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Pääkirjoitus
"Minä harrastan judoa. Opin siellä heittoja ja pyyhkäisyjä ja
mattorantoria ja pystyrantoria." Näillä sanoilla alkoi
ensimmäinen juttu joka on koskaan päätynyt printattuun
muotoon. Tämä oli tosin vuonna 2000, terveisin Reima 8v.

Muistoja mahtuu paljon näihin ~16 vuoteen. Olen ehtinyt
lopettaa judon kertaalleen ja päätynyt takaisin lajin pariin
täällä TTY:llä. Julkaissut Sähkösanomissa 1/2015 toisen
juttuni ikinä. Hieman meikäläinen on myös kasvanut. Lähinnä
kokoa, koska en ajatellut kasvaa vielä aikuiseksi. Sen ehtii
sitten aikanaan. Joiltakin nimeämättömiltä tahoilta olen myös
kuullut, että poikien kasvaessa vain lelujen koko ja hinta
kasvaa, henkinen ikä pysyy siellä samalla tasolla. Ehkä näin, mutta entäs sitten.

Välillä on ihan tervettä päästä se pieni 8v poika tai tyttö tai henkilö (näin korrektisti
sanottuna) valloileen. Kun opinnot painaa niskassa, IMA 2 ei tunnu sujuvan, niin
pieni lapsellinen tauko auttaa. Aivoja kannattaa lepuuttaa, onhan tässä vielä noin
puoli lukukautta jäljellä.
Reimann

Julkaisija
Sähkökilta
Korkeakoulunkatu 3
33720 Tampere
http://www.skilta.fi

Päätoimittaja
Reima Hyvönen
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Päivän hyvä TEKo

Terve ja heipä hei! Vuosi on vaihtunut ja niin myös hallituskin. Toivottavasti
tekin haitte (tai haette) töitä, sillä töistä saa rahaa ja rahalla saa esimerkiksi
taksin Turusta Tampereelle (170e/kpl).

Alkuvuosi on aina samalainen rumba kesätyöhakuineen. Ihmiset kirjottavat
hakemuksia, päivittävät CV:itään ja soittelevat firmoihin.

Monille CV:n hiominen on ylitsepääsemättömän vaikea prosessi, mutta ei
hätää! Teekkarin TyökirjassaTM on hyvät ohjeet! Kirja löytyy internetistä
osoitteesta teekkarintyokirja.fi ja kirjoja tulee löytymään kiltahuoneelta
myöhemmin tässä kuussa, ja toivottavasti TEKin haette omanne.

Sitten lopulta kun työpaikka on napattu ja sopimusta kirjoitellaan kannattaa
muistaa TEKin palkkasuositukset. Vaikka kaikki kesätyörahat olisi jo "sijoitettu"
esimerkiksi työnhaun onnistumista juhlistamalla, ei kannata tyytyä ihan mihin
tahansa summaan.
Alla taulukko TEKin palkkasuosituksista:
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Työsuhteen alettua kannattaa vakavissaan harkita myös IAETkassaan
liittymistä. Kassaan liittyminen maksaa rahaa (Kassan jäsenmaksu on 105
EUR (myös opiskelijajäsenille)), 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.

Ongelmatilanteissa (kuten tilanteessa että työnantaja jättää palkkanne
maksamatta tai lahjoittaa sen maksavaurioisten vesinokkaeläinten
vieroitushoitoon) kannattaa ottaa yhteyttä TEKin ammattitaitoisiin ja jäsenille
täysin ilmaisiin lakimiehiin, jotka puolustavat etujanne vaatimatta teiltä siitä
vähäisiä rahojanne. Kuinka siistiä? Ihan 6/5 mielestäni.

Kaikki tämä informaatio löytyy myös www.tek.fi, käykää tutustumassa! Jos
jotain kysyttävää ilmenee tai muuten vain haluatte rupatella niin ottakaa
minuun yhteyttä, oon ihan kiva.

Onnea työnahkuun, älkää ihan mitä tahansa TEKeleitä lähettäkö
hakemuksina!

Over and out,

TEKken
"jussi.kekki@student.tut.fi
TEKken@IRCnet
TEKkekken@telegram"

PS. Toivottavasti ei ollut ihan
hirveesti typoja
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Haalarit jo saatu on, ilo ja riemu raikaa
Fuksiwappu lähestyy, paljon kulunut on aikaa
Siitä kun aulaan Festian arkoina taapersitte

Nyt teekkarius jo teissä itää, laulujakin veisaatte

Talven kovat kurimukset taakse voi jo jättää
Selviätte kaikesta eikä mikään täällä mättää
Humaltukaa sitseillä, kuin äidin pienet sienet

Kaatakaa siis kurkkuunne jo nämä jalot liemet

Älkää silti laiminlyökö opintoja näitä
Kelan tuki tilillä nääs piristää pakkassäitä

Oskilaattoria käyttäkää, mitatkaa ja näyttäkää
Olettehan fiksuja, siis opetustavoitteet täyttäkää

Kun suhteita solmii, on tärkeintä ystävyys
Kylmällä kelillä voipi lämmittää myös läheisyys

Haalareita käyttäkää, ihmisiin tutustukaa
Kun kiltarajat ylittyy on kaikilla hauskempaa

Fuksit kohta koskeen menee, jännitys on suuri
Hämmennyskin valtaa heidät, pyöree ompi huuli

Sitä ennen Wappuu vietä, lupaan: hauskaa sul on
Huuliin silloin asettaa voit tölkin taikka pullon

Wapun jälkeen vastaavilla, mieli tyhjä on
Ei haikeudessaan silti sydän ole lohduton

Kas vastaavalla rinnastaan kuuluu kova hakkaus
Meidät kaksi yhdistää aina poikarakkaus
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1. Atte Lamminsalo, Puheenjohtaja, 3.vsk
2. #CrookedTillary, #HighEnergy, #MSGA
3. Odotan Skillan 50vtapahtumia! Minttii!
4. Paras muistoni Skillasta on ehdottomasti koko vuoteni
sähköpaimenena! #parassysteemi
5. Listen to my mixtape: https://soundcloud.com/mikkoim/attelehello

Viisi asiaa raatitoimaristosta
Uusi vuosi, uudet kujeet, jotenkin uudet naamat. Sähkökillan raatitoimaristo on
laitettu uusiksi ja Sähkösanomien tutkiva journalismi kysyi tältä porukalta
seuraavat 5 kysymystä:

1. Nimi, pesti ja vuosikurssi?
2. Miksi olet pestissä?
3. Mitä odotat vuodelta 2017?
4. Paras muisto Skillasta?
5. Jotain muuta mitä

1. Mikko Kauhanen, kopomestari, VPJ, 3.vsk
2. Mielenkiintoiset tehtävät kiinnostivat
3. Suomi 100v, Skillan 50v lukuvuosi
4. 48. vujujen jajatkoja edeltävä operaatio Lumikin kanssa
5.

1. Matius Hurskainen, emäntä, 3.vsk
2. Keittiöhommat ja tapahtumien järkkäys kivaa
3. Hyvää yhteishenkeä ja innokkuutta
jäsenistöltä
4. Tutorit Festiassa ekana päivänä
5. <3 Tehdään yhdessä hieno vuosi!
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1. Noora Niemimaa, yritysvastaava, 3.vsk
2. Viime vuonna hyväksi havaittu
3. 50 v.juhlavuoden startti ensi syksynä
4. Parhaat kaverit :)
5. Lipettivarkaus on rikos

1. Aliisa "Ali" Palm, sihteeri, 1.vsk
2. All we have to decide is what to do with the
time that is given us.
3. Ootan jouluu
4. Jere Liljan erinomainen tsufee syksyllä
5. Miulla oli sankarihevibändi Calanicels

1. Adam Zeidan, tiedotusvastaava ja
sähköpaimen 2.vsk
2. Fuksivastaavus kutsumushomma, someeläin hoitaa
tiedotuksen.
3. Hyvää yhteishenkeä, tapahtumia ja Wappua
4. Fuksikulkue, kaste, Skillan tempaus
5. Muuuuu t. Lehmä

1. Lauri Suomela, tapahtumavastaava, 3.vsk
2. Asioiden epäjärjestys häiritsee
3. Tapahtumien järjestäminen
4. En osaa luokitella muistoja laadun
perusteella
5. En ymmärrä kysymystä

1. Joel Hakulinen, fuksikapteeni, 2.vsk
2. Tykkään olla killan toiminnassa mukana ja fuksivuoden
eläminen uudelleen on hauskaa
3. Työläs, mutta hauska vuosi. Fuksien Wappu ja Skillan
juhlavuoden alku
4. Skiltaetkot
5. Rattoisaa kevättä ja toivottavasti sähkönsinisiä
haalareita näkyy



1. Jani Björklund, KVtoimari, 1.vsk
2. En mokannut haastattelussa
3. "Kansainvälisin kilta"titteli Skillalle
4. 
5. Ei maailmalle tarvitse lähteä seikkailemaan, kun saman saa
kokea ihan TOAS:silla asuessa. Vessassa tuntuu etelän
rantakohteelta kun taas sieltä poistuessa pääsee jo suoraan
pohjoisnavan kylmyyteen. Keittiöstäkin löytyy ehkä korkeat
(tiski)vuoret!
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1. Teemu Kontro, 50vjuhlavuositoimikunnan pj, 4.vsk
2. Hallituksen 2016 heikko hetki
3. Juhlavuoden tapahtumat syksyllä käyntiin ja 50vuotisjuhlat
pakettiin etukäteen
4. Liian monta hyvää juttua
5. Hyvät viiskymppisbileet 17.2.2018

1. Lari Leino, isäntä, 2.vsk
2. PJ rekrys
3. Kesää
4. Kylmä fanta suoraan
limukoneesta eräiden
vitsikisan päätösbileiden
jälkeisenä aamuna
5. Muuta ei kyllä tähän hätään
tule mieleen. Illan saunaa
odotellessa, ja nähdään
wappuna!

1. Mikael Hämäläinen, piika,
2.vsk
2. Pesti tuntui sopivalta
3. Vastauksia, noppia, kesän
sateita
4. Vektorianalyysin
laskuharjoitukset, joita
väännettiin porukalla
kiltahuoneella iltaan asti.
5. Olen jännä



1. Atte Piispanen, alumni, vujuvastaava 4.vsk
2. Ei sitä vielä voi antaa nuorempien hoitaa kaikkea
3. Sopivaa uudistumista vanhoja perinteitä unohtamatta, mitä
muuta näin vanhana enää voisi toivoakaan? Vuoden aikana
tulee järjestettyä ehkä jopa vuosikymmenen parhaat vuosijuhlat
sekä kehitettyä alumnitoimintaa entisestään.
4. Yhdessä järjestetyt tapahtumat ja muu toiminta vuosien
varrelta. Kuitenkaan unohtamatta erästä legendaarista

remonttikerhoa tai sitä yötä Itämeren lempeillä aalloilla.
5. Odotan saavani vuoden paras tutor 20162017 palkinnon.

11

1. Joona Paananen, yritystoimari, 2.vsk
2. Minut valittiin
3. Vappu, ruisrock, hengissä selviäminen
4. lappeen Rannan rankkaxq
5. Tykkään sipseistä. Vuohenjuusto on pahaa

1. Samu Lampinen, yritystoimari, 1.vsk
2. Kilta ja yritystoiminta kiinnostaa
3. Vappua ja töitä
4. FuksiXQ ehdottomasti
5. Jyväskylä

1. Joni Lepistö, valokuvaaja, 1.vsk
2. Jonkun pitää varmistaa, että muistikuvat säilyvät vielä
seuraavanakin aamuna
3. Odotan ennen kaikkea ensimmäista teekkarivappua
4. FuksiXQ
5. Älkää pelätkö kameramiestä



1. Juhani Mäkinen, vujujäbä ja tapahtumatoimari 1.vsk
2. Kaikennäköinen pikku häröily kiinnostaa. Olen myös
touhunnyt tapahtumien parissa viitisen vuotta työkseni
3. Synttärivuoden alkua ja siihen liittyviä tapahtumia.
Syksyn KAS. Sopiva tekemisen meininki!
5. Tuplana, ilman jäitä
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1. Roope Raisio, renki, 1.vsk
2. Adam painosti
3. Vapusta selviytymistä, jäyniä ja teekkarikastetta
4. Skillan ja Titen fuksikyykän voitto
5. Ottakaa kesäksi töihin! t:tyhäm fuksi :D

1. Jussi Heikkinen, liikuntavastaava, 2.vsk
2. Harrastan urheilua, halusin tulla mukaan kiltatoimintaan
3. Tapahtumia, tetapk:n luennot, InttiJari
4. Skillan kyykkäkarsinnan voitto fuksivuonna
5. Sangria on kuulemma ihan hyvää

1. Antti Peltotalo, 50vhistoriikkitoimikunnan PJ, N.vsk
2. Juhlavuodesta tullaan tekemään eeppinen. Mun ja
Teemun lisäksi toimikunta on täynnä osaavia ja
kokeneita kiltatoimijoita
3. Juhlavuoden suunnittelu etenee aikataulun mukaan
4. Luultavasti joku rento illanvietto kiltahuoneella
5. Kanada



1. Jussi "kekken" Kekki, Skillan TEKvastaava, 4½ vsk.
2. Että voin vaihtaa nickin TEKkeniksi :DD Ei ny sentään,
kiltatoiminta on parasta ja TEKhommat kiinnostivat ns.
vit... siis paljon. Sitten raati valitsi minut hakijoista täpärästi
tuomaan TEKin ilosanomaa kaikille teille.
3. Opintopisteitä, timanttista kiltatoimintaa. Ja että pääsen
jakamaan teille kaikille makkaraa ;)
4. Ensimmäinen tutorvuoteni, aivan mahtavaa hommaa!
Suosittelen kaikille.
5. Kaikke muuta, sitä. Mut voi bongata myös TiTeltä. Kui
pitkii näiden piti olla? :D Jos kysytte multa kalevalamittaan
tehdyllä runolla kaljaa niin todnäk tarjoan.
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1. Jukka "Zukkimus" Johansson, tiedoitustoimari, 1vsk
2. Tykkään tehdä asiat ajoissa :D
3. Wabbu ja kaikennäköiset tapahtumat
4. Voi niitä on niin monia :)
5. All you had to do was follow the damn train CJ.



Suuri olut
vertailu

Teksti: Adam Zeidan, Joel Hakulinen

Kyseinen makutesti on toteutettu, jotta köyhän opiskel i jan ol isi helpompi verrata

oluiden eri aspekteja, ja täten ostaa itsel leen sopivinta kal iaa. Testi in pääsivät

mukaan halvimmat peruslagerit mitä kaupoista löytyy, pois lukien Olut Olut, koska

se ol i Hervannan Lidl istä loppu.

Juomat juoti in yhdeltä istumalta, ja kommentit on kirjoitettu juonnin aikana. Kaikki

juomat juoti in laseista huoneenlämpöisinä. Raati in kuului Ski l lan fuksivastaavisto, el i

Joel Hakul inen ja Adam Zeidan.

Arviointiin vaikuttavat tekijät
1. Olut, sekä hinta, jonka siitä
maksoimme
2. Ulkonäkö / väri
3. Maku
4. Kokonaisarvio

1. PES Red Ale, 0 €
Ulkonäkö: Ei näytä lagerilta.
Maku:
A: Ei maistu lagerilta. Hiiva maistuu vähän. Tykkään.
J: Vähän kirpsakka. Hyvää dokattavaksi, harmi kun
ei saa kaupasta.
Arvosana: Raati päätyi tulokseen 0/5, koska juoma
ei ollut lageria.

2. A. Le Coq, 1,00€
Ulkonäkö: Kauniin kultainen
Maku:
J: Voi juoda kuin vettä. Tää on ihan keskivertooluen määritelmä.
A: 5/5 beerpongolut, tosi neutraalin makuinen!
Arvosana: 3/5
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3. Fosters, 1,21 €
Ulkonäkö: Kusenkeltaista
Maku:
J: Tää on jotain Kurjalan ja Alekokin välistä.
A: Vetistä ja mautonta. Hämmentävä jälkimaku.
Arvosana: Ei paskinta, mutta silti ylihintaista ja pahaa. 2/5.



6. Heineken, 1,59 €
Ulkonäkö: Ei herätä
tunteita.
Maku:
J: Tämä on tosi
raikasta ja hyvää.
A: Juu! Vähän kuin
Alecoq, mutta
maukkaampi.
Arvosana: 3,5/5.
Raadin mielestä raikas perusolut. Ihmetyksen aihetta herätti ryöstöhinta S
marketissa.

4. Karhu, 1,20 €
Ulkonäkö: Mahonkisen ruskea,
kaunis
Maku:
A: Todella täyteläinen. Tää on
hyvää. Vähän hapokasta tosin.
J: Pehmeä suussa. Ei oo outoja
jälkimakuja.
Arvosana: Halpojen lagereiden
kärkipäätä. 4/5.

5. Karjala, 0,82 €
Ulkonäkö: Kaunis tölkki. Tulee
isäm_maallinen olo kun tätä juo.
Kultaista.
Maku:
J: Sanoinkuvailematonta. Mua
oksettaa.
A: HAHA, eihän tätä voi juoda…
Kitkerää.
Arvosana: 1/5. Onhan tässä
kuitenkin alkoholia.

7. Carlsberg, 1,12 €
Ulkonäkö: Keltainen.
Maku:
A: Hapokasta. Liian hapokasta.
J: Erilainen. Toisaalta maku jää kieleen ja
ikeniin kiinni. Byäghh.
Arvosana: Ei pahaa, mutta aiheutti pienet
negatiiviset vibat. 2,5/5.
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8. Nobelaner, 0,86 €
Ulkonäkö: Vaalean kultainen, näyttää
aika vetiseltä.
Maku:
A: Pehmeä maku, tulee vähän mieleen
Karhu. Hyvää, luulisin helposti
kalliimmaksi.
J: Yllätti positiivisesti. Vähä niinku Lidlin
pakastepizza! (kiljaisi Joel Lidlin
pakastepizzaa suussaan)
Arvosana: Oikein maukas perusolut, ja
hinta hellii opiskelijan kukkaroa. 3/5.

9. Lapin kulta, 1,07 €
Ulkonäkö: Tumma, semi mutainen. Ei
muistuta poronkusta kuten yleisesti
luullaan.
Maku:
A: Ei myöskään maistu poronkuselta. Ei
erityisen herkkua mutta ei myöskään
niin pahaa kuin haukutaan.
J: Muistuttaa maultaan Nobelaneria ja
Karhua, mutta on vähän kirpeämpää.
Helposti dokattava. Maistuu.
Arvosana: Vasten odotuksia ei niin
pahaa kuin yleisesti luullaan.
Keskikastia. 3/5.



10. Laitilan Kukko, 1,16 €
Ulkonäkö: Näyttää omenasiideriltä
Maku:
A: Onpa hassu maku. En osaa kuvailla
tätä. Ihan hyvää, mutta onko
ryypättävää?
J: Maistuu ilotulitteelta. Tai siis siltä miltä
ruuti haisee, u know? Mä maistan sen
hajun! Itse en joisi tätä koko iltaa.
Arvosana: Maku hämmensi raadin. ??/5

11. Tuborg, 1,11 €
Ulkonäkö: Vaalean kellertävä
Maku:
A: Onpa kitkerä ensimaku. Onneksi ei
ole jälkimakua.
J: Juotavaa, mutta ei erityisen hyvää.
Kelpaa beerpongiin.
Arvosana: 2,5/5.
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12. Sandels, 1,12 €
Ulkonäkö: Kauniin kellertävä. Hieno tölkki. Eversti Johan August Sandels oli hieno mies.
Maku:
J: Pehmeä ja mukava. Hellä. Paras suutuntuma.
A: Maistuu hyvältä. Tykkään.
Arvosana: Yksimielisesti hyvää, makutestin voittaja. 4,5/5.

13. Koff, 1,48 €
Ulkonäkö: Oluelta näyttää.
Maku:
J: Maistuu oluelta. On vähän hapokas kyllä. Turvottaa.

A: Jännä että voi samaan
aikaan olla kitkerää ja
mautonta. Ei tää
pahaakaan oo.
Arvosana: Aika varma
perusolut, joka ei yllätä.
Miksi maksaa
Hervannassa näin paljon?
3/5.

14. Olvi, 1,00 €
Ulkonäkö: Kultainen. Ruma tölkki.
Maku:
J: Mun mielestä hyvin santtumainen,
tykkään. Hyvin dokattava.
A: Kirpeämpi, ei niin makuelämys. Tämän
haluaa kurkusta alas.
Arvosana: 3,5/5

15. Pirkkaolut, 0,99 €
Ulkonäkö: Tölkistä saa vähän halpisvaikutelman. Neste laimean
kellertävää.
Maku:
J: Ei maistu halvalle. Semi makeaa.
A: Joo, jännä hedelmäinen aromi tässä. On kuitenkin aika hyvää.
Arvosana: Pirkkaolut ei ollut pahaa, vaan oikein hyvin ryypättävää.
3/5.
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Mitä tästä sitten opimme?
Maanantaiilta ei ensinnäkään ole aina se paras hetki alkaa juomaan 15 olutta.
Raadilla oli kuitenkin erittäin hauskaa, eikä pahoistakaan oluista varsinaisesti tullut
paha mieli. Tämän vuoksi raati tahtoo yleisesti sanoa, että olut kuin olut on hyvää jos
niitä juo tarpeeksi monta.
Kuitenkin, testissä edukseen erottuivat makunsa puolesta kaksi olutta, Sandels ja
Karhu. Kumpikaan näistä ei silti ollut testin kallein olut, joten raati kehottaakin
suosimaan näitä juomia.
Karjalaa ja Fostersia raati taas kehottaa ehdottomasti välttämään. Nämä tuotteet
aiheuttivat raadissa oluelle hyvin harvinaisia negatiivisia tuntemuksia.
Testin yllättäjiksi voidaan nostaa Nobelaner sekä Lapin kulta. Nobelaner on
hintaisekseen aivan loistavaa juotavaa, eikä häviä paljoa millekään testin kalliimmalle
oluelle. Lapin kulta taas soti testissä stereotypioitaan vastaan. Mielestämme Lapin
kulta ei ollut ns. ”poronkusta”, vaan oikein maukas peruslager. Kunniamaininnan saa
vielä myös Panemiseen ja Ekskursioihin Nuoria Innostavan Seuran lahjoittama Red
Ale, josta raati piti oikein paljon. Arvosteluun kyseinen juoma ei kuitenkaan päässyt
mukaan.



Skillan, Bionerin ja Biopsin
kyykkäkarsinta 7.2.2017

Teksti: Jussi Heikkinen

Tiistaina 7.2. oli jälleen aika selvittää Skillan kyykkäkuninkuus yhdessä Bionerin ja
Biopsin kanssa. Siperian olosuhteita muistuttavan säätilan vallitessa taistoon lähti kartut
tanassa 20 joukkuetta, joista peräti 12 edusti Skiltaa. Alkulohkootteluissa ei nähty
valtavia yllätyksiä, vaikka viime vuoden turnauksen voittaja kyykän pelaus joukkue
onnistui tunaroimaan itsensä ulos jatkopeleistä Aarne Lapin yliinhimillisistä rystyheitoista
huolimatta. Tätä ei kuitenkaan voida pitää yllätyksenä jo siitäkin syystä, että InttiJari on
intissä. Näin yksi Bionerin joukkueista selvisi jatkoon alkulohkostaan. Täten jatkopeleissä
ei tänä vuonna nähtykään ainoastaan Skillan joukkueita, mitä voidaan luonnollisesti pitää
järkyttävänä epäonnistumisena.

Puolivälierien alkaessa ilta alkoi jo hämärtää, mutta tahti vain kiihtyi. Jatkopelit pelattiin
viimein kokonaisina, joten jännitys nousi aivan uusiin sfääreihin otteluiden urheilullisen
tason noustua. Jotakuinkin näihin aikoihin allekirjoittaneen varpaat alkoivat vaikuttaa
aavistuksen kuolleilta, mutta TEKkekkenin tarjoilema soijanakki sai minut unohtamaan
maiset murheet ja pystyin taas keskittymään olennaiseen: nauttimaan talvisesta
urheilujuhlasta. On tosin mainittava, että samainen kiltayhdyshenkilö epäonnistui aluksi
grillin käytössä, joten tarjoilut viivästyivät harmillisesti ainakin haastattelemani anonyymin
mustahaalarisen herrasmiehen mukaan.

Turnauksen lähestyessä loppuhuipennustaan alkoi ihmisiä vähitellen valua pois
pelipaikalta kohti saunaa. Nämä poistuneet henkilöt menettivät kuitenkin muutaman
erittäin korkeatasoisen pelin. Lopulta voittajaksi selvisi jokseenkin odotetusti nimekäs
kokoonpano Ilmari löi kovaa. Voittajajoukkueen riemukas voitonhalaus sai kovemmankin
karjun sydämen sulamaan ja toi mieleeni joskus kuulemani mietelauseen: urheilu ei ole
vain osa elämää, elämä on osa urheilua.

Pian turnauksen loppumisen jälkeen olivat loputkin kyykkäkansan edustajat siirtyneet
Teekkarisaunalle nauttimaan löylyistä ja virvokkeista. Ansaitusti turnauksen voittanut
joukkue palkittiin saunalla kuohujuomin. Lahjoittipa voittajajoukkue myös palkintona
saamansa MMkyykkäpaikan eteenpäin, koska heillä sellainen sattui jo olemaan. Jopa
heikommin menestyneillä joukkueilla oli loppuillasta mukavaa. Useammin tällaisia
tapahtumia saisi järjestää.
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Kirjeshakki
Viimeksi Oulu ei
siirtänyt mitään, joten
muistutamme viime
siirtomme olevan
ratsu ruudusta B5
ruutuun A7.

Mikä on ujouden huippu?
Kun ei kehtaa mennä yksin saunaan

Mikä on kurjempaa kuin herätä yöllä
vessahätään?
Olla heräämättä

Mitä huumeiden salakuljettaja sanoi
tullissa?
Kamalasti pelottaa

Miten saadaan neljä mummoa
kiroilemaan?
Viides huuto BINGO!

Mitä yhteistä on insinöörillä ja
salamalla?
Ensin välähtää ja sitten korjataan
vahingot

Ohjelmoija oli pitkällä taksimatkalla, jonka
aikana hän koodasi ohjelmaa. Hän koitti
käynnistää ohjelmansa, mutta se ei toiminut.
Tämän seurauksena hän kirosi kovalla
äänellä. Minkä takia hän vietti seuraavan
tunnin koodaajan helvetissä?
Synti taksissa oli väärin

Miten saa tamperelaisen hulluksi?
Laittaa hänet pyöreään huoneeseen ja
sanoo: ”Nurkassa on mustaa makkaraa”

Sähköinsinöörillä oli pöytätietsikka. Hän oli
kyllästynyt näppiksen ja hiiren johtoihin. Hän
hankki langattomat hiiren ja näppiksen. Mutta
niistä oli akku tyhjä tai patteri loppu vähän
väliä. Hän rakensi ja liitti molempiin
verkkolaitteet.

Vitsinurkkaus
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