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Hellurei kaikille! Vuosi vaihtui, mutta Sähkösanomien aivan huikea taso säilyy 
ennallaan - mitä muutakaan voisi kuvitella, kun vuoden 2013 raati on päättänyt 
pitää minut lehden ohjaksissa. 

Toivottavasti tämä vuosi tuo mukanaan enemmän säätöä ja sutinaa kuin mi-
kään vuosi koskaan aikaisemmin, sillä niistä on hyvä ja unohtumaton vuosi 
tehty. Odotukset ovat vähintäänkin korkealla - edessä siintää SIL:n Hannoverin 
excursio sekä ennen kaikkea syksy Taiwanissa oooOLA LAAA! Villiä, tai vähin-
täänkin erilaista, menoa ja uusia maisemia (...sekä teille uusi päätoimittaja) on 
siis ennustettavissa syksylle!

Maisemanvaihdos tekee tosiaan välillä hyvää, ja sen huomasi selvästi jokunen 
muukin skiltalainen - tuntuu että vuoden teemana on rynnistys ulkomaille. 
Vaihtoon on lähdössä ties kuinka moni meistä, ja sen lisäksi tuntuu, että koko 
ajan joku reissaa Saksassa, toinen Hollannissa ja kolmas Dubaissa. Ei sovi unoh-
taa myöskään teemaan sopivaa Skillan ulkomaanexcursiota, joka sekin järjesty-
nee syksylle 2013. Älköötte kuitenkaan huoliko, te varattomat tai muuten vain 
Tampereella päivystävät kultamuruset, sillä myös TTY:llä irtiotto on mahdolli-
nen: mene vaikka naapurikiltaan kahville, käy saunomassa Mikontalon ulkka-
rien tai vaikka arkkarien (hui!) kanssa, piipahda tutustumassa sinulle vieraan 
kerhon toimintaan ja esitä tulevasi Norjasta tai Uzbekistanista. Voin kertoa, että 
en tiedä toimiiko, mutta hei, kuulostaa hauskalta!

Juolahtaapa tässä mieleeni nyt myös, että herttinen sentään, Wappukin tulee 
taas, ja sen myötä upeat tapahtumat, aurinko, kukat ja mehiläiset sekä ehkä 
myös sinä, jos hyvin käy. Muistakaa hakea wappuheilaa tai vähintäänkin löytää 
sellainen, ja suojatkaa itsenne jälki- sekä liikakasvulta. Älkääkä hölömöt varatko 
ainakaan niitä reissuja vuoden ainoan ja oikean Teekkariwapun päälle. Fukseille 
tiedoksi, että jollei Wappua elä ja koe täysillä itse läpi, ei voi millään ymmärtää, 
miksi joku kerää Emäteemut seitsemältä+ vuodelta peräkkäin. Huikeaa menoa 
on tarjolla joka vuosi, mutta eiköhän se ikimuistoisin ole kuitenkin Wappu, jol-
loin uppoaa (ensimmäistä kertaa) koskeen!

<3

Sanni

Viime vuonna Sisiliassa <3

Palautetta? 
Lähetä se osoitteeseen skilta-tiedotus@listmail.tut.fi2



Hyvää huomenta, komppania!!

Puheenjohtaja tässä morjes! Juttua lukiessasi ota huomioon, että se 
kirjoitetaan osin futuurissa ja huipuissa fiiliksissä, koska meikäläisellä 
koittaa jutun kirjoittamisesta parin päivän päästä lähtö Houstoniin ja 
Dallasiin vähän rentoutumaan. Suosittelen itse kullekin irtiottoja elä-
mään, vaikka joku MM-kyykkä välistä jäisikin..

NO mutta sitten asiaan. Skillan 45. vuosijuhlat ovat onnellisesti ta-
kanapäin ja puheenjohtajakin on pikkuhiljaa selvinnyt niistä. Juhlat 
olivat totaalisesti parhaat missä olen ikinä ollut, iso kiitos järkkäilijöille 
Mikolle ja Vesalle tästä. Onnittelut vielä uusille kunniajäsenille sekä 
Murrelle tunnustuksista!

Skillalle valittiin tammikuussa iso liuta toimareihin, heistä ja raadista 
pääsette lukemaan myöhemmin tässä lehdessä. Kyseisellä pumpul-
la pyrimme koko jäsenistölle takaamaan mahtavan toimintavuoden. 
Kasassa on hyvä porukka ja takaan, että asioita saadaan eteenpäin! 
Ulkomaanexcua on alettu suunnittelemaan, pelikonsoli on tuloillaan, 
liikuntapuolta pyritään kehittämään, jne.. Muistakaa käydä Faceboo-
kissa liittymässä ryhmään S-Sport, siellä on mahdollista huudella pe-
likavereita pelailuihin tai vaikka kehitysehdotuksia.

Wappu tulee varmasti, siitä ei epäilystäkään. Wappua ennen Skilta 
järkkää vielä Keskiasteen välitutkinnon 11.4., päivämäärä ylös ja mu-
kaan kiertämään Herwannan mielenkiintoisimpia paikkoja.. Samoin 
kehotan pistämään ylös Skillan Kesätapon päivämäärän, joka järjeste-
tään 5.-7.7. Sahalahden rantasaunalla. Pitkästä aikaa koko jäsenistölle 
avoin kesätapaaminen, teretulemast!

Juttua lukiessasi on Skilta järjestänyt synttärikahvittelunsa sekä kau-
kalopalloturnauksen. Juttua lukiessasi olet saattanut myös toivot-
tavasti nähdä meikäläisen hieman ruskettuneemman naaman, kun 
olen käynyt Amerikan lämmöstä nauttimassa. Juttua lukiessasi on 
toivottavasti kaamos jokaiselta ohi ja valmistautuminen kevääseen 
hyvässä vauhdissa!

Muistakaa opiskella ja muistakaa ennen kaikkea pitää hauskaa: opis-
keluaika on elämän kulta-aikaa! Pukekaa haalarit päälle ja näyttäkää 
muille, että sähköläiset jaksavat edustaa. Olemme kuitenkin Skilta ja 
ylpeitä siitä!

Iloa ja hymyä teidän kaikkien elämään toivottaen,

-Juffe

Puheenjohtajan sanat

- Kevät
- Wapputiimi (2/3 jäsenestä sähköltä!!)
- WAPPUFIILIS
- Romantiikka (<333)

- Kyykkä
- Harlem Shake
- Lunta :(
- Läsnäolopakolliset tunnit Wappuna
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Moro, mä oon Juffe, Skillan PJ 2013. Tätä ennen fuksivastaavan ja renkipojan hommissa Skillassa, kolmatta vuosikurs-sia oon. Kotosin Riihimäeltä, harrastuksi-na koris ja partio. Tykkään kebab-lihasta ja opiskelijaelämästä. Jos olisin lintu, olisin kassikotka. Opiskeluaika on mah-tavaa, ottakaa siit kaikki irti, niin minäkin teen!

Raati 2013
Puheenjohtaja

Juha Toivonen Rahastonhoitaja
Maija Laine

Sihteeri
Iina Flyktman

Isanta
Mika Laatikainen

.. ..

Yritysvastaava, vpj
Riku Rainio

Emanta
Maria Seitajarvi

.. ..

..

Moikka, olen Iina, vielä fuksivuodesta nauttiva sihteerinalku. Vapaa-aikaani vietän yliaktiivisten koirieni kanssa ulkoillen ja harrastellen, joskus saa-tan muita ihmisiäkin nähdä. Yritän vielä nauttia elämästäni, koska kuu-lin luotettavasta lähteestä, että muu-taman vuoden päästä pystyn ajatte-lemaan vain kauniita fuksityttöjä.

Heips, mä oon Maija ja kolmatta vuot-ta Hervannassa pyörin. Aiemmin ko-topaikka on löytynyt Loimaalta. Tänä vuonna Skillassa toimin rahastonhoi-tajana eli vastaan killan rahaliiken-teestä, teen kirjanpitoa ja sen sellasta. Harrastelen aina välillä mitä harraste-len, sillä tykkään kokeilla uusia juttuja, joten alkeiskurssit on tullut tutuksi.  Seuraavana kokeilussa on rugby, saas nähdä mitä siitäki sitte tulee:D

Hei, minä olen Mika. Tykkään koulus-ta ja tytöistä. Olen Sähkökillan isäntä, siis nesteytän. Tykkään matkustaa ul-komailla. Tykkään koulusta. Minua ei kannata pelätä. Paidassani on hiha. Tykkään koulusta.

Hello! Minä oon se Skillan tämän vuoden 
emäntä. Kotosin oon Haapaveeltä (joka 
on muuten Pohjois-Pohjanmaalla, plussaa 
jos oot joskus kuullu siitä). Minut saattaa 
nähdä Skillassa pärisemässä, oon se joka 
ei toisinaan pysy hetkeäkään paikallaan 
tai hiljaa. Vapaa-ajalla soitan maailman 
parhaassa bändissä ja katselen leffoja ja 
nautin elämästä.

Terve, oon semmonen semikomee tam-
perelaismies ja tänä vuonna tehtävät ei 
viimevuodesta ihan hirveästi ole muut-
tuneet. Vastaan yrityssuhteista, excuis-
ta ja tietenkin omasta pikku kullastani, 
yritystoimari Markkelista. Mutta ennen-
kaikkea olen rohkea rakastaja, rakkau-
den lähettiläs sekä Tesoman sheriffi.Fuksikapteeni

Tuomas Luukko Tiedotusvastaava
Antti Peltotalo

Moikka, olen Antti. Opiskelen ensimmäistä vuotta TTY:llä mutta olen ylläri pylläri tupsufuksi eli pesunkestävä kastettu teekkari! Otin Juffen siunauksella Skillan tiedotusvastaavan pestin harteilleni eli kiusaan killan jäseniä loputtomalla sähköpostien tulvalla, ylläpidän Skillan nettisivuja ja sosiaalista mediaa sekä loihdin tapahtumiin mainok-sia, joiden sisällöstä huolehtii tiedotusassistenttini. Olen kotoisin kotoisasta Janakkalan maalaiskunnasta. Vieraillessani kotipuolessa käyskentelen aukeilla pelloilla sekä viipyilen sankoissa metsissä ;) Li-säksi harrastan aktiivisesti monipuolista urheilua sekä kuuntelen mie-lelläni rock/heavy-genreä kohti painottuvaa musiikkia.

Moi, olen toisen vuoden sähköteekkari Tampe-reelta, ja toimin raadissa Fuksikapteenina. Yksin-kertainen tehtäväni on tehdä fuksien ensimmäi-sestä vuodesta se kaikista ikimuistoisin! Rakastan opiskelijaelämää, jota olen railakkaasti tähän asti viettänyt vaihtelevalla tasolla. Vapaa-ajalla harras-tan liikuntaa, talvilajeista eniten kiinnostavat las-kettelu ja kyykkä! Minua näkee niin opiskelijapip-paloissa kuin myös luentokäytävillä, perjantaita lukuunottamatta. Näkyillään!
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Tsau! Mä oon Niko. Kolme vuotta sitten Äänekosken pikkukyläs-
tä Hervantaan eksynyt sähköteekkari. Olen nyt kolmatta vuotta 
mukana myös Skillan hallitustoiminnassa. Tällä kertaa vastuulleni 
annettiin tapahtumat ja järjestän teille Skillan nimissä kerrassaan 
hienoja aktiviteetteja.

Tapahtumapaallikko
Niko LiimatainenKilta- ja opintomestari

Heikki Tulomaki

Hei! Mä oon Heikki, toisen vuoden opiskelija Jyväskylästä. 
Mun vastuualue kattaa killan opintoasiat kopiokoneineen ja 
kiltahuoneen sohvista lehtiin ja haalarimerkeistä iphyllyyn. 
Mikäli kahvikerho hämmentää tai ne prujun sivut tahtoo 
aina mennä nurinpäin, saa tulla nykimään hihasta. Ja saa 
muutenkin. Paardit on parhaat ja meidän kopiokone.

.... ..

Toimarit 2013
Bilekeisari

Mikko Eronen
Vujutoimari

Vesa Kyllonen
Liikuntavastaava
Tommi Leskinen

Hei naiset! Olen Mikko Eronen ja tänä vuon-
na toimin kiltamme Bilekeisarina. Olen siis 
se komea poika, joka järjesti tämän aikakau-
den päheimmät bileet - Skillan 45-vuotis-
juhlat! Lisäksi olen luvannut antaa parisuh-
devinkkejä sekä toimia naisten auttavana 
puhelimena. Mielenkiinnon kohteitani ovat 
kuviokellunta sekä ratsastus, etsiskelenkin 
uusia treenikavereita eritoten heppatytöis-
tä. Puhelinnumeroni on 0400 518 203, tytöt 
saa laittaa viestiä - rahaa on!

Haudi! Skillan uusi ja kiiltävä 
puuhapete tässä. Ja kyllä, nimi 
oli enne, ei tarvitse kertoa sitä 
minulle enää :) Lempijuttuja-
ni ovat väsynyt alapääläppä 
ja lätkä! Kuten eräs minua vii-
saampi sen sanoi, lapa jäähän, 
nimi Sähkösanomien kanteen. 
Tavoitteenani on tulla bonga-
tuksi useammmin myyntipäi-
vystämässä kuin edeltäjäni. 
Nähdään Skillassa ja pirskeissä!

Terve! Oon Leskisen Tommi ja toista ke-
vättä Herwoodissa. Ajattelin lisätä omaa 
liikkumisen määrää, joten ryhdyin liikun-
tavastaavaksi. Järjestän Sähkökillan urhei-
lutapahtumia ja keräilen pelaajia turnauk-
siin edustamaan Skiltaa. Uudistuksena 
tuon jäsenistölle mahdollisuuden kerätä 
porukkaa, esim. pelaamaan kiekkoa, naa-
makirjan avulla.  Toimin myös Purjehdus-
kerho Piin rahoituskeisarina ja olen alun 
perin Helsingistä.

Puuhapete
Petri Seppa

Mikroquru
Ville Virta

Paatoimittaja
Sanni Aumala

Tervehdys lukijat. Oon Sanni 
ja päätoimitan Sähkösanomia 
myös tänä vuonna. Menossa 
on 3. vuosikurssi ja neljäs kup-
pi kahvia tänään. Yritetäänpä 
pistää vielä paremmaksi kuin 
viime vuonna, ja kirjoitetaan 
Sähkösanomat täyteen uusia 
keskustelunaloittajia. Juttuja 
tänne: skilta-tiedotus@list-
mail.tut.fi! Maksettu mainos. 
Miesten tuoksut (parfyymit, 
dödöt.. ei hiki) saa mut villiksi, 
mutta älkää vaivautuko. Pallo 
jalassa.

....

..

..

..

Moro, olen Vesku ja neljännen vuoden 
teekkari. Olen toiminut TeLEn halli-
tuksessa emäntänä ja fuksikapteenina 
sekä olen TEA-clubin tämän vuoden 
kerhomestari. Skillan toimaruus tuli 
minulle aivan yllätyksenä vuosijuhla-
nakin myötä. Aloitin 2009 maisterivai-
heessa ja tarvoitteena olikin valmistua 
parissa vuodessa muttei siinä ihan niin 
mennyt..

Moro! Olen Ville, toisen 
vuoden sähköteekkari 
ja kotoosin Etelä-Poh-
janmaalta. Toimarini-
mikkeenäni näyttää 
olevan tänä vuonna 
mikroQuru, vaikka ihan 
mikrogurun hommaa 
luulin hakeneeni. Toi-
maripestiini kuuluu 
Skillan tietokoneiden 
ja vastaavien ylläpito.

Sahkopaimen
Matti Uusipaasto

Olen jo lähes eläköityvä vanhaherra, 
joka tykkää puutarhanhoidosta, Vitos-
bingosta sekä aftereight karamelleis-
ta. Etenkin puskien hoito lämmittää 
mieltäni, sekä vanhana raggarina syön 
karamellini vain ennen kahdeksaa. 
Nuorena poikana olin hyvin aktiivinen, 
virkeä ja viriili, mutta nykyään riehak-
kaat ja innokkaat nuoret väsyttävät 
minua. Haluasin jo vanhainkotiin, ettei 
minun tarvisi enää miettiä mitä ruokaa 
haluasin, vaan tomerat täti-ihmiset 
kantaisivat sen eteeni. Ei myöskään 
olisi haittaa jos sen kantaisi nuori lä-
hihoitajaopiskelija, vihreässä hoitajan 
asussa, joka tuo mieleeni puskat ja 
nuoruuden metsät. Vanhoillisena lei-
maan ihmisiä ulkonäön mukaan, kun-
han minulla on leimasin mukana.

....
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Renkipoika
Arno Virtanen

Piikalikka
Anna-Maija Aasla

Tiedotusapu
Carita Logren

Prujuapu
Matti Lehtonen

TEK-Ohmo
Joonas Helotera

‘

KV-vastaava
Eveliina Seppala

Lukkari
Sampo Turunen

Yritystoimari
Markus Ovaskainen Kolikonkiillottaja

Laura Mikkola

Morjeesta vaan kaikille! Elikkäs oon Virta-
sen Arno ja uusi naama näissä kuvioissa. 
Pieni ja viaton fuksi. Alunperin Vantaalta 
mutta asunut nyt Tampereella päälle 10 
vuotta. Tulen toimimaan isännän oikeana 
kätenä ja tulen pitämään huolen, että ja-
noisilla ihmisillä riittää juotavaa kevääseen 
asti. Ps. Saa tulla haastamaan sulkkispeliin!   

Heippa! Mää olen Skillan hur-
maava piikalikka Anna-Maija 
(tai Maija, ihan kumpi keinuttaa 
venettäs enemmän) Tampereel-
ta. Mun homma on tehdä niinku 
emäntä sanoo, eli käydä kaupas-
sa ja sen sellaista, mitä ilman te 
ette eläisi. Tykkään käydä kaikis-
sa mahdollisissa tapahtumissa ja 
suklaa on hyvää.

Heipsan! Mää oon Carita, tuolta 
pohjosemmasta käppäilly tänne 
Tammerforssiin viisastuttamaan 
itteäni suurilla tieteillä. Nytten tän 
vuojen hoijan tiedotusassistentin 
virkaa. Eli, sittenku seinillä roikkuu 
vähintäänki karmeeta materiaalia, 
tiiätte ketä osottaa sormella. Tär-
keintä elämänsisältöä mulle on 
ehottomasti lähestyvät deadlinet, 
jotka bruukaa saaha hittaimman-
ki inspiraation virkoamaan.

Hei, minä olen Laura ja olen fuksi. 
Tykkään siis pitkistä ja komeista teek-
karipojista. Tai oikeastaan ihan vaan 
teekkaripojista. Olen fiksu ja tiedän 
yleensä kaiken. Toimarina minulle 
kuuluu kolikoiden laskeminen, mikä 
on kivaa, sillä opiskelijalle raha on 
käsitteenä uusi ja mielenkiintoinen. 
Saatan myös muistuttaa siitä, että 
kassassa setelien pitää olla samoin 
päin järjestettynä.

Heippa, olen Markus Ovaskainen aka 
Markkeli ja hoidan Sähkökillan yritystoi-
mihenkilön tehtäviä tänä armon vuonna. 
Siispä häiriköin yrityksiä ja juonin excuja 
isoveljeni Rikun kanssa. Edustustehtävät 
ovat myös ehdottomasti omaa alaani. 
Vapaa-ajallani tykkään teekkarielämästä 
sekä itseni kidutuksesta erilaisilla fyysisillä 
harjoitteilla. Viime vuosi meni maailmaa 
valloittaessa, nyt palasin takaisin itseni 
löytäneenä valaistuneena ja ruskettunee-
na; näinpä alan välittömästi toteuttamaan 
itseäni kiltahommilla, opiskelulla ja oluen 
naatiskelulla.

Morjesta! Olen toisen vuoden opiskeli-
ja ja toimin Skillan ehkä tärkeimmässä 
pestissä siis prujuapuna. Toimessani 
olen Heikin vasen käsi, niin hyvässä kuin 
pahassa ja hoitelen tenttiarkistoon, pru-
juihin ja kopiokoneeseen liittyviä asioi-
ta. Harrastuksiini kuuluu kiipeily, futis ja 
ultimate, jos vielä valokuvaisin niin hips-
teriys olisi taattu!

..

.. ..

Moroo! Olen Joonas, neljännen vuoden sähkö-
teekkari ja tällä erää Skillan TEK-vastaava. Tätä 
ennen olen toiminut renkipoikana, fuksikaptee-
nina sekä lukkarina. Mikäs tää TEK on? Tekniikan 
akateemiset TEK on juuri meidän ikioma etu- ja 
palvelujärjestömme. Puoleeni voit kääntyä esi-
merkiksi jos haluaisit oman alan töitä, jos sulla 
on töitä, muttei palkka natsaa tai jos työnanta-
jan lakimiehet puuskuttavat perääsi. Minä opas-
tan. Kysy askarruttavasta asiasta heti kun minut 
näet, mutta ainakin tässä jaksossa pidän killassa 
virallista TEK-päivystystä keskiviikkoisin klo 13-
14, tulkaa TEKin juttelemaan! Oot kiva.

Moi. Mää oon Eve(liina), monennen 
vuoden sähköteekkari ja toimin kil-
tamme kv-vastaavana. Käytännössä 
koitan siis huolehtia, että ei-suomen-
kieliset kiltalaisemme saisivat kuulla 
kaikesta siitä ihkusta mitä me täällä 
killassa puuhaillaan. Tykkään juoda 
kahvia sekä seisoa päälläni. Minulla 
on myös ikäkriisi.

Moro vaan kaikille, Sampo Turunen 
on nimi ja toimin Skillan lukkarina 
toista vuotta. Kotoisin olen Sodanky-
lästä ja TTY:llä on pyöritty vuodesta 
2009 alkaen. Lukkarina vastuullani 
on pitää yllä killan laulukulttuuria ja 
–taitoa, opettaa halukkaille uusia bii-
sejä ja kenties järkätä pientä muuta-
kin puuhaa, viime vuonna pyöräytet-
tiin esim. Skillalle oma jäynä yleiseen 
sarjaan. 
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KesätyönTEKijä mallia 2013
 Sinä, Pasi, vedät nuuska huulessa useampaa pulkkaa 
ennen kevättä kuin mitä minä ikinä.

Niinhän se on, pulkkamäkeenkin on paljon kivempi mennä 
huolettomin mielin, kun unelmien kesätyöpaikka, mielel-
lään vielä omalta alalta, on jo plakkarissa. Olet hyvä tyyppi. 
Ainakin näin sinulle sanottiin viimeksi aamuseiskan jatkoilla. 
Tämä pitäisi vain saada mahdollisen työnantajankin tietoon. 
Rekryämiset ovat nyt täysillä käynnissä, ja onnekkaimmat 
ovat jo ensi kesän pestinsä varmistaneet. Pidäpä siis huoli, 
ettet jää toimettomaksi. Tekniikan akateemiset TEK auttaa 
työnhaussa tehokkaasti alkuun - olet sitten fuksi tai teekkari.

Aivan ensimmäiseksi kannattaa napata Teekkarin Työkirja, 
vuosittain ilmestyvä erinomainen työnhakuopas teknilliselle 
alalle, kauniiseen käteen. Tämän löydät esimerkiksi Adeccon 
toimiston liepeiltä Rakennustalon kakkoskerroksesta tai säh-
köisenä osoitteesta www.teekkarintyokirja.fi. Työnhakutari-
noiden ja hakuilmoitusten lisäksi kirja sisältää mainiot mallit 
sekä työhakemuksen että ansioluettelon kirjoittamiseen, 
vinkkejä työhaastatteluun ja vuosittain päivittyvät opinto-
pistekohtaiset palkkasuositukset.

Täydellisyyttä hipova työhakemus ja ytimekäs CV napsaut-
tivat ajan työhaastatteluun. Hyvin hoidetut esivalmistelut ja 
nappiin vedetty suoritus haastattelussa poikivat työpaikan. 
Hienoa! Pidäthän vielä huolen, että työsopimus on kirjalli-
nen, lainmukainen ja varsinkin sinun tarpeisiisi tarkoitettu. 
Neuvottele myös palkka kohdilleen (hei, alipalkattuna et 
todellakaan mene duuniin). Jos työnantaja alkaa kikkailla 
esimerkiksi palkanmaksussa tai työehdoissa, muista, että 
TEKin lakimiehet ovat puolellasi - jäsenetuna tietysti veloi-
tuksetta. Liity TEKin IAET-kassaan, jolloin työskennellessäsi 
keräät ansiosidonnaista päivärahaa. Jos valmistuttuasi jäät-
kin jostain syystä työttömäksi, on paljon rentouttavampaa 
lepäillä Pattijoella, kun tiedät taloutesi olevan taattu kunnes 
täydellinen työpaikka taas löytyy.

Onnea työnhakuun ja elämään muutenkin! Pidän killassa vi-
rallista TEK-päivystystä viikoittain (ajan voi tarkistaa Skillan 
myyntipäivystyksen ovesta),  joten jos sinulle tulee jotain 
kysyttävää tai haluat muuten piristää päivääni, tervetuloa 
käymään!

Skillan TEK-mestari Joonas Heloterä

Opintopisteet Palkkasuositus (€/kk)

37,5  1920
75  2010
112,5  2110
150  2220
195  2330
240  2470
diplomityö 2560

Katso itse Atso!

TEK:in palkkasuositukset 2013
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1. This is a perfect time to panic! I’m lost, Andy is gone, 
they’re gonna move to their new house in two days, AND 
IT’S ALL YOUR FAULT!

2. There are many things my father taught me here in this 
room. He taught me: keep your friends close, but your en-
emies closer.

3. We’ll always have Paris.

4. But, Father, I’ve defeated every single monster I’ve come 
up against. I-I’m... I’m the most famous person in all of 
Greece. I’m... I-I’m an action figure!

5. Do not touch the glass. Do not approach the glass. You 
pass him nothing but soft paper - no pencils or pens. No 
staples or paperclips in his paper. Use the sliding food car-
rier, no exceptions. If he attempts to pass you anything, do 
not accept it. Do you understand me?

6. I met Sammy through work. Insurance. I was an investiga-
tor. I’d investigate the claims to see which ones were phony. 
I had to see through people’s bullshit. It was useful experi-
ence, ‘cause now it’s my life.

7. Picture a girl who took a nosedive from the ugly tree and 
hit every branch on the way down.

8. Mr. Blonde! What happened to you? We figured you were 
dead. Hey! You okay? Did you see what happened to Blue? 
We didn’t know what happened to you and Blue, that’s what 
we were wondering about.

9. I’ve heard a great deal about you, -- -----. You stole your 
father’s armor, ran away from home, impersonated a soldier, 
deceived your commanding officer, dishonored the Chinese 
Army, destroyed my palace, and... you have saved us all.

10. Tytöt eivät kiinnosta minua

Mistä leffasta?Skilta edition

Indecsin infacto-lehdessä 4/2012 oli leffavisa, jossa arvuuteltiin, mistä leffasta mikäkin 
repliikki on. Idea oli hyvä, ja tässä onkin leffavisa uusilla repliikeillä - Indecs, osaatteko nämä?

Oikeat vastaukset sivun alareunassa.

1. Toy Story 2. The Godfather: Part II 3. Casablanca 4. Hercules 5. The Silence of the Lambs 6. Memento 7. Saving Private Ryan 8. Reservoir Dogs 
9. Mulan 10. Muumipeikko ja pyrstötähti

Laatija: Mika Laatikainen

Keväällä 2012 alkoi Skillan ja Oulun SIK:n huima taisto shak-
kilaudan herruudesta. Peli etenee upeat 8 siirtoa vuodessa, 
yhden siirron jokaisessa julkaistussa kiltalehdessä. Tällä kertaa 
vuorossa on pelin yhdeksäs siirto.

Oulu siirsi omalla vuorollaan lähetin ruudusta b4 ruutuun c5. 
Tampere vastaa siirtämällä ratsun ruudusta d5 ruutuun f6, 
syöden ajan trendien mukaisesti hevosen.
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Normipäivä TTY:llä. Astut Festian isoon saliin. Huomaat, 
että salin keskellä on iso aukko. Istut tyttökavereidesi kanssa 
kyseisille paikoille ja huomaatte lähes välittömästi syyn ih-
miskatoon. Luulet, että nenään tunkeva haju olisi pahinta, 
mutta huomaat pian edessä istuvan miessukupuolta surul-
lisesti edustavan yksilön pääkarvoituksen. Eikö Hervannassa 
ole suihkuja? 

Mikko Eronen kirjoitti Sähkösanomissa (4/2012) ”Mistä sä 
oot tulossa kun näytät noin rumalta?”. Kirjoitus herätti var-
masti monenlaisia tunteita lukijoissa. Lehtijutun luettuam-
me tarkkailimme Erosen kuvailemaa tilannetta. Aloitimme 
sähkötytöistä. Emme voi sanoa, että kaikki panostavat joka 
päivä täysin laittautumiseen, mutta istuhan Mikko alas. Suu-
rin osa meistä

a) Ei haise pahalta
b) Peseytyy säännöllisesti MYÖS reenin jälkeen
c) Pitää puhtaita vaatteita ja miettii minkälaisen kuvan antaa 
pukeutumisellaan
d) Nyppii kulmakarvansa ja sheivaa 

Voitko rehellisesti sanoa, että TTY:llä edes puolet mies-
puolisista opiskelijoista noudattaa tätä kauneusohjelmaa? 
Movemberkin on vain kerran vuodessa. Kehittelemäsi TTY-
ilmiö on miesten keskuudessa kovin erilainen: ainut muu-
tos lukioaikoihin tapahtuu keskivartalon seudulla, emmekä 
puhu nyt lihasmassan kasvusta.  Naiset sentään päivittävät 
vaatevarastoaan, toisin kuin miehet, joilla on edelleen äidin 
ostamat turvalliset hupparit. 

Suurin osa TTY:n opiskelijoista on miehiä. Puhuit kampuk-
sen tason nostosta ja herääkin kysymys, kumman sukupuo-
len ehostautuminen on merkittävämpää. Kiitos kuitenkin 
keskustelun avaamisesta asian tiimoilta. Lupaamme tehdä 
oman osamme kampuksen kauneuden eteen.  Toivomme, 
että te pojatkin ymmärtäisitte tehdä niin.

XXO
Sähköprinsessat: Ansku, Iina, Jasu ja Maija

P.S. Onx ny tarpeex meiggii?!?!?!?!?!

Odotettu vastine Mikko Erosen kirjoitukselle “Mistä sä oot tulossa kun näytät noin rumalta?”, joka julkaistiin Sähkösanomissa 4/2012!

Mihin oot menossa kun haiset noin kauas?

VS
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Nuotin vieressä
Jokainen on varmasti jossain vaiheessa päässyt 
tutustumaan ylioppilaskuntamme viralliseen lau-
lukirjaan, Rasputiniin. Kirjaa selaillessa voi huoma-
ta, että laulujen sävyt, aiheet ja sanat vaihtelevat 
todellakin laidasta laitaan. Tämä siksi, että kirja on 
tarkoitettu esiin otettavaksi yhtä hyvin haalarei-
den taskusta klo 0X:30 aamuyöstä, saunassa, kuin 
arvokkailla vuosijuhlillakin. Tämän hoksattuaan 
seuraava askel on tajuta, että esimerkiksi osaston 
400 (Julkaisukelvottomat) laulut eivät sovi kaikkiin 
edellä mainittuihin tilaisuuksiin.

Hiukan hienompaan rajanvetoon mennään, kun 
aletaan puhumaan lauluille keksityistä lisäsäkeis-
töistä. Monet niistä ovat jollain tapaa todella oival-
tavia ja hauskoja sanaleikittelyjä. Oikealla hetkel-
lä lennosta keksityt lisäsäkeistöt saattavat jäädä 
kaveripiiriin elämään pitkiksi ajoiksi. Kannattaa 
kuitenkin miettiä, kuinka moni pitää hauskana tai 
ylipäänsä jaksaa esimerkiksi vuosijuhlilla kuunnel-
la kymmentä armeijahenkistä säkeistöä Ko-ko-ko-
koskenkorvaa -laulusta. Puhumattakaan siitä mitä 
tapahtuu isin bemarissa. Pitäkää mielessä tilanne, 
missä olette, ennen kuin alatte laulamaan kaikkia 
päähänne tulevia sanoja.

Teekkarilaulujen suola on hullunkuriset melodi-
at, hauskat vivahteet tai nokkela uudelleensanoi-
tus tutusta biisistä. Monen mielestä laulaminen 
on fuksina hauskaa, mutta parin vuoden jälkeen 
alkaa tympeähkö suhtautuminen asiaan. Väittäi-
sin, että tämä on aika väistämätöntä, jos juurtuu 
siihen kouralliseen lauluja, joita on ensimmäisinä 
vuosinaan oppinut. Rasputin on täynnä todella 
hienoja biisejä, joihin moni ei vain ole koskaan 
törmännyt. Jos siis tällä hetkellä tykkäät laulami-
sesta, ota asiaksesi siirtyä myös mukavuusalueesi 
ulkopuolelle ja lähteä rohkeasti mukaan myös 
tuntemattomiin lauluihin! Lukkarille ei mikään ole 
sen hauskempaa kuin rankkaXQ:lla Otaniemessä 
sitsitauolla laulaa fuksien kanssa :)

Lopuksi mainittakoon, että laulaminen ei ole mi-
tenkään pakollista. Kaikki eivät siitä tykkää ja se on 
ihan ymmärrettävää. Minuun törmätessäni taas 
saatatte yliopiston käytävilläkin kuulla jonkin tyh-
män laulunpätkän. Parhaimmillaan laulut voivat 
kertoa tarinan, naurattaa, koskettaa, lämmittää ja 
kenties jopa ihastuttaa. Toivottavasti kaikki löydät-
te oman paikkanne tamperelaisessa laulukulttuu-
rissa. Laulelemisiin!

-Sampo

50 Teekkarikuoron tupsulakkia kajauttavat il-
moille mahtavat soinnut laululihaksillaan diplomi-
insinööri ja musiikkipedagogi Johanna Rinteen 
johtamina! Sopraanona on hauska istua kerran 
viikossa harjoituksissa bassojen edessä, sillä kun 
he innostuvat, niin matalat sävelet enemminkin 
tuntee omassa kropassaan kuin kuulee korvillaan. 
Poikkitieteellisessä seurassa on mukava harjoitella 
niin Eppuja kuin joululauluja, eikä juomalaujakaan 
saa unohtaa. Myös muihin äänialoihin pääsee tu-
tustumaan saunailloissa ja muissa riennoissa, tai 
viimeistään kuoroleirillä, jossa konserttiohjelmis-
toa hiotaan koko viikonloppu. Milloinkaan ei ole 
yhtä helppoa laulaa kuin lauantai-iltana 14 tunnin 
enemmän tai vähemmän ohjatun laulamisen jäl-
keen.  Tässä kerhossa kaikki nauttivat laulamises-
ta. Excursioitakin tehdään kerran vuodessa ja aina 
silloin tällöin myös ulkomaille saakka. Teekkari-
kuorossa pääsee satunnaisesti myös televisioon: 
kuoro esiintyi TV2:n Suomen paras kuoro 2011 
-ohjelmassa.

Kuorolaulu rentouttaa ja hauskuutta, onpa joku 
joskus sanonut, että kuorolaulajat elävät keski-
määräistä suomalaista kaduntallaajaa kauemmin.

- Viidennen vuoden kakkossopraano Kerttu

Nuotin mukaan

Teekkarikuorossa lauletaan sekä mieluummin että hyvin!Kuva: Pekka Lehtinen

“Yö kuin sielu 
neekerin 

on piimi
iä...”
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Teekkarinurkka
Väritä ruudut siten, että käytät sa-
maa väriä samalla numerolla mer-
kittyihin lohkoihin, ja selvitä, mikä 
hahmo on kysymyksessä!

Voit lähettää hahmon nimen 
31.3.2013 mennessä osoitteeseen 
skilta-tiedotus@listmail.tut.fi, 
oikein vastanneiden kesken arvo-
taan pieni palkinto.
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Morjesta vaan taas! 

Kevät on pärähtänyt nopeasti käyntiin ja ainakin allekirjoittaneen mielestä aika on mennyt jopa liiankin nopeasti. On MM-kyykätty, saatu 
omat ihanat haalarit, ja uhkarohkeimmat ovat jopa uskaltaneet läpikäydä GOOM –risteilynkin. No mitä tuo kevät tuo vielä tullessaan?  Kirk-
kaampaina tähtenä siintää tietysti Wappu:  Keskiasteen Välitutkintoa, Laulusaunaa ja kaikkea muuta hubaa luvassa, ja koskeenkin pääsette, 
nimittäin Tammerkoskeen, kerättyänne tarpeeksi fuksipisteitä! 

Muistakaa että Fuksin on lakkinsa ja Tammerkoskeen pääsynsä ansaittava! Tämä on viimeisiä varoituksen sanoja!  Ollaan huomattu, että toiset 
jaksavat bilettää ja käydä mahtavasti viikosta toiseen tapahtumissa, mikä on sinänsä mahtavaa! Muistakaa miksi teille on passit annettu ja 
tulkaa hakemaan ne ansaitsemanne fuksipisteet kotio!  Selailkaa passia ja tulkaa kyselemään mistä mitäkin pisteitä saa, olkaa aktiivisia, mekin 
koitetaan olla! <3 Allekirjoittanut päivystää ainakin joka torstai klo 15-17 killassa! Tulkaa vaikka sillon hakemaan pisteitä :)
Kevät on myös liikunnan ilon aikaa! Jos teillä on sukset, käykää hiihtämässä, valloittakaa Hervannan alpit, pulkkailkaa, tai ulkoilkaa muuten 
vaan! Se tuo hyvää vastapainoa opiskelulle ja opiskelijaelämälle! Kevät tuo myös tullessaan paljon liikunnan alkeiskursseja: niistä lisätietoa 
löytyy POP:sta ja niistä me tiedotellaan parhaimpien taitojen mukaan myös viikottaisissa sähköposteissa! 

fuksinurkka

Älkää stressatko liikaa Ohjelmoinnista, kuten alla oleva koodirivi 
cout<< ” Wappu tulee, tule sinäkin”<< endl;
hienosti kertoo osaa myös nykyiset Fuksivastaavanne koodauksen 
upean ja hyödyllisen taidon! Wappuna fuksivastaavat tulee, fuksit 
tulee, kaikki tuleee! Pidetään hauskaa: rakennetaan  Härweleitä, 
Jäynätään mitä näitä kaikkia nyt on :) Wappu meiningit alkaa tun-
netusti huhtikuussa Tampin paljastuksesta ja päättyy Teekkarikas-
teen ja Wapunkaatoon!

Voiko olla siistimpää <3,

Fuxikapunne Tumo

cout<< ” Wappu tulee, tule sinäkin”<< endl;
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Saatko nämä apinat...

 Fuksipoika Kyykkäkarsinnoissa
Juu, elikkäs tullut osallistuttua nyt kuluvan talven aikana muu-
tamaankin kyykkätapahtumaan ja päässyt pelaamaankiin vähän 
enemmän kyseistä lajia. Ensikosketuksen teekkareiden toiseksi 
suosituimpaan lajiin heti kaljan juomisen jälkeen, kyykkään, saa-
tiin jo melkein heti koulun alkamisen jälkeen, mutta peli oli vähän 
hankalaa hiekkakentillä. Talvella laji on muuttunut mielekkääksi 
ja siksi tullut pelattua jo jokunen peli ja oli melki luonteva valinta 
lähteä mukaan erinäisiin kyykkämittelöihin esim. TEK:in kyykkä-
liigaan, Skillan ja Titen kyykkäkarsintaan ja Skillan kyykkäkar-
sintaan. Menestys karsinnoissa ei ollut päätä huimaavaa, mutta 
TEK:in liigassa voitimme oman alkulohkomme ’köhköh’, mutta 
kaikki ovat olleet ihan hauskoja tapahtumia mutta mielestäni 

Skillan oma karsinta oli mieluisin tapahtumista, joihin olen osal-
listunut. Killan omasta karsinnasta teki hauskan kun sai kilpailla 
tuttuja naamoja vastaan. Hianoista katkeruutta syntyi siitä kun 
nimeltä mainitsemattomat vanhemmat opsikelijat saattoivat hy-
vin todennäköisesti huijata pieniä fukseja puolivälieräottelussa, 
jonka hävisimme sitten  vain yhdellä tai kahdella pisteellä! Täytyy 
varmaan pistää korvan taakse ensi vuodelle. Muuten tunnelma 
oli erittäin hyvä ja upouudet sähkönsiniset haalarit lämmittivät 
mukavasti.

-Arno

...näyttämään tältä?
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TUNNETKO SÄÄ PIIRROSMERKIT HÄH
“Mikä toi on? Onks se joku liitäntä vai? Eeeikä kun ehkä sittenki elektroniikan komponentti? 

Ai tehoelektroniikkaa? Oliko toi meillä jollain kurssilla vai?” 
Äläny häpäse itteäs. Näytä että tiät! Jos tarttet lunttia nii kato sivun alareunasta!

Pedelecillä polkien!
Pedelec tulee sanoista Pedal Electric Cycle ja tarkoittaa suomeksi 
sähköavusteista polkupyörää. Jos kärsit huonosta kunnosta, ylimää-
räisestä rahasta, laiskuudesta, krapulasta tai vaikka kaikista näistä 
yhtä aikaa, etkä siis jaksa polkea ylämäkiä tai hyvä jos tasaisellakaan, 
kannattaa lukea ajatuksella, sillä tämä vempele voi olla juuri sinulle! 

Pedelecin moottori keventää pyöräilyä. Pedelec ei siis kulje omillaan 
eteenpäin, kuten vaikkapa skootterit tai mopot, vaan tarkoitus on, 
että ajaja saa lisävoimaa sähkömoottorin vetojärjestelmästä. Pede-
lecin moottori toimii polkijan tekemällä työllä, ja yleensä moottorin 
teho onkin suoraan verrannollinen polkemistehoon. Tämä tosin tar-
koittaa, että pedelec pysähtyy, jos polkeminen loppuu.

Pedelecillä ei saa eikä voi EU-lainsäädännön puitteissa kulkea kuin 
25 km/h. Liian hiljaa? Mieti niin päin, että toisaalta hitailla nopeuk-
silla ei vaadita myöskään minkäänlaista ajokorttia eikä rekkaria. Toi-
sin sanoen pedelec määritellään polkupyöräksi, mutta tällä pyörällä 
pääsee nopeampaa kuin tavallisella pyörällä, ja vieläpä pienemmäl-
lä vaivalla. Yhtäkkiä saattaa huomata polkevansa pitkiäkin matkoja, 
koska se on niin kivaa ja vaivatonta, ja samalla voi edistää terveyt-
tään. Pedelecillä saastuttaakin vähemmän kuin mitä samalla matkal-
la saastuttaisi autolla, mopolla tai bussilla. Pedelecin etuna on myös 
se, ettei sillä voi jäädä tien päälle, sillä sitä pystyy polkemaan myös 
ilman moottoria.

Pedelecin haittapuolia ovat tavallista pyörää suurempi paino, kustan-
nukset verrattuna tavalliseen pyörään - pedelecistä saa maksaa noin 
tuplat - sekä toki tästä johtuen varkailta suojaamisen tarve. Suurin 
ongelma on kuitenkin ehkä akku, joka on pyörän kallein osa (usein 
hinta on noin 300-600 euroa irrallaan), mutta kestää usein vain noin 
muutaman vuoden. Lyijyakku on vanhin ja huonoin (toki myös edul-
lisin) pyörissä käytetty akkutyyppi, ja kestää vain noin 120 latausta, 
mutta nopeasti yleistynyt litium-polymeeri-akku, joka on kehittynein 
pyörissä käytetty akkutyyppi (paras energiatiheys ja erittäin kevyt 
rakenne), voi kestää jopa 900 latausta. Välistä löytyy monia erilaisia 
akkutyyppejä. Joskus akun lataaminen voi tuottaa ongelmia, sillä la-

taaminen pitää muistaa säännöllisesti myös silloin, kun pyörä ei ole 
käytössä, ja toisaalta akun takia lämpötila ei saisi vaihdella rajatto-
masti. 

Pedelecin litiumakussa on pieni tietokone, BMS-akunohjausjärjes-
telmä. Sen tehtävä on kontrolloida virran kulkua, tasata virtaero-
ja solujen välillä sekä estää ylikuumeneminen useista kennoista 
koostuvassa litiumakussa. Halvoissa litiumakuissa on usein huono 
akunohjausjärjestelmä, ja käytännössä hyvän saa tällä hetkellä vain 
maineikkailta yhtiöiltä, kuten Microlta tai Toshibalta. Akun ohjaus-
järjestelmä kannattaa siis varmistaa ostosta tehdessä.

Jos lopulta todella haluaa ostaa pedelecin, kannattaa harkita, mis-
tä pyörän hankkii, sillä kiinalaiset merkittömät pyörät kärsivät usein 
riittämättömästä voimantuotosta, vaikka niissä mainostettaisiin-
kin olevan litiumakku. Riittämätön voimantuotto katkaisee vedon 
yleensä ylämäessä, sillä mäkeä noustessa vaaditaan suurempi teho, 
eikä huonon akun virrantuotto välttämättä riitä suuren virran tuot-
tamiseen pidempiaikaisesti. Usein, jos akulle tarjotaan 2 vuoden ta-
kuu, akku on hyvälaatuinen.

Pedelecit eivät näy vielä toistaiseksi jatkuvasti katukuvassa, mutta 
kun akkuteknologia harppaa vielä eteenpäin ja hinnat putoavat, 
löytynee pedelec jos toinenkin useammastakin kodista. Oishan se 
(toimiessaan) kyllä kuul!

1. Hehkulamppu 2. IGBT 3. Seinävalaisin 4. Yksiosainen maadoitettu pistorasia 5. Schottky-diodi 6. Kaksinapainen kytkin 7. Potentiaalintasauksen 
pistorasia 8. Käämi 9. GTO-tyristori 10. Virtamittari 11. Diodi 12. Yksinapainen kytkin 13. Diac
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Sikoja ja herrasmiehiä

Miehet ovat sikoja. Usko pois, rakas lukija, ennemmin tai myö-
hemmin sinäkin petyt rakkaudessa. Tai jos et, kumppanisi on to-
dennäköisesti taitava valehtelija. TTY:llä olen yllättäen tutustunut 
useaan mieheen, ja empiiristen tutkimusten perusteella sikamai-
suus on hyvin yleinen piirre miehissä. Te Viivin & Wagnerin lukijat 
ehkä jo olettekin ymmärtäneet asian laidan.

Sikamaisuus on tietysti subjektiivinen käsitys miehen persoonas-
ta. Mutta onhan se hieman ala-arvoista vaikkapa samoissa bileis-
sä yrittää viittä eri naista. Etenkin jos on niin kännissä, ettei osaa 
tehdä sitä tyylikkäästi. Pienen poikkeuksen tekee se, jos yrittäisi 
näitä viittä leidiä yhtä aikaa kokeilunhaluiseen kimppaan, mutta 
harvalla Teemu Teekkarilla riittää pokkaa ja mielikuvitusta tähän. 
Miehet ovat kuitenkin hyviä matematiikassa, ja onhan se MAT-
20501 Todennäköisyyslaskennan mukaan niin että mitä enem-
män vaihtoehtoja, sitä suurempi todennäköisyys saada. 

Sikamaisia piirteitä on havaittavissa myös silloin, jos mies kuukau-
den sisään vannoo rakkautta useammalle kuin yhdelle naiselle. 
Mutta ymmärtäkäämme tämä biologinen miesten ja naisten vä-
linen ero parinvalinnassa, eikä katkeroiduta siitä. Miehillä kun ei 
ole vaaraa yhdeksän kuukauden ydinpommista, voivat he heit-
täytyä tunteiden vietäviksi. Joskus rakkaus voi kuitenkin sokaista 
niin, että rationaalinen nainen uskoo löytäneensä sen unelmien 
prinssin joka ei olekaan sika, vaan ainutlaatuinen ja ymmärtäväi-
nen ihmissielu.

Elämä harvoin kuitenkaan etenee niin kuin prinsessasaduissa, 
joten on hyvä välillä muistuttaa itseään ja kaveriaan tietyistä 
faktoista. Pidetään esimerkkinä vaikkapa sitä, että miehet ovat 
sikoja. Kerran panin erästä sikaa Ankkalinnassa. Kateelliset pojat 

Sex and the UniverCity
varoittavat kilttejä tyttöjä Ankkalinnan vaaroista, mutta siellä pesii 
ainakin rehellisiä sikoja. Kun tietää, ettei mieheltä kannata odottaa 
paljon, ei tarvitse pettyä. Arvostan näiden herrojen suoraselkäistä 
asennetta ja kerhon jaloa tarkoitusta ”juotetaan fuksitytöille ensin 
viinaa ja sitten pannaan niitä”.

Fuksille ilta oranssihaalaristen herrasmiesten seurassa saattaa 
aiheuttaa ikävän morkkiksen, etenkin jos on jäänyt hieman hä-
märän peittoon, mitä oikein tapahtui. Minä kokeneempana lort-
tona kuitenkin osaan käyttää omaa harkintakykyä. Esimerkkimies 
tiedusteli minulta seuraavana päivänä, onko minullakin morkkis. 
Kiitos kysymästä, ei ole, koska toimin harkiten (harkitsin ainakin 2 
min). Jatkojen romanttisuus vain huvittaa, kun ilta eteni kutakuin-
kin näin: ”Voitaisko panna?” ja ”No okei.” Mutta älkää miehet otta-
ko nokkiinne, kyllä me naiset teistä silti tykätään. Eläimiähän tässä 
itsekin ollaan niin kyllä mekin osataan olla tarvittaessa kettuja.

Ei ole pakko lässyttää siitä, miten on aina ihaillut bileissä vastaan 
tullutta naista ja tämän herkkyyttä sekä persoonaa. Minulle riit-
tää kuulla, kuinka kaunis olen, koska tiedän näyttäväni jumalaisen 
hyvältä. Sehän ei siis voi olla vale, eihän? Hyveeni naisena loppu-
vatkin sitten ulkonäköön. Tai no, osaan myös ottaa suihin. Ja jos 
satun olemaan näin kaunis nykyaikainen nainen, joka on täysin 
sinut vartalonsa kanssa, onko väärin esitellä alastonta varttaan 
kaiken maailman vastaantuleville panomiehille? En minä turhaan 
treenaa ja Suomen kesässä on kuitenkin vain kaksi päivää kun nai-
sellista pyykkilautaansa on hyväksyttävää esitellä julkisesti.

-Kata G.
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Olipa kerran vuosijuhlat
Skilta juhli 45-vuotista taivaltaan 2. helmikuuta. Juhlat olivat ylitsepääsemättömän mahtavat, kuten vuosijuhlatiimi etu-
käteen lupailikin. Jos missasit vuoden parhaat vuosijuhlat, tai muistikuvasi ovat muuten heikot, voit kerätä informaatiosi 
juhlista tässä ja nyt!

Teksti: Mikko Eronen
Kuvat: Jussi Punamäki

Salamia ja savukoneita
Suurena bilekeisarina sekä ammattitaitoisena juhlijana päätin tehdä palveluksen Skillalle järjestämällä killan helmikuiset 45-vuotis-
juhlat. Puolipyöreitä vuosijuhlia oli suuri ilo ja riemu järjestää, sillä budjettia oli ja pääsin siten toteuttamaan itseäni melko vapaasti.

Juhlaviikonloppu alkoi mahtipontisesti kokkareilla tunnelmallisessa viinikellari Vinoteekissa Kuninkaankadulla. Mikä olisikaan parempi 
lähtökohta övereille ryyppäjäisille kuin tilan täyttävät savuava boolimalja, tuhannet kynttilät, viinitynnyrit, sellomusiikki sekä kauniit 
nakkifuksit?

Cocktail-tilaisuudesta siirryttiin pääjuhlapaikalle Vapriikkiin. Juhlapaikka ei tullut yllätyksenä heille, jotka olivat juhlimassa myös Skillan 
nelikymppisiä. Kuten ei myöskään se, että bussikyytiä kokkareilta pääjuhlaan ei ikinä tullut. Pääjuhlassa eturivin pöydät pääsivät naut-
timaan Talentissa nähdystä venyvästä taideakrobatiasta. Sähkökillan oman Talent-tähden Henriikka Roon istuessa iltapuvussa juhlavä-
en joukossa taidetta esitti Duo Minja. Muilta osin pääjuhla oli tavanomaista pönötystä. Entisen ja nykyisen naistenmies Jarkko Kailan-
non opiskelijaelämään kannustava juhlapuhe kirvoitti runsaat aplodit ja päihitti Koneenrakentajakillan nelivitosten juhlapuheen 5-0.

Jatkoja juhlittiin ensin Soutupaviljongissa Hatanpäällä ja sitten Pormestarin saunalla keskustassa. Etukäteen pohdin, meneekö jatko-
jen jatkojen pramea saunatila hukkaan ottaen huomioon juhlijoiden kunnon aamuneljältä. Ei mennyt. Sikarihuone sai arvostusta ja 
nahkasohvien syleilystä nautittiin kahdessa kerroksessa.
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Viikonlopun juhlatunnelma huipentui kuitenkin vasta sunnuntaina Teekkarisau-
nalla. Eniten vastinetta rahalle saivat ne juhlijat, jotka jaksoivat brunssille asti. 
Suurin palkinto vuosijuhlien järjestämisestä olivatkin lukuisat kiitokset näistä eep-
pisistä kinkereistä. Tarjoilupöytä notkui eväistä, ja juhlakansa sai halutessaan nau-
tiskella vaikka kebabia jäätelöllä. Brunssin epävirallinen teema oli ”Hanat auki”, kun 
Keisari oli sponsoroinut juhlille oluthanan. Ilmainen kalja, halpa skumppa, palju, 
Spinnin dj:t krokotiilipuvuissa, savukone ja kermavaahto riemastuttivat juhlakan-
saa vielä myöhään sunnuntai-illalle. Nämä ässät bileet yhdessä kanssani mahdol-
listi toinen vuosijuhlatoimari Vesa Kyllönen. Kiitos ja kumarrus!

-Mikko
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Väärät mielipiteet™

Osku

Osku on kirjoittanut Oikeat mielipiteet™ -palstaa jo jonkin aikaa, ja 
palsta on ollut huikeassa suosiossa. Vihdoin on päästy pisteeseen, 
jossa kaikki odottavat kädet täristen ja naamat innosta punaisina 
seuraavaa Oskun avautumista, ja mitä tapahtuu? No arvatkaapa kah-
desti ja lukekaa vielä otsikko uudelleen jos ei säteile: Osku ei tainnut-
kaan kirjoittaa mielipiteitä. Uskokaa tai älkää, jossain Skillan nurkassa 
se nauraa partaansa katsellessaan pettyneitä kiltalaisia. Trololoo!

Youtube-spämmi

Mikä siinä on, että joka ikisen nulikan, palomiesporukan ja amikset 
perässä pitää tehdä versio sekä Gangnam Stylesta, Call Me May-
besta että nyt vielä Harlem Shakestakin? Lopettakaa aivoraiskaus ja 
keksikää jotain uutta. Kukaan muu kuin väsyneet toimittajat ei jaksa 
kiinnostua teidän ”omista” versioistanne, jotka nekin ovat kuitenkin 
tasan samanlaisia kuin ne kaikki 50 000 edellistä Youtube-videota sa-
masta aiheesta.

Paavi

Herran oikea käsi Benedictus XVI päätti ottaa ja lähteä, ja spekulaati-
ot alkoivat heti: ”taustalla homoverkosto, kuolemansairaus tai pedo-
fiiliskandaali?” Paras kuulemani syy erolle on ehdottomasti ”paavin 
rakkaus kissoja kohtaan”. Paaville tuli niin ikävä kissojansa, että kato-
lisen sanoman välittäminen miljoonille ihmisille sai jäädä. Varmasti.

Koko paavi-villitys on aivan yhtä typerä kuin ”belieberit”, Justin 
Bieberin tunnollisimmat fanit. Ihmiset jonottavat nähdäkseen paavin 
verta ja sairastuvat ennemmin HI-virukseen kuin käyttävät ehkäisyä, 
jos paavi niin keksii, hölmöt.

Tatuoinnit

Tatuointeja on nykyään joka toisen ihossa, ja niitä otetaan ajattele-
matta yhtään pitemmälle. Oi sitä vahingoniloa, kun Facebookiin il-
mestyy päivitys: ”Otin tatskan Balilla - just niin mun tuuria, siinä on 
kirjotusvirhe!!”. Yllätys! Toinen tuttu otti tatuoinnin tissiinsä: ”Tää on 
banaani, se kuvastaa mun hedelmällisyyttä”. Selvä. Kolmas tatuoi 
poikaystävän nimen, ja kun poikkis näki tatskan, se päätti suhteen 
saman tien - yhteiseloa kun oli kestänyt upeat 3 viikkoa. Lista jatkui-
si vaikka kuinka pitkälle. Tästä voikin tehdä villin päätelmän: suurin 
piirtein joka kuudes Facebook-kaverini on imbesilli. Luulisi että ää-
liökin ymmärtää että tatuointi on ja pysyy, että se kannattaisi ottaa 
Suomessa ja mieluummin vaikka maksaa vähän enemmän että saa 
laatua, ja ikinä, siis koskaan, ei saa tatuoida poikkiksen tai aviomie-
hen nimeä ihoonsa, koska sitten ei ainakaan ole sen saman tyypin 
kanssa enää viimeistään vuoden päästä.

Mielipiteet

Kuinka hitossa joku pystyy tuuttaamaan maailman virheitä paperille 
neljä kertaa vuodessa? Yhdestäkin kerrasta tekee mieli hakata päätä 
seinään ja kirota ihmiskunta maan alle. Mä lopetan.

-Feikki-Heikki
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HALLOPED – ÖÖH?

Aloitetaan sanaselityksellä. HallOpEd = Hallinnon opiskelija-
edustaja. Seuraavaksi: Suomen Laki kertoo, että yliopistossa hal-
lituksessa pitää olla mukana

- proffia
- muuta opetus-/tutkimushenkilöstöä ja muuta henkilöstöä
- OPISKELIJOITA

Kaikkia yllämainittuja ryhmiä pitää olla edustettuna tai muuten 
rikotaan rumasti lakia, hyihyi. Tämän takia meitä HallOpEd:eja on 
mukana eri toimielimissä, internet-lukijat voivat copypastettaa 
suoraan seuraavan linkin lisätietojen saamiseksi: http://www.ttyy.
fi/vaikuttaminen/halloped/toimielimet.

Hallopedin tehtävänä on edustaa eri toimielimissä opiskelijoiden 
näkökantoja. Yliopistonkin intresseissä on rakentaa yhteistä pa-
rempaa tulevaisuutta opiskelijoiden kanssa, joten sanoillamme 
on totisesti painoarvoa.

Kylmä fakta on se, että tällä hetkellä suurta osaa opiskelijoista ei 
kiinnosta palautteen antaminen, koska ”ei vaikuta mun kotiutu-
miseen”. Jaksatte kyllä kyräillä kiltahuoneella ja kahvipausseilla, 
kuinka ”se ja se on vikana tossa kurssissa”, mutta siihen se sitten 
jääkin. POP:ssa olisi kyseisen kurssin kohdalla oiva mahdollisuus 
antaa anonyymisti KAIKU-palautetta. Mietippä kohdallasi, mo-
nestako kurssista olet tehnyt tämän toiminteen? Scarpe diem, 
skarppaa vähän! Palautteesi on tärkeää.

No mutta me Hallopedit? Esittelytekstit tossa alla, Juhasta ja 
Jarista, monia sähkötekniikan lukijoita koskettavista opiskelija-
edustajista. Ollaan molemmat jäseninä laitoksen opetuksen ke-
hittämisryhmissä. Viralliset tehtävät löydätte Internetistä, jo yllä 
mainitusta osoitteesta, mutta käytännössä nimensä mukaisesti 
ryhmän tehtävänä on kehittää laitoksen opetusta, mm. seuraa-
vin toimintein:

- Seurataan opetuksen laatua ja opintojen etenemistä
- Kehitetään laitoksen opetusta OPISKELIJOILTA SAADUN 
   PALAUTTEEN PERUSTEELLA

”Mä oon fuksi, emmä osaa sanoo mitään?” Paskanmarjat, osaat-
han, kyllä sinä tiedät onko hommat hyvin vai ei.

”Mä valmistun kohta, ei mua kiinnosta” No jos nyt silti viitsisit, et sä 
työelämässäkään pärjää jos et osaa palautetta antaa.

Summa summarum: Jos kursseissa, opetuksessa, yms. mättää 
jotakin, antakaa siitä palautetta KAIKUun tai tulkaa kertomaan 
siitä meille. Meidän on helpompi perustella opiskelijaedustajina 
kokouksissa opiskelijoiden näkökantoja, jos olis muidenkin mie-
lipiteitä kuin vain omat. Myös palaute ”kurssi oli hyvin järjestetty ja 
luennointi innostavaa” on tärkeää palautetta!

Tulkaa juttelemaan! Vaikuttakaa!

Nimi ja vuosikurssi: Juha, 3.vsk.
Pää- ja sivuaine: Sähkövoimatekniikka ja tehoelektroniikka
Ryhmä: Sähkötekniikan laitoksen opetuksen kehittämisryhmä
Miksi mukaan? Oman alan kurssien kehitys kiinnosti ja halusin 
päästä vaikuttamaan.
Onko proffat pelottavia? Juu on, isoja pahoja mörköjä joita ei 
kannata katsoa silmiin eikä niiden mielipiteitä ainakaan kan-
nata kyseenalaistaa… eiku.

Nimi ja vuosikurssi: Jari, 4. vsk.
Pää- ja sivuaine: Elektroniikka ja hajautetut järjestelmät
Ryhmä: Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitoksen ope-
tuksen kehittämisryhmä
Miksi mukaan? Koin että minulla on paljon annettavaa tällai-
sessa opetusta kehittävässä toimielimessä.
Onko proffat pelottavia? Ei niitä liikoja kannata ylöspäin kat-
soa, ihmisiä nekin on. Ainakin suurin osa.
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Tulossa:
21.3. Sisarkillat Oulusta, Otaniemestä ja 

lappeen Rannalta saapuvat Tampereelle 

sitsaamaan - sitsit Bommarissa!

25.3. klo 14 Yleiskokous salissa S2

11.4. Keskiasteen Välitutkinto

22.4. KumipelausISO

25.4. Pimp My Grill

5.-7.7. Skillan kesätappo - jäsenistölle avoin!


