusten-
laittoa, ja niin tekee kaverini Pert-
tikaaleppikin. Hänellä siis riittäisi 
ottajia, mutta nyt Perttikaaleppi on 
jämähtänyt elämässään parisuhtee-

yo-kunnan suuntaan huonosti laadi-
tusta fuksipassista. Tai katso mielum-
min BB:tä tai Salkkareita, äläkä juokse 
öitä miesten perässä. Näin aikaasi jää 
paremmin myös iman opiskeluun.

KOSKA MEILLÄ ON HÄÄT?
IhQQQQ Jaakko, luen sun palstas aina! 
Tää on paras palsta 4ever!! Mä oon 
nyt ihan iiiiiih ku arvaa yks hotzzGu 
poika tarjos mulle FISUA yks ilta<3333 
Tarkottaako se, että nyt me niinq seu-
kataan??? Oon kysyny jo kaikkien mun 
kavereiden mielipidettä, mutta haluai-
sin vielä kuulla sun Oikean Kannan!
 “anneli91”

> Ei tarkoita. Kun poika tarjoaa vii-
naa, hän haluaa korkeintaan sänkyyn. 
Myös pikapano vessassa tai vaate-
komerossa riittää.

KOSKA MEILLÄ ON JOULU?
Milloin joulu tulee J-P?? Minulle sano-
taan että joulu tuli jo, miksi?
 “teekkariboy”

> Jouluhan tulee yleisesti ottaen 24.12. 
Kuulemistasi huhuista päätellen joulu 
on tullut tänä vuonna aikaisemmin, 
mikä tarkoittaa että joku on harjoit-
tanut haureutta ja mennyt kuksimaan 
fuksia ennen oikeaa joulua. Paheksut-
takoon tuota tekoa syvästi!

ONKO NORMAALIA
Miksi seurustelusuhdetta arvostetaan 
suomalaisessa yhteiskunnassa niin 
korkealle? Miksi pitäisi seurustella? 
Olenko hyvä ihminen, jos elän par-
isuhteessa? Onko minussa jotain vi-
kaa, jos en? Sinkkuna saan jos haluan 
(!!!), eikä aikaa tarvitse viettää mi-
hinkään turhuuksiin kuten koti-iltoi-

Jaakko-Petterin (seksi)(suhde)palsta
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seen muijan kanssa, joka on lyhyt, 
lihava ja käyttää silmälaseja. Miten 
hän voi välittää tuollaisesta mität-
tömästä taviksesta??? Ennen muija 
ei ollut niin jäätävän ruma, koska hän 
meikkasi, mutta suhteen syventyessä 
muijaa ei näytä ulkonäkö kiinnostavan 
pätkääkään. Miksi ihmiset lopetta-
vat laittautumisen, kun oma kulta on 
löydetty? Olen lukenut, että ihmiset 
pariutuvat henkilöiden kanssa, jotka 
ovat kutakuinkin yhtä viehättäviä kuin 
he itse. Mikä luonnonoikku Perttikaal-
epissa on ja onko se vakavaa? Voiko 
siitä parantua ja voiko se tarttua?
 “parempikuinbeckham”

> Vaiva on suhteellisen vakava, eikä 
siihen ole saatavilla reseptilääkitystä. 
Vaiva ei kuitenkaan tartu. Ystävälläsi 
saattaa olla heikko itsetunto, jolloin 
hän haluaa naisen, jotka kukaan muu 
ei himoitse. Näin Perttikaaleppi saa 
peloitta päästää muiskulaisensa vai-
kka bileisiin! Syvällisemmän analyysin 
tahtoessasi suosittelen perehtymään 
teokseen “Buss, David M.: The evo-
lution of desire: Strategies of human 
mating.”

MIKSI PIHTAILLA?
Viisain ja kaunein Jaakkoseni! Olen 
pohtinut miksi naiset ovat niin vai-
keita. Miksi ne eivät halua antaa? 
Miksi ne ei ole ikinä “sillä tuulella”? 
Miten siis voi olla niin vaikea panna??! 
Naisillahan on vain reikä, eikä niiden 
tarvi nähdä paljon vaivaa, kun MIEHET 
hoitaa työn.
 “parasta A-ryhmää”

> Sanos muuta. Nyt olet asian 
ytimessä. Naiset ovat pilanneet maail-
man.

ELÄMÄÄ FUKSIVUODEN JÄLKEEN?
Mix Erkka aattelee vaa fuxityttöi, eikä 
mun tietokonetta!?!
 “katkera tupsufuksi”

> Fuksivuosi on vain kerran elämässä. 
On hyvä tiedostaa toisen vuoden al-
kaessa tämä mahdollisesti iskevä 
masennus, kun ei enää olekaan kai-
kkien puheenaihe, huomion keskip-
iste ja haluttu sulka hatussa, eikä 
elämälläkään tunnu olevan tarkoi-
tusta, kun ei tarvitse kerätä leimoja 

ISO MUNA?
Tää on aika noloa, mutta ajattelin 
silti kirjoittaa sulle Jiipee!! Olen vielä 
vähän kokematon Sellasissa jutuissa 
ja olenkin tässä pohtinut, että minkä 
kokonen on iso muna???
 “bella”

> Jooh no kuule vaikka strutsin muna 
on iso. Paha mitään numeroita tässä 
kertoa, kun EU-direktiivit eivät vielä 
sitä määrittele.

Sähköpäivillä Skillassa vieraili ul-
kopaikkakuntalaisia. On hyvä, että 
myös nämä sähköteekkarit ovat tie-
dostaneet ongelmansa:

Rakas Jaakko-Petterini: (virtuaali)
penikseni on liian iso. Onko tämä 
paha?
 “Otalerssi -95”
> On.

Onko seksismi hyve vai pahe?
 “MIES”
> On.

Sattuuko sähkö? Jatkokysymys: pal-
jonko monta?
 “nimetön urpo”
> Kyllä. 42.

> Tämä on jo ongelma, jossa ollaan 
jännän äärellä. Mikä on reuna? Mitä 
tapahtuu perunamuusille, kun sitä 
lämmitetään mikrossa? Ja miksei ku-
kaan kysele mitään avaruuden laajen-
emis -kysymyksiä????

Jaakko-Petteri haluaa kiittää runsaas-
ta fanipostista ja työllistävistä ongel-
makirjeistä. Hän ratkoo ongelmia 
vielä joulukuun Sähkösanomissa. 
Muistakaahan nimimerkit! Ja muis-
takaa syödä salaattia!

fuksipassiin. Mutta Erkallahan riittää 
ihailijoita myös fuksityttöjen joukon 
ulkopuolella, mistä kertoo suuri fan-
imäärä facebookin We Love Erkka 
-yhteisössä. Haluan siis kertoa, ettet 
ole yhtään huonompi ihminen, vai-
kka Erkka ei enää ajattelisikaan sinun 
tietokonettasi. Saattaahan olla, että 
ykkösenä Erkan elämässä onkin hänen 
oma tietokoneensa ja fantasiametsät.

SUUTELU >< SEKSI ?
Hei JiiPee! Olet ihailemani Mies! Olen 
tehnyt laajempaa kenttätutkimusta 
aiheesta ja tehnyt kandidaatintyöhö-
ni konstruktiotekniikan laitokselle 
johtopäätöksen, että miehet ovat 
yleensä joko hyviä suutelemaan tai 
hyviä sängyssä. Tämä tulos harmit-
taa minua, sillä täten pelkkä tulinen 
suudelma ei vielä kerro koko totu-
utta toisesta sukupuolen edustajasta. 
Hyvät ja huonot poikkeukset olivat 
marginaaliryhmä. Tältä pohjalta kan-
nattaisi siis lähteä sellaisen jampan 
matkaan, joka on **atanan huono su-
utelija. Mutta kun silloin kaikki veto-
voima muuttuu yökötykseksi. Miksi on 
näin? Oletko JiiPee hyvä suutelija vai 
hyvä sängyssä?
 “tutkijaura”

> Tämän julkaisun virallisen linjauksen 
mukaan en voi valitettavasti paljastaa 
kumpaan ryhmään kuulun. Väittäi-
sin kuitenkin, että johtopäätöksesi on 
väärä, ja tutkimuksen toteutuksessa 
on ollut puutteita. Vika ei ole miehissä, 
olet vain ronkeli.

VANHEMMAT MIEHET OVAT KARIS-
MAATTISIA
Rakas J-P. Olen ihastunut vanhaan ti-
eteenharjoittajaan, ja minua pelottaa 
kuinka hän suhtautuu minuun? Entä 
muut, pidetäänkö minua outona? 
Tämä on hieman noloa.
 “fuksityttö -91”

> HUOM HUOM OBS kaikki vanhem-
mat tieteenharjoittajat!! Tsekatkaas 
tää, jollain on toivoa! Onnittelut! Ja 
sinulle fuksityttö -91, kerrottakoon 
että vanhemmat tieteenharjoittajat 
eivät suhtaudu tosissaan fuksityttöi-
hin. Malta odottaa edes joulun yli niin 
hommat etenee.. ;)
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