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Puheenjohtajan puhinat

Mikä on Irc?
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Pääkirjoitus
Heippa!

Tervetuloa TTY:lle! Näiden Sähkösanomien tarkoituksena on antaa 
hieman esimakua siitä, mitä syksyllä on luvassa. Fuksivuosi on kuiten-
kin paljon enemmän kuin mitä tähän lehteen koskaan voimme saada 
mahtumaan - lisäksi kaikille erilainen ja vain kerran elämässä.

Fuksina oleminen on kuin saisi neitsyytensä takaisin. Kaikki on uutta ja 
ihmeellistä, ja erilaisia aistimuksia saa joka kohtaamisella lisää. Joskus 
hivellään ja nautiskellaan, joskus ollaan villejä ja vieraassa seurassa. 
Välillä aamulla kaduttaa, mutta koko ajan oppii ja tietää paremmin, 
mikä sopii itselle ja mistä oikeat paikat löytyvät. Parhaimmillaan fuksi-
na saattaa jopa löytää itsestään uusia puolia ja mieltymyksiä.

TTY:llä saa muodostettua vahvoja ystävyyssuhteita, kokea ircin ih-
meellisyyden, oppia koodaamaan, tutkia alkoholin vaikutusta, urheilla 
(jos ehtii) ja vaikkapa kehittää sosiaalisia taitojaan kilta- tai kerhoak-
tiivina. Etsi TTY:ltä oma paikkasi, sillä sellainen siellä on - pidät sitten 
mistä hyvänsä!

Ensimmäisinä viikkoina suosittelen pitämään hammasharjan mu-
kana ja laittamaan asuntohakemuksen Hervantaan. Ei kannata olla 
poissa ensimmäisiä päiviä, vaan käydä niin monessa tapahtumista 
kuin millään ehtii. Uusista kavereista on suuri apu yhteisillä kursseilla. 
Tamperelaisten kannattaa muistaa, että vaikka paikkakunnalta löytyy 
jo kavereita (jotka eivät muuten välttämättä osaa auttaa esimerkiksi 
Laplace-laskennassa), TTY on ainutlaatuinen koulu ja kokemus, jolle 
kannattaa antaa mahdollisuus. 

Tulkaa paikalle ilman suurempia ennakkoluuloja, niin pärjäätte var-
masti. Minua ette näe välttämättä vielä pitkään aikaan, sillä pakenen 
”Kiinan Ahvenanmaalle” Taiwaniin, mutta tutorit, Sähkösanomien uusi 
päätoimittaja Laura Mikkola sekä kaikki muut skiltalaiset nuoremmis-
ta vanhempiin pitävät teistä varmasti huolen!  

<3, 
Sanni

Hellurei, Fuksi! Ja kaikki muut kans.

Pidät käsissäsi Sähkökillan omaa julkaisua Sähkösanomia, joten ar-
vatenkin sinut on hyväksytty opiskelemaan Sähkötekniikkaa TTY:lle!  
Hyvä valinta!

Sähkökilta on meitä sähkön opiskelijoita yhdistävä kilta ja edunval-
vontaamme vaaliva ainejärjestö täällä TTY:llä, tervetuloa remmiin! 
Tampere on mahtava kaupunki ja Hervanta sen eteläinen helmi, jossa 
yliopistomme ja sitä kautta kiltamme sijaitsee. Älä turhaan muuta lii-
an kauas keskustaan, sillä Hervannasta löytyy kaikki tarvittava. Liikun-
tamahdollisuudet ovat erinomaiset, kämppätilanne hyvä ja henkka-
maukkaa lukuun ottamatta  kaikki tarvittavat kaupatkin löytyy.

Sähkökillan tärkein tehtävä on pitää huolta sähkötekniikan opis-
kelijoista. Kiltaa johtaa meistä opiskelijoista koostuva 10-henkinen 
raati(=hallitus) apunaan joukko toimihenkilöitä.  Järjestämme luku-
vuoden aikana paljon eri tapahtumia saunailloista urheilutapahtu-
miin, meillä on oma kiltahuoneemme palvelemassa teitä jäseniäm-
me mm.  Wii:n, lehtien ja jätskimyynnin avulla sekä tarjoamme myös 
opintomateriaalien välitystä ja Lieron.  Kannattaa tulla avoimin mielin 
mukaan toimintaan,  koska yhtenäisestä porukastamme löytyy aina 
auttavia käsiä arjen pikku ongelmiin ja seura on mitä mainiointa.

Teekkarit ovat tunnettuja rehtiydestään, avoimuudestaan, yhteisöl-
lisyydestään. Älä ihmettele, jos tuntematon moikkailee. Älä ihmette-
le, jos vaikka jutteleekin. Jos haluat lisää kavereita, niin tsäänssit on 
siihen mainiot. Sähkökiltakin pitää yllä avointa ilmapiiriä, johon kuka 
tahansa on tervetullut. Ole siis rohkea ja tule mukaan!  Ihan tavallisia 
me kaikki ollaan, sinä ja minä.

Vaikka oletkin tullut mielestäsi ensisijaisesti opiskelemaan TTY:lle, 
niin kyllä sinä olet tullut tänne kasvamaan ihmisenä. Nauti elämästäsi, 
käy tapahtumissa, pidä hauskaa, toteuta itseäsi: Harrastekerhomme, 
tapahtumamme ja iloisten ihmisten määrä takaavat puitteet onnistu-
misellesi. Opiskelusi TTY:llä tulee olemaan ikimuistoista aikaa, otappa 
siitä kaikki irti!

Juffe
Skillan Pj 2013
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- Jäätelö

HUOM! 
Kirjeshakin lisäksi Sähkösano-

mien  tämän numeron nettiver-
sioon on mahdollisesti tulossa 
muutakin rennompaa matskua 
toimituksen ja jäsenistön kirjoi-

tusinnostuksesta riippuen.
Käy siis sivulla www.skilta.fi!

Kysyttävää tai palautetta lehdestä?       Lähetä sähköpostia osoitteeseen skilta-tiedotus@listmail.tut.fi!

- Hyttyset
- Turku

- Kähmyt
- Intti

- Lämmin

Inffoa: Viime numeron kuva-arvauskilpailun (oikea vastaus oli Mörkö) voitti Juha Suvanto. Onnea 
voittajalle! Voittajaan tullaan jossakin vaheessa olemaan yhteyessä sähköpostitse.
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 Varaslähtö kouluun 

Haluatko lieventää koulunaloitusjännitys-tä ja löytää maanantaille edes muutamat tutut kasvot? Tämä onnistuu rennon hen-gailun merkeissä tutoreiden sekä muiden uusien kanssa TTY:n ”etunurtsilla” eli kam-pusalueen keskustassa nurmikolla sunnun-taina 18.8 klo 18 alkaen. Etsi sinihaalariset tutorit  ja tule mukaan tutustumaan!

Biletiimi

Haluatko vaikuttaa millaisia bileitä ensi vuonna on? Vipattaako me-

nojalkasi jo ajatuksesta ideoida omat teemabileet? Siihen on oi-

keasti mahdollisuus! Tule tutustumaan uusiin ihmisiin ja pitämään 

hauskaa. Biletiimissä pääset parin tutorin johdolla järjestämään 

kanssaopiskelijoillesi esimerkiksi fuksivalan jatkot tai pikkujouluihin 

ohjelmaa. Älä pelkää ajatella laatikon ulkopuolelta ja heittää mitä 

älyvapaimpia ideoita. Yleensä parhaimmat ideat ovat hulluimpia! 

Kumpaan itse osallistuisit mieluummin? 
Tule päättämään!

Haalaritiimi

Heti lukuvuoden alkaessa teistä 
fukseista kasataan haalaritiimi, 
jonka tehtävänä on hankkia kai-
kille Skillan uusille tulokkaille haa-
larit! Paljon uusia tuttavuuksia, it-
sensä voittamista puhelinsoitoilla, 
onnistumisen riemua, ja taitaapi 
tiimiläisille olla luvassa jonkunnä-
köinen palkitseminenkin.. Haala-
reiden hankintanopeus riippuu 
haalaritiimistä, joten tule ja anna 
panoksesi, jotta KoRK (koneenra-
kantajakilta) saa haalarit tänäkin 
vuonna meidän jälkeemme.

HUOM! Molemmat pestit ovat sekä 
naisten että miesten haettavissa!
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Fuksikapteenin ja sähköpaim
enen 

Heippa kaikille teille uusille pienille sähköfukseille ja tervetuloa 
aloittamaan taipaleenne sähkötekniikan opintojen parissa.

Ensinäkin, onnittelut huikeasta valinnasta. Sähkötekniikka on mie-
lenkiintoinen opintosuunta ja tulevaisuudennäkymät alalla ovat 
loistavat! Pääsette opiskelemaan Suomen parhaassa kaupungissa, 
Tampereella, ja parhaassa yliopistossa, TTY:llä. Lisäksi sähköteknii-
kan opiskelijoiden ainejärjestöstä, Sähkökillasta, löytyy yliopistom-
me ehkä aktiivisimmat toimijat niin kilta-, kerho- kuin yleisesti opis-
kelijatoiminnassakin. Tietenkin myös juhlimisen saralla.

Opintojenne alussa teitä tulevat oikealle tielle paimentamahan 
joukko asiansa osaavia tutoreita sekä me, fuksikapteeninne Markus 
Ovaskainen ja sähköpaimenenne Anna-Maija Aasla ja meitä valvo-
va elin, fuksikapteeni evp. Tuomas Luukko. Tutoreihin sekä meihin 
voitte tukeutua kaikissa asioissa jotka mieltänne askarruttavat koko 
fuksivuoden ajan. Olemme teitä varten.  Ja vaikkette luoksemme 
eksyisikään, huoli pois, me eksymme teidän luoksenne taatusti. 
Kun ensimmäisenä päivänä hämmentyneinä haahuilette Festiassa, 
olemme teitä vastassa!

Ladatkaa akkunne ja valmistakaa itsenne kesän aikana syksyllä al-
kavaan eeppiseen, uskomattomaan, päräyttävään, elähdyttävään 
ja suorastaan orgastiseen yhdeksään kuukauteen, teidän ensim-
mäiseen vuoteenne tekniikan opiskelujen parissa eli fuksivuoteen, 
joka tulee olemaan elämässänne hyvinkin uniikki luku. Opiskelun 
ohella vuotenne tulee täyttymään hurjasta määrästä tapahtumia ja 
opiskelijatoimintaa, bileitä, uusia ystäviä, kerhoja ja mitä itse halu-
attekaan vuodestanne tehdä! Olette fukseja vain kerran, joten men-
käähän sata lasissa ja ottakaa kaikki irti.

Fuksivuotenne alkaa orientaatioviikolla, joka sisältää jo hieman 
opiskelua, paljon tutoreiden kanssa yliopistoon tutustumista sekä 
tapahtumia joka päivä, etkoilua, jatkoilua... Koko vuotenne on täyn-
nä bileitä sekä muita tapahtumia, joihin kaikkiin tulette haluamaan 
osallistua ja jotka todellakin ovat sen arvoisia. Fuksivuosi huipentuu 
keväällä hieman ennen viimeisiä tenttiviikkoja alkavaan Wappuun, 
joka tulee olemaan elämänne huikein kaksiviikkoinen ja jonka päät-
teeksi teidät kastetaan kastekoreissa Tammerkoskeen, fuksius pes-
tään teistä pois ja synnytte uudelleen tuoreina teekkareina! Koko 
fuksivuoden keräätte tapahtumista ja nakkihommista fuksipisteitä, 
eli käytännössä leimoja henkilökohtaisiin fuksipasseihinne ja kos-
keen pääsy Wappuna edellyttää sitä, että keräätte ko. pisteitä tar-
peeksi!

Heti orientaatioviikolla on ainakin seuraavat kiltamme teille järjes-
tämät tapahtumat, joista kuulette myöhemmin lisää ja joita ETTE 
HALUA MISSATA:

MA 19.8.
•	 Lettukestit
TI 20.8.
•	 The	Ekat	Bileet
KE 21.8.
•	 Fuksi-info
•	 Haalaritiimi-info

TO 22.8.
•	 Eka	Sauna	eli	Fuksisauna
•	 Biletiimi-info
PE 23.8.
•	 Leffailta

ohjeita koulutaipaleelle
Ensimmäinen viikko on tiivis, mutta jatkossakaan emme jätä teitä 
rauhaan, vaan sama meno jatkuu, koska orientaatioviikon rellestys-
tä tulee melkoisen pikaisesti seuraamaan muita maatajärisyttäviä 
tapahtumia kuten fuksisuunnistus, pubirundi, fuksiwunderunde, 
fuksiexcursio, fuksisitsit...  Näistä kaikista räjäytämme infopläjäyksiä 
päin näköänne myöhemmin. Kiltamme ei suinkaan ole ainoa tapah-
tumia järjestävä organisaatio, vaan tapahtumia järjestävät myös 
muut killat ja kerhot. Eikun kaikkialle mukaan vaan!

Koittakaa jaksaa vielä hetki kesähessuilua, kohta helpottaa. Syksyllä 
nähdään!

Kesäisin terveisin,
Markus Ovaskainen ja Anna-Maija Aasla

Toimihenkilöpestit

Piikalikka

Skillan raadin emän-
nän apuri, joka käy 
emännän kanssa kau-
passa, kenties leipoo 
tai keittelee kahvia 
tilaisuuksiin ja muuta 
pientä tarvittaessa. 
Kiltojen avajaissau-
nalla piika häärää 
keittiössä muiden 
raatilaisten tai toimi-
henkilöiden kanssa.

Renkipoika

Skillan raadin isännän oikea tai vasen 
käsi, joka auttaa huolehtimaan kilta-
laisten nestetasapainosta - tai mitä 
isäntä toivookin. Syksyn isoin rutistus 
on Kiltojen avajaissaunalla, missä ren-
gin päivä kuluu rattoisasti ulkona hom-
missa muiden raatilaisten tai toimihen-
kilöiden kanssa.
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TEK BOOOOOOOOOOMMM!!
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SEIS

Ensinnäkin onnea, olet ilmiselvä mestari! Tervetuloa 
Suomen parhaaseen (teknilliseen) yliopistoon sekä sen 
kovimpaan kiltaan. 

Ja kun ollaan mestareita, tehdään asioita sen mukaisesti. Tämä on yksi niistä jutuista miksi kannattaa olla 
teekkari: Suomen suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö - Tekniikan Akateemiset TEK. Tähän kuu-
luvat kaikki: tulevat kaverisi, pomosi sekä alaisesi. Miksi?

Diili on kova, sinä saat muun muassa
•	 Tiukkaa	apua	työnhakuun
•	 Vuosittaiset	palkkasuositukset	oman	alan	töihin
 (vuonna 2013 ensimmäisten 37,5 opintopisteen jälkeen 1920 €/kk)
•	 Tekniikan	alan	äärimmäiset	julkaisut	eli	Tekniikka&Talous	sekä	TEK	-lehdet	kotiisi
•	 Asiantuntija-	sekä	lakimiesapua	työelämään	liittyvissä	asioissa
 + Kaikkea muuta mihin fuksilehtemme sivumäärä ei riitä. Ilmaiseksi.

Näiden lisäksi olen sinulle erittäin mukava ja saat huolenpitoa sekä grillimakkaraa heti ensimmäisenä päivänäsi 
TTY:llä. Käy siis katsomassa internetistä osoitteista www.tek.fi/opiskelijat  ja www.teekkari.fi miksi kannattaa 
olla voittaja. Avaan myös kesäkilpailun, eli niiden kesken, jotka lähettävät minulle kesän aikana todisteen 
liittymisestään TEKin jäseneksi, arvotaan jotain ässempää kuin Matin Nopeus Kilpailun
palkinto!

Elokuussa nähdään, eikä varmasti pelkän TEKin puitteissa!

        Joonas Heloterä
        Skillan TEK-yhdyshenkilö
        etu.suku@tut.fi
        0408214167
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Moi kaikki! Oon tokan vuoden teekkari nimeltään Tatu, mutta 
vastaan kans sanoihin tiki tai aadee. Mun haalarit on ehkä 
vähän eriväriset ku noilla muilla, koska oon TeLEtappi, mutta 
älkää antako sen hämmentää. Oon rento ja menevä ihminen, 
ja mulle voi puhua mistä vaan. Fuksivuonna tuli pyörittyä 
oikeestaan kaikkialla ja jokapuolella. Toivottavasti teiän 
fuksivuodesta tulee yhtä hauska ku mun viime vuodesta!
Nähään syksyllä!

Laura Mikkola

Moikka! Oon Saara, 20-vuotias 
ja syksyllä alotan tokan vuoden 
sähköllä. Jyväskylästä oon läh-
töisin, mutta vuoden aikana on 
tullut hyvin kotiuduttua Hervan-
taan. Vapaa-ajalla hengailen 
kavereitten kanssa ja välillä tulee 
otettua vähän turhankin rennosti. 
Nähdään syksyllä!

Moronmoro! Olen järkyttävät  22 
vuotta wanha Hyvinkäältä Herwoo-
diin kotiutunut sähköalan Amiksen 
käynyt teekkarin renttu ja sähkö on-
kin ollut meikälle kutsumusala. En-
pä omassa haussani aikanaan hake-
nutkaan mihinkään muualle kuin 
TTY:lle sähkölle, suomen parhaaseen 
kiltaan! Harrastan salilla hien hank-
kimista, hieman painonnostoa ja voi-
manostossa on tullut jo jonkun aikaa 
kisailtuakkin,  joten punttihommista 
saa tulla jutteleen! Omana fuksivuo-
tena hullaannuinnuin myös urhei-
lulajeista kovimpaan: Beer Pongiin, ja 
lupaan että sitä tullaan fuksit pelailee.

Tutorit 2013-2014 
Saara Peltola

Jan Lipponen

Antti Peltotalo

Mika Saukkonen
Moi! Mä oon Mika! Tampe-
reelle oon tullut Siilinjärveltä 
tuolta Kuopion kuppeesta 
eli kiero savolainen olen. Pa-
rasta ajanvietetttä on poneil-
la ratsastus ja pokemon. 
Tykkään myös saukoista ja
 jotkut mua ehkä semmoi-
seksi kutsuvatkin. Puruveden 
muikut on parhaita - heti 
fuksien jälkeen.

Moro! Mä oon Juho, kotosin Suomen 
etelävaltiosta Kotkasta ja nykysin asun 
Tampereen sykkivässä sydämessä eli 
Herwannassa. Toista vuotta alotan 
sähköisellä TTY:llä syksyllä. Lempibändi 
on kasari ja hevi. Elokuussa aletaa yhessä 
rillaan!

 Juho Tieaho
 Noora HartikainenMoi! Olen 20vee tyttö 

Joensuusta. Nimi on 
Noora. Olen iloinen höp-
pänä hihittelijä, joka 
harrastaa toisinaan ylen-
syöntiä (törmätessään 
oikein makoisaan herk-
kuun). Minulle saa, ja pi-
tää, tulla juttelemaan 
mieltä askarruttavista 
asioista! Nähdään syksyllä.

Moro, oon Antti, yksi teidän 
rakkaista tutoreistanne sekä 
myös Sähkökillan tiedotus-
vastaava. Mun kanssa saa 
lähtee sieneen tai vaikka 
marjamettälle. Lenkkeilykin 
on ihan jees. Urheilulliset 
ihmiset ottakkee yhteyttä ja 
kaikki muutkin! Hymyilkää 
mulle niin hymyilen takaisin.

Tsau! Olen Petri, jo toista onnellista 
vuotta sähköllä. Kotoisin olen 
Kangasalta, ja harrastan jääkiekkoa, 
punttisalia ja beerpongia. Oma 
fuksivuoteni oli paras fuksivuosi 
ikinä, joten haluan vähintään yhtä 
hauskan fuksivuoden jokaiselle, 
joka lukee tätä! Jos ikinä mikään 
askarruttaa mieltä, rohkeasti vaan 
nykimään hihasta, en todellakaan 
pure. Paitsi jos joku haluaa.

Petri Seppä No morooo! Olen 
Hans, Keski-Suomen 
kuumimmilta huudeilta, 
eli Keuruulta. Nykyisin 
vaikutan Hervannan 
ghettossa, toiselta ni-
meltään Hallila. Tykkäi-
len nopeista naisista 
ja hyvännäköisistä 
autoista! Elokuussa 
tutustutaan yhdessä 
TTY:n kuumimpaan li-
hatiskiin, eli sähkötalon 
aulaan.

Hans Sankila

Moikka vaan, oon Laura ja
aloitan syksyllä toisen vuo-
teni TTY:llä. Vapaa-ajalla 
tykkään kirjoittaa haiku-
runoja ja syödä vaalean-
punaisia muumipastilleja. 
Syksyllä tykkään myös 
järjestää teille kaikkea kivaa 
ja toimittaa tätä lehteä. Hain 
opiskelemaan sähkölle, 
kun hyväksyin unelmani 
pokemonkouluttajan 
urasta olevan melko 
huonostipalkattu ja hieman 
epärealistinen.

Tatu Tikkanen

Nämä ihmiset ovat tukenne ja turvanne 
koko ensimmäisen vuotenne ajan ja aut-
tavat teitä kasvamaan pienistä fukseista 
täysikasvuisiksi teekkareiksi. Heihin
tutustutte jo ensimmäisenä päivänänne 
TTY:llä, ettekä toivottavasti pääse enää 
jatkossakaan eroon! Heiltä voitte kysyä 
mitä tahansa, liittyi se sitten opiskeluun 
tai vapaa-aikaan, sillä he ovat valmiita 
vastaamaan ja tietävät kaiken! 
Löydät heidät myös Sähkökillan netti-
sivuilta:
http://skilta.fi/fuksit/tutorit/
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Anna-Maija Aasla

Heips, olen Jere Riksusta, 
nykyisin asustelen Länsi-
Hervannassa. Pidän oluesta ja 
ihmisten auttamisesta, ehkä 
myös muistakin asioista, mm. 
panemisesta, siis kotiviinin 
sun muun. Vapaa-ajallani 
yritän juoksennella pimeissä 
Herwoodin metsissä ja kaduilla, 
mutta yleensä meikäläisen 
löytää paikasta X tahi irkistä, 
sekä tietenkin kaikista hyvistä 
tapahtumista. Eipä tässä muuta, 
imekää parsaa ja katellaan kun 
tavataan!

Jere Lilja

Akseli Laaksonen   Toni
 LammiMorjenst nappulat! Tervetuloa 

sähkön pariin tänne TTY:n 
harmaisiin taloihin Herwoodin 
metsään. Toivottavasti viihdytte 
ja jos ette we will make you! 
Mutta se siitä ja takaisin itseeni. 
Mukava, (komia,) kätevä ja 
muutenkin tarpeeton riippuen 
tilanteesta. Jos on kysyttävää, 
niin kysykää, facettakaa, 
mailatkaa tai stalkatkaa, kaikki 
kysymykset shall be answered

Moro!!! Olen pieni, mutta isosydäminen pohojalaanen teekkari, joka on yleensä aina mukana menossa 
ja muutenkin tiellä. Oma fuksivuoteni oli aivan mahtava ja kokeellaan onnistuiskohan sellaisen 
värkkääminen myös seuraaville fukseille. Oma vapaa-aikani kuluu milloin urheillessa, milloin vergin tai 
vastaavien parissa. Nämä harrastukset eivät tietenkään ole toisiaan poissulkevia. Harrastusten lomassa 
koulukin on luistanut sen verran hyvin, että eiköhän oikeissakin kouluhommissa auttaminen onnistu. 
Skillassa tavataan!

Morjesta vaan kaikille! Oon 
Arska mutta tunnetaan 
myös Iso-A:na johtuen mun 
massiivisista lihaksista. Oon se 
kaveri kuka kävelee koripallot 
kainaloissa. Ei nyt, taisin huijata 
teitä! Mutta tervetuloa taloon 
mun puolesta! Arno Virtanen

Hei olen Tuomas. Olen kotoisin Raisiosta. Tykkään 
fuksitytöistä ja prinsessoista, joten lupaan 
järjestää ryhmälleni paljon prinsessailtoja. 
Vapaa-ajalla minut saattaa löytää metsästämästä 
lohikäärmeitä Herwoodin metsistä. Älä missään 
tapauksessa nyi hihasta jos olet pulassa.

Heips, olen Ansku ja tykkään teistä jo nyt ! 
Tykkään myös prinsessaleffoista, suklaasta ja 
kesästä. Asun lähellä Senssiä, joten ei huolta, 
jos et pääse yöllä Hervantaan

Anastasia Koivikko

Tuomas Lindroos

Moikka! Ensinnäkin (koska 
teitä ärsyttää lukea tätä 
joka paikasta) onnittelut 
valinnasta! Mä oon Anna-
Maija, sähköinen paimenenne. 
Juuri se hurmaavista 
hurmaavin, joten älkää 
siis pelätkö lähestyä. En 
mää pure, nuolasen vaan. 
Tykkään kaikesta sähköisestä, 
ohjelmoinnista sillon kun se 
onnistuu (aika harvoin) ja 
nallekarkit on söpöjä.

Moro! Olen Antti, toista 
vuottaan aloitteleva 
sähköteekkari, kotoisin 
Keski-Suomen metsiköstä eli 
Muuramesta. Harrastuksiini 
kuuluu mm. kitaran 
rämpyttely ja nukkuminen. 
Omana fuksivuotenani 
minulla oli hurjan kivaa ja 
tavoitteena on että teilläkin 
tulee olemaan vähintään 
yhtä kivaa. Nähdään syksyllä! 
Sähkö on paras, ja Herwood.

Antti Lampila

Akseli Leino

Katariina Kannus

Moro! Oon Akseli, patasydämen 
omaava ja toisen vuotensa aloittava 
sähköteekkari. Vapaa-ajallani harrastan 
säännöllisen satunnaisesti urheilua, 
kitaran rämpyttämistä ja laiskottelua. 
Koko viime vuosi tuli käytyä kaikenlaisissa 
tapahtumissa, enkä voi sanoa muuta kuin 
että oli aivan huikeeta.

Moikka! Oon Katsu (mummi 
ja tuntemattomat kutsuvat 
Katariinaksi). Tykkään teistä, mutten 
tykkää kirjoittaa itsestäni. Nähdään 
ja tullaan tutuiksi!
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Riku Rainio

Markus Ovaskainen
Hei, nimeni on Markus ja 
toimin paitsi tütörinanne, 
myös fuksikapteeninanne 
ensimmisenä vuotenanne 
Sähköllä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että pidän huolen siitä että 
homma lähtee rullaamaan ja 
teillä on hauskaa. Vapaa-ajallani 
treidaan pokemon-kortteja ja 
harrastan modernia tanssia.

Moikka! Oon Meeri ja oon Mikan naapuri. 
Aiemmat naapurini asuvat Raumalla. Yleinen 
vastaukseni kaikkeen on «häh», johtuen 
joko siitä etten kuule tai sitten ymmärrä. 
Viettäkää hauska kesä mut syksystä tulee silti 
hauskempi!

Moi! Oon Leena, 
Suomen rakkaast 
Turust päin kotosin 
oleva 21-vuotias 
toisen vuoden 
sähköteekkari! En 
pahemmin mitään 
harrasta, käyn opis-
kelijatapahtumissa
ja hengailen kaverei-
den kanssa, opiske-
len myös ehkä 
joskus. Mut ei täs 
muuta, syksyl näkyy!

Morjensta! Olen Aleksi, Pietarsaaresta TTY:lle opiskelemaan 
eksynyt sähköteekkari. Oma fuksivuosi oli huikea ja nyt 
pääsen tekemään teidän fuksivuodestanne vähintään 
yhtä hyvää! Opiskelijaelämän ohella aikaa kuluu paljon 
harrastusten parissa ja etenkin Herwoodin hiihtoladut ovat 
talven aikana olleet kovassa kulutuksessa. Ei muuta kuin 
syksyllä nähdään!

Meeri Nuotio

Leena Salo

Moi, oon Riku. Tuto-
roin maisterivaiheen 
opiskelijoita.

(Kuvassa Riku pelaa 
Mario Kartia, Riku 
voi pelata sitä myös 
fuksien kanssa!)

Hei. Olen n:nnännen vuoden kuopiolainen setämies 25v nimel-
tään Riku, IRCissä Richardson. Olen ollut kerran tutorina vuonna 
2009 signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjel-
massa, mitä ei Sinun aloittaessasi opinnot Minun toisella tutor-
kaudellani enää ole olemassakaan. Opinnot saattavat alkaa lähes-
tyä loppuaan vuoden-parin sisällä. Tällä kertaa toimin maisteri-
vaiheen opiskelijoiden wingmanina. Saamattomuus on tällöin
taattu, jolloin Voit keskittyä paremmin opintoihin. Koulutuspoliit-
tinen edunvalvonta on mielestäni muutenkin tärkeää, ja toimin 
myös hallinnon opiskelijaedustajana tiedekunnassamme. Vapaa-
ajallani tykkään pelailla höntsysählyä, ulkoilla ja lukea kirjoja. Jos-
kus myös vahingossa kekkeröin. Minut löytää helpoiten vihel-
tämällä Kauniiden ja Rohkeiden tunnaria, jolloin hiivin paikalle 
Selkäsi takaa.

   Riku 
Huttunen

noin tutorointia. Neuvon teitä sähkön opiskelijoita 
kaikissa opintoihin liittyvissä kysymyksissä, ja jaan 
neuvoja mielelläni myös opintojen ulkopuolisiin 
aihepiireihin. Vaikka olen tiedekunnan palkkalis-
talla, toteutan silti itseäni kotona Tupsulassa opis-
kelijoiden tapaan mm. vergiruletin parissa.

Moicca kaikki! Olen 
n. vuoden sähkö-
teekkari ja dippatyö-
tä vaille valmis DI. 
Työskentelen opin-
tojeni ohella haku-
kohteemme opinto-
neuvojana ja koordi-

Minna Leivo

Aleksi Kujala

Tuomas Luukko
Moi! Oon Tuomas mutta kampuksella 
suurin osa tuntee nimellä Tumo, kutsukaa 
siis tekin vapaasti siksi! Viime vuoden 
toimin fuksivastaavana, ja ensi syksynä 
toimin vielä oman rakkaan kiltamme 
hallituksessa. Vapaa-ajalla syksyllä 
opiskelen, kreisibailaan teidän kanssa 
opiskelijatapahtumissa ja reenaan aina 
kun vaan voin, voimatta pahoin. Näätte 
siis mua ensimmäisen vuoden aikana 
haluamattennekin kaikkialla, älkää 
hämääntykö! En tykkää joululakeista, 
joulukinkun nautin aikaisintaan jouluna, 
omaan suklaanruskeat silmät, ja numeron 
saatte kysymällä!

Matin Nopeus Kil
pailu

Ensimmäinen fuksi joka lisää facebookissa 
kaverikseen henkilön Matti Uusipaasto 
(ainut maailmassa), saa vapaavalintaisen 
juoman.
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