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Jokaisen itseään kunnioittavan ihmisen tulisi aloittaa
tupakointi. Piippu, tupakka ja niiden eri muodot ovat läpi 
koko ajan lyhyen historian koonneet yhteen ihmisiä 
keskustelemaan ja tutustumaan. Rauhanpiippu on varmasti kaikille tuttu käsite.

Röökaamisen voi jokainen nähdä sijoituksena omaan tulevaisuuteensa. Kesällä 
olin seminaarissa Helsingissä ja sisäpihalla sauhutellessani avasin keskustelun 
itselleni tuntemattoman vanhemman englantia puhuvan miehen kanssa. Jutuste-
lu alkoi tiedustelemalla hemmon kuulumisia small talk -tyylillä. Äkkiä huomasin 
puhuvamme omasta osaamisestamme, rooleistamme työelämässä ja perhesuh-
teistamme. Noin viidessä minuutissa tiesin tästä henkilöstä yllättävän paljon jopa 
yksityiselämän tasolla - enemmän kuin monesta työkaveristani. Tupakkapaikalla 
todella kuulee parhaat juorut, ajattelin.

Seminaarin ohjelma eteni lopulta keynote speech -vaiheeseen. Yllätyksekseni la-
valle kipusi sama mies, jonka kanssa olin tutustunut aiemmin ulkona.

Kaveri oli selkeästi tärkeä mies, alan vaikutusvaltaisimpia mielipidejohtajia ja 
-vaikuttajia. Koko seminaariyleisö paloi halusta päästä juttelemaan hänen kans-
saan kahden kesken. Toki se onnistuisikin ajan varaamalla - ja helvetin kalliin 
konsultointipalkkion maksamalla.

Parikymmentä minuuttia puheenvuoron jälkeen palloilin yksinäni seminaari-
alueella. Yhtäkkiä olkapäähäni koputettiin. ”You wanna go outside?” Sama mies 
pyytää minua uudelleen kanssaan ulos, ja mikä tärkeintä, muu yleisö huomaa sen.

Tuolla hetkellä myös oma markkina-arvoni lähti nousuun. Nyt ihmiset tahtoivat 
päästä myös minun juttusilleni. Kiitos tupakka.
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PUHEEN-
JOHTAJA
Moro!  

Olemme jo melko pitkällä vuodessa 2015 ja meillä menee edelleen ihan hyvin. 
Sähkökillan suurimmat tapahtumat tältä vuodelta on jo nähty, eikä suinkaan 
huonolla menestyksellä: Keskiasteen Välitutkinto keräsi tänä vuonna lähes 500 
osallistujaa, toki Nyyrikinkierrosstatuksen myötävaikutuksella. Kiltojen Avajais-
sauna jatkoi samanlaisella hyvällä meiningillä kuin aikaisemminkin. Keväällä 
nähtiin myös uusi saunatapahtuma ”Kevään Kaatajaiset”, joka järjestettiin yh-
dessä Interaktion ja SOS ry:n kanssa. Tuo railakkaanoloinen ilta saa vielä nyt 
syksyllä jatkoa, kun samalla triolla pidetään yhdessä sitsit.

Varsovan ulkomaanexcursiostakin selvisivät kaikki hengissä, vaikka osallistujia 
oli enemmän kuin aikaisemmin, lähes 30 henkilöä. Nyt kun ulkomaanexcursio 
on järjestetty jo kolmatta vuotta putkeen lähes kymmenen vuoden tauon jälkeen, 
voitaneen sanoa, että ulkoexcuperinne on onnistuneesti herätetty uudestaan 
henkiin.

Jäsenpalaute – antakaa sitä. Raatitoimaristo käsittelee kaikki jäsenistöltä tulleet 
palautteet kokouksissa. Haluamme feedbackia siitä, miten jäsenistöllä menee 
ja mitä haluaisitte lisää. Mikä vituttaa? Mitä kiltahuoneelta puuttuu? Mitä me 
teimme hyvin? Näyttääkö puheenjohtajan naama rumalta? Kertokaa se meille, 
niin teemme asiat toisin.

Muiden edellä mainittujen tapahtumien lisäksi edessä on tietenkin vielä Sähkö-
killan vaalikokous eli syysyleiskokous ja pikkujoulusauna. Puheenjohtajan valin-
taprosessia järkeistetään tänä vuonna: jäsenistö saa puheenjohtajaehdokkaista 
ja raadin valmistelemista talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta tietoa jo hy-
vissä ajoin ennen yleiskokousta, jotta pohtimiseen jää aikaa ja päätöksenteolle 
on paremmat edellytykset.

Nähdään radalla.

Markkeli
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Lehdet tippuu, vettä sataa ja aurinkoa ei ole näkynyt viikkoihin. Vituttaa, väsyttää 
ja tuntuu tyhjältä. Kyllä, sellaista on syksy. - Vaan ei teekkareille.

Meille teekkareille ja etenkin teille fukseille vuoden ehdottomasti paras aika on 
vielä edessä! Luvassa on enemmän tai vähemmän sivistyneitä sitsejä, kuumia bi-
leitä ja sekavia saunoja. Ainoa mitä teidän pitää tehdä on saapua paikalle, nauttia 
menosta ja pyytää leimoja fuksipasseihinne!

Tässä eri tapahtumien sekamelskeessä voi joskus tuntua siltä, että eihän tässä 
ehdi opiskelemaan ollenkaa. Siihen on kuitenkin helppo ratkaisu: Akateeminen 
vapaus! Voitte valita viikoittain missä harkoissa käytte ja luennoilla käydyt asiat 
voitte kerrata myöhemmin prujusta. Eläkää fuksivuotenne täysillä! Ehditte res-
sata kouluhommien takia vielä ihan tarpeeksi tulevina vuosina. Muistakaa myös 
se, että tapahtumista unohtumattomia ja huikeita teette te, ihmiset, eikä tapah-
tumien järjestäjät.

Pitäkää siis hauskaa, kerätkää fuksipisteitä ja rakastelkaa lähimmäisiänne!

Peace and Love, 
fuksi-ihmeiset Henri ja Atte
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Puhelinvertailu
Räntäsateisena keskiviikkona neljä anonyymiä Skiltatoimijaa kokoontui pyöreän pöydän 
ääreen mielessään ainoastaan yksi asia. Raaka viina. Sittemmin hieman väsyneen puhe-
linläpän innoittamana päädyttiin toteuttamaan Sähkösanomien historiassa lähes ainutk-
ertainen puhelinvertailu. Kutsummekin tästä lähin viinapulloja puhelimiksi. 

Tarkan harkinnan sekä filtteröinnin jälkeen mukaan valikoituivat kaikki käden ulottuville 
sattuneet väkevät alkoholijuomat unohtamatta jokaiseen uskottavaan tuotevertailuun 
kuuluva kiintiökotiviini. Puhelimista arvosteltiin 2cl annoksia hyväksikäyttäen seuraavat 
ominaisuudet: a) akunkesto b) puhumisen helppous c) hinta-laatusuhde d) muotoilu

1. Standard Vodka (os. Rainbow), 4,99€
2. Jaloviina *, 9,00€
3. Konjakki VSOP ”CC”, many€
4. Pedoviini (kotiviini), 0,00€
5. Russian Standard Vodka, 15,00€
6. Viru Valge kasari, 12,50€
7. Koskenkorva viina, 8,00€
8. Vergi White Caribbean Rum, 7,50€
9. Koskenkorva Minttu, 9,00€
10. Ballantines Finest Blended Scotch Whisky, 10,00€
(Yllä olevat hinnat ilmoitettu eestimaalasina puolilitrahintoina vertailun selkeyttämisek-
si.)

1. Standard Vodka (os. Rainbow)
”Haisee voittopullolta.”
”GoFore –mainos 0/5”
”Ihan miellyttävä”
”Ei sittenkään ihan 0/5”
”Jälkipolttelu”
a) 3
b) 1,5; denaturoitu?
c) 3,5
d) 4; paska KorK, muuten olisi 5.
d) 5/5 
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2. Jaloviina *
”Konjakkimainen tuoksu. Yllättävää!”
”krjxcht!” –jerzu
”Ainoa, mikä saisi minut oksentamaan.”
”Tuttu ja turvallinen kuin äidin kohtu.”
a) 2; Liian suosittu ja siten yliarvostettu.
b) 3,5
c) 3,5; Suomessa kallista, Viron hinnoilla käypää tavaraa.

3. Konjakki VSOP ”CC”
”Konjakkimainen tuoksu yllätti jälleen.”
”Ryypättävää, konjakille valitettavaa”
”Pehmeä”
a) 4; Ei uskalla ottaa mukaan
b) 2; Sijaitsee kiinteästi kotona
c) 2,5
d) 4; Hankala, mutta tyylikäs. Helppo näppäinlukko [=KorKkiKorKki]

4. Pedoviini
”Hyi vittu”
”Tulee mieleen hiivainen pilu”
”Meen kuselle”
”Ei tää oo niin pahaa”
a) 2,5; Huono kesto, mutta helppo ladata.
b) 3+
c) 6; Tee itse ja säästä
d) 4,5; KorK paskana

5. Russian Standard Vodka
”Nyt on korkeat odotukset”
”Tuoksu: EI”
”En vieläkään pidä vodkasta”
”Maistuispa vodka aina tältä”
a) 7; Puoltoista litraa!
b) 5
c) 3; Täys vitonen, jos tarjouksessa.
d) 1; Valtava. Saatana. Oispa muovipullo.
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6. Viru Valge kasari
”Ei ees haise pahalle”
”EI! EI!”
”Hyi saatana! Polttelee varmasti vitusti”
”Varaan muovipussin” ”Varaan vessan” ”Pakko ottaa vettä” ”Olipas se pahaa”
a) Kyllä
b) Ei
c) 2; Koska pääsee känniin.
d) 4; Paska KorK taas.

7. Koskenkorva Viina
”Taas viinaa? pls.”
”Miedompi tuoksu kuin Standardissa, mutten usko aisteihini”
”Klassikko”
a) 3
b) 3,5
c) Riippuu hinnasta
d) 5; Hyvä KorK

8. Vergi White Caribbean Rum
”Hyi jumalauta!”
”Kekki, miks sä toit tän tänne?!”
”Kunpa en ois tuonu..”
”Maku parempi kuin haju.”
a) 10; Ei tota kukaan halua juoda
b) 0-
c) 1; Siinä on kuitenkin alkoholia
d) Paska.

9. Koskenkorva Minttu
”Paras maku”
”Helpoin juotava tähän mennessä.”
”Onko tänään keskiviikko?”
”Päivän pelastus”
a) 1 talvella, 2 kesällä
b) 6
c) 4
d) 5
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10. Ballantines Finest Blended Scotch Whisky
”Korkkia ei voi polkea! [metallin ja muovin yhdistelmä]”
”Mieto tuoksu, perustylsä.”
”Helppojuontinen, mutta luonnetta”
a) 2,5; HELPPO!
b) 4-
c) 4+
d) 3

Jälkisanat

Raadin lempipuhelimet olivat Minttukossu sekä Ballantines. Yhteisiksi inhokeiksi valiko-
ituivat kasariviina sekä Vergirommi (hyi!).

-KOI-sektori sekä poika

ps. Tämä arvostelu lojui pöytälaatikossa puolisen vuotta. Kännisiä ilmauksia sekä yleistä 
sisältöä tulkitessa totesimme, että olisi voinut lojua pidempäänkin. Kiitos ja anteeksi.



Alumnitoiminta – siis mitä?
 
Sähkökilta täyttää helmikuussa 48 vuotta ja 50-vuotisjuhliinkaan ei ole enää kovin pitkä 
aika. Näin juhlavuoden lähestyessä on kovin oiva aika aloittaa myös prosessi, jossa Skil-
lan alumnitoiminta nostetaan sille kuuluvalle tasolle.
 
Alumnitoiminta itsessään voidaan mieltää monenlaisena asiana. Sitä löytyy ympäri maa-
ilmaa eri muodoissa, toisissa maailman maissa vahvempana ja erilaisena kuin toisissa. 
Pääasiassa se kuitenkin tarkoittaa wikipediankin mukaan samaa asiaa: Alumnitoimin-
nalla tarkoitetaan alumneille, yleensä jonkin tietyn oppilaitoksen vanhoille opiskelijoille, 
järjestettävää toimintaa. Alumnitoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteyden 
säilyttäminen oppilaitoksen ja sen entisten oppilaiden välillä tai yhteyksien luominen 
alumnien välille.
 
TTY:llä alumnitoimintaa harjoitetaan niin yliopiston puolesta kuin myös ylioppilas-
kunnan ja sen alayhdistyksien kautta. Eri toimijat harjoittavat alumnitoimintaansa eri 
tavoin ja pyrkivät huolehtimaan yhteydestä alumneihinsa parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Tähänpä aatokseen sitten heräsin tuossa noin vuosi sitten, että kyllä Skillan alumnitoi-
mintaa voisi myös kehittää sen hetkisestä tasostaan.
 
Suurin osa jutun lukijoista on opiskelijoita, niin kohdennetaanpa tekstiä tässä välissä 
vähän teille. Olette tällä hetkellä opiskelemassa, ja teillä on toivottavasti todella hauskaa. 
Osalle se hauska tulee mielenkiintoisista opinnoista, osalle opiskelijaelämästä ja osalle 
näiden sopivasta yhdistelmästä, sopivassa suhteessa. On kuitenkin varmaan ihan tervettä 
myöntää, että jossain vaiheessa elämä suuntautuu enemmän kampukselta kohti joitain 
muita ympäristöjä työelämän merkeissä, ellette saavuta lottovoittoa ja jää esim. laitokselle 
töihin.
 
Tässä vaiheessa esiin astuu ajatelma siitä, mitäkö sitten opiskelujen jälkeen? Miten saa 
pidettyä sidettä yllä niihin mahtaviin muistoihin, mitä opiskeluelämän aikana on ker-
ryttänyt? Tämä on se juttu, mihin alumnitoimintamme haluaa vastata! Kuten jo edellä 
lueteltua, eri ihmiselle hyvät muistot yliopistoajoista tarkoittavat eri asioita. Myös siksi 
alumnitoiminta pyritään järjestämään monipuolisena, jotta se vastaa kysyntää.

Perinteistäkin perinteisempään tapaan, keväällä tehdyt hurjaluonteiset suunnitelmat 
kulkivat oheisen kuvan mukaisen ohjauksen läpi. Olemme nyt kuitenkin tuossa outputin 
kohdalla menossa, josta alkaa sitten varsinainen raaka, kova duuni. Toiminnan vas-
tuuhenkilönä allekirjoittanut pyrkii hoitamaan koordinoinnin ja käytännön järjestelyt, 
mutta kaikkien kiinnostuneiden panos on tervetullut. Jos joillakuilla on ideoita, millaista 
olisi kiva alumnihommien yhteydessä olla tarjolla, niin ei muuta kuin yhteys alumnivas-
taavaan! Tällä saamme parhaan mahdollisen lopputuloksen, jotta me kaikki saamme 
nauttia alumnitoiminnan helmistä kohderyhmän saavuttaessamme.
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Parhaimmillaan alumnitoiminta tarjoaa monenlaista. Fasiliteetteja alumnien kes-
kinäiselle tapaamiselle. Tilaisuuksia vaihtaa kuulumisia vanhojen ja uusien tuttavuuksien 
kesken. Kärryillä pysymistä vanhempien ja nuorempien ammattilaisten näkemyksistä. 
Verkostoitumista joka suuntaan. Yhteistyötä. Hauskaa tekemistä. Opiskelijoille mah-
dollisuuksia löytää jopa mentoreita. Alumneille mahdollisuuksia osallistua killan toi-
mintaan haluamallaan tavalla. Kaikenlaista!
 
Mitäkö jo tänä vuonna on tapahtunut? Skillan alumneja tapasi keväällä after workeilla, 
jolloin paikalle osallistui muutamia sähköläisiä, aloitusvuosina kaikenlaista 1970-luvulta 
aina 2010-luvulle asti keskustelmaan vähän tulevasta ja muistelemaan menneitä aikoja. 
Perinteisten wappupäivän munkkien jälkeen seuraava steppi on tuleva saunailta, joka 
alumneille järjestetään toivottavasti vielä tämän vuoden puolella. Jos ei, niin sitten ensi 
vuoden alkupuolella.
 
Nykypäivän muotisana prosessi on nyt siis lähtenyt käyntiin, ja kesäteräilyn jälkeen 
homma etenee taustatöiden muodossa vauhdilla. Tässä vaiheessa ei ole muuta sanottavaa 
enää kuin kolme vinkkiä:
-  opiskelija: kun tarjotaan mahdollisuuksia päästä osallistumaan alumnitapahtumiin, 
käytä tilaisuutesi hyväksi!
-  opiskelija: kun valmistuminen koittaa, liity mukaan alumnien fb-ryhmään ja spostil-
istalle, niin pysyt kärryillä asioista!
-   alumni: osallistu niihin tapahtumiin, mitkä kiinnostavat. Opiskeluvuotesi ovat kuiten-
kin olleet niin unohtumattomia, että niitä on aina välillä hyvä muistella!
 
Pitäkää korvat auki ja osallistukaa, kun siihen mahdollisuus kuitenkin tarjotaan ti-
laisuuden koittaessa. Facebookista meidät löytää ryhmänä ’Skillan alumnit’, jos et ole 
vielä liittynyt.
 
Alumnivastaava,
Juha ”Juffe” Toivonen
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TEKin terveiset

Hei! Lukuvuoden ensimmäiset TEK-turinat tulevat tässä.

Tapasin Skillan fuksikattauksen heti ensimmäisenä koulupäivänä. Suurin osa 
teistä liittyi heti liittoon, hienoa! Suosittelen sitä lopuillekin, käykää vaikkapa 
osoitteessa www.tek.fi/liity . Opiskelijana kaikki TEKin palvelut ovat ilmaisia.
Jo liittyneiden kannattaa käydä tarkistamassa ja päivittämässä jäsentietonsa 
TEKin sivuilla. Näin esimerkiksi Posti osaa kiikuttaa jäsenetuina ansaitut lehdet 
oikeaan osoitteeseen.

Vielä ei ole myöhäistä pyytää menneen kesätyön pomolta työtodistusta. Ensi kes-
än työnhaussa voi turvallisin mielin merkitä entiset työtehtävänsä CV:hen, kun 
varmistus niihin löytyy työtodistuksista. Varmista myös, että olet saanut kor-
vauksen pitämättömistä lomista kesätöittesi ajalta.

Säilytä saamasi palkkakuitit, sillä niiden avulla voit todistaa olleesi töissä osan 
IAET-kassan vaatimasta työssäoloehdosta. Kassaan liittyminen poistaa stressiä 
valmistumisen tullessa ajankohtaiseksi.

TEKsti oli tällä kertaa täytetty vakavalla asialla, mutta älkää unohtako pitää 
hauskaa. TEK huolehtii puolestanne niistä elämän vaikeista asioista, jotta voitte 
opiskellessanne hieman irrotella.

-TEK-Mika
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Tampere vs. Oulu

Oululaiset eivät uusimmassa Sinssissään tehneet shakkisiirtoa. Toivotaan, et-
tei peli pääty tähän, vaan pohjoisen oudot veikot muistavat seuraavassa julkai-
sussaan osallistua peliin.

Tässä tämän hetkinen tilanne pelissä.
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Reaktorin linjaston toimivuus
Jarkko Niemisen tennisura
Neekerin pimiä sielu

Uusi edari
Sote-ratkaisu
Pikkujoulukausi


