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PÄÄKIRJOITUS
Voisinpa aloittaa tämän palstan hehkuttamalla, että Sähkösanomat on ilmestynyt 
ensimmäistä kertaa ajoissa nykyisen päätoimittajan aikana. Koska tämä ei ole 
mahdollista, voimme yhdessä iloita siitä, että kaikki kesälomansa Hervannassa 
viettävät kohtalotoverini saavat lukemista harmaiden kesäiltojensa piristykseksi tai 
ikävämmässä tapauksessa roskapaperia grilliensä sytykkeeksi. Grillaus tosin ei ole 
huono asia, etenkään jos ruokavalikoimasta löytyy halloum-juustoa.

Ukrainan kriisi ja lisääntynyt auringonvalo ovat varjostaneet toimituksen arkea ja 
usein paras ajanviettotapa onkin vastuutehtävien hoitamisen sijasta ollut peiton 
alle piiloutuminen. Tässä vaiheessa kevättä, kun peitto alkaa käydä jo liian kuumaksi 
voikin kysyä itseltään, olisiko opintopistesaldon täyttymistä kannattanut sittenkin 
miettiä ennen lukuvuoden viimeistä tenttiviikkoa. Onneksi motivaatio kasvaa 
ennen uusintatenttejä. 

Vaikka pääkirjoitus ei saisi tuoda julki mielipiteitä, haluan silti kertoa, että 
internetistä löytyvät videot, joissa lapsia tai eläimiä satutetaan eivät ole hauskoja.

Muistakaa pitää hauskaa kesällä minunkin puolestani. Itse lupaan opetella ainakin 
yhden uuden Hesen hampurilaisen täytteet ulkoa ja hymyilläkin töissä joskus. 
Kesällä on aina kivaa, koska auringosta saa D-vitamiinia.

Päätoimittajanne 

Laura
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PUHEENJOHTAJAPÄÄKIRJOITUS
Kevät tuli!

Terve! Uudenkarhea puhiksenne tässä aloittaa julkaistua uraansa. Neljäsosavuosi on 
jo saatu pulkkaan ja Skillassa haisee tekemisen meininki.  Toimarit on saatu valittua 
raadin avuksi ja tällä poppoolla painetaan töitä Teidän hyväksenne loppuvuosi.

Kiltahuoneen pöydälle tapahtuu jo kummia kulissien takana, ja nettisivut ovat 
aktiivisessa speksausvaiheessa. Kiltahuoneen yleistä viihtyvyyttä pyritään 
parantamaan monin eri tavoin, mm. Wiin ohjaimien akut on jo vaihdettu. Kaikesta 
tästä haluamme kuulla jäsenistöltä palautetta. Laittakaa viestiä irkissä ja sähköpostilla 
skilta@tut.fi tai herättäkää kiltahuoneella huomiota raatilaisten läsnä ollessa.

Kirjoitushetkellä ulkona on kymmenen astetta lämmintä ja aurinko paistaa. Wappu 
on kohta täällä! Haalarit niskaan ja Skiltaa edustamaan, Wappu on teekkarin parasta 
aikaa. Wanha tuttu KumipelausISO tulee tänäkin vuonna, saapukaapa pelailemaan 
ja ottamaan aurinkoa, tänä vuonna se paistaa. Nopeimmat ovat varmaan jo 
huomanneetkin Keskiasteen Välitutkinnon puuttumisen kevään ohjelmasta. 
Tapahtuma on siirretty syksylle, fuksiviikkojen hulinoiden jälkeisille viikoille. 
Seuratkaahan tiedotusta heti koulujen alettua!

Koko jäsenistölle avoin kesäntappo pidetään Sahalahden rantasaunalla 11.-13.7. 
Tervetuloa!

Mika

Oispa 
kevät...

...et löytyis kävyt 
talvijemmasta.



Oispa noppia
eli fuksien maaliskuisia mietteitä

Wappu lähestyy ja fuksien puntit alkavat tutista jännityksensekaisesta innosta. Joitakin vaivaa 
huoli fuksipisteiden riittämisestä teekkarikasteeseen, toisia ihmetyttää mikä on wappuheila, ja 
mistä sellaisen saa, nyt kun tanssiravintola Senssikin kuoli pois. Ja osa nilkeistä ei ole vieläkään 
ilmoittautunut kasteeseen, perkele! Kaveriporukat järjestävät vielä viime hetken kulttuurimatkoja 
etelänaapurimme väkijuomamarketteihin. Montako pulloa sitä kasarivergiä tulisi ostaa? Kaikki 
tämä selvinnee, toivon mukaan, Skillan omassa ja Wapputiimin järjestämässä Wappu-infossa. 

Maaliskuun loppu on hyvää aikaa opintopistesaldon tarkastamiselle (Akselilla kasassa -2, 
Santulla kunnialliset 18). Suurin osa meistä fukseista on kuitenkin suorittanut lukuvuotensa 
kunnialla sekä opinto- että fuksipisteiden osalta, hyvänä esimerkkinä Meri ’Ei oo nopist kii’ 
Turunen, joka edustaa 18/ sähköfuksien naisvahvuudesta. Meri on ollut vuoden aikana yleinen 
näky niin luennoilla, kiltahuoneella kuin bileissäkin. Kiirettä on ilmeisesti pitänyt! Tulevana 
kesänä hän siivoaa Hermian toimistotilojen lattioita ja koodaa omaksi ilokseen. Toinen esimerkki 
ahkerasta fuksista on Mikko Lehtinen, joka lääkiksen pääsykokeisiin lukemisen lomassa on 
ehtinyt tyydyttää Kelan tädin (opintopiste)halut, toisin kuin eräät.

SSanomien (anteeksi tahaton natsiviittaus) fuksitoimittajat (eli allekirjoittaneet) haaveilevat 
edelleen opiskelupaikasta lääkiksessä. Päivät vietetään Juvenes Cafe Voltissa istuen ja kemiaa 
lukien. Akseli on kaiken hauiskääntämisen lomassa ehtinyt kartuttaa tietojaan paljon enemmän 
kuin Santtu, joka lähinnä makaa Skillassa ja laittaa hiuksiaan. Tällä hetkellä näyttääkin siltä, 
että syksyllä 2015 tämä laiskempi tapaus istuu uusien sähköfuksien kanssa johdantokursseilla 
ja yrittää vaihteeksi päästä läpi. Tulevaksi kesäksi ja loppuvuodeksi pojille on luvassa paljon 
raittiissa ilmassa oleilua ja ohjattua toimintaa valtion puolesta, sillä intti ja väistämätön 
hiustenleikkuu odottavat. (Tiedetään tiedetään, ja kyllä hajoamme aamuihimme, kiitos.)

Takana on aivan kertakaikkisen ässä vuosi, joka saa pian huipennuksensa. Ei sitä fuksivuotta 
turhaan hehkuteta. Kiitokset siitä kaikille rakkaille (ja rikkaille, ei oo kuitenkaan siitä kuuluisasta 
fygestä kii). Fuksitoverit, fuksivastaavat ja muut huiput skiltalaiset, olette parhaita! Ensi vuonna 
tätä kaksikkoa näette (ehkä monen helpotukseksi) TTY:llä vain harvakseltaan, mutta kyllä me 
vielä törmäillään, vaikka lääkiksen ovet aukeaisivatkin. 

Wapun kiihottamia touhutippoja pyyhkien ja Skillan omaa kastesaunaa raadilta vaatien, 
sähköiset fuksit 

Santtu Kerttula ja Akseli Lehtimäki



Otanta: 5 / 86 (tilanne juttua kirjoitettaessa)

Sähköfuksistatsit

Meri ’Ei oo nopista kii’ 
Turunen
47op, 400fp

Kesäksi: Siivoamaan 
(yritykset huom. palkatkaa 
Meri kesäksi 2015!)

Motto: Harkois eka, harkois 
vika.

Jaakko ’Rautaa nousee’ 
Koskela-Koivisto
47op, Fuksipassi hukassa

Kesäksi: Prosessinhoitajaksi 
Metsä Boardille (Rispektii!!)

Motto: Ghettobootyt 
sheikkaa ja heitterit heittaa

Mikko ’Musta tulee kirurgi’ 
Lehtinen
47op, 244fp

Kesäksi: Inttiin

Motto: Luen aina, kun olen 
selvinpäin. Harvoin olen.

Atte ’En oo pihi, vaan tarkka 
rahoista’ Piispanen
41op, 330fp

Kesäksi: Mansikoita 
kuskaamaan

Motto: Miksi maksaa, jos voi 
saada ilmaiseksi

Teemu ’Oispa töitä’  Kontro
 33op, 350fp

Kesäksi: Pesäpalloa

Motto: Such beer. Much 
bong. Wow.

Hyttyset
    Kylmä 
        Talvi
        Tenttistressi
       Whatsapp
     Tamppilasit

    Mighty Wings
  Kesä(ty(t)öt)
Teekkarilakit
  Aurinko
     Kesätappo
             IRC

Mighty Wings on paras :D
ja Tom Cruise.



Raati ja toimarit 
2014

Kysymykset:

1. Kolme parasta puolta sinussa?
2. Tärkein tavoitteesi kiltatoimijana 

tälle vuodelle?
3. Lempipokemonisi?

Raatilaiset ja toimarit vastasivat kysymyksiin, jotka enemmän tai 
vähemmän liittyvät heidän pesteihinsä. Nyt Sinä voit koittaa, kuinka 
hyvin tunnet kiltasi vastuuhenkilöt, yhdistä vastaukset sopivaan 
henkilöön, vastaukset löytyvät sivulta 14!

A

1. (Äiti sano) et oon komee, 
oon ihan kiva ja ruoka 
maistuu.

2. Uusi pöytä Skiltaan!

3. Gyarados

C

1. Hymy, silmät ja sielu

2. Olla kusematta.

3. Garurumon

B

1. Ärsyttävä, itsepäinen ja 
kovaääninen

2. Koittaa saada jotain 
aikaiseksi

3. Eevee

D

1. Typerä kysymys, 
tietenkin etupuoli, 
takapuoli ja alapuoli

2. Hommata ainakin 
miljoona rahaa killalle

3. Ducktales (älä 
kyseenalaista, se on kyllä 
pokemon. Tai sitten se oli 
digimon, ihan sama.)

E

1. Rauhallinen, 
helposti lähestyttävä, 
teekkarihenkinen

2. Kiltatoiminnan ohjaus ja 
eteenpäin vieminen

3. En seurannut 
pokemoneja, joten 
Donatello TMNT:stä

F

1. Etu, taka ja 
huumorintaju

2. Pitää jäsenistö 
tyytyväisenä

3. Slowbro

H

1. Olen iloinen ja sininen 
sopii minulle ja krapulani 
kestää harvoin päivää 
enemmän

2. Saada kaikki pallerot 
koskeen. Ja vielä 
vapaaehtoisesti mielellään

3. Butterfree

G

1. Pulsu, hidas, ärsyttävä. 
Odottakaa kun kuulette 
huonot puolet.

2. Yritän etsiä nuoruuteni 
lähdettä eli intoa tehdä 
vuosijuhlaraporttia. Ei ole 
kyllä löytynyt, mutta kuitit 
tuntuu hukkuvan.

3. Polywhirl

K

1. Järjestelmällinen, 
tavoitteellinen ja 
avarakatseinen

2. Että kaikilla on kivaa, 
eikä kenelläkään ole liian 
jano :)

3. Squirtle

L

1. Toimelias, aikaansaava 
ja sopivan hellä

2. Yritän pysyä vielä 
kivana tyyppinä!

3. Se pieni tulityyppi, 
kuulemma charmander

J

1. SUCH TINY
     MUCH FOURIER
     WOW

2. MANY INFORMATION

3. DOGEMON
ks liite

I

1. Urheilullisuus! Paras 
musiikkimaku iknä ja suht 
ahkera kun vähän potkii 
perseelle

2. Kiltaan jotain 
neliskulmaista tai pyöreää, 
riippuu vähän. Mikäs tän 
nimi nyt taas olikaan?

3. #009/#160 Feraligatr, 
movesettinä: Slash, surf, 
hydro pump, ice punch/
ice beam



1. Mika Laatikainen, puheenjohtaja
2. Heikki Tulomäki, vpj & sihteeri
3. Iina Flyktman, rahastonhoitaja
4. Maria Seitajärvi, tapahtumavastaava
5. Petri Seppä, yritysvastaava
6. Antti Peltotalo, kilta- ja opintomestari
7. Atte Piispanen, isäntä
8. Suvi Sajakorpi, emäntä
9. Carita Logrén, tiedotusvastaava
10. Markus Ovaskainen, fuksikapteeni

11. Mikko Rahikainen, kiltakummi

12. Anna-Maija Aasla, sähköpaimen
13. Heidi Rouhiainen, piikalikka
14. Akseli Lehtimäki, renkipoika
15. Noora Pirttilahti, tiedotustoimari & kv-vastaava
16. Laura Mikkola, päätoimittaja
17. Ville Virta, mikroguru
18. Santtu Kerttula, puuhapete
19. Olli-Pekka Janhunen, liikuntavastaava
20. Ossi Martikainen, yritystoimari
21. Tommi Mehtonen, TEK-yhdyshenkilö
22. Matti Uusipaasto, alumnivastaava
23. Juha Köykkä, tapahtumatoimari
24. Akseli Laaksonen, vujutoimari

Raati ja toimarit 
2014

Lista toimijoista

T

1. Olen nätti. Teen muiden-
kin hommat ja kehittelen 
uusia juttuja. Oon mies, 
joka osaa itkeä.

2. Saada fuksit koskeen 
tyylillä ja kehittää 
fuksitointaa sekä killan ja 
laitoksien välistä toimintaa 
syksyllä

3. Ditto.

S

1. Kova tekeen hommia 
(joskus), auttaminen on 
jees ja pystyn keskittymään 
moneen asiaan yhtäaikaa 
(esimerkiksi luentoihin ja 
hassuihin kuviin) 

2. Järkkäillä ihan huikeita 
tapahtumia

3. Arcanine

R

1. Voittamattomin tyyli 
beerpongissa, voittamaton 
beerpongissa ja parempi 
kuin Akseli.

2. Biojäte.

3. Charmander

Q

1. Hurmaava. 
Kokeilunhaluinen ;););)
Osaan tehdä hyvää ruokaa 
(erityisesti kanaa)

2. Huolehtia kaljasta 
rakkaudella.

3. Sähäkän hämmästyttävä 
Magikarp

P

1.  Skillan paras 
käsilaukkuapteekki (testattu 
ulkomaanexculla). Tykkään 
kokata ja koodata - kokkaus 
jopa onnistuu joskus. Hyvä 
siivoamaan laatoituksia.

2. Koitan pitää skiltalaiset 
ainakin suunnilleen hengissä 
noin ruokien puolesta ja 
kiltahuoneen edes välillä sen 
näköisenä, ettei siellä ole 
juuri räjähtänyt pommi.

3. Tietenkin Pikachu!

O

1. Kerron jänniä tarinoita 
joita kukaa  ei ole 
koskaan kuullut. En 
koskaan toista itseäni. 
Enkä myöskään koskaan 
kerro vanhoja juttuja

2. Polttaa ainakin yksi 
makkara

3. Slowpoke

N

1.  Änäri-hai, jalkakynä-
maestro, itsekäs 
paskiainen

2. Saada fuksit tekeen 
muutakin kun ryybbb

3.  Blastoise, koska sillä 
on niin iso tykki

M

1. Kaikkiruokainen, 
sisäsiisti, 
helppohoitoinen

2. Järjestää killan 
tapahtumiin muutakin 
ohjelmaa kuin beerpong 
ja hervantapeli

3. Gengar

U

1. 0.5 , 12/ ja 0.49999…

2.  Tavoitteena ois saada 
nettisivut kuntoon tämän 
vuoden aikana

3.  Lempipokemon 
on vaikka Metagross 
(koska sain sen tänään 
kiinni Google Mapsissa 
ensimmäiseksi)

V

1. Olen ainakin omasta 
mielestäni hauska. Tykkään 
tiskata ja osaan IMA4

2.  Saada edes yksi lehti 
ilmestymään ajoissa.

3.  Raichu!

W

1. Huono huumori, blondit 
hiukset, ruokahalu.

2.  Hyvä ulkomaanxq

3.  Alakazam vai mikä se nyt 
olikaan

X

1. Kyltymätön kiinnostus 
sähkönjakelujärjestelmiin, 
kyky puhua näistä koko 
automatka ja komeus.

2.  Dokumentoida killan 
hallituksen toiminta 
jälkipolvien ihmeteltäväksi.

3.  Snorlax



Kylpy 1.5.

Koulu ohi, nyt on

Wapun sankari

En ole enää

Parasta vuodessa
Paras Sähköpaimen

Paras Fuksikapteeni

Wappuaattona päähän

M
inäkin 

olen 
nyt

Fuksinurkka
Hellurei ja hellät tunteet,

lakki päähän ja kaveri koskeen! Jälleen yksi vuosikurssi on menestyksekkäästi teekkaroitu ja wanhat fuksivastaavat 
pääsevät vetämään henkeä. Akateeminen vuosi meni jälleen ohitse kuin yhdessä silmänräpäyksessä, sillä vastahan 
mekin olimme Skillan raadin edessä fuksivastaavahaastatteluissa.

Teekkarivuoden kohokohta eli Wappukin jäi jo historiankirjoihin jättäen teekkareille noin kesän kestävän krapulan. 
Wapun päätteeksi menimme viimein yhdessä koskeen, ja siinä missä teidän fuksiutenne päättyi siihen ja nousitte 
koskesta teekkareina, meidän fuksivastaavuutemme oli myös ohi, ja siirryimme antamaan asiantuntijalausuntoja. 
Jäljellä on enää pari hassua tenttiä, jonka jälkeen itse kukin voikin siirtyä nauttimaan kesästä, jäätelöstä ja 
heinänuhasta.

Ei kuitenkaan kannata masentua kesän tylsyydestä, vaan kannattaa tulla tapaamaan muista sähkökiltalaisia 
kesätappoon 11.7.-13.7. Kangasalle! Tekemisen puutteen ja yksitoikkoisen työn yllättäessä voi myös turvautua 
tämän jutun yhteydessä olevaan ekstrahaastavaan ristikkoon, jonka teekkari voi jo pystyä ratkaisemaan.

Haluamme kiittää teitä vielä kerran tästä vuodesta. Nauttikaa kesästä ja ladatkaa akkuja, sen olette ansainneet. 
Syksyllä tavataan taas!

Kesäisissä tunnelmissa,

Markkeli & Maija

ristikko!



Unohditko ilmoittautua koskeen? Jäikö kaste sivu suun? 
No voi.. Tästä voit askarrella lohdutukseksi itsellesi 
korvaavan ikifuksilakin! Kopioi tämä sivu, leikkaa kaikki 
osat ja liimaa yhteen. Muista värittää lippa, reunus ja 
tupsu mustaksi ja kokardi kultaiseksi! 

(Huom! Tästä lakista ei voi juoda.)



Newbie EESTECin kongressissa 
Ateenassa 2.5.-9.5.2014

Lähtö kohti Ateenaa alkoi uuvuttavan aikaisin 2.5. aamuyöstä 
bussilla Helsinki-Vantaalle samaan aikaan kun wappukansa 
vielä juhli wapunkaadossa. Lento Münchenin kautta Ateenaan 
lähti noin 06:30. Jatkoyhteys Ateenaan lähti vasta 14:55 joten 
saimme hieman palautella voimia Münchenin lentokentällä. 
Vihdoin kohteeseen päästyämme olo keveni huomattavasti, 
kun hotellilla odotti päivällinen sekä lauma teekkarihenkisiä 
tekniikan opiskelijoita monista eri Euroopan maista. Samana 
iltana innokkaille opiskelijoille järjestettiin tervetuliaisbileet 
hotellin baarissa, jossa ei tarjottavien kanssa pihistelty. Ennen 
bileiden alkua kärsimättömät ihmiset olivat kerääntyneet hotellin 
takaovelle juomaan hieman pohjia ja niinpä suomalainen tässä 
värikkäässä joukossa pohti myös "oispa kaljaa", mutta totesi 
ääneen harmitellen, että kaupat ovat jo kiinni kun kellokin on 
jo ilta kymmenen. Onneksi hassut luuloni osoitettiin vääräksi 
ja minut ohjattiin saman tien hotellin kulmalla majailevaan 
katukioskiin ja hetken kuluttua upotinkin onnellisena kylmää 
Carlsbergiä kurkkuuni. Bileiden startattua ilmaiset virvokkeet 
upposivat juhliviin ihmisiin kuin häkä ja meno vain yltyi. 
Illan aikana kuulin vähintään 20 erilaista nimeä, jotka eivät 
luonnollisesti uponneet kehnoon nimimuistiini saman tien, 
mutta uusia tuttuja löytyi todella helposti. Seuraava aamu valkeni 
julmasti 6:45 soitetulla herätyspuhelulla respasta. Onneksi 
hätäisesti sisäistetty aamupala helpotti oloa edes hetkellisesti. 
Sitten oltiinkin jo siirrytty kokoustiloihin ja kongressi saattoi 
alkaa.

Kokouksista 

Eurooppalaiset kokouskäytännöt tuntuivat aluksi hieman 
vierailta suomalaisesta. Jokaisessa yleiskokouksen osassa 
pätkä esityslistaa täytyi aina hyväksyä erikseen äänestyksellä, 
vaikka lopullista esityslistaa ei ollut ollenkaan nähtävillä, 
mikä kummastutti joitakin osallistujia. Myös Kaikki esitykset 
henkilöistä, eli puheenjohtaja, ääntenlaskijat, sihteerit ja muut 
täytyi aina hyväksyä suljetulla lippuäänestyksellä. Yleiskokouksen 
ensimmäisenä päivänä kansainvälinen hallitus esitteli 
tilinpäätöksen, sekä edellisen vuoden toimintansa. Tilinpäätös 
aiheutti paljon päänvaivaa varsinkin LC Tampereelle (LC = Local 
Committee) ja sitä pohdittiin ja selvitettiin jopa IRC:n välityksellä 
Suomen päästä. Lopulta tilinpäätös hyväksyttiin Tampereen ja 
Helsingin äänestäessä tyhjää. Kokoustaminen jatkui saman tien 
seuraavana päivänä ja silloin vuorossa olivat sääntörikkomukset. 
Sääntöjen mukaan jokaisen LC:n tulee järjestää vähintään kerran 
kahdessa vuodessa yksi kansainvälinen tapahtuma. Muutamilla 
LC:illä ongelmana oli erinäisten materiaalien lähettäminen 
kattojärjestölle. LC Helsingin tapauksessa viimeiseen kahteen 
vuoteen ei ollut onnistuneita tapahtumia kansainvälisellä 
tasolla, mutta toisaalta paikallinen toiminta vaikutti olevan 
kaikin puolin kunnossa. Selvityksenä LC Helsinki piti kongressille 
viihdyttävän powerpoint-esityksen, jossa käytiin läpi paikallista 
toimintaa sekä mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. 
LC Helsingin terminointia vastustettiinkin yksimielisesti ja 

Zürich, Helsinki, Tampere

Suomi-puola -oppitunti

Helsinki, Tampere, Izmir



Helsingin edustajalle Vili Auviselle osoitettiin raikuvat aplodit. 
Yleiskokouksessa käytiin läpi ja hyväksyttiin myös uudet EESTECin 
sääntömuutokset, joiden eteen oltiin tehty parin edellisen vuoden 
aikana paljon töitä. Tämä oli yksi kongressin tärkeimmistä asioita, 
koska säännöt täytyi saada selvemmiksi ja helpommin luettaviksi. 
Myös uusi International Board saatiin valittua lopulta lähes koko 
iltapäivän kestäneen kyselytunnin jälkeen. Kysyjien vuorolista paisui 
lähes A4:sen mittaiseksi ja paikoin kärsivällisyys ehdokkailla ja 
tenttaajilla oli koetuksella. Lopulta muutamien viilausten päätteeksi 
meillä oli jopa kolme pj-ehdokasta, mutta vain yksi hakija jokaiseen 
hallituspestiin. Onneksi selkeä suosikki löytyi ja EESTECin international 
board sai Tampereen ja Helsingin mielestä potentiaalisesti hyvän 
puheenjohtajan. Viimeisinä päivinä valittiin vielä toiminnantarkastajat, 
käytiin läpi budjetti seuraavalle vuodelle sekä esiteltiin uusin EESTEC 
magazine. Valittiin myös järjestäjä ensivuoden kongressille, ja esitysten 
jälkeen järjestysvuoro äänestettiin LC Madridille. 

Open Day

Open day toi kongressiin piristävää vaihtelua jatkuvaan 
kokoustamiseen. Kyseessä oli kutakuinkin yrityspäivien tapainen 
tapahtuma, jossa yritykset esittäytyivät ja muutamat pitivät luentoja. 
Jokainen LC sai myöskin vallata pienen alan rajoitetusta määrästä 
pöytiä ja pisti pystyyn pienen ständin. Monilla muilla EESTECin 
paikallisjärjestöillä oli runsaasti mukanaan promomateriaalia 
pinsseistä suklaaseen. Useilla ryhmillä löytyi pöydästä myös lippu, 
jossa komeili paikallisjärjestön nimi sekä välillä myös hieno logo. 
Pari vuotta sitten EESTEC-piireissä syntyi pieni peli tai haaste, jonka 
tarkoituksena on kähveltää huomaamatta lippu toiselta LC:ltä ja tämän 
jälkeen antaa haaste lipun omistajalle tai vaikkapa vaatia lunnaita. 
Kenties jotain teekkarimaista tässä, eikö? Open Dayhin kuului myös 
muutaman tunnin standilla seisoskelun ja muutamien innokkaiden 
ihmisten kanssa juttelun lisäksi lukuisat luennot erilaisilta yrityksiltä 
sekä mielenkiintoisilta henkilöiltä. Muutamat luennoitsijat halusivat 
ilmaista asiansa yleisölle kreikaksi, mutta halukkaille käännös oli 
tarjolla suoraan korvaan kuulokkeiden kautta. Lopulta tilaisuus päättyi 
neljän nimekkään henkilön paneeliin, jonka aiheena oli innovaatio 
ja idean jalostaminen myyväksi tuotteeksi. Ständillä päivystäminen 
jäi lukuisten luentojen johdosta hieman vähäiseksi, mutta onneksi 
muutama opiskelija innostui juttelemaan Suomesta sekä TTY:n 
tarjoamista maisteriohjelmista. Aikaa luentojen välissä (ja hieman 
niiden aikanakin) löytyi myös irkkaamiseen, ja taisinpa osallistua 
sähköpostin ja IRCn avulla Sähkökillan raadin kokoukseenkin.

Illanvietosta

Bilettäminen kongressissa osoittautui pieneksi haasteeksi, sillä 
lähes jokainen päivä sisälsi kokoustamista aamusta iltaan asti ja 
uupumusta oli muutamana iltana havaittavissa. Tästä huolimatta 
etkot suoritettiin opiskelijamaiseen tyyliin aina erittäin tehokkaasti, 
ja yöelämään lähtijöillä oli noin puoli tuntia aikaa upottaa päkki 
olutta kurkusta alas tai vaihtoehtoisesti viinipullollinen. Kongressin 
aikana meidät tutustutettiin noin neljään viiteen nuorten suosiossa 
olevaan kuppilaan. Lähes jokaisesta paikallisesta baarista jossa 
kävimme löytyi erittäin suuri terassi, jossa pystyi vilvoittelemaan mikäli 
sisätiloissa tuli liian kuuma. Luonnollisesti Kreikan välimerenilmastosta 
johtuen. Valitettavasti välillä tuntui ettei mistään desibelirajoista 
oltu paikallisissa baareissa koskaan kuultukkaan, sillä monissa 
paikoissa volyymitasot tuntuivat laittoman korkeilta. Keskustelut 
saikin usein hoidettua paremmin ulkosalla tai baarin terassilla. 
Onneksi muun muassa musiikkitarjonta tälläisissä paikoissa miellytti 
jopa vannoutunutta heavy metallin ystävää. Olenkohan kuitenkin 
kaikkiruokainen musiikin suhteen..? Kreikan yöelämässä korvatulpat 
osoittautuivat tärkeimmäksi ehkäisyvälineeksi.
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KIRJESHAKKI
Viimeisimmällä siirrollaan Oulu 
siirsi sotilaan ruudusta f5 ruutuun 
e4 ja samalla söi yhden Tampereen 
sotilaista.

Pitkän taktisen harkinnan ja 
väittelyn jälkeen Skilta vastaa 
siirtämällä sotilaan ruudusta d2 
ruutuun d4.

Miten Oulun SIK vastaa tähän? 
Onko Skillan viimeinenkin hevonen 
mennyttä? Jatkuuko taistelu vielä 
pitkään? Näihin kysymyksiin saat 
vastauksen vain odottamalla 
seuraavaa numeroa!

Illan vietoista Greek night osoittautui hauskaksi kokemukseksi. Ohjelmaan kuului paljon 
kreikkalaista ruokaa sekä paljon viiniä. Illan edetessä monet innostuivat tanssimaan ja 
eräässä pöydässä opiskeltiin jopa kieliä. Suomalaiset ja puolalaiset opettivat toisilleen 
hyödyllisiä lausahduksia. Kontakteja syntyi muun muassa LC Riikan edustajiin ja keskustelun 
edetessä suunniteltiin jo yhteisiä viikonloppuja Itämeren aalloilla. Vauhdikkaimmaksi illaksi 
muodostui kuitenkin international night, johon kaikki osallistujat toivat hieman ruokaa 
ja jotakin juotavaa omasta kotimaastaan. Muiden tarjottavat maistuivat hyvin ainakin 
minulle ja toivottavasti kenellekään muulle ei jäänyt traumoja suomalaisesta ruisleivästä 
tai salmiakista. Kovassa huudossa EESTECin keskuudessa oli varsinkin Minttu sekä 
Salmiakkikossu.

Kongressista jäi päällimmäisenä hyvä mieli ja monia uusia mielenkiintoisia ihmisiä tuli 
tavattua. Lähdön koittaessa oli vaikea hyvästellä niitä joihin oli ehtinyt tutustua paremmin 
viikon aikana. Vertailuna TTY:n ympäristöön muutamista Euroopan maiden yliopistoista ei 
löydy lainkaan kiltojen kaltaisia yhdistyksiä. Eli joissakin maissa sähkötekniikan opiskelijoita 
yhdistää ainoastaan paikallinen EESTEC, joka vastaa käytännössä kiltaa heille. Yhteenvetona 
voisin sanoa, että matkailu avartaa. Suosittelen jokaiselle.

Antti Peltotalo
EESTEC LC Tampere
http://tampere.eestec.net

Kuvat:
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Kysy ja sinulle vastataan
Miksi humppa ei ole enää suosiossa?

Miten luulet Eino Grönin vielä menestyvän esiintyvänä artistina?

Humppa on suosiossa. Joka kesäilta kymmenet suomalaiset 
tanssilavat täyttyvät tanssijoista. Mikään ei ole parempaa 
tekemistä lauantai-iltaan kuin lavatanssit. Ikähaitari on nuorista 
ikäloppuihin. Naiset ovat nätteinä kesämekoissaan ja miehetkin 
jopa näyttävät joltain kauluspaidoissaan. Kyllä siellä muutakin 
tanssitaan kuin humppaa, humppa vaan on paras, letkajenkan 
jälkeen tietenkin. Näin kesän kynnyksellä ei muuta kuin 
latinolantio mukaan ja lavoille!

Ilmeisesti kysyjä ei liiku tanssipiireissä. Ei taida liikkua missään 
piireissä. Taitaa olla yksinäinen susi, erakko, umpimielinen, jörö, 
seuraa karttava tai jopa eristynyt. Yksin soittaapi hanuria saaressa, 
tai tuubaa. Kysyjällä taitaa olla kaksi vasenta jalkaa, parkettien 
kivireki nastarenkailla. 

Ai miten tehdä latinolantio?

Tässä nopeat tein-itse-ja-säästin –ohjeet. Tarvitset vain 
rintakarvoja, öljyä, valkoisen kauluspaidan, tiukat housut sekä 
hajuvettä.  Jos rintakarvoja ei satu löytymään omasta takaa 
(erityisesti naisten ongelma), niitä kannattaa lähteä hakemaan 
lähimmästä kebab-pitseriasta. Näissä yleensä on kulhollinen 
karvoja, josta niitä voidaan ripotella ruokiin. Karvat kiinnitetään 
nännien ja leuan muodostaman kolmion alueelle. Kiinnitykseen 
on olemassa erityistä rintakarvaliimaa, mutta tavallisella 
erikeepperillä saa tehtyä saman homman. Erikeepperi kannattaa 
hakea joltain alakoululta. Sieltä yleensä saa. Siis liimaa.

Rypsiöljyä löytyy useimman opiskelijan jääkaapista, mutta jos 
ei löydy, kannattaa suunnata nokka kohdi ravintola Edisonia. 
Roskakatoksessa Edisonin takana on tynnyrillinen käytettyä öljyä. 
Tyhjästä tölkistä saa näppärästi hiusrasvankantolaitteen.  Tölkki 

upotetaan öljyyn ja pulputuksen loputtua se otetaan sieltä pois. 
Öljyä hierotaan runsaasti hiuksiin, jonka jälkeen hiukset vedetään 
taakse siististi kammalla, sormilla, tms.

Tiukat housut ja kauluspaita löytyvät UFF:lta. Kauluspaidan 
ylimmät napit kuuluu jättää auki niin, että rintakarvat vähän 
näkyvät. Tämän jälkeen avataan kolme (3) seuraavaa nappia. 
Hajuveden voi oikean hajuveden puuttuessa korvata axella. 
Sitä jokaisella on kuitenkin kaapinperukoilla vaaleanpunaisen 
pikeepaidan vieressä. So ihQdaa. Axea käytetään runsaasti. 
Lopuksi avaa vielä yksi nappi, lisää hiuksiin öljyä (kyllä, sen kuuluu 
valua pulisonkeja pitkin) ja suihkuta lisää axea.  

Onko yksi pakollinen ruotsin kurssi hyödyllinen 
pitkällä tähtäimellä?

Totta kai se on. Tästä samasta syystä opiskelemme biologiaa ym 
lukiossa. Se on sitä yleistiatoo. Ei vaan oikeasti, tätä kysymystä 
pohtiessa voi kokeilla googlen kuvahaussa hakua “swedish 
women”. Sitähän minäkin. 

Tähän on myös taloudellinen näkökulma. Suomessa 
ruotsinkielinen väestö keskimäärin tienaa selvästi enemmän kuin 
suomea äidinkielenään puhuvat. Valmistunut DI tienaa enemmän 
kuin opiskelija. Valmistuakseen pitää lukea mm. se yksi ruotsin 
kurssi. Joten vähäisestäkin ruotsin kielen taidosta voi olla hyötyä 
naimamarkkinoilla. Googleta uudestaan jos unohdit.

Miks siitä ruotsista pitää aina motkottaa? Se on oikeasti apinasta 
seuraava helppoudessaan, maailman helpointa kirjottaa, eikä 
mitään ihme poikkeuksia ja kommervenkkeja. Aina siitä joku 
perkeleen kielitaidoton mortti jaksaa jankuttaa että "yhyy yhyy 
pakko_ruotsi en tykkää koulu on perseestä vittu". Englanti on 
tuhat kertaa vaikeampi kieli ja silti sitä opiskellaan valittamatta.



Teekkarinurkka

Voi ei! Lukuisat esteet varjostavat Teekkarin 
opiskelujen etenemistä. Auta häntä selviämään 
vuodesta!

Tämän numeron teekkarinurkka on poikkeuksellisesti kolme sivua ja sisältää puuhatehtäviä kesän 
aivojumpaksi. Nämä pulmat sopivat ratkaistavaksi joko yksin tai yhdessä kaverin kanssa! Kesälläkään 
aurinko ei paista aina, jolloin nämä tehtävät ovat parasta viihdettä tietokoneen ääressä istumisen lisäksi.



Nikola
Michael
James Clerk
Thomas Alva
Heinrich
Risto
Georg
André Marie 
Gustav
Jean Baptiste Joseph

Fourier
Tesla

Maxwell
Edison

Ampère
Ohm

Faraday
Kirchhoff

Hertz
Mikkonen

Auta kuuluisia fyysikkoja 
löytämään sukunimensä!

Kouluvuodesta on selvitty! Mitä Teekkari tekee 
kesän? Valitse oma polkusi ja ota selvää!



Älkää jättäkö roskianne tai 
tavaroitanne tai astioitanne 
lojumaan ympäriinsä Skillassa.

Toim. huom.

1. Mikä vuosi?

3p: Swazimaa itsenäistyi

2p: Martin Luther King 
murhattiin

1p: Sähkökilta perustettiin

2. Kuka valtion johtaja?

3p: Syntyi 7. lokakuuta 
1952 Leningradissa

2p: Esiintyy mediassa 
miehekkäänä eläinten 
ystävänä

1p: Ollut viimeaikoina 
paljon uutisissa Krimin 
kriisin vuoksi

3. Mikä koirarotu?

3p: Tärkein käyttö on ollut 
mm. lehmien paimennus

2p: Englannin kuningatar 
kasvattaa niitä

1p: Rotu on kotoisin 
Walesista ja jakautuu 
kahteen alarotuun, 
pembrokeen ja cardiganiin

4. Mikä naistenlehti?

3p: Sen päätoimittaja on 
Miina Lange

2p: Se on tunnettu itseään 
toistavista artikkeleistaan

1p: Sisältöön kuuluu mm. 
kuukauden seksiasento ja 
miespaneeli

5. Kuka rap-artisti?

3p: Ei ole tiettävästi räpännyt 
kertaakaan

2p: Etsi keväällä 2013 
esiintyjiä musiikkivideolleen 
Tampereella

1p: Skillan yritysvastaava 2014

6. Kuka päämies?

3p: Kristiinankaupungin 
uugein teekkari

2p: Jonnet ei muista, 
mutta esiintyi Dear Leader 
-postereissa

1p: Skillan munattomin 
ituhippi

Vihjevisa



 Skillassa
tapahtuu

Skillassa on tapahtunut kevään mittaan paljon kaikkea jännittävää. 46. vuosijuhlat järjestettiin helmikuussa Hipster-teemalla, mutta niistä on 
jo kulunut aikaa sen verran, ettei tapahtumasta puhuminen ole enää cool.  Kyykkäkarsinnoissa moni hyvä joukkue näytti taitonsa ja fuksitkin 
pääsivät kunnolla tutustumaan tuohon talvilajeista jaloimpaan. Muiden paikkakuntien sähkökillat ovat myös käyneet ahkerasti edustamassa 
itseään Tampereella. Oulun SIK:lle järjestettiin herwantapelisitsit, Lappeenrannan Armatuurille taas yhdessä YKI:n kanssa beerpong-turnaus. 
Molemmilla vierailuilla tarjottiin maukasta kotitekoista salaattia ja huhupuheiden mukaan myös olut virtasi.



Skilta on kerrankin keksinyt jotain uutta! Bommarissa 
pelattiin 27.3. ensimmäistä kertaa ikinä sähköfuksien 
ja sähkötekniikan laitoksen henkilökunnan välinen 
sählymittelö, jossa ei hikeä säästelty. 

Alun perin leikkimieliseksi tarkoitettu turnaus 
osoittautui yllättävän kovatasoiseksi toisen 
fuksijoukkueen ja vanhemmista opettajista 
koostuneen proffajoukkueen innostuessa 
vääntämään tosissaan. Pelissä nähtiin lukuisia 
tiukkoja kulmavääntöjä ja jopa pari hieman 
kyseenalaista taklaustilannetta, joista tosin selvittiin 
ilman henkilövahinkoja. Jos jollain oli harhaluuloja 
henkilökunnan osaamisesta, ne karisivat heti 
alussa proffajoukkueen siirtyessä nopeasti parin 
maalin johtoon. Fuksijoukkue ei kuitenkaan tästä 
lannistunut, vaan he syttyivät hurjaan kiriin Suuren 
Johtajansa Markkelin esimerkin innoittamana ja 
parin FC Barcelona -vertailuja kirvoittaneen kuvion 
jälkeen tilanne olikin jo tasan. 

Toisella puoliajalla nähtiin paikoitellen jopa erittäin 
hyvätasoista peliä molempien joukkueiden pistäessä 
parastaan. Lopulta kuitenkin sähkötekniikan 
laitoksen joukkue onnistui nousemaan voittoon 
parilla hieman onnekkaallakin maalilla, ja 
loppunumeroiksi jäi täten 5 - 3 proffien hyväksi. 
Skiltalaisten suosikkiopettaja ja ottelussa huikeita 
jalkatorjuntoja esittänyt lehtori Aki Korpela 
kommentoi hyvähenkistä ottelua sanoilla "Hyvä peli 
ja tuurivoitto. Piti olla rauhallista höntsyä mutta ei se 
sitten ihan sitä ollut."

Toisella kentällä nähdyssä pelissä meno oli verrattaen 
rauhallisempaa, mikä näkyi myös lopputuloksessa. 
Nuorempi henkilöstöjoukkue pyöritteli toista 
fuksijoukkuetta välillä melko suvereenisti, ja 
ottelusta ei juuri jäänyt jälkipolville muisteltavaa. 8 - 
2 lopputuloksen lisäksi mainittakoon kuitenkin, että 
kentällä nähtiin jopa yksi nainen!

Harmillisesti flunssa ja muut (teko)syyt estivät 
osaa tapahtumaan ilmoittautuneista fukseista 
pääsemästä paikalle, joten osallistujamäärä jäi Skillan 
puolesta laihaksi. Kaikki pelaajat ja katsojat kertoivat 
kuitenkin nauttineensa tapahtumasta kovasti, joten 
ensi vuonna uudestaan paremmalla menestyksellä?

Teksti: Teemu Kontro

F) 1. 
X) 2. 
L) 3. 
S) 4. 
D

) 5. 
I) 6. 
K) 7. 
P) 8. 
J) 9. 
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E) 11. 
H
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R) 13. 
Q
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V

) 16. 
U
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) 19. 
W

) 20.
O

) 21. 
C) 22. 
M

) 23. 
G

) 24.

Raatitoimari arvuuttelu

1.1968 2.Putin 3.Corgi 4.Cosmopolitan 5. Seppä 6.J-P Vihjevisa

Sählyä laitosta vastaan

Visailujen vastaukset



Sählyä laitosta vastaan TEKstiä kesätöistä
Oispa töitä. Jos on niin Onnea! Jos ei ole niin onneksi kesään on vielä aikaa. 
Monien isojen yritysten haut ovat loppuneet, mutta kaikkialla ne eivät 
välttämättä ole vielä alkaneetkaan. Silmät ja korva auki ja metsästämään. 
Jos työhakemuksen tai CV:n kirjoittaminen tuntuu yhtä mahdottomalta 
kuin kahdeksalta alkavat luennot pitkäksi venynyttä saunailtaa seuraavana 
aamuna, voit tutustua esim. osoitteesta teekkarintyokirja.fi löytyvään 
mainioon opukseen.

Jos ja toivottavasti kun työpaikka löytyy, kannattaa työsopimus ja palkkaehdot 
lukaista huolella läpi. Jonkinmoista osviittaa sinulle kuuluvasta palkkatasosta 
saat TEK:in palkkasuosituksista. Mikäli lomarahasi jäävät mystisesti maksamatta 
eikä sunnuntailisää kuulu, voit aina olla yhteydessä TEK:in lakimiehiin, joiden 
palvelut kuuluvat kaikille jäsenille ja ovat siis ilmaisia.

Työsuhteen alettua kannattaa vakavissaan harkita IAET-kassaan liittymistä. 
Kassaan liittyminen maksaa rahaa (78 e vuodessa, jos tarkkoja ollaan), 
mutta työskenneltyäsi 26 viikkoa riittävän tiheällä tahdilla varmistat itsellesi 
ansiosidonnaisen päivärahan mahdollisen työttömäksi valmistumisen varalle. 
Työn ei tarvitse olla yhtäjaksoista, eikä sen tarvitse olla oman alan työtä. 

Hoida kesätyöasiat nyt niin voit keskittyä mielenkiintoisempiin asioihin kuten 
kevääseen ja ihan kohta koittavaan Wappuun.

TEK-ukkonne
Tommi Mehtonen

Opintopisteet

37,5
75
112,5
150
195
240
Diplomityö

Palkkasuositus
 (€/kk)

1930
2020
2120
2230
2340
2480
2560




