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Hyvää syksyä kaikki! Vuodenajoista harmain on saapunut ja tuonut 
tullessaan (tirsk, ei vanhene ikinä) Sähkösanomien lukuvuoden 
ensimmäisen numeron. Syksyn pimeyden myötä myös syysmasennus 
on taas koskettanut meistä useiden sydämiä vieden mukanaan 
elämän ilon sekä onnelliset muistot kesästä. Jotta tässä maailmassa 
olisi kuitenkin vielä jotain hyvää, on tämä lehti kokonaan väreissä. 
Ei yhtäkään mustavalkosivua, jes! Todennäköisesti tämä herkku 
jää budjettisyistä tähän yhteen numeroon, ja holtittoman tuhlailun 
vuoksi seuraavassa numerossa ei ole edes värillistä kantta.

Vaikka syksy onkin synkkä, on siihen mahtunut paljon mukaviakin 
asioita. Skilta järjesti muun muassa excursion Lontooseen, 
Euroopan suurkaupungeista harmaimpaan, missä allekirjoittanutkin 
oli  mukana. Uudet fuksit ovat löytäneet sankoin joukoin 
kiltahuoneellemme, ja tänä vuonna Tampereella  6.-8. marraskuuta 
järjestettäviä Sähköpäiviä on ehditty jännittämään etukäteen paljon. 
Tapahtuman järjestäjät varmasti enemmän kuin muut.

Vaikka kaikkea hauskaa tapahtumaa järjestetään yhtä paljon kuin 
aikaisempinakin vuosina, on hyvä ottaa tavoitteeksi suorittaa opintoja 
edes vähän ahkerammin kuin ennen. Oma tavoitteeni keväälle 2015 
on "tetapk vihdoinkin läpi."

Joulu on kohta täällä ja sen jälkeen Wappu. Eihän tätäkään lukuvuotta 
ole siis enää paljoa jäljellä. Tsemppiä syksyyn kaikille ja muillekin! 
Älä tee ensi vuonna sitä, minkä voit tehdä jo tänään.

-Laura
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^ Muistakaa syksyn kylmenevinä
    iltoina huolehtia lämmöstä
    ja läheisyydestä kuten kuvan 
    mangustit.

< Päätoimittajanne tuottamassa   
    sisältöä lehteen keskiaikaisessa   
    ympäristössä London Towerissa.
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Puheenjohtaja
Terse! Toimikautensa ehtoopuolelta teille hyvää syksyä 
toivottaa puheenjohtajanne! Haluaisinkin aluksi esittäytyä 
uusille fukseille, sillä ensimmäistä kertaa en ollut 
orientaatioviikolla paikalla. Moi, mä olen täällä neljättä 
vuosikurssia, joista killan toiminnassa kaiken paitsi 
fuksisyksyn. Tykkään heilua kiltahuoneella ja tehdä siellä 
kilta/kouluhommani. Ilokseni olen nähnyt monet teistäkin 
täällä, huzzah!

Kesätyöt ovat menneisyyttä, mutta toivottavasti pankkiholvin 
perukoilla on vielä vieno kuiskaus kesästä. Vaihtoehtoisesti 
opintopistesaldojaan ympäri vuoden kartuttaneet voivat 
tuudittautua olevansa päättäjien silmissä oikeilla jäljillä. 
Muistakaa opiskella syksyn saunailtahuumasta huolimatta. 
Illanvietto on palkitsevampaa, kun kotona odottaa valmiiksi 
tehdyt laskuharjoitustehtävät.

Killan syksy rykäistiin vauhdilla käyntiin, ja pidettiin heti 
ensimmäisellä ja toisella varsinaisella kouluviikolla kaksi 
vuoden suurinta omaa tapahtumaa. Kiltojen avajaissaunan 
ja Keskiasteen välitutkinnon jälkeenkin jaksettiin vielä lähteä 
valloittamaan Lontoota 13 hengen iskuryhmällä. Myös vuoden 
herkullisimmat viinit maisteltiin männäviikolla. Terveiset 
voittajille kellariin! Loppuvuonna meillä on edessä ainakin 
fuksivalaa, fuksiXQ:a, Sähköpäiviä ja yleiskokousta kera 
pikkujoulusaunan.

Yleiskokouksessa valitaan henkilöt tekemään killalle vuosi 
2015. Antoisampaa tekemistä ette opiskeluaikananne löydä, 
joten mieti olisiko sinulla jotain annettavaa killalle. ”Ask not 
what your guild can give to you…” Pitäkää silmät ja korvat auki, 
kun kähmintäkahvit saapuvat loka-marraskuun vaihteessa.

Kiltahuoneella on käynyt pöytäpyörremyrsky! Olohuoneen 
pöydät, opiskelunurkkauksen pöytä sekä pinkiponkipöytä 
laitettiin kaikki uusiksi, ja ai että näyttää hyvältä! Lehtiteline 
löytyy olohuoneen ovelta, koitetaan pitää lehdet siinä 
käsittelyjen välissä. Mikäli kiltahuoneessa tai yleensäkin 
killan toiminnassa on jotain parannettavaa, osallistu lokakuun 
palautekilpailuun! Paras palaute palkitaan.

Sähköpäiville on varattu Tampereenkin edustajille paikkoja, 
joten seuratkaa tiedotusta niihin liittyen. Näytetään yhdessä 
kuinka hyvät bileet lähiössä voi pitää!

-Miksu
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Killan minkistö uudistui |
Fuksityttöjä saapuu sähkölle yhtä varmasti kuin 
Aurinko nousee huomenna idästä. Jokavuotinen 
arvuuttelu tyttöjen lukumäärästä, heidän 
kasvojenpiirteistä ja kellojen kookkuudesta 
on tuttua puuhaa jokaiselle teekkarinretkulle 
killassamme.

Perinteistä on tärkeää pitää kiinni ja siksi 
uhraudun jälleen. Pukeutuneena kiltin opiskelijan 
näköiseksi ja hieman ujosti puhuen saavun Skillan 
lettukesteille, otan kahta naisenalkua kiinni 
olkapäästä ja pyydän heitä osallistumaan tähän 
eläinkokeeseen. Emilia ja Laura suostuvat 
välittömästi.

Haastattelu alkaa salakavalasti asiallisilla 
kysymyksillä: ”mitä sähkö on?”, ”miksi hait 
TTY:lle?” ja ”mistä olet kotoisin?” Molemmista 
suista saadaan identtiset vastaukset, jonka mukaan 
se on elektronien liikettä, sähkö tuli kakkosena 
lääkiksen jälkeen ja äiti asuu Tampereella. 
Lauralla valintaa sähkölle edesauttoi ystäviltä 
kuullut kommentit, joiden mukaan Skilta on 
koulumme aktiivisimpia kiltoja. Lisäksi turvallinen 
välivuosi kotikaupungissa juhlinnan merkeissä 

|
||

tuntui villiltä vaihtoehdolta. Hänen vanhempansa 
ovat myös teekkareita, joten koskeen pääsylle on 
myös asetettu painetta kotoa. Emilia puolestaan 
toteaa myös, että jo kahdessa päivässä meininki 
on vakuuttanut verrattuna aiempaan vuoden 
kestäneeseen hoitsuopiskeluun TAMK:ssa.

Molemmat pirjot tuntuvat viihtyvän 
tutorryhmissään. Puhetta riittää ja muut fuksit 
vaikuttavat mukavilta ja avoimilta, joiden kanssa 
on mukava tutustua paikkoihin ja viettää vapaa-
aikaa. Ryhmien sisällä tuntuu vaikuttavan hyvä 
henki. Fuksiviikolla on kiltaan koottu bile- sekä 
haalaritiimit ja Laura onkin innosta pinkeänä 
liittynyt molempiin, Emilian tyytyessä vain 
haalarihommiin.

Instagramissa Lauraan voi tutustua nimimerkin 
Layura_ takaa jossa tämä varattu ysinelonen 
esittelee cheerleading-kuviaan. Lisää kuvatarjontaa 
voi hakea myös IRC-galleriasta, jota tyttö vieläkin 
aktiivisesti käyttää. Vuotta vanhempi nyky-sinkku 
Emilia pyrkii selkeästi hakeutumaan Henriikka 
Roon jalanjäljille. Sen verran innokkaasti hän 
hehkuttaa tankoiluharrastustaan.
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Lääkishaluista huolimatta nämä naiset aikovat 
myös opiskella. Ensimmäisen vuoden tavoitteeksi 
on asetettu perinteiset 50 noppaa. Toivottavasti 
homma toteutuu, sillä liiallinen juhliminen 
ja heikko olo ovat jo rokottaneet läsnäoloja 
luennoilta. Samaten fuksipassi on tarkoitus kerätä 
täyteen, vaikka Hervannan ympärijuoksu jo jäikin 
käymättä. Se siitä superfuksiudesta sitten.

Sähköstä nämä kaksi tietävät jotain. Sulake osataan 
vaihtaa teoriassa, muttei sitä ole koskaan oikeasti 
kokeiltu. Tässä haastattelussa on kuulemma 
myös sähköä. Tytöt puolustavat sähköautoilua ja 
kertovat ostavansa sellaiset, kunhan sillä joskus 
pääsee yhdellä latauksella riittävän pitkän matkan. 
Olkiluodossakin vieraillut Laura hehkuttaa 
ydinvoiman olevan jees, mutta myös muut 
kestävät ratkaisut saavat hyväksynnän.

Emilia ja Laura näyttävät tulevan juttuun 
keskenään todella hyvin. Tamperelaisuus varmasti 
yhdistää, vaikkeivat he olekaan entuudestaan 
tuttuja. Kuitenkin jo ensimmäisenä päivänä 
he löysivät toisensa kun onnistuivat istumaan 
vierekkäin tiedekunnan infossa. Yhtäläisyyksiä 
löytyy myös mm. siinä, että molemmat tytöt 
suosivat olutta jättäen siiderin kakkoseksi. Itse 
saan hyväksyviä nyökkäyksiä jopa tiedustellessani 
Facebookin kaveripyynnön hyväksyntää.

Innokkaan fuksin tavoin pientä kiinnostusta killan 
toimihenkilötehtäviin on ilmassa. Tammikuussa 
voi sitten katsoa tilannetta ja tehdä päätöksiä. 
Kova yritys on ollut myös tutustua muiden kiltojen 

opiskelijoihin, mutta toistaiseksi se on jäänyt 
”joihinkin MIK:n poikiin siellä jossakin ja pariin 
korkkilaiseen.”

Teekkarikulttuuria on kuitenkin opiskeltu 
aktiivisesti muilla aloilla, sillä teekkarihymni 
menee ulkoa ja nopea jallukolakin uppoaa. 
Koulussamme suosittu biletyyli, etkojenetkot-
etkot-bileet-jatkot-jatkojenjatkot, on kuulemma 
aivan mahtava. Laura on myös huomannut, 
että hänen päästessä paikalle treeneistä vasta 
kymmenen jälkeen, on tyttö itse täynnä virtaa 
aamuun asti kun kanssajuhlijoita alkaa usein 
väsyttää.

Aktiiviset tyttöfuksit tulevat varmasti löytämään 
kiinnostuneita miehiä vuoden aikana. Tässä sitten 
vinkit näille halukkaille poitsuille; treffeillä 
pitäisi olla jotakin seikkailua, erilaista, paljon 
ruokaa, liikunnallista ja jännää extremeä. Ei 
missään nimessä mitään tylsää tai perinteistä. 
Jälkiruokavinkkiä kysyttäessä Tampereen 
oma Minetti-jäätelö saa kehuja samoin kuin 
suklaakakku ja itse tehdyt letut.
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Miestarjonnasta tiedusteltaessa tytöt toteavat 
aluksi ”kaikkien olevan söpöjä” mutta pienen 
hiillostuksen jälkeen saadaan hieman suorempi 
vastaus, että Skillassa on muutama tietty ”oikein 
söpö” miehenalku. Kiinnostuneet pojat voivat 
sitten vaikka kysyä minulta, ovatko tyttöjen silmät 
osuneet juuri sinuun. Yrittää kannattaa aina. 
Mieheltä kuulemma riittää, että hän on rehellinen 
ja turvallinen.

Korvan nuolemisesta Emilia ja Laura eivät jostain 
syystä syty. Pienimuotoinen pureminen kuitenkin 
sopii mainiosti. Päivä miehenä sisältäisi ”sitä 
mikä tulee ekana mieleen”, alasti kulkemista ja 
voimien hyödyntämistä niin tankotanssissa kun 
cheerleadingissakin. Tämän mieskokeilun jälkeen 
he osaisivat myös vastata kysymykseeni, että onko 
sillä koolla väliä.

Oranssista väristä tytöt eivät jostain syystä tykkää 
muuten kuin Tapparan logossa, kuitenkin keltainen 
ja lähes kaikki neonvärit miellyttävät silmää. 
Musiikkina kuunnellaan kaikkea tanssittavaa sekä 
eritoten JVG:ta. Aikaista joulua Laura kertoo 
toivovansa kun taas Emilia puolestaan hehkuttaa 
enemmän kesää.

Sähkölle saapui tänä vuonna seitsemän nuorta 
naista. Jälleen kerran fuksityttöhaastattelun 
lopputulos kiteytyy tähän johtopäätökseen; laatu 
korvaa määrän. Nyt tältä haastattelulta loppui 
kiinnostus, on nimittäin aika siirtyä jatkoille.

Teksti: Mikko Eronen
Kuvat: Mikko Eronen / tyttöjen fb ja instagram

|

|



7

|
Kesä, kärpäset ja kesätyöt ovat jo kaukana 
takana. Jäljellä on enää pimeys, kylmyys ja 
muutama euro kesätyörahoja. Olethan muuten 
saanut lomakorvauksen, tuon 9% tai 11,5% 
suuruisen palkkion pitämättömästä vuosilomasta, 
sekä työtodistuksen (minulta puuttuu tämä). 
Molemmat kuuluvat kaikille työntekijöille, eikä 
niitä voi sopimuksellakaan jättää antamatta. 
Mikäli palkanmaksussa on epäselvyyksiä  
voit aina turvautua TEK:in maksuttomiin 
lakimiespalveluihin. Siellä kivat lakimiessedät 
kovistelevat ilkeille, sikaria polttaville, hieman 
ylipainoisille, möreä-äänisille, rahanahneille ja 
ennenkaikkea työntekijän oikeuksia talloville 
pomoille.

Kun työ- ja palkka-asiat on hoidettu alta pois niin 
teekkari kuin fuksikin pääsee opiskelemaan ja 
juhlimaan. Fukseista puheenollen: Muutama fuksi 
ei ole vielä liittynyt TEK:iin. Mikäli tunsit piston 
sydämessäsi käy ihmeessä liittymässä osoitteessa 
tek.fi/liity. Kiltojen välinen rekrykilpailu on vielä 

auki ja suurimman liittymisprosentin kerännyt 
kilta voittaa saunaillan teekkarisaunalla. Kiitokset 
kaikille jo liittyneille, teitä on paljon. Muistakaa 
myös vastata TEK:in kesätyökyselyyn, johon 
olette saaneet linkin sähköpostissa. Kyselyn tietoja 
käytetään hyväksi mm. Teekkarin työkirjaa sekä 
palkkasuosituksia tehtäessä.

-TEK-ukkonne Tommi

PS: Tarkistakaa jäsenetunne osoitteessa jäsenedut.
fi, moni tutori ei tiennyt että Zalandosta saa 
alennuksia jäsenenä.

MUISTA!
- Lomakorvaus
- Työtodistus
- Kesätyökysely

- Opiskelu
- Juhliminen
- Jäsenedut
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Vähemmästäkin masentuu, mutta ei huolta, 
sillä meillä on teille fukseille takuuvarma lääke 
syyshuoliinne! Vaaaaaan eipäs hötkyillä! Tämä 
salaperäinen ihmelääke selvinnee hieman 
tuonnempana, ensin haluamme nimittäin kiittää 
teitä alkusyksystä! Olette aloittaneet taipaleenne 
reippaasti ja olemme teistä ylpeitä! Skillan mainetta 
on pidetty yllä niin fuksisuunnistuksessa, Tamppi 
Megazonessa, kuin HerkkuWiiniFestareillakin, 
mutta tärkeintä on se, että olette lähteneet 
aktiivisesti killan toimintaan ja uskaltautuneet 
viettämään aikaanne myös kiltahuoneella! 
Tämä lämmittää fusivastaavienne mieltä kuin 
minttukaakao MM-Kyykässä.
 
Loppuvuosi on vielä täynnä pyroklastisen räjähtävää 
menoa ja tapahtumia, joten älkää lannistuko, vaan 
suunnatkaa rohkeasti kohti uusia seikkailuja!! 

Navakka puhuri hulmauttaa hiuksianne, 
kun astutte ulos Duon kauppaparatiisin 
lämmöstä. Ohimennen huomaatte Herwood 
Grillin edustan täyttyneen spurgujen 
lisäksi kellastuneista lehdistä ja kiroatte 
hiljaa mielessänne, kun harmaalta 
taivaalta laskeutuva tihkusade jäätyy 
ihollenne. Hämärä on alkanut jo laskeutua 
vaikka juuri heräsitte ja opiskelijaelämän 
rasitukset tuntuvat pienenä jomotuksena 
takaraivossanne. Iman harkatkin pitäisi vielä 
tehdä…

Valitettavasti kuitenkin Kela diggaa ei-opiskelusta 
yhtä paljon kuin Jacob tykkää Edwardista, eli teidän 
pitää oikeasti satsata myös ah-niin-tärkeisiin-ja-
ihaniin opintopisteisiin. Läpäiskää siis fuksikurssit 
kunnialla, niin ette joudu ensivuonna kyhjöttämään 
samoissa harkoissa uudestaan, vieläkin yhtä pihalla 
kaikesta...(Oispa opiskellu fuksina t. Juha) 

Viimein on tullut aika paljastaa salainen 
ihmeparannusriittimme! *Rumpujen pärinää!…..*
Mikään ei poista fuksin syysstressiä niin kuin 
kaverien kanssa chillailu koululla! Älkää paleltuko 
yksin kämpillänne vaan tulkaa*tirskautus* 
koululle nauttimaan elämästä, opiskelusta ja 
muista ihmisistä. TTY:llä on lämmitys päällä 247/, 
toisin kuin muutamissa opiskelija-asunnoissa ja 
varsinkin Skillassa on tunnelma aina helteinen 
kuin Sähkökillan kesätapossa! Harkatkin taittuvat 
paljon paremmin hyvällä porukalla, kahvikupin 
tai virvokkeen kera nautittuna. Myös vanhemmat 
tieteenharjoittajat auttavat teitä mieluusti, kyselkää 
rohkeasti niin irkissä kuin killassakin!
 
Käykää tapahtumissa, tehkää harkat, nukkukaa 
killassa, irkatkaa, kerätkää fuksipojoja, olkaa ässiä 
ja olkaa superfukseja! ;)
 
Rakkaudellisissa syysfiilareissa,
fuksihumanoidinne Juha ja Wilho <3
 
ps. Muistakaa hakea leimoja meiltä heti tapahtumien 
jälkeen, ettei unohdu!
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Muistakaa hyödyntää Tamppiareenan liikuntapalveluita!
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Noh Teppo, miltä nyt tuntuu ?

Kyllähän voitto on aina makiaa ja olen todella 
yllättynyt siitä, että suoritukseni riitti voittoon! 
En olisi ikinä uskonut pärjääväni kisassa, mutta 
näköjään aina kannattaa antaa kaikkensa!

Miten olit valmistautunut kilpailuun?

Kesällä kävin Tampereen kirjaston järjestämän 
Facebook-kurssin, vaikka omasta mielestäni 
olinkin melko hyvä somelainen valmiiksi. Kurssi 
oli rankempi kuin osasin kuvitella, mutta sain 
sieltä paljon hyviä erilaisia näkemyksiä, sekä 
opin käyttämään IRC ja Facebookkia yhdessä 
saavuttaakseni tavoitteeni. Muuten oikeastaan 
nukuin yöni hyvin ja vain käytin sosiaalista 
mediaa päivittäin useita tunteja.

Miten uskalsit tehdä lopullisen 
peliliikkeesi?

Hain #skiltafuksit2014 kanavalta vertaistukea 
anonyymisti, ja stalkkasin hieman Matin facebook 
profiilia. Tässä vaiheessa kuumotukseni kasvoi 
ja aloin hikoilemaan. Voiko sähkötekniikan 
opiskelija näyttää tuolta? Otin muutaman 
nopean jallukolan ja kehoni oli valmis. Hiiri 
hiestä märkänä painoin ”Lisää kaveriksi”. Nousin 
ylös nahkatuolistani ja huomasin peräsimeni 
liimautuneen penkkiin kiinni. Tämä teki vähän 
kipeää, mutta kuumotukseni oli sitäkin suurempi. 

Matin Nopeus Kilpailu Voittaja Haastattelu
Jo suuren suosion saavuttanut vuosittainen Matin nopeus kilpailu on taas käyty ja 
ylivoimaiseksi voittajaksi suoriutui Teppo (Nimi ja vastaukset muutettu voittajan 
yksityisyyden suojelemiseksi ja mahdollisten tappouhkausten vuoksi).

Hengitin syvään ja mietin ”vielä kerkeän 
perumaan kaveripyynnön”. Onneksi vuosien 
joogakokemukseni ansiosta sain kerättyä itseni ja 
sammutin koneen. Sinä yönä en nukkunut, mutta 
aamulla kun näin vastauksen ”onneksi olkoon” 
lähdin juhlimaan kavereideni kanssa!

Mikä yllätti sinut kilpailussa?

Kilpailun voitosta saamani maine hieman yllätti 
ja muutamia uhkailukirjeitä olen myös saanut 
kateellisilta. Naisiltakin saan nyt huomattavasti 
enemmän huomiota, mutta enhän minä sitä 
tarvitse. Minullahan on nyt mahtava ja komea 
Teekkarikaveri!

Oletteko te nyt Matin kanssa kuinka 
läheisiä?

Näemme lähes päivittäin koulussa ja vapaa-
ajalla ja hän on minulle kuin isoveli! Harmi ettei 
jokaisella ole omaa Mattia!

Kuva ei liity tapaukseen
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Ruokaa lihattomaan lokakuuhun

Näistä aineista syntyi tällä kertaa ei äitien, mutta 
teekkareiden tekemää ruokaa.

Ruuan valmistus sujuu parhaiten, kun laittaa muut 
tekemään työn.

Kun paistaminen on ulkoistettu, on aikaa ottaa 
makrokuvia raaka-aineista.

Koska oli jo kiire syödä, ei kuvauksellisen 
kattauksen tekemiselle ollut aikaa.

Kaupassa ruoka-aineita valittaessa tarkoituksena 
oli vain valmistaa jokin wokki. Siispä ostoskoriin 
päätyi kaalia ja paprikaa. Ei siks, että wokkiruuat 
onnistuakseen tarvitsisivat juuri kaalia ja paprikaa, 
vaan koska molempia on kiva napostella niitä 
pilkkoessa. Herkkusienet ja herneet olivat päivän 
bonusvalinta, koska omalla arvoasteikollani 
ne lasketaan "spessuruokiin." Kastikkeeksi 
kookosmaitoa, koska siinä maistuu kaikki pina 
colada -drinkin parhaat puolet. 

Alunperin ruuasta ei pitänyt tulla vegeä, mutta 
koska kauppareissulla unohtui ostaa lihaa ja 
kaapista löytyi vain soijasuikaleita, oli tehtävä 
mitä piti.

Ohje: Keitä soijasuikaleet ja pilko vihannekset. 
Paista kaikki yhdessä. Laita mausteet, eli tässä 
tapauksessa kookosmaito ja suolaa, sekä kaikki 
muut, jotka pääsivät jo vanhasta mielestä 
unohtumaan.

Ohje fukseille: Älkää ikääntykö, siitä se alamäki 
alkaa.

Valmis ruoka olisi tottakai maistunut paremmalta 
luomupunaviinilasillisen kanssa, mutta maidosta 
saa sentään kalsiumia. Ruoka oli melko 3,5/5, 
mutta erityismainintana herkkusieni+kookos 
-yhdistelmä 5/5.

Päätoimittajan iltapäivä ruokabloggaajana. Koska Indiedays tai Cosmo ei sponssaa, ei 
kannata perustaa oikeaa  blogia vaan kirjoittaa tähän. 
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Scuba diving in EESTEC exchange
In the middle of september, EESTECs Local 
Committee from Izmir organized an exchange, 
which included scuba diving lessons in Foca. Foca 
is located at the west coast of Turkey. Scuba diving 
is a form of underwater diving in which a diver uses 
a self contained underwater breathing apparatus to 
breathe. It allows more freedom underwater when a 
diver carries their compressed air with them.

Our arrival in Izmir was a little bit unlucky since my 
backpack was late for our plane. We searched high 
and low and finally it became clear to us that we 
had to wait for another plane to get my backpack. 
Fortunately the event organizers were patient and 
called us several times. The first night in Izmir 
was a little bit hectic because we were tired and 
suddenly there were a dozen new faces around 
eager to introduce themselves. After the first night 
and welcome party I didn't have any clue who was 
who. With only a few hours of sleep we were ready 
to leave to sunny Foca, a town in Izmir province. 
Our accommodation for the next five days was in 
a holiday village near the diving center. After we 
ditched our luggage in our rooms we headed to the 
beach. The first day in Foca was just perfect for an 
exciting holiday. We ran into the water straight 
away and enjoyed the warm sea. Just when all of 
us were already in the water we were warned that 
we shouldn't go into the water directly from the 
beach. Instead we should use the stairs because of 
the sharp rocks and stingy sea urchins. Well at least 
nobody got hurt.

The next four days were just meant for the diving 
and we were divided into two groups. Those who 
were in the PADI (Professional Association of 
Diving Instructors) course getting an international 
diving license and those who went on so called 
discovery dives. The first group was immediately 
referred to as ”PA(R)DI people”. Both groups went 
diving, although the PA(R)DI people needed to 
do more hours for their license. During discovery 
dives we searched for underwater life and found a 
lot of different life forms in there.  We saw a lot of 
different kind of fishes, sea urchins, a squid, some 
corals, and a sunken ship, too! We dived in pairs 
so we could help each other if we were in trouble. 

First we put the fins on and tested the breathing and 
checked the equipment. After that we just dived. To 
the person who has never been deep in underwater 
it's quite an experience to see massive amounts of 
water above their heads. It was a fascinating feeling 
when the underwater scene opened before my eyes. 
The main point in scuba diving is to be calm and 
just breathe. We went on our knees to the bottom 
and started to play rock, paper, scissors. It was quite 
hard to concentrate on breathing and the game at 
the same time. Still I was sharp enough and won 
the game and I didn't forget to breathe. The lowest 
depth that I was underwater, was only eight meters. 
But it still felt awesome to see and feel all the water 
above. When the PADI divers were completing their 
course they dived into 20 meters. After returning 
to the surface, gravity took hold of us again and we 
lost the awesome feeling of flying underwater. It 
was refreshing to wash away all the salty water and 
return the diving equipment. 

During the exchange we had also different kinds of 
parties and a boat trip. We spent a whole day on a 
ship and cruised along the coastline and islands. 
There were few cool spots where we stopped to 
just jump off of the boat and swim some rounds 
and jump again. During the trip we also ate some 
delicious fish, fresh from the ocean. In the evening 
we had a pirate themed party. During the last day in 
Foca we had an international night, where all people 
were supposed to serve some food and drinks from 
their home country. After returning to the city of 
Izmir there was a city rally left to accomplish. We 
were led by a couple of organizers and our mission 
was to do several tasks so we could be introduced to 
the local culture. When it was time for departure we 
were happy to leave with a few experiences richer. 

What is EESTEC? It's an international association 
for the students of technical universities, where 
students from different cities organize one week 
long workshops or exchanges. Find out more: 
http://tampere.eestec.net, and join our mailing list.

Text: Antti Peltotalo
Photos: Sila Bojaci and Emre Ceylan
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Kuva: Carita Logrén

Kuva: Carita Logrén

Kuva: Carita Logrén

Kuva: Tuomas Lindroos

Pojat katsomassa jalkapalloa Fulhamin kotistadionilla

Ryhmäposeeraus paikallisen opiskelijan kanssa 

Hostellilla pelattiin rattoisia seurapelejä

Kuva: Petri Seppä

Matkan pääasiallinen ohjelma
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Kuva: Carita Logrén

Kuva: Carita Logrén

Kuva: Matti Lahdenperä

Kuva: Petri Seppä

Kuva: Petri Seppä

Posliiniset unikot ympäröivät Lontoon Toweria ensimmäisen 

maailmansodan muistona

Vanhoja mainoksia esillä Beefeaterin tislaamolla

Tytöt köyhtyneinä mutta onnellisina katsomassa 

The Lion King -musikaalia 

Hostellilla pelattiin rattoisia seurapelejä



...mutta miksi Lontoo ON kehitysmaa?
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Lontoo, rakastan sinua, mutta miksi olet niin viallinen? 

Lontoo on globaalisti merkittävä kaupunki, jolla on pitkä historia.  
Kuuluisimmat nähtävyydet eivät ole sormilla laskettavissa. Lontoon 
kaupunkialueella asuu yli kahdeksan miljoonaa ihmistä, jotka ovat 
kotoisin eri puolilta maailmaa. Onhan tässä kaupungissa pakko 
olla jotain erityistä, lähes maagista. Sieltähän saa pubeistakin 
kohtuuhintaisia, mutta makuhermoja hiveleviä siidereitä? Tämän 
kaupungin olettaisi toimivan.

Valitettavasti elämässä kaikki ei mene aina kuten suunnittelee. 
Hervannassa on ilmeisen kaunista arkkitehtuuria, sillä tiet ovat siinä 
kunnossa, että voit jalkojesi sijaan kävellessäsi katsella ympäristöäsi.  
Lontoossa sen sijaan allekirjoittanut kompastui repsottaviin 
katukiveyksiin useamman kerran päivässä. Syytän Lontoota, en 
itseäni. Luulisi, että kansakunta, joka on suunnitellut alla olevassa 
kuvassa näkyvän, kuninkaallista varustusta suojaavan haarniskan, 
osaisi huolehtia pääkaupunkinsa käytännöllisyydestä.

On yleistä tietoa, että Englannin hanat 
ovat epäkäytännöllisiä. Kuumaa toisesta, 
kylmää toisesta, mutta sopivaa vettä 
ei saa sitten millään. Ohessa kuva, jota 
hetken aikaa tuijottamalla Sinäkin voit 
vaipua syvään epätoivoon. 

Ohessa myös kuva vessakopista, jonka 
ovi avautuu sisäänpäin. Kuvan tilanne 
ei ole paha, sillä kopissa on ihan hyvin 
tilaa. Mutta kuvittele änkeäväsi sisään 
vessaan, jonka ovi ei aukea, kun pönttö 
osuu tielle. Niinpä niin.

Tässä muutama esimerkki. Menkää itse selvittämään loput, 
suosittelen.



"Ei jaksa ite, onneks Noora 
hoitaa XD"

V*SKI
RAATIHOMMAT

Lukijakilpailu!
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JOULUSESONKI

PIKKUJOULUT

KIELTÄMINEN
GHOST VALLEY

FUKSI!
Toivottavasti 

valitsit oikean 

kokoiset 
haalarit!

Terveisin Skillan 

raati ja toimarit

YHTEISYLIOPISTO??

BOMMARIN   
      VESSAREMPPA

Sähkösanomien toimitus haluaa kiittää uskollisia lukijoitaan järjestämällä 
hassunhauskan palkinto-kilpailun nimeltään "Missä lymyän t: Petri?"

Kuinka monta Petriä löydät lehden sivuilta? Ainoastaan leveästi hymyilevät 
Petrit lasketaan mukaan kilpailuun.  Sivun alareunassa malli Petrin kuvasta, se 
lasketaan mukaan.

Lähettäkää vastaukset sähköpostilla osoitteeseen 
skilta-tiedotus@listmail.tut.fi

Voittaja palkitaan avokätisesti! Voittaja arvotaan oikein vastanneista.
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Renkipojan ja piikalikan perinteiset kuulumiset

Noniin, nyt on aika avata omaa sanaista arkkuani 
näillä sivuilla kun kerta pyydettiin (lue: käskettiin) 
kirjoittamaan lyhyt juttu rengin hommista.

Elikkäs, muutama viikko sitten menin johonkin 
ihmeen haastatteluun fuksipisteiden perässä 
ja haastattelun jälkeen  saapuikin viesti,  
jossa kerrottiin, että minut on valittu Skillan 
renkipojaksi... Mitäs tämä nyt sitten tarkoittaa? 
Noh, vastaus saapui nopeasti: vartin mittainen 
koulutus kaljakaapin ja limsakoneen täytöstä ja 
homma oli hanskassa.

Päivät kuluivat ja rengin hommat tuntuivat 
unohtuvan. Se on vaikeaa 347 vuorokauden käskyjen 
tottelemisen jälkeen tehdä mitään omatoimisesti... 
Noh, pikaisen ryhtiliikkeen jälkeen homma lähti 
sujumaan mukavasti. Ja muutenkin, jos renki 
mokaa on se isännän syytä (terveisiä Atelle).  

Kuten haastattelussa luvattiin, olen tutustunu 
valtavaan määrään uusia hienoja ihmisiä ja 
päässyt kantamaan oman korteni Skillan hienoon 
muurhaiskekoon. Oli myös avartavaa nähdä miltä 
Skillan järkkäämät tapahtumat kuten kiltojen 
avajaissauna näyttää tiskin toiselta puolen. Ei 
muuten ole kovin nätti näky ehheh... Mutta hauskaa 
oli selvinkin päin ja hyvässä porukassa aika kului 
kuin siivillä. Renkinä oleminen on siis ollut pelkkää 
plussaa opiskelujen ohella ja suosittelen kaikille 
Skillan toimariksi ryhtymistä.

Vielä heinäkuun ensimmäinen päivä tarkoitus oli 
olla töissä pitkälle syksyyn ja aloittaa opiskelu vasta 
intin jälkeen. Kaikki suunnitelmat menivät aivan 
ketuiksi, kun heinäkuun toisena päivänä selvisi, että 
pääsisin opiskelemaan TTY:lle ja töitä ei olekaan. 
TOAS:ille hakemus parametreilla ”ihan vitun sama 
kunhan saan asunnon” ja sitten ostamaan lautasia, 
paistolastoja ja kattiloita. 

Reipasta kuukautta myöhemmin saavuin 
orientaatioviikon ensimmäiselle luennolle 
ajatuksella, ettei tätä ensimmäistä puolta vuotta 
tarvitse ottaa opiskelujen kannalta niin tosissaan, 
kun intin aikana se kaikki kuitenkin unohtuisi. 
Päätin siis hakea piikalikaksi, koska luvassa 
mukavan kuuloisia hommia kuten kokkaamista. 

Halusin myös mukaan killan toimintaan, 
koska kaikki tällainen näyttää hyvältä CV:ssä 
(kuulemma) ja en ollut aiemmin ollut mukana. 
Syy siihen oli, että kaksoistutkintoaikanakin 
selvisi vasta lakkiaisharjoituksissa, että Helsingin 
aikuislukiollakin on oppilaskunta. Kun neljästä 
henkilöstä valittiin kaksi, satuin osumaa 
onnekkaampaan puoliskoon. Samalla viikolla oli 
luvassa ensimmäistä kertaa nakkeilua KAS:in 
merkeissä. Nakkeilu oli mukavaa ja jäi olo, että sitä 
tekisi mielellään uudestaan. Tähän asti piikalikkana 
oleminen on ollut mukavaa, vaikka en ole päässyt 
vielä paljon tekemään.

TEO,HENRI,
RENKIPOIKA PIIKALIKKA
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Raatihommat on 
         hyviä hommia.Haluatko päättää asioista? Haaveiletko kansanedustajan 

mittaamattomasta palkasta? Oletko tekemisen mies? 

EI HÄTÄÄ!

Nyt sinulla on mahdollisuus päästä mukaan 
Sähkökillan raatiin! Saavu vain kiltahuoneelle (Skillan) 
kuulemaan pesteistä ja osoittamaan mielenkiintosi, 
jotta puheenjohtajaehdokkaat löytävät juuri Sinut 
mukaan.

Oli tyhjää tilaa, joten tässä kuva Skillan 
"pahasta pojasta" Tapio Arosesta.




