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Tervetuloa opiskelemaan sähkötekniikkaa
Onnittelut hyvästä valinnasta. Olet päätynyt hakemaan 
opiskelupaikkaa TTY:n sähkötekniikan koulutusohjelmasta ja 
tullut myös valituksi. Toivotan sinut tervetulleeksi Tampereel-
le, TTY:lle ja sähkötekniikan opintojen pariin. 

Sähkötekniikan koulutusohjelma tarjoaa sinulle vahvan teo-
reettisen pohjan monipuolisiin ammattiainevalintoihin, joita 
pääset tekemään myöhemmissä opintojesi vaiheissa. Pääai-
neeksesi on tarjolla lukuisia sähkötekniikan sovellusalueita 
elektroniikasta sähkövoimatekniikkaan sekä laaja joukko 
pääainetta tukevia opintoja ohjelmistotekniikasta teollisuus-
talouteen. Tulet saamaan koulutuksen, jolla kelpaa lähteä 
työelämään. 

TTY:n sähkötekniikan koulutusohjelman kasvateilla on ky-
syntää työmarkkinoilla ja onpa entisistä Tampereen sähkö-
teekkareista useampikin edennyt urallaan jopa suuryritysten 
johtajiksi. Osaajia tarvitaan, sillä yhteiskuntamme pyörii pit-
kälti sähkön varassa ja sähkötekniset tuotteet muodostavat 
tärkeän vientiteollisuusalan. 

Sähkötekniikka on myös keskeisessä roolissa, kun insinöörit 
kehittävät uusia ratkaisuja ilmastomuutoksen hillitsemiseksi. 
Sinullakin on siis mahdollisuus olla mukana tässä tärkeässä 
tehtävässä: kehittämässä yhä energiatehokkaampaa tekniik-
kaa ja edistämässä uusiutuvien energiamuotojen käyttöön-
ottoa.

TTY:llä tehdään parhaillaan tutkinnonuudistusta joka muut-
taa opintojen rakennetta syksystä 2013 alkaen. Muutokset 
koskevat erityisesti opintojen alkuvaihetta, joten suosittelen 
opiskelemaan määrätietoisesti ensimmäisen vuoden opin-
noiksi tarkoitetut opinnot heti ensimmäisenä opiskeluvuon-
na. Näin vältät tulevista muutoksista mahdollisesti aiheutu-
via ongelmia. Akateeminen vapaus tarkoittaa sitä, että sinä 
itse olet vastuussa opintojen etenemisestä. Opiskelun ohella 
kannattaa kuitenkin nauttia myös opiskelijaelämästä, joka 
ensimmäisenä opiskeluvuonna huipentuu teekkarikastee-
seen.

Työntäyteisiä opiskeluhetkiä ja nautinnollista opiskelijaelä-
mää sinulle toivottaa:

Pekka Verho
Sähkötekniikan koulutusohjelman johtaja

Onnea onnea minunkin puolestani, te kaikki nuoret ja vetreät, ja ennen 
kaikkea tervetuloa kokemaan tähänastisen elämänne uskomattomin 
vuosi! Ette ehkä vielä usko, mutta kun kerran maistaa teekkarielämää, jää 
siihen kiinni kuin Pentin kieli liikennemerkin tolppaan pakkassäällä. Ym-
märrätte viimeistään keväällä!

Parasta TTY:llä on avoin ilmapiiri, joka antaa tilaa kaikille hikisistä nörteis-
tä sankareihin kiiltävissä pitkissä kalsareissaan. Tule sellaisena kuin olet, 
kokeile kaikkea, sinulle löytyy kyllä paikka ja samanhenkisiä kavereita 
tältä hurjan suurelta kampukselta! Kerhoja on, kiltoja on, on niitä tapah-
tumia - joka viikko tuhat ja yksi, ja aivan laidasta laitaan. Voit käydä juuri 
siellä missä haluat, tai vaikka kaikkialla! Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Muutama villi(?) mutta käyttökelpoinen vinkki:

Varaa orientaatioviikko täysin vapaaksi. Aamusta yöhön. Tätä ei voi tar-
peeksi korostaa! Pidä hammasharjaa mukana, sillä koskaan ei tiedä missä 
yöpyy tai yöpyykö ollenkaan. Orientaatioviikon luennoilla on aikaa levätä. 

Nainen! Yritä pitää housut jalassa edes orientaatioviikon ajan, vaikka se 
voi olla vaikeaa. Ettei sitten käy nolosti, ja päädy vaikka samaan kainaloon 
koko vuodeksi... Tai kahdeksi. Fuksivuonna et halua riippakiviä!

Älä sano, ettet muuta Hervantaan. Muutat kuitenkin. Rohkeimmille ja 
sosiaalisimmille sopii soluasuminen Annalan teekkarikommuunissa, Tup-
sulassa. Pätee myös tamperelaisille!

Ensimmäisenä vuonna ehtii sekä käymään kaikissa tapahtumissa että 
opiskelemaan. Kannattaa alkaa luoda suhteita ennakkoluulottomasti ja 
joka suuntaan, sillä suhteilla tekee tulevaisuudessa tuhat kertaa enem-
män kuin tietotekniikan perusteiden erinomaisella arvosanalla. Tenttivii-
koilla kannattaa oikeasti opiskellakin.

Kaveriporukassa tehtävien tekeminen on paitsi kivempaa, myös paljon 
hyödyllisempää ja nopeampaa. Kannattaa kysyä myöskin ylemmiltä vuo-
sikursseilta tehtävä- ja tärkeysastetippejä! Kaikkia autetaan.

Opettele irkkaamaan!! Pysyt paremmin mukana siinä, missä mennään, 
niin opiskelussa kuin sosiaalisissakin tilanteissa.

Tutorit kertovat enemmän ja monipuolisemmin, kunhan selviätte kam-
pukselle asti. Siispä ota lippiksestä tai lierihatusta kiinni ja elä täysillä seu-
raava vuosi, keväällä voit jo ylpeänä vaihtaa päähineesi teekkarilakkiin! 

Rakkaudella,

Sanni Aumala
Sähkösanomien päätoimittaja 2012

Mikä Irc?
lue www.skilta.fi/fuksit/irssi-opas/



Like a Boss...

Heippa fuksit! Kuten kaikissa muissakin hyväksymiskirjeen mukana 
saamissanne lippusissa ja lappusissa, haluan aivan ensimmäiseksi onni-
tella loistavasta valinnasta ja toivottaa teidät tervetulleeksi opiskelemaan 
sähkötekniikkaa TTY:lle. Tampere on upea kaupunki, TTY vielä upeampi 
yliopisto ja Sähkökilta upeista upein kilta. Elämänne paras aika alkaa täs-
tä, ja oleellisin tehtävänne opiskeluaikananne on ottaa siitä kaikki irti.

Kilta tuskin on käsitteenä kovinkaan monelle teistä tuttu, joten avataan-
pa sitä hieman. Killat ovat teknillisten yliopistojen ainejärjestöjä. Killan 
tehtäviä ovat esimerkiksi yhdistää tietyn koulutusohjelman opiskelijoita 
ja valvoa heidän etujaan yliopistossa.  Killan toimintaa koordinoi vuo-
sittain vaihtuva kymmenen hengen hallitus, joka tunnetaan meillä pa-
remmin nimellä Sähkökillan raati. Raadilla on apunaan vaihteleva määrä 
toimihenkilöitä, jotta raadin vuotuista taakkaa saadaan hieman helpotet-
tua. Raadin ja toimihenkilöiden toiminta killan jäsenistön eteen konkre-
tisoituu teille muun muassa saunailtoina, opintomatkoina, urheilutapah-
tumina ja erilaisten palvelujen kuten kopiokoneen ja limsa-automaatin 
muodossa. Lisätietoa kiltatoiminnasta tulette saamaan koulujen alettua 
tutoreiltanne ja raatikummeiltanne. Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan 
kiltatoimintaan jo ensimmäisenä opiskeluvuotena! :) 

Olette jo sellaisessa iässä, että uskoisin teidän ymmärtävän ottavan opis-
kelun vakavasti ilman erillistä paasaamistakin. Tätä ei kuitenkaan kannata 
mielestäni vetää överiksi, vaan kannattaa keskittyä välillä myös nautti-
maan elämästä ja kanssaihmisten seurasta. TTY:llä tarjontaa on niin mo-
neen makuun, että uskoisin jokaisen löytävän täältä miellyttäviä tapah-
tumia, hauskoja harrastuksia ja kivoja kavereita. Tapahtumista löytyy niin 
viihteellisiä kuin asiapitoisiakin tapahtumia. Liikuntapalveluista pääsette 
nauttimaan todella edullisesti, ja liikuntahan on erinomaista vastapainoa 
raskaalle opiskelulle. Terve keho ja virkeä mieli tekee opiskelustakin ke-
peämpää. 

Teekkarit ovat harvinaisen miellyttävää porukkaa, vaikka stereotypinen 
mielikuva taitaakin olla jotain opiskelijahaalareissaan kännissä örveltä-
vän opiskelijan kaltaista. Todellisuus onkin sitten jotain ihan muuta (tai 
ainakin jotain edellisen lisäksi): teekkareiden keskuudessa yhteishenki 
on aivan omaa luokkaansa. Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. 
Palkkiona muiden hyvinvoinnin eteen työskentelystä jää usein vain kii-
tokset ja hyvä mieli, mutta tekijöitä riittää siitä huolimatta. Pyyteetön 
muiden iloksi tehty työ kiteyttää teekkarihengen erittäin hyvin. Teekkarit 
ovat auttavaista, ystävällistä ja rehtiä sakkia. Tähän ympäristöön onkin 
edellisten vuoksi helppo jäädä koukkuun, ja allekirjoittanut toivoo lähin-
nä, ettei koskaan tarvitsisi valmistua? :) 

Mikäli olette saaneet kesätöitä, niin suosittelen jättämään niiden tienestit 
säästöön opiskelua varten. Opintotuellakin pystyy kituuttamaan mutta 
helpottaa elämää huomattavasti, jos ei tarvitse koko ajan murehtia rahan 
puutteesta. Asuinalueeksi kannattaa ehdottomasti valita Herwanta, sillä 
suurin osa riennoista järjestetään täällä. Julkisilla toki pääsee illan päät-
teeksi kotiin, mutta seuraavaa vuoroa saattaa yöaikaan joutua odottele-
maan muutamankin tunnin. 

Nauttikaahan kesästä täysillä, syksyllä nähdään! :) 

- Jussi-Pekka Teini 
Sähkökillan puheenjohtaja

J-P on Sähkökillan kaikkien aikojen karismaattisin, ahkerin, kunnioitettavin ja oikeudenmukaisin 
persoona. Hän on lähes yli-ihminen, mutta käyttäytyy silti ihailtavan nöyrästi ja muistaa alamaisiaan. 

Hyvät fuksit, saanemme esitellä: Skillan PJ 2012 J-P!
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HAALARITIIMI
Heti lukuvuoden alkaessa teistä fukseista kasataan haalaritiimi, jonka tehtävänä on hankkia kaikille Skillan uusille tulokkaille haalarit! Erään 
sähköläisen sanoin: “Miksikö teekkarihaalarit? Teekkari tunnetaan teekkarilakistaan ja haalareista. Haalarit päällä käydään niin excursioilla fir-
moissa kuin bileissä siellä sun täällä. Haalarit ovat oiva asuvalinta lukuisiin teekkaritapahtumiin. Ne suojaavat lialta, niistä saa haalarimerkkien 
ompelulla persoonalliset, ne ratkaisevat naisten iänikuisen ongelman bilevaatteiden valinnassa... “

Itse tiimihän koostuu yritysvastaavasta, haalaritiimin puheenjohtajasta (se voit olla juuri sinä!) sekä tiimiläisistä. Haalarikangas maksaa, joten 
tapana on ollut myydä haalareista mainostilaa yrityksille. Kyseisten yritysten ei tarvitse liittyä mitenkään sähköön, vaan myöskin se naapurin 
firma voi mainostaa haalareiden reidessä.

BILETIIMI
Millaiset on hyvät bileet?!

Haalaritiimin lisäksi voit tulla mukaan tapahtumatoimikun-
taan, joka tunnetaan tuttavallisemmin biletiiminä. Biletii-
missä tutustuu rennolla otteella uusiin kanssaopiskelijoihin 
tapahtumien suunnittelun, toteutuksen ja villien ideointi-
iltojen merkeissä. Joka vuosi biletiimi on omannäköisensä 
ja viime vuosina on järkätty mm. teemabileitä fuksivalan jat-
koina, järisyttäviä bändiesityksiä ja huikeita spektaakkeleita 
pikkujoulusaunalle. Esitykset on yleensä tehty kieli poskes-
sa ja vähän sinne päin. Tärkeintä on, että on hauskaa ;)

Kaikki heti syksyllä mukaan!
Rakkaudella, Laura <3

Mutta mikä on sinun sisäinen motivaatiosi lähteä mukaan toi-
mimaan yhteisen hyvän puolesta? Sitäkin on joku viisaampi 
ihminen miettinyt ja todennut näin: ”Kokemusta tähän hom-
maan vaaditaan tasan nolla! Mitään valmiita yrityssuhteita tai 
synnynnäisen myyntitykin ominaisuuksia ei tarvita, homma on 
sen verran simppeliä. Itse olen ikion nellinen siitä, että lähdin 
viime vuonna mukaan tiimiin. Paljon uusia tuttavuuksia, itsen-
sä voittamista puhelinsoitoilla, onnistumisen riemua, ja taitaa-
pi aktiivisille tiimiläisille olla luvassa jonkunnäköinen palkitse-
minenkin.. :)”

Haalareiden hankintanopeus riippuu haalaritiimistä, joten tule 
ja anna panoksesi, jotta KoRK (koneenrakantajakilta) saa haa-
larit tänäkin vuonna meidän jälkeemme. Joskus on mennyt 
hyvin (viimevuotinen toisena saadut haalarit), joskus on men-
nyt huonosti (joitakin vuosia sitten haalarit saapuivat keväällä). 
Sinä voit vaikuttaa koska te saatte haalarinne.

Katsellaan syksyllä,

Riku, Sähkökillan yritysvastaava










Keväällä 2012 alkoi Skillan ja Oulun SIK:n huima taisto shakkilaudan herruudesta. 
Peli etenee 8 siirtoa vuodessa, yhden siirron jokaisessa julkaistussa kiltalehdessä.

Tässä lehdessä tulee julki ottelun kolmas siirto, jossa sotilas siirtyy ruudusta e2 ruu-
tuun e4. Tätä taktiikan taidonnäytettä hiottiin sähköpostineuvotteluissa useita päi-
viä, ja se tulee satavarmasti kantamaan hedelmää aina pelin loppuun saakka.

Samalla alkaa pikku hiljaa ottelun taktinen ja psykologinen vääntö, joka kestänee 
toivon mukaan vuosien verran. Olettaen tietysti, että oululaiset katsovat ensin ne-
tistä, miten mitäkin nappulaa tulee liikutella. Osaamisesta ei voi vielä olla varma, 
olihan Oulun aloitussiirto yleisin avaus mitä shakkipiireissä käytetään. Tampere jää 
jännityksellä odottamaan, minkälaisen varmistelusiirron Oulu seuraavaksi suorittaa.

Haalaritiimi 2011-2012

Kumpi parempi? 

Vain osallistumalla voit vaikuttaa.
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Fuksivastaavat 2012-2013
Hei rakkaat pienet tulevat tekniikan köpökörriäiset.

Syvimmät onnittelumme opiskelupaikkanne puolesta!!

Te pienet pallerot olette päätyneet opiskelemaan sähkötekniikkaa 
maailman parhaaseen kaupunkiin Tampereelle Teknilliseen yliopis-
toon! <3 Jo itsessään seksikäs SÄHKÖ tuo yhteen eripuolilta Suomea 
sähköisimmät tytöt ja energisimmät pojat, minkä lopputuloksena 
saadaan luotua teille kaikille elämänne unohtumattomin vuosi. 

Ensimmäinen vuotenne fuksina tulee olemaan megalomaanisen viih-
dyttävä, eikä mikään vastoinkäyminen tule teidän ja hauskanpidon 
väliin, koska teitä varten on palkattu joukko tehtäväänsä koulutettuja 
kivenkovia ammattilaisia: 
Fuksikapteeni Tumo <3, 
Hyvä (Sähkö)paimen  Matti   \o/,
Fuksikapteeni EVP Juffe  :)
sekä 18 motivoitunutta tutoria.

Vielä on jäätelöä jäljellä, joten nauttikaa ja levätkää loppukesä ennen 
kuin todellinen hauskuus alkaa. Ensimmäiset kaksi viikkoa ovat täyn-
nä teitä varten järjestettyjä toinen toistaan hauskempia tapahtumia!

Lettukestit ma 20.8.
Ensimmäisen viikkonne aloittaa Sähkötalon sisäpihalla järjestettävät 
lettukestit, missä voitte aloittaa toisiinne lähentymisen ja tutustumi-
sen mukavasti lettujen, makkaran ja seuraleikkien muodossa!

The Ekat Bileet  ti 21.8.
Tiistaina taas vuorossa on koko koulun eeppiset The Ekat Bileet!1!! Ne 
pidetään Hervannan yökerhojen mersussa, Cupolassa! Paras paikka 
tehdä uusia tuttavuuksia muiden koululaisten kanssa!

Fuksi-info ke 22.8.
Keskiviikkoista huikeaa Fuksi-infoa ei kannata missata, siellä kerrotaan 
mm. kuinka pääset mukaan kerho-/kiltatoimintaan! Biletiimi, haala-
ritiimi (mikä olisikaan parempaa kuin saada ensimmäisinä haalarit!), 
piikalikka, renkipoika..? Mitä nämä ovat, miten pääsen mukaan?  Tule 
kuuntelemaan!

Peli-ilta to 23.8.
Torstaina on mahdollisuus pitää yhdessä hauskaa perinteisessä  alko-
holittomassa peli-illassa. Lautapelejä tarjolla jokaisen makuun!

Toisella viikolla itse opinnot pääsevät kunnolla käyntiin, mutta 
hauskanpito ei lakkaa siihen: 

Eka Sauna ke 29.8.
Jälleen tapahtuma, jota ette saa missata! Tutustutaan teekkarien sau-
nomis- ja laulukulttuuriin teekkarien aikoinaan itserakentamalla sau-
nalla Mörrimöykyllä yhdessä arkkitehtiopiskelijoiden kanssa. ;)

Kiltojen avajaissauna (KooVeen sauna) to 30.8.
Koulun suurin ja uljain saunatapahtuma!! Tule nauttimaan löylyistä 
muiden koulun opiskelijoiden kanssa! (Skilta järkkää, eli taattua laa-
tua!)

Mutta älköötte peljätkö, kenenkään teidän ei tarvitse muistaa kaikkia 
tapahtumia ulkoa; teille tullaan jakamaan koko ensimmäisen vuo-
den läpi teitä ohjastava henkilökohtainen fuksipassi, johon keräätte 
leimoja erinäisistä tapahtumista, ja joka lopulta saattelee teidät kos-
keen fuksikasteeseen ja täysiverisiksi teekkareiksi!

Edellämainittujen tapahtumien lisäksi pääsette heti syksyllä nautti-
maan myös mm. fuksikiertoajelusta, fuksimessuista, fuksisuunnis-
tuksesta, fuksiwunderundesta jne jne jne! 

Ensimmäiset kaksi viikkoa tulette viettämään kovinkin tiiviistii kam-
puksella: on etkoja ja jatkoja jokaiseen makuun; hammasharjat rep-
puun ja rohkeasti mukaan vaan! ;) Erilaiset kerhot ja killat järjestävät 
tapahtumia joka makuun ympäri vuoden!  Toiset tykkää äidistä, toi-
set tyttärestä ja toiset naapurin lemmikkigerbiilistä ja TTY:ltä löydät 
nämä kaikki!

Syksyllä nähdään! <3 xoxo

- Tumo ja Mazu

Tutustu sivustoon 

www.skilta.fi/fuksit/!!! 

Siellä on koottuna tapahtumat, tutorit, irkkiapu sekä 

kaikenkarvaiset hyödylliset linkit kohti syvempää tietoutta!

Skilta.fi tarjoaa yleistietoa koko killasta, killan palveluista ja 

kaikesta muusta hyödyllisestä.

Herwannassa illalla 19.8.? 
Tule helpottamaan jännitystä ja kutinaa 
TTY:n etunurtsille (nurmikkoalue keskel-
lä kampusta) alkaen klo 18!  Voit tutustua 
tutoreihin ja muihin fukseihin rennossa 
tunnelmassa jo päivää ennen joukkopa-
niikkia! Oikeat ihmiset löydät kulkemalla 
kohti sinisiä haalareita. Tämä iltahengai-
lu sopii kaikille, oli sitten puhelias tai ujo!

Liity mukaan villeihin keskusteluihin 
vaikka heti!!

- Facebook -ryhmä: Skillan fuksit 12-13
- Irc-kanava: #Skiltafuksit2012 

Irc-kanavalle löytää kokematonkin irkkaaja noudattamalla skilta.fi/fuksit/irssi-opas/ -sivuston ohjeita! 



Sup! Mä olen Mika, alunperin 

Jämsästä ponnannut toisen 

vuoden sähköläinen. Tykkä-

sin omasta fuksivuodesta sen 

verran, että halusin olla aut-

tamassa teitä saavuttamaan 

samat eeppisyyden sväärit 

nyt syksystä lähtien tutoroin-

nin muodossa. Omiin harras-

tuksiin kuuluu opiskelijaelä-

män lisäksi lenkkeily ja leffat. 

Nähdään syssymmällä, vii-

meistään samoilla luennoilla!

Tutorit 2012-2013Mika Laatikainen

Tässä esimakua henkilöistä, jotka ovat 
valmiita kuljettamaan teitä teekkarin-
poikasia eli fukseja kohti teekkariu-
den seesteisiä niittyjä! Heistä et pääse 
eroon koko lukuvuonna, etkä toivotta-
vasti sen jälkeenkään!
 
Tutoreita saa kiusata asiasta kuin asi-
asta, ja sen takiahan he ovat olemassa. 
Samaakin asiaa saa ja pitää kysyä mon-
ta kertaa, jos ja kun se ei heti aukea.

Tutorit löytyvät myös Skillan nettisi-
vuilta http://skilta.fi/fuksit/tutorit/!!

Vaikka pitäs lähtee pimeään yönselkään 
älä pelkää

No sul on hyvä paimen
Ja sulle on näytetty tie joka johonkin vie

Sillä sulla on hyvä paimen
Joka johtaa TTY:n niityille 

luokse viileyteen
Kattaa sinne pöydän epäilijöiden eteen
Eikä sulta mitään puutu vaikka minne 

meet
Sillä sulla on hyvä paimen

Sähköpaimen 
Matti Uusipaasto

Morjen! Olen Mikko, 20-vuotias toisen vuoden 
sähköteekkari. Olen kotoisin Porista ja asustelen 
Herwoodin huudeilla, Wäinölä 3:n ja Paawolan 
takamaastossa. Harrastuksiin kuuluvat kaikenlai-
set hauskat tsembalot ja urheilu monissa muo-
doissaan. Laidasta laitaan on menneen vuoden 
aikana tullut kokemusta akselilla opinnot – ta-
pahtumat, joten uskon osaavani auttaa tarpeen 
tullen kaikissa tilanteissa. Vinkkejä jaetaan myös 
väittelystä ja jäynäämisestä kiinnostuneille. :)

Mikko Reunanen

Moro! Olen Elias, toiset haukkuu Elluk-
si, niin oudolta kun se kuulostaakin.
Tänne olen eksynyt Etelä-Pohjanmaalta, 
ristus notta. Majailen Hervannassa, Mi-
kontalossa. Syksyllä aloittelen ensim-
mäistä kokonaista vuotta TTY:llä, kun ar-
meija pääsi ensimmäisen katkaisemaan. 
Vapaa-aikana pyrin urheilemaan sen 
verran kuin laiskuudelta ehtii ja suun-

Elias Viinikka

Morjesta! Olen Teemu, Ruovedeltä Her-
woodiin löytänyt parikymppinen säh-
köteekkari. Eeppisen fuksivuoden jäl-
keen lähtee käyntiin toka vuosi teidän 
fuksien seurassa! Salia, säbää ja muu-
ta satunnaista terveellistä harrastetta 
olen yrittänyt pileitten ja koulun ohella 
pitää ohjelmassani. Jos askel teekkari-
elämään ja yliopisto-opiskeluun jäns-
kättää niin ei huolta, syksyllä paikalle 
avoimin mielin ja heti kysymään tuto-
reilta askarruttipa sitten mikä tahansa! 

Teemu Suvela

Moikkamoi! Olen Jussi-Pekka, 
24-vuotias ja syksyllä alkaa n:s 
opiskeluvuoteni. Olen kolmatta 
vuotta tutorina, ja tänä vuonna 
vastuualueenani on maisterivai-
heen fuksien kaitseminen yhdes-
sä Nikon kanssa. Toimin myös 
Sähkökillan puheenjohtajana, 
olen mukana järjestämässä kyyk-
käliigaa ja valvon opiskelijoiden 
etuja, erityisesti koulutuspoliitti-
sia sellaisia. Edellisten perusteel-
la saatan kuulostaa keskimäärin 
melkoisen kuivalta tyypiltä, mut-
ta ei se mitään, koska se pitää 
täysin paikkansa. Kuivuudesta-
ni huolimatta tykkään kosteista 
juhlista. Vapaa-ajallani harrastan 
urheilua, pääasiassa Defendoa 
ja juoksua. Ruoka-aikaan valin-
tani on kasvisvaihtoehto, kuun-
telemani suomiräppi on äänitet-
ty neliraiturilla ja nautin myös 
mustavalkoisista elokuvista.

Jussi-Pekka Teini

R
ee

tt
a 

M
äk

in
en

nitelmissa on 
syksyllä aloit-
taa muoviken-
don eli sali-
bandyn peluu 
koulun omas-
sa seurassa, 
Soittorasiassa! 
Ei kai tässä 
muuta kuin, 
että onnittelut 
hyvästä kou-
lun valinnasta 
ja nähdään 
kesän lopulla!

Heeeeelllou, oon melkoisen iloinen ja 
onnellinen toisen vuoden sähköteek-
kari. Autan mielelläni uusia fukseja, ja 
jos en itse asiasta mitään tiedä, osaan 
etsiä varmasti jonkun joka osaa aut-
taa! Mut tunnistaa iloisesta naamasta 
ja isoista eleistä, lupaankin että kans-
sani koet suuria tunteita ja elämyksiä 
elämäsi ykkösvuonna TTY:llä! Näh-
dään siis Skillassa ja käytävillä, sekä 
niillä fuksikurseilla... :) POK Reetta
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Tsau! Olen Niko, kolmannen vuoden sähköteekka-
ri. Lähtöisin olen Äänekosken pikkukylästä Keski-Suo-
mesta, mutta tätä nykyä täysverinen Herwantalainen. 
Vapaa-aikani kuluu kaikenlaisen urheilun ja tietysti opis-
kelijaelämän parissa. Ei mulla muuta. Nährään syksyllä.

Niko Liimatainen

Heips, olen Eemeli, vuoden TTY:llä pyö-
rinyt opiskelijanalku. Minulla oli aivan 
mahtava fuksivuosi, ja tarkoituksena 
olisi mahdollistaa teille samanveroi-
nen! Tutoroinnin ohella toimin myös 
isäntänä Skillan raadissa, eli minulta voi 
kysyä, jos jokin kiltaan liittyvä asia as-
karruttaa. Törmäillään kiltahuoneella, 
mikkiksellä tai irkissä, ehkä myös luen-
noilla ja harkoissa, sillä tulen istumaan 
pääosin samoilla kursseilla kun te..

Morjes fuksit! Olen Tommi, tokan 
vuoden sähköteekkari. Eksyin 
Tampereelle, kun kävelin vääräl-
le puolelle kehää. Vapaa-ajalla 
tarkoituksena on harrastaa lii-
kuntaa, mutta jää usein opiske-
lijaelämän ja kaiken muun oles-
kelun jalkoihin. Olen yksi niistä 
lukuisista sähkön mikkisläisistä.

Tommi Leskinen

Kukkuu! Oon Maria 
Pohojois-Pohojan-
maalta, tarkemmin 
Haapaveeltä. Olen   
toisen vuoden säh-
köläinen ja harras-
tan lähinnä irkka-
usta, satunnaista   
musisointia, lenk-
keilyä, juhlimista 
ja neulomista. En 
ehkä tuossa   järjes-

Maria Seitajärvi

Moromoro! Olen toista vuotta 
TTY:lla aloittava sähköteekkari 
alunperin Etelä-savon syämmes-
tä elikkä Savonlinnasta kotoisin. 
Muutin Herwoodiin syksyn pi-
meydessä 2011 ja fuksivuoteni 

pyörin mahollisimman paljon 
erilaisissa eventeissä. Har-
rastuksiini kuuluu monenlai-
nen liikunta sekä kitaran ja 
rumpujen soitto. Lähetään 
tekemään teiän fuksivuodes-
ta ikimuistonen, hyvällä ta-
valla. Syssymmällä nähellään.

Juha-Pekka Lehtilä

Olen paljasjalkainen tamperelainen. Yli pariky-
mentä vuotta on tullut täällä asuttua, joten tie-
tämys kaupungista pitäisi olla hallussa. Aloitan 
nyt toista vuottani sähköllä. Kotiasiat on kun-
nossa ja opiskelu tuntuu kiinnostavalta! Harras-
tuksiani ovat jalkapallo puistotasolla, ultimate 
ja kiipeily (yleensä boulderointi, mutta valjaat-
kin löytyy). Nähdään leffailtojen merkeissä Tek-
niikan torneilla, Rocky IV ja Dolph Lundgren!!

Matti 
Lehtonen

Morjensta! Levari tässä ja arvonimenä toimii 
Lohi joka on kovalla työllä ja tuskalla ansaittu, 
mutta ei kuulu lastenkorville. Päivittäiset vita-
miinini saan vergiappelsiinista ja se pitääkin 
minut niin vireänä illan riennoista jopa seu-
raavan päivän luentoihin asti, jonne tulen is-
tumaan teidän kanssanne. Syksyllä siis suun-
naksi tieteentornit ja pieni kerhohuoneemme!

Niko Leväsluoto

Eemeli Juurikka

Moikka! Oon Tuomas, toisinaan kuulen 
kutsuttavan myös tumoksi, ja toimin 
tän vuoden fuksikapteenina eli yhdessä 
hyvän ja tunnollisen sähköpaimen Ma-
tin kanssa järjestetään teille tapahtu-
mia ja pidetään teistä huolta! Ja meidän 
puoleen pitääkin kääntyä jos aikanaan 
tulee mitään kysyttävää tai asiaa yleen-
sä! Itse oon paljasjalkainen tamperelai-
nen, eli Tampereella tosiaan oon syn-
tynyt. Rakkaisiin harrastuksiin kuuluu 
laskettelu, uinti(kyl, erityisesti koskes-
sa), lenkkeily ja kuntosalilla käynti. Eri-
tyisesti suosittelen että lähdette kaikki 
reippahasti opiskelijatapahtumiin mu-
kaan, voin kertoa ettei tarvitse katua!

Fuksikapteeni 
Tuomas Luukko

tyksessä. Minut löytää helposti skillasta 
lorvailemasta, eli   siellä nähdään!
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Hellureittis! Se on nääs semmonen juttu että ei teidän mua nyt niin kovasti tarvii tun-

tee mutta tuutte tuntemaan kuiteski ku oon kaikkialla. Oon Juha eli Juffe, edellisvuo-

den fuksikapteeni ja teikäläisten fuksivuoden hyppelehdin taustalla auttelemassa 

tahi häiritsemässä. Olen kävelevä tietosanakirja opiskelijaelämän ja urheilun saralla, 

vastaus löytyy kaikkiin kysymyksiin ja ne on tottakai oikeita vastauksia, ni! Talvisin 

tykkään pompotella koripalloo ja kesäsin tykkään syödä jätskii ja nauttia öö kaikes-

ta. Yks kokemuksen tuoma vinkki vielä just sulle rakas lukijani: Älä mutrista suutas 

vaan lähde innolla mukaan uusiin meininkeihin, niin elämäs kulkee hyvään suuntaan!

Fuksikapteeni evp Juha Toivonen

Opintoneuvoja Minna Leivo

Opintoneuvoja Minna Leivo, mää oon vaan 
töissä täällä. Sen lisäksi, että olen tiedekun-
nan palkkalistalla, olen myös tavallinen säh-
köteekkari. Olette tervetulleita opintoneu-
vojan päivystykseen juttelemaan kaikesta 
opiskeluun liittyvästä. Vastaan mielelläni 
kysymyksiin niin HOPSista kuin vergirule-
tistakin. Minua saa lähestyä opintoasioissa 
rohkeasti myös kiltahuoneella, mutta yön 
pikkutunteina Teekkarisaunalla harkiten.

Morjensta pöytään! Rakkaalla teekkaripo-
jallahan on tunnetusti monta nimeä, mutta 
toisen nimeni johdosto Pekaksi huudellaan 
aikas paljon, Olliksikin saa toki kutsua. Kan-
gasalta olen lähtenyt liikkeelle ja tieteentor-
neilla asustelen nykyisin eli kovin pitkälle en 
menneisyyttä päässy karkuun. Varsinkin kun 
entinen naapuri on nykysin kämppiksenä... 
Eräiden sähköläisten piirissä kämppää kut-
sutaan mm. nimikkeellä kerhohuone (Mark-
kelin sanoin: päällystökerhohuone). Villi 
veikkaus on että tänne aika moni teistä fuk-
seistakin päätyy etkoilemaan ekoihin bileisiin!

Olli-Pekka Janhunen

Ja heps! Olen Niklas, aloitan toista 
vuotta TTY:llä ja olen landespede 
Laihialta. Harrastuksiakin on ollut 
ennen opiskelijaelämää, mutta ne 
ovat jääneet hiukan taka-alalle. 
Omistan tavaroiden säilytyspaikan 
keskustassa, mutta herwoodista 
minut löytää!

Niklas Leppilahti

Terve! Nimi on Olli, mutta jotkut kutsuvat 
Oltsuksi. Oon toista vuotta aloittava säh-
köläinen Muuramesta ja vietän aika pal-
jon aikaa joko lenkillä, puntilla tai jossain 
muualla missä pystyy liikkumaan. En pure 
vaikka joku nykäisisikin hihasta käytävällä 
vastaan tullessa, mutta kutittaa saatan.

Olli Usenius

Moikkelis! Olen Tiina,  Sei-
näjoelta noin vuosi sitten 
Tampereelle eksynyt toisen 
vuoden sähköläinen. Harras-
tuksiini kuuluu vaihtelevalla 
menestyksellä suoritettu ur-
heilu, kamujen kanssa hen-
gailu ja villasukkien kutomi-
nen. Vaikka pohojanmaalta 
olenkin, huhuista huolimatta 
en kanna puukkoa aina mu-
kanani. Siispä vaikka muut 
sanoisivat mitä, aina voi tulla 
jakamaan huolensa ja vaikka 
kyselemään neulevinkkejä, 
koska neulomisesta tiedän 
mm. kaiken!

Tiina Hautamäki

- Fuksit(ytöt)
- Valoisat yöt
- Kesäuusinnat
- Penis
- Oma loma

- Lukio
- Stressaaminen
- Inttijutut
- Raksatalo
- Viikonloppuryyppäys



TEK, valitsen sinut!
Mikä ihmeen TEK?

Mahtavat onnittelut mainiosta opiskelupaikasta myös minun ja TEKin 
puolesta! Osalle teistä yliopiston ja koulutusohjelman valinta saattoi 
tuottaa suuriakin vaikeuksia, osalla ei muita vaihtoehtoja olisi ollut-
kaan. Nyt jokaisella on kuitenkin edessään helppo päätös: liity TEKiin, 
Tekniikan Akateemisiin.

Tekniikan Akateemiset on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja muiden 
vastaavasti koulutettujen etu- ja palvelujärjestö. TEK valvoo ja ajaa 
etujamme työelämässä ja tarjoaa useita palveluja jäsenilleen.

Diplomi-insinöörit? Työelämä? Miten nämä vielä opiskelunsa alkua 
odottavaa fuksia koskevat? Siten, että kaikki palvelut ovat myös opis-
kelijajäsenien käytettävissä, ja liittyminen ja jäsenyys ovat opiskelijalle 
vieläpä ILMAISIA. Kaiva siis käsiisi tämän lehden kanssa kirjekuoressa 

ollut liittymislappu ja täytä se pikimmiten, tai käy liittymässä osoit-
teessa www.tek.fi/opiskelijat.

Lisää TEKistä tulet kuulemaan varmasti heti ensimmäisinä opiske-
lupäivinäsi. Skillan kiltayhdyshenkilönä, KYHinä, vastaan parhaani 
mukaan TEKiä koskeviin kysymyksiin ja pidän teidät ajantasalla.

Siihen asti kunnes syksyllä nähdään, rentouttavaa ja nautinnollista 
kesän jatkoa!

Pia Humalajoki
Skillan TEK-kiltayhdyshenkilö
etu.suku@tut.fi
p. 040 569 2989

Tässäpä muutamia konkreettisia esimerkkejä TEKin eduista jäsenilleen:

*Teekkarin työkirja ja palkkasuositukset
Käytännön vinkkejä muista erottuvaan työhakemukseen ja asialliseen CV:hen. Paljonko kehtaat pyytää palkkaa kesätöistä?

*Tekniikka & Talous –lehti 
Tekniikan alan ajankohtaisista jutuista hyödyt niin harkkatöissä kuin tylsinä koti-iltoina.

*Ilmaiset lakimiespalvelut
Kesätyönantajasi käskee ostaa omat työvälineet tai peruu sopparin – eihän se näin toimi, mutta et ole yksin! 

Näistä ja monista muista palvelusta, TEKistä ja ylipäänsä teekkarielämästä löytyy lisätietoa osoitteesta www.teekkari.fi. 
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- Out of the system, urheiluhierontaa ja 232,5 tilastollisesti aurinkoista päivää
Joonas Heloterä, Espanja

¡Holaquépasabesoos!

Puolitoista vuotta sitten iski silmiini mai-
nosteksti ”Tervetuloa urheiluhierojakurssil-
le Espanjaan”, pari kuukautta myöhemmin 
postimies lahjoi minua hyväksymiskirjeellä 
ja yhdeksän kuukautta sitten otinkin lähim-
män lentokoneen kohti Aurinkorannikkoa. 9 
kuukautta uutta kulttuuria ja kieltä, erityisen 
mielenkiintoinen ammatti haltuun ja opinto-
tukeakin saisi auringon ohella, perfecto! Ky-
seessä oli Tampereen urheiluhierojakoulun 
Espanjan yksikön kurssi, josta valmistutaan 
koulutetuiksi hierojiksi, specialtyna urhei-
luhieronta. Lähdin siis pitämään välivuotta 
TTY:n touhuista ja valloittamaan Espanjaa 
syyskuun lopussa.

Minkäslainen paikka oli kyseessä? Pääkal-
lonpaikkana toimiva Fuengirolan kaupunki 
vastasi aika tehokkaasti joitain ennakkokä-
sityksiä, joita sattumalta samanniminen tv-
sarja herätti. Málagasta lähijunalla kaupun-
kiin saavuttaessa ensimmäisenä pisti silmään 
Ramin rieska, Sofia-opisto, Kaardemumma, 
Seurakuntakoti ja Thelman pullapuoti. Taisi 
olla ensimmäinen junavirkailijoiden hab-
lauksen jälkeen kuulemani kielikin suomea. 
Tai ruotsia. Aurinkorannikko on jännä tu-
ristien valtaama ilmiö, josta onneksi löytyy 
vahvaa perinteistä espanjalaisuuttakin. Pai-
kalliset eivät pahemmin muuta kuin espan-
jaa puhu, siesta- ja fiestakulttuuri raikaa ja 
härkätaisteluareenoita löytyy jokaisesta kau-
pungista (en käynyt katsomassa, hyi). Ranta-
linjaa, pikkurafloja ja aurinkoisia päiviä riittää 
(~310/a), ruoka ja ööli on halpaa (tapa & caña 
1,50e) ja palveluinnokkuus loistaa poissaolol-
laan. Asunnoissa on helkatin kylmää talvisin, 
mutta aina raikas meri-ilmasto piristää.

Omaan kaupunkiin ei täälläkään kannata 
jäädä napittamaan, sillä España on täynnä 
nähtävää. Andalucian, kuten varmasti koko 
Espanjan, kermaa on luonto. Tutkittavana on 
loputtomasti vuoria, kanjoneita, vaellusreit-
tejä, surffausrantoja ja sukelluspaikkoja, jois-

teksti ja kuvat: Joonas Heloterä

ta perusturistilla ei ole hajuakaan. Tieverkos-
to on laaja, ja varsinkin longboardaukseen 
tai fillarointiin kiinnostuneelle löytyy usko-
mattomia harrastuspaikkoja. Eilen kävimme 
kikkailemassa ja boulderoimassa koko päi-
vän yhdessä maailman parhaista paikoista, El 
Torcalin vuorella, ja tänään kanjonoitiin hui-
kean kaunista kallioiden ympäröimää jokea 
alavirtaan. Kirkkaana päivänä Fugesta näkyy 
Sierra Nevadan lumihuippuiset vuoret, joissa 
voi lasketella t-paitasillaan ja muuten itseään 
voi huvittaa vaikka uimalla Afrikkaan Gibral-
tarinsalmen yli.

Koulun sisäpihalta löytyy uima-allas ja itse 
opiskelukin oli ässää. Viikot olivat vuorotel-
len joko teoria-/tekniikkaharjoitteluviikkoja 
tai työharjoittelua, ja vuoden jokainen per-
jantai oli etäpäivä eli vapaapäivä. Hierontaa 
opiskellessa joutuu muutaman hieronnan 
vastaanottamaankin, ja varsinkin ensimmäi-
sen puolen vuoden aikana hierontaan pääsi 
kerran päivässä. Parasta ikinä? Vaikka opis-
keltavaa asiaa tulikin välillä aikamoisella ty-
kityksellä, ei pääparka pahemmin rasittunut 
teknillisen yliopiston jälkeen. Kurssillemme 
valittiin 36 oppilasta ja aika persoonallisia 
maailmanmatkaajia porukkaan valikoituikin! 
Koskaan ei tylsää hetkeä päässyt syntymään. 
Stressitön vuosi oli tavoitteena ja tavoite 
täyttyi.

Mennyt vuosi oli varmasti elämäni erikoisin 
ja sähköhommiakin tulee jatkettua syksyl-
lä täysin latautunein akuin, vaikka varmasti 
masentaa ja itkettää marraskuussa. Puolitois-
ta vuotta kesää kuitenkin takana. Nyt kyllä 
menee hirveeksi paasaamiseksi tämä teksti. 
Kerron lisää Suomeen palattuani. Deadlinet 
kuuluvat Babyloniaan!

Rakkaudella,

- Joonas -

Pst. 
Erityisen hyvää kesää ja jos olet juuri saanut opiskelupaikan TTY:ltä, onnea!! Pääset opiskelemaan Suomen viihtyisimpään 
yliopistoon!
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Vaihdossa Hong Kongissa.

Miksi TTY:lle?

Hain TTY:lle opiskelemaan, sillä olen aina pitänyt luonnontieteistä 
ja matikasta. En tiedä kuinka moni tyttö joutuu vielä nykyään pe-
rustelemaan opintojaan tekniikan alalla erityisen paljon, ainakin 
omalla kohdalla sähkötekniikan opinnot herättivät aluksi ihme-
tystä sukulaisten ja tuttujen keskuudessa. Pääasia että itse olin 
opiskelupaikasta innoissani, muuttaisin Tampereelle!

Opinnot

Opiskelin vuosina 2005-2011. Ensimmäisten vuosien aikana tuli-
vat eteen perusopinnot eri aloilta, joilla saattaa välillä tuntua, että 
teorian keskellä kosketus käytännön elämään jää ohueksi. Pitää 
kuitenkin muistaa, että jatkossa oma osaaminen pohjaa hyvään pe-
rusteiden hallintaan. Toisaalta peruskurssien avulla saattaa löytää 
uusia mielenkiinnon kohteita, oman fuksivuoteni lempikurssi oli 
Ohjelmointi I. Vaikka en ollut ikinä aiemmin ohjelmoinut, huoma-
sin kurssilla että olin siinä tosi hyvä!
Onneksi fuksivuonna opintojen vastapainona on paljon fuksita-
pahtumia - muistakaa verkostoitua ja tutustua teekkarielämään!

Opinnoissani luin pääaineena tehoelektroniikkaa, ja sivuaineina 
Ohjelmistotekniikkaa ja Vaihtoehtoisia sähköenergiateknologioita. 
Halusin opintoaikoina saada mahdollisimman vankan teknisen os-
aamisen, sillä työelämässä halusin ja haluan suuntautua enemmän 
markkinoinnin ja myynnin puoleen. Teknisestä osaamisesta saa 
uskottavuutta, jota tällä alalla tarvitsee.

Lukuvuoden 2008-2009 opiskelin vaihdossa Hong Kongissa. TTY:llä 
vaihtoonlähtö on tehty helpoksi ja siihen kannustetaan. Oli mielen-
kiintoista nähdä millaista opiskelu on muualla ja päästä asumaan 
vieraassa maassa. Yhdeksän kuukauden aikana matkustin manner-
Kiinaan, Japaniin, Vietnamiin, Thaimaahan, Taiwaniin, Macaolle ja 
Filippiineille.

- Out of the system, urheiluhierontaa ja 232,5 tilastollisesti aurinkoista päivää

teksti ja kuvat: Joonas Heloterä

Työllistyminen & työelämä

Diplomi-insinöörin koulutuksella on se hyvä puoli, että kun teknin-
en pohja on saavutettu, on sen jälkeen runsaasti vaihtoehtoja. DI 
voi työskennellä hyvin eri tehtävissä ja toimialoilla, työtehtävinä 
voi olla teknistä suunnittelua, tuotekehitystä, markkinointia, myyn-
tiä… Ei ole olemassa yhtä työnkuvaa, johon kaikkien pitäisi mah-
tua!

Työllistyminen on sähköteekkareiden keskuudessa hyvä, itse pää-
sin ns. haalariharjoitteluun Nokian Salon kännykkätehtaalle toisena 
opiskeluvuotena ja kolmannesta vuodesta lähtien olin kesätöissä 
oman alan tehtävissä ABB:n taajuusmuuttajatehtaalla, ja nykyisin 
valmistumisen jälkeen toimin Eatonilla UPS-laitteiden tuotemark-
kinoinnissa. Suomessa tehoelektroniikan alalla toimii paljon suuria 
yrityksiä, joiden tarjoamat kesätyöt antavat hyvän mahdollisuuden 
kokeilla työntekoa eri tehtävissä, mikä helpottaa oman uran löyty-
mistä.

Eaton on Amerikkalainen monialayritys, jossa työympäristö on 
hyvin kansainvälinen ja pääasiallisena työkielenä on englanti. 
Suomessa Eatonilla on suurien häiriöttämän sähkönsyöttölait-
teiden (UPS) valmistusta Espoossa, missä työskentelen tuotemark-
kinoinnissa. Nykyisessä työssäni vaaditaan tuotteiden teknisen 
tuntemuksen lisäksi markkinointiosaamista ja asiakkaiden vaati-
musten ymmärtämistä. UPS-laitteita käytetään mm. konesaleissa, 
sairaaloissa ja muissa kriittisissä sähköä käyttävissä kohteissa. 
Myynnin teknisen tuen lisäksi olen mukana tekemässä tuotteisiin 
liittyviä myyntimateriaaleja, kuten esitteitä ja nettisivuja.

Sini Syvänen

Eatonin valmistuslinjalta.

Matka fuksista Skillan alumniksi



Renkipoika

Isännän* nakkilainen, joka auttaa huolehtimaan kiltalais-
ten nestetasapainosta - tai mitä isäntä toivookin. Syksyn 
isoin rutistus on Kiltojen avajaissaunalla, missä rengin päi-
vä kuluu rattoisasti hommissa ulkona keskellä menoa sekä 
pakettiauton ratissa!

Piikalikka

Emännän* nakkilainen, joka käy tämän kanssa kaupassa, 
kenties leipoo tai keittelee kahvia tilaisuuksiin ja muuta 
pientä. Kiltojen avajaissaunalla piika häärää keittiössä 
(takuuvarmat varjobileet!)!

Pestit eivät ole sukupuolisidottuja, voit hakea kumpaan vaan. Jos olet kiinnostunut kuulemaan tai päättämään killan asioista, tämä 
on paras reitti päästä kuvioihin mukaan! Näin saat myöskin nopeasti kontakteja muiden  vuosikurssien opiskelijoihin sekä toki 

myös muiden kiltojen aktiiveihin! Fuksi voi hakea myös muihin pesteihin!
*Skillan raadin jäsen

Nämä kiltapestit ovat fukseille!


