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Vuosi on vaihtunut, samoin kuin Sössön toimitus lähes kokonaan. Tässä 
se nyt vihdoin on, uuden toimituksen ensimmäinen tuotos on nyt hyppy-
sissäsi. Vuosi on varmasti haastava meille kaikille, mikä oli kyllä tiedossa 
jo aikaisemminkin. Kiltalehtikään ei synny itsestään, vaan vaati panostusta 
kaikilta sen parissa toimivilta. Luulen että tästä on kuitenkin hyvä jatkaa 
eteenpäin.

Vuosi tuo tullessaan suuria muutoksia, eikä vähiten niistä ole vastuussa 
tutkintorakenteen muuttuminen pistepohjaiseksi. Tätä asiaa tullaan var-
masti käsittelemään vuoden aikana reilusti, ja myös Sössö pyrkii antamaan 
oman panoksensa informaation levittämiseen. Tätä seikkaa auttaa paljolti 
kiltamme opintotoimikunta, jonka ylläpitämä opintopalsta löytyy tästäkin 
numerosta.
Tämän vuoden lehti tulee varmasti eroamaan edellisistä vuosikerroista, 
sillä lehdelläkin on taipumus olla tekijöidensä näköinen. Koko toimituksen 
puolesta voin luvata että yritämme varmasti tehdä lehdestä mahdollisimman 
nautittavan lukuelämyksen, joka sisältää sopivassa suhteessa informatiivista 
tietoa ja humoristista otetta. Ja tietysti tässä vaiheessa täytyy tehdä perin-
teinen toivomus, josko tänä vuonna saisimme Sössöstä lukijoiden lehden. 
Palaute on toivottavaa, ja jos vähääkään tuntuu että juuri sinulla olisi aihe 
tai ehkä jopa halua itse kirjoittaa enemmän tai vähemmän ajankohtaisesta 
asiasta muiden luettavaksi, ohjeistusta löytyy vierestä.

Näillä sanoilla tahdon toivottaa jokaiselle hyvää kevään jatkoa. Seuraava 
lause on  myöskin muistamisen arvoinen: Sellaisella joka tekee parhaansa 
ja yrittää, on suuremmat mahdollisuudet onnistua kuin hänellä joka vain 
istuu odottamassa onneaan. 

Lehti on tekijöidensä 
näköinen

Päätoimittaja
Teemu Lepola
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Kiltauutiset

Pienet sammakot

Piirros: Antti Karilainen

“Jos kokouksessa tulee erimielisyyksiä, otetaan 
käyttöön ruotsalainen lähestymistapa.” 

-Puheenjohtaja valistaa hallitukselle kokouskäytän-
töä.

“Voinhan mä kirjoittaa mut ilman mitään aika-
taulua”  “No ei tolle jutulle oo mitään aikatau-
lua, kunhan on kahden viikon päästä valmis.”

-Kiltiksellä keskustelua Sössöön kirjoittamisen iha-
nuudesta.

“Sössö ilmesty ekan kerran rakkauden kesänä 
69, kun kukkaset vain viuhu.”

-Puheenjohtaja valaisemassa toimareita killan his-
toriasta.

”Mä heräsin kuudetta kertaa samalta luen-
nolta ja aloin melkeen itkeä, kun mä olin 
vielä siellä.”

-Anne Myller tutustumassa työpsykologiaan.

ProSIK myönnetty Janne Viskarille
Janne Viskari on toiminut ansiokkaasti killan toiminnassa 
monen vuoden ajan mm. tiedotuskisällinä, puheenjohtajana 
ja valtuutettuna. Tällä hetkellä Viskari toimii TKY:n Kisakylä-
koordinaattorina. ProSIK luovutettiin Potentiaalin Tasauksessa 
12.2.

Onnea!

ISOksi ensi vuoden fukseille!
Ensi syksyn ISOja haetaan nyt. Ilmoittautua voi killan sivujen 
kautta ja lisätietoja saa ISOhenkilövastaava Heidi Ihaksiselta.

Mihin Mikon olut katosi?

Täytekuva
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Hyvät kiltalaiset. Uusi vuosi on 
jälleen aluillaan ja edessä on paljon 
mielenkiintoisia asioita. Yksittäisenä asiana 
syksyllä käyttöön tuleva uusi tutkinto 
on varmasti isoin, ja koskettaa kaikkia 
opiskelijoita. Tämän artikkelin tarkoitus 
on hieman luodata tulevia tapahtumia 
ja asioita sekä piirtää toiminnan 
suuntaviivoja. 

Teksti: Erkki Valtonen
Kuva: Aki Lähdesmäki

Kiltamme on Suomen suurin opiskelija-ainejärjestö noin 2000 
jäsenellään. Juuri suuri koko tuo paljon mahdollisuuksia, 
mutta myös osaltaan haasteita. Jäsenistömme on yksinkertai-
sesti niin suuri, että rajallisille resursseilla ei ole mahdollista 
toteuttaa kaikkien toiveita. Toisaalta taas lukuisana joukkona 
meillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa meille tärkei-
siin asioihin. Lisäksi suuresta määrästä ihmisiä tulee varmasti 
paljon ideoita. Vuoden alussa killan toimihenkilöt perinteiden 
mukaisesti vaihtuivat. Mukana on vanhojen tekijöiden ohella 
monia uusia innokkaita vaikuttajia. Meidän tehtävämme on 
tuoda killan resurssit ja tietotaito kaikkien kiltalaisten käyt-
töön. Päätavoitteenamme onkin tänä vuonna olla entistä pal-
velualttiimpia ja helpommin lähestyttäviä.

Opinto
Opintotoiminta on killan selkeästi tärkein osa-alue. Valitetta-
vasti se ei kuitenkaan ole usein näkyvin. Meillä on hyvät välit 
osastomme kanssa, ja henkilökunnan kanssa olemme tehneet 
paljon yhteistyötä muun muassa uuden tutkintouudistuksen 
parissa. Tämän valmistelevan työn lisäksi järjestämme pa-
lauteryhmiä,  ylläpidämme tenttikokoelmaa ja parannamme 
osaston opetuksen laatua. Tänä vuonna keskitymme tutkin-
nonuudistuksen suunnitteluun ja käyttöönottoon. Tärkeimpiä 
seikkoja ovat opinnonohjauksen järjestäminen ja parantami-
nen, muutokset vanhoille opiskelijoille sekä kurssien laatu ja 
johdonmukaisuus. Näissä seikoissa me tarvitsemme kipeästi 
kaikkien kiltalaisten apua. Ei kannata siis vaivata vain kave-
ria valituksilla jonkin asian huonosta tilasta tai kysymyksillä 
epäselvistä asioista, vaan voi tuoda niitä meidän tietoomme. 
Me voimme auttaa asian korjaamisessa! Tulemme lisäämään 
mahdollisuuksia palautteen antamiseen, joten pidä silmät auki. 
Haastamme kaikkia toimeen: vaikuttamisen aika on nyt.

Ohjelmaa
Killalla on ollut tapana tarjota myös monenlaista ohjelmaa, 
näkyvimpinä varmasti excursiot yrityksiin, tuet kulttuurita-
pahtumiin, urheiluvuorot ja erilaiset juhlat. Tämän vuoden 
tavoitteen mukaisesti toivomme, että kaikki tapahtumat tun-
tuvat tarkoituksenmukaisilta ja hauskoilta. Sanonnan mukaan 
mikään ei ole yhtä epätoivoista kuin hauskan järjestäminen. 
Kuitenkin hauskan syntymiseen tarvitaan hieman työtä, varo-
ja, hyvät puitteet ja kekseliäisyyttä. Killalla on laajat resurssit 
esimerkiksi tilojen, astioiden ja rahankin muodossa. Siis, jos 
sinulla tai kaveriporukallasi on hyvä idea, ota toki yhteyttä 
niin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Teekkarikulttuuriin 
kuuluu erottamattomasti ennakkoluuloton kokeileminen ja 
uuden luominen. Ei anneta hienon kulttuurin rapistua. Toki 
järjestämme kevään ja syksyn aikana koko joukon erilaisia 
tapahtumia, mutta aina on tilaa hyville ideoille.

Lopuksi toivotan kaikille kiltalaisille oikein hyvää ja me-
nestyksekästä vuoden jatkoa. Ollaan aktiivisia ennen kaikkea 
opinnoissa, mutta myös sosiaalisella puolella. Toivottavasti kil-
ta voi auttaa kummassakin asiassa ja näin olla synnyttämässä 
miellyttävää ja tasapainoista opiskeluaikaa.

Miten voimme palvella?

Erkki totisena.
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Sössö on saanut 
käsiinsä ainutlaatuisen 
keräilyharvinaisuuden. 
Seuraavassa on esittelyssä 
TKK:n Sähköinsinöörikilta 
ry:n vuoden 2005 
hallituksesta tehty 
keräilykorttisarja, jossa 
selviää minkälaisia 
opiskelijoita hallituksessa 
oikeastaan onkaan.
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Sisätoimikunta
Sisätoimikunnan vastuulla on huolehtia killan infrastruktuu-
rista. Alueellisesti tämä käsittää kiltiksen, toimiston ja varaston 
lähimaaston. Toinen kopiokoneista on tosin nykyään sijoitet-
tu kauas Valotaloon saakka. Kiltisen kaapeista löytyy vuosien 
varrella saatuja vuosijuhlalahjoja sekä muita muistoesineitä. 
Kiltatonttumme Pekka Miettisen tehtäviin kuuluu vanhoista 
lahjoista huolehtiminen kuin myös uusien tekeminen ja suun-
nittelu. Kopiokoneista ja niiden ylläpidosta huolehtii kopioko-
nevastaava Jere Helèn.

Tenttikokoelma on Juha-Matti Lehtisen vastuulla. Hän myös 
pitää kokoelman ajan tasalla. Riippareiden lisäyksistä, poistois-
ta ja huoltamisesta huolehtii Ville Sydänmaalakka. Killan vi-
rallisena nämutätinä toimii Heli Virtanen. Hänelle voi osoittaa 
karkkitoiveet ja valittaa kun Kismet on loppu.  Antti Mattila 
toimii tilavastaavana. Hänen vastuullaan on mm. kiltahuoneen 
ja toimiston valaistuksesta huolehtiminen. Sisämestari Aleksi 
Harri vastaa toimikunnan puheenjohtaja kaikesta toiminnasta 
ja huolehtii mm. myyntitavaroiden riittävyydestä.

Toimikunnat esittäytyvät

Kiltatyö on jälleen kerran 
saanut uudet, innokkaat 
tekijät. Vaikka suurin osa 
tämän vuoden toimareista 
on vanhoja tuttuja kasvoja, 
mahtuu joukkoon mukavasti 
myös uusia kilta-aktiiveita. 
Tässä koko konkkaronkka 
esittäytyy toimikunnittain.

Fuksitoimikunta
Heippa. Me olemme killan fuksitoimikunta ja vastaamme kai-
kista fukseihin liittyvistä asioista. Järjestelemme tapahtumia, 
autamme uusia opiskelijoita korkeakouluelämän aloittamisessa 
ja organisoimme ISOhenkilötoimintaa. Suurena tavoitteenam-
me on, että jokainen fuksi saisi painaa teekkarilakin päähänsä 
Wappuna, mikäli sellainen järjestetään.

Meitä on viisi. Istuvat kipparit Karo ja Mikko huolehtivat 
nykyisistä fukseista aina mahdollisesti järjestettävään Wap-
puun asti. Heidän apunaan ovat FTMK:n PJ, Marko ja hänen 
adjutanttinsa Ina. Lisäkisi Ina ja Marko valmistautuvat jo kuu-
meisesti uusien fuksien saapumiseen syksyllä. FTMK:n viides 
jäsen on Heidi, joka vastaa ISOhenkilötoiminnasta.

Sisätoimikunta omalla maallaan.

Jokaisen fuksin tuki ja turva.
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Ohjelmatoimikunta
Mitä ohjelma tekee! Kaikkensa sen hyväksi, että sinä voit ottaa välillä vähän 
rennommin. Hovimestari, isännät ja emännät järjestävät saunailtoja, sitsejä 
ja muita hassun hauskoja tapahtumia, joihin osallistuessa päälle painavat 
tentit unohtuu ja aivot saa levätä. Kun hupitoimikunta tekee sitseillä par-
haansa tarjotakseen erilaisia makuelämyksiä, vastaa juhlakansan laulatta-
misesta maanmainiot lukkarimme. Vai kiinnostaako kulttuuri? Korkeaa tai 
matalaa, kulttuurivastaavat hoitavat. Vai pitäisikö päästää vähän höyryjä 
pihalle? Tähän järjestää mahdollisuuden killan urheiluvastaava. Toimintaa 
ja tapahtumia riittää jokaiselle viikolle!

Hovimestari:
Sanna Voipio

Urheiluvastaava: 
Ari Partinen

Isännät ja emännät: 
Noora Tams 

Vuokko Rajamäki
Silja Tirronen
Kati Ovaska

Heikki Viljanen
Juuso Parkkinen

Taneli Taira

Lukkarit: 
Outi Koski 

Aki Oksanen
Emmi Rautkylä

Jukka Pajula
Marko Miettinen

Kulttuurivastaavat: 
Xian Sun 

Anna Miettinen

Sähköposti: 
sik+ohjelma@cc.hut.fi 

sik+htmk@cc.hut.fi 
sik+kulttuuri@cc.hut.fi 
sik+urheilu@cc.hut.fi 

Heitä saamme kiittää kiltamme tapahtumatarjonnasta.

Yritystoimikunnan edustajat virallisina.
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Opintotoimikunta 
Opintotoimikuntaa on tänä vuonna tehostettu aimo annoksel-
la ”girlpoweria”. Toimikunta on käynyt innolla opintoasioiden 
kimppuun salaisena aseenaan jäätiköitä sulattava hymynsä ja 
veitsenterävä älynsä. 

Opintotoimikunnan tehtävänä on toimia linkkinä osaston 
ja kiltalaisten välillä. Tuomme opiskelijoiden mielipiteitä ja 
ajatuksia opintoasioista osaston professorien, laboratorioi-
den ja opintoneuvojien tietoisuuteen ja toisinpäin. Pidämme 
kurssikohtaisia palauteryhmiä, jotka pyrkivät parantamaan 
opetuksen laatua ja saamaan kursseja toimivimmiksi. Järjes-
tämme myös opintoaiheisia saunailtoja, joihin on helppo tulla 
mukaan (vaikkei opintoasioista niin mitään tietäisikään?), 
sekä mm. tänä vuonna perustimme matematiikan kurssille 
laskupiirin, jonne ovat tietenkin tervetulleita myös laskijat 
muilta kursseilta.  

Opintotoimikunta tekee paljon yhteistyötä osaston toimi-
kunnissa istuvien opiskelijajäsenien eli halopedien kanssa, 
joilla on suora yhteys osaston hallinnon ytimeen. Yhdessä 
yritämme pysyä kärryillä ajankohtaisista opintoasioista, kuten 
tällä hetkellä tutkintouudistuksesta, ja ajaa siten kiltalaisten 
etuja sekä tiedottaa kiltalaisia opintoja koskevista asioista. 

Varmin tapa saada mielipiteenne kuuluviin jostakin akuutis-
ta opinto-ongelmasta on kertoa niistä meille opintotoimikun-
talaisille tai halopedeille. Meidät tavoittaa luennoilta, osaston 
käytäviltä, kiltahuoneelta ym. vastaavista paikoista. Killan il-
moitustaululla voi liittyä opintolistalle (sik+opinto@cc.hut.fi), 
jolla käydään opintoaiheista keskustelua, ja jolle voi liittymät-
täkin raapustaa vapaasti mielipiteitä. Jos haluatte rupatella 
kahvikupposen äärellä, niin tervetuloa opintotoimikunnan 
kokouksiin, joista tiedotetaan enemmän mm. opintolistalla?! 

Oy YTMK Ab
Iloisen komean, hyvinkin miehekkään toimikuntamme tär-
keimmät ja kantavimmat perusajatukset ovat hauskanpito, 
rentoutuminen sekä yrityssuhteet. Ehkä jopa hieman mili-
tistisiä piirteitä saava toimikuntakuri yltää jopa toimikuntien 
jäsenistön uniin ja yksityselämään – sekoilu YTMK:laisen (lue 
Antin) kanssa johtaa väistämättä likaisten detalien joutumisen 
kaikkien tietoon, toisaalta ihan jokainen YTMK:lainen on he-
reillä joka aamu viimeistään 06.30.

Tämän vuoden YTMK on homogeenisyydessään kama-
lan kirjava. Erityisosaamista löytyy lähes kaikilta elämän 
aloilta.

Timo ”Idiz” Idänheimo
Antti ”Andoz” Alarinta
Mikko ”Mickeyz” Nousiainen
Jukka ”Gizeztech” Pajula
Julius ”Yuliz” Rissanen

Vuoden pienin toimikunta.

Tästä eteenpäin opin-

totoimikunta pitää Sös-

sössä omaa palstaansa. 

Ensimmäinen osa löytyy 

sivulta 13.
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Sössö-toimikunta

Meitä saatte sekä kiittää että syyttää Sössön sisällöstä ja ulkoi-
sesta olemuksesta.

Vuonna 2005 suurin vastuu kiltamme äänenkannattajasta 
lepää Sössö-toimikunnan puheenjohtajan, päätoimittaja Tee-
mu Lepolan harteilla. Ulkoasusta vastaa taittaja Anne Myller 
ja Teemun apuna juttuja kirjoittelevat apusössöt Samuli Kau-
ranne, Aki Oksanen, Jori Lallo ja Nina Lagus. Jori tosin tekee 
toistaiseksi etätyötä inttikirjeenvaihtajana.

Toimikunta vastaa Sössöstä, mutta sana on vapaa aivan kai-
kille kiltalaisille. Otamme mielellämme vastaan juttuja, ideoita 
ja vinkkejä. Myös lukijoiden palaute on erittäin tevetullutta. 
Kertokaa, mitä mieltä Sössöstä olette. Mitä hyvää tai huonoa? 
Ärsyttääkö? Mistä haluaisitte lukea... Kertokaa meille! 

Palautetta voi antaa Sössön kotisivujen kautta tai suoraan 
suoraan jollekkulle toimituksen jäsenelle. Toimituksen tavoit-
taa osoitteesta sosso@tky.hut.fi

Tiedotustoimikunta
Oletko koskaan katsonut mainoksia killan tapahtumista, lu-
kenut killan www-sivuja tai lähettänyt sähköpostia jollekin 
toimikunnalle? Niinpä arvelinkin, olet siis yksi niistä sadoista 
ihmisistä jotka hankkivat tai välittävät tietoa Tiedotustoimi-
kunnan ylläpitämillä palveluilla. Tiedotustoimikunta hoitaa 
killan mainonta ja informaatiopalveluita, eli suomeksi tekee 
mainoksia tapahtumista ja hoitaa killan sähköpostilistoja. Li-
säksi meidän kontollamme on killan omistamat tietokoneet ja 
ruutukehän päivitys ja www-sivujen ylläpito. 

Tiedotuksella on kaikista toimikunnista ehkä teknisin imago 
ja todennäköisesti sen takia olemme pysyneetkin miehisyyden 
viimeisenä linnakkeena killan toiminnassa. Todellisuudessa 
Tiedotuksessa puuhaillaan tätä nykyä yhtä paljon grafiikan 
ja mainostekstien kimpussa kuin raa’an koodauksen parissa. 
Haasteena onkin hankkia vuoden 2006 tiedotukseen pari tyt-
töfuksia koodaamaan. Tätä nykyä tiedotuksessa riehuvat Anssi, 
Antti, Janne, Olli ja Risto.

Pissiikö tiedotus?

Et lukisi tätä lehteä 
ilman sössöjä.
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Heräsinpä tässä eräs aamu klo kahdeksan laskareihin vain huo-
matakseni, että harjoitusten pitämiseen varattu luokkahuone 
oli tupaten täynnä yhtä innokkaita laskijoita, joita riitti jopa 
luokan ulkopuolellekin. Tilaongelma oli harvinaisen ilmeinen. 
No mutta onneksi opiskelijoiden aktiivisuus tunnetusti lakkaa 
kurssin edetessä, joten minullakin on siis vielä mahdollisuus 
ujuttautua sisälle luokkaan. Tehtävien tekeminen onkin sitten 
eri juttu: ilman malliratkaisuja, no chance! Onneksi koeteh-
tävien ”pitäisi” olla laskareiden kaltaisia. Kunhan vaan saan 
selvää nanometrin korkuisista kirjaimista kalvolla ja selviän 
ensimmäiseen välikokeeseen ilman jännetuppintulehdusta, 
niin kurssihan on jo melkein suoritettu.   

Minun tapaukseni (hieman kärjistetty, muttei paljon) on 
vain jäävuoren huippu. On myös olemassa myöhästeleviä 
tenttituloksia, virheellistä luentomateriaalia, vaikeasti löydet-
täviä ja vaikeaselkoisia kurssikirjoja ja mikä pahinta PE-DA-
GO-GI-SES-TI epäpäteviä luennoitsijoita. Näiden perusteella, 
onko täydellistä kurssia olemassakaan? – Ei varmasti, mutta 
tähän asiaan me voimme vaikuttaa. 

Pointtihan on se, että opetushenkilökunnalla ja meillä on 
yhteinen tavoite, nimittäin opiskelijoiden opintojen etenemi-
nen. Monet kurssien epäkohdat ovat muutettavissa, kunhan ne 
tuodaan julki. Professorit (jotkut tosin enemmän kuin toiset) 
ovat yleensä valmiita ottamaan vastaan parannusehdotuksia 
ja uusia ideoita kunhan niitä osaa perustella.

Kuinka sitten antaa palautetta? Paras keino on tietenkin 
mennä suoraan luennoitsijan tai muun kurssin henkilökun-
nan puheille. Osastolla on myös käytössä palautejärjestelmä, 
johon kuuluu joko sähköisen tai paperisen palautelomakkeen 
täyttäminen kunkin kurssin aikana. Mutta on myös paljon hel-
pompi ja mukavampi keino avautua opintoihin ja kursseihin 
liittyvistä asioista: nimittäin me killan Opintotoimikuntalaiset 
sekä halopedit eli HALlinnon OpiskelijaEDustajat. Me istumme 
samoilla luennoilla ja kärsimme samoissa tenteissä kuin tekin 
ja mikä parasta me myös puhumme samaa kieltä. Eli, kun 
teidän mielestänne jokin asia kurssilla on pielessä tai muut 
opintoasiat mättää, niin ei kun nykäisemään hihasta. Me viem-

me asiaa eteenpäin killan tai osaston toimikuntien välityksellä. 
Kehotankin täten kaikkia nousemaan ylös potentiaalikuopasta 
ja pistämään palautetta puskaradion välityksellä kiertämään. 

Kuten kaikki tiedättekin, ensi syksystä alkaen myös TKK:lla 
opiskellaan uuden tutkintorakenteen mukaan. Eräällä kurssil-
la kysyttiin, mitä sana TU (tutkintouudistus) tuo opiskelijoille 
ensimmäiseksi mieleen. Yleisimmät vastaukset olivat arrgggh, 
tuska, hirveä häslinki jne. Uskon, että näiden ajatusten pohjalla 
on suurimmaksi osaksi epätietoisuus siitä, mitä TU todella tuo 
tullessaan. Ottakaa asiasta selvää! Kysykää opintoneuvojilta, 
professoreilta, halopedeilta ja meiltä killan opintotoimikun-
talaisilta, mitä kursseillenne uudistuksen myötä tapahtuu! 
Teillä on oikeus tietää! Varsinkin tämän vuoden fuksien ja 
toisen vuoden opiskelijoiden kannattaa ottaa selvää uuteen 
tutkintorakenteeseen siirtymisestä. Tämän kevään aikana on 
myös vielä mahdollista vaikuttaa, jos teidän mielestänne jokin 
uudessa tutkintorakenteessa ei toimi.

Propagandaosuuden jälkeen voinkin mainostaa erinomaista 
kanavaa, jonka kautta saatte kysymällä vastauksia sekä opin-
totoimikuntalaisilta että Halopedeilta, eli killan opintolistaa 
sik+opinto@cc.hut.fi. Listalle voi laittaa vapaasti opintoai-
heista sähköpostia ja sille voi liittyä lähettämällä sähköpostia 
minulle tai raapustamalla yhteystiedot killan ilmoitustaululla 
olevaan listaan. TU:sta tietoa parhaiten tarjoavat osaston Tut-
kintouudistussivut www.sahko.hut.fi/tu, joilta löytyvät mm. 
tämänhetkiset moduulimallit kursseineen. Käykää ihmeessä 
tutustumassa niihin.

Opintomestari ärähtää: 
Opiskelijoiden puolesta

Teksti: Liisa Toikkanen

sik+opinto@cc.hut.fi

www.sahko.hut.fi/tu

Opetushenkilökunnalla ja meillä on yhteinen 
tavoite, nimittäin opiskelijoiden opintojen 
eteneminen. Monet kurssien epäkohdat ovat 
muutettavissa, kunhan ne tuodaan julki.

Opinto-
palsta
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Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan viime syksynä 
alkanut Annan Tarvitsevalle - kampanja jatkuu tänä keväänä. 
Kampanjan tavoitteena on liittää Veripalvelun luuydinrekiste-
riin 200 teekkaripoikaa. Syksyllä rekisteriin liittyi 93 teekkaria 
(keski-ikä 23). SIK näytti todellisen potentiaalinsa muille kil-
loille. Lähes 20 sikkiläistä kävi liittymässä rekisteriin, mikä on 
todella hieno suoritus kiltalaisiltamme.

Luuytimenluovuttajarekisteri (LYR) on Veripalvelun yllä-
pitämä rekisteri, johon liitytään antamalla verinäyte. Näyte 
tyypitetään ja liittyjän tiedot kirjataan Veripalvelun tietokan-
taan. Rekisteriä käytetään pääasiallisesti leukemiapotilaiden 
hoitoon. Leukemiaa sairastava henkilö tarvitsee rekisteriluo-
vuttajan kantasoluja, mikäli hänelle ei löydetä sisarluovuttajaa 
allogeenistä kantasolusiirtoa eli luuydinsiirtoa varten.

Tällä hetkellä Suomessa rekisteriin on liittynyt noin 20000 
henkilöä, joista 2/3 on naisia. Rekisteri haluaa kasvattaa eri-
tyisesti nuorten miesten osuutta, mikä onkin tärkein motiivi 
kampanjointiin Otaniemessä. Miehet ovat fyysisesti parempia 
luovuttajia kuin naiset. He ovat kooltaan isompia ja heillä on 
yleisesti naisia parempi hemoglobiini, joten kantasoluja saa-
daan keruuprosessissa enemmän talteen. Jos potilaalle löytyy 
kaksi sopivaa luovuttajaa, ratkaisevat siis fyysiset tekijät ja 
tämän takia luovuttajista 2/3 onkin juuri miehiä.

Rekisteriin liittyneistä vain 2 % tulee koskaan luovuttamaan 
kantasoluja. Kantasoluja luovutetaan kahdella tavalla, joko lan-
tioluista nukutuksen aikana kerätystä luuytimestä tai suoraan 
verestä valkosolukasvutekijän avulla. Tarkempaa tietoa itse 
luovutuksesta voi lukea Sössöstä numero 5/2004 ja Annan Tar-
vitsevalle - kampanjan kotisivuilta http://www.tky.fi/luuydin , 
joilta löytyy myös paljon muuta tärkeää tietoa aiheesta.

Kampanja on pyrkinyt järjestämään liittymisen mahdol-
lisimman helpoksi, jotta auttamisesta ei tulisi ylivoimainen 
haaste. Ainaiseen hurvitteluun tottuneista teekkareista onkin 
löytynyt vilpitöntä halua auttaa ja syksyinen panostus on jo 
tuottanut tulosta. Veripalvelun tilastoiden mukaan miesliitty-
jien keski-ikä laski viime vuonna ja muutama teekkari on jopa 
ollut mahdollisten luovuttajien joukossa. Rekisteriin liittymi-
nen, kuten verenluovutuskin, ovat mitä parhain keino tehdä 
vuoden hyvä teko. Verituotteista kun hyötyvät vain ne, jotka 
niitä todella tarvitsevat. Apu menee siis varmasti perille.

Tänä keväänä SIK:lle on varattu uusi vuoro viikolle 10. 
Liittyminen rekisteriin tapahtuu ottamalla yhteyttä kiltam-
me yhteyshenkilöön Teemu Lepolaan (tlepola@cc.hut.fi) tai 
kampanjassa muuten mukana olleeseen Anna Miettiseen 
(ammietti@cc.hut.fi). Käytännössä liittyminen edellyttää hie-
man asiaan perehtymistä, liittymiskaavakkeen täyttämistä ja 
marssimista 9.3. klo 13 YTHS:lle verikokeeseen.

Ainakin luuydintä - tarvitsevalle antavan teekkarin tunnis-
taa kampanjan pinkistä haalarimerkistä. Muiden tarpeiden 
tyydytystä voi joutua hakemaan toisin keinoin.

Kai sikkiläisiltä
vielä saa?

Teksti: Anna Miettinen
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1.9.2002 – päivä jolloin saavuin Otaniemeen ensimmäisen 
kerran, jos pääsykokeita keväällä sekä erinäisten asioiden hoi-
tamista saman kesän aikana ei lasketa. En oikein tiennyt mitä 
odottaa päivältä tai ylipäätänsäkään alkavalta lukuvuodelta. 
Jännittyneenä saavuin A-saliin, jossa kävi kova puheensorina. 
Minäkin juttelin vierustoverini kanssa ja petymykseksi selvisi, 
että hän oli tullut opiskelemaan maanmittausta. En tuntenut 
edelleenkään ketään, joka tulisi opiskelemaan kanssani samalle 
osastolle. A-saliosuus päättyi siihen, että kunkin killan fuksi-
kapteeni kävi vuorotellen ilmoittamassa, että nyt siellä takana 
olisi lippu, jota seuraamalla pääsisi onneen ja autuuteen,  omal-
le osastolle. Kävelimmekin lopulta killan sini-valkoisen lipun 
perässä saliin S4. Kävelymatka sujui katsellen muita ihmisiä, 
jotka olivat tehneet minun kanssani samankaltaisen valinnan. 
Osastolla seurasi jälleen mitä erikoisempia tervetulopuheita. 
Tämän jälkeen meidät jaettiin pienryhmiin, jossa oli joukko 
kaltaisiani pieniä fuksipalleroita sekä kaksi ISOhenkilöä. ISO-
henkilöt olivat hyvä tuki ja turva, vihdoinkin olisi joku jolta 
kysyä mieltä askarruttavia asioita.

Ensimmäisen päivän jälkeen ekat kaksi viikkoa menivät 
totaalisessa pyörityksessä. Oli suunnistusta, haalarigaalaa, 
opinnot alkoivat ensiksi parilla käytännön kurssilla ja toisella 
viikolla alettiin tahkomaan matematiikkaa ja fysiikkaa. Asiat 
herrättivät suurta ihmetystä pienen fuksipoloisen päässä, mutta 
onneksi tukenani ja turvanani oli vielä toinen ISOhenkilöistäm-
me. Tässä vaiheessa olin jo saanut todeta, etteivät ISOt meidän 
auttamisesta rahallisesti hyötyneet vaan kaikki oli kiinni heidän 
laupeudestaan. Toinen ISOistani siis valitettavasti katosi heti 
ensimmäisen päivän jälkeen, mutta toinen pysyi mukana ku-
vioissa Wappuun asti. Itse koin tämän ISOhenkilön toiminnan 
erittäin myönteisenä. Hän ei ikinä tuputtanut tietouttaan vaan 
häneltä pystyi aina kysymään neuvoja tiukan paikan tullessa.

Koska minulla oli näkemystä sekä huonosta että hyvästä 
ISOtoiminnasta halusin toisena opiskeluvuotenani kokeilla 

millainen ISO minä olisin. Omasta ISOilustani on jäänyt 
mieleen lähinnä kuinka hyvä ryhmä minulla oli. Ryhmä toimi 
loistavasti yhdessä ja käsittääkseni he käyvät luennoilla yhä 
edelleen yhdessä ja ovat keskenään hyviä kavereita. Tunsin 
onnistuneeni jossakin määrin, vaikka lakkia heistä moni ei 
saanutkaan Wappuna. Tärkein anti mitä heille pystyi anta-
maan oli yhteistyön alku ja se tieto, ettei tässä koulussa yksin 
kannata olla. 

Nyt kolmantena opiskeluvuotenani olen sitten ISOhen-
kilövastaava. Olen alkukevään tässä miettinyt, että mikä on 
ISOn tehtävä ja rooli. Olen tullut siihen lopputulokseen, että 
tärkeintä on se, että hän on olemassa. Mitä jos täällä ei olisi 
ollut sitä turvaa ja tukea,  jonka sain ensimmäisenä vuotenani? 
Olisin varmasti lähtenyt kävelemään tästä koulusta heti toisena 
päivänä. Välillä omien fuksieni kanssa tuntui, että he olivat jo 
jostain lukeneet kaiken minkä tiesin. Toisaalta ilman minua 
ja pariani he luultavasti olisivat tehneet vääriäkin valintoja, 
jolloin he olisivat vaikeuttaneet omaansa etenemistä opiske-
lussa. En väitä, että fuksit olisivat tyhmiä, mutta on paljon 
asioita, joita ei vaan voi tietää ensimmäisen vuoden -tai välillä 
vanhempanakaan- opiskelijana. Oma ISOhenkilö onkin siksi 
arvokas pääoma jokaikiselle fuksille, ja tämän johdosta suo-
sittelen sinua arvon teekkari ryhtymään ensi syksynä tuleville 
fukseille ISOksi. Ilmoitautuminen käy helposti killan sivuilla, ja 
ei haittaa vaikkei sinulla vielä ISOparia olisikaan sellainenkin 
löytyy varmasti. 

Älä jää fuksiksi
-kasva ISOksi

Teksti: Heidi Ihaksinen
Kuva: SIK:n kuva-arkisto

Miksi Heidi ryhtyi ISOksi ja lopulta päätyi 
ISOvastaavaksi? Kannattaisikohan minunkin 
kokeilla? Tee päivän hyvä työ ja ole ISO ilo 
ja apu ensi syksyn fukseille!

Heidi sitsaamassa kiltiksellä.
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Sotakirjeenvaihtajan palsta, osa 1:

Aamuja kuin noppia

Tämän vuoden aikana Sössössä tullaan 
seuraamaan elämää Vekaranjärven 
Karjalan Prikaatin varuskunnassa 
sotakirjeenvaihtaja Lallon toimesta. 
Luvassa on vähintäänkin Pelastakaa 
sotamies Hytösen tasoista inttimenoa ja 
paljon hajoamista.

Teksti: Jori Lallo
Kuva: Alokas Laurikainen
Piirros: Anne Myller

Lähes jokaisen Suomessa asuvan nuoren miehen elämässä 
koittaa se vaihe, kun myös firmanakin tunnettu taho haluaa 
uuden toivon puollustamaan maatamme. Tämä suunnatonta 
innostusta herättänyt kunnia kohtasi allekirjoittanutta kuluvan 
vuoden tammikuun kymmenentenä päivänä.

Inttiä vastaan olen ollut erittäin vastahakoinen ja nyt 
huomaan viimeistään miksi. Tätä kokemattoman on oikeasti 
varmaan lähes mahdotonta kuvitellakaan miten idioottimaisia 
asioita valtiomme puolustusvoimat pistävät ihmisiä tekemään 
ja samalla osa nauttii intistä ja pitää sitä elämänsä parhaana 
aikana. Itse en ole aivopesussa aivan tällä asteella, vaikkakin 
jotenkin kierolla tavalla täällä on “kivaa”.

Kaukana Otaonnelasta
Muutos oli suuri, koska syksyn vietin railakkaasti fuksina ja 
nyt tyytyminen on Vekaranjärven kuusimetsään ja Karjalan 
Prikaatin tyylikkääseen postmoderniin rakennustyyliin, eli 
betonivaluisiin ja uskomattoman samannäköisiin raken-
nuksiin. Myös tarkoin suunniteltu ja ohjattu päivärutiini on 
uutta vapaaseen opiskelijaelämään tottuneelle. Nyt herätys on 
kuudelta ja vapaata illalla on vajaa kolme tuntia eikä morteille 
lomiakaan suoda heti alkuun kovinkaan paljoa.

Asumusmuotona on yhteishenkeä luova tupa, johon on 
majoitettu 11 alokasta ja yksi alikersantti. Tällä sotakirjeen-

vaihtajalla on käynyt lisäksi uskomaton munkki, eli tuvan 
väki on kunnollista porukkaa ja sekaan on jopa eksynyt yksi 
TIK-fuksi sekä tuleva LTY:n opiskelija. Myös yksi Otaniemes-
tä valmistunut sähköteekkari löytyy komppaniasta. Tämä ei 
sinällään ole ihme, koska tekniikan alan opiskelijat ilmeisesti 
hyvin pitkälti sijoitetaan juuri viestikomppanioihin. Suurempia 
häiriköitä ei ole siis ilmaantunut, eikä totaalisia taliaivojakaan 
ole joukkoon mahtunut (jotkut tosin voivat olla asiasta toista 
mieltä). Huomioitavaa myös on, että täällä oppii pakollakin 
nukkumaan kuorsauksen alaisuudessa. Ei se intti siis niin 
kovin turha paikka ole...

Apusössömme päätyi armeijan harmaisiin.
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Kiire odottamaan
Täällä on myös aina kiire odottamaan, kuten huhu kertoo. Si-
täkään ei usko ennen kuin sen on kokenut, koska koko aika pi-
detään yllä sykkivää ravia ja sitten taas odotellaan ja härvätään 
paikallaan pitkän aikaa. Myös lusmuamisen määrä on maksi-
missaan ja alokkaat käyvät metsästämässä motivaatiovemppaa 
(vapautuksia palveluksesta) päivittäin. Parhaimmillaan kipeänä 
ja vempassa koko komppaniasta on ollut kuulemma 38 henkeä 
noin 140:stä, eli lähes neljä tupaa. Luku ei ole yhtään ihme, 
koska lähes kaikki ovat ainakin vähän flunssassa.

Prof Heikki Hämmäinen,uusi oltermanni

Uuden oltermannin
tervehdys
Killan oltermanni vaihtuu harvoin, mutta kun nyt vaihtuu, on 
hyvä katsoa asiaa perspektiivissä. Vaikka kiltaa ja professori-
kuntaa yhdistävä perinne alkoi jo 1940-luvulla, on nykyisen 
oltermannin professori Jorma Kyyrän allekirjoitus maagisen 
sauvan papyruksen nimilistalla vasta noin kahdeksas (tarkkaa 
lukua en tiedä, kun sauva ei vielä ole hallussani). Killan uu-
det toimihenkilöt lauloivat Jormalle kauniit kiitokset pitkään 
jatkuneesta hyvästä yhteistyöstä. Siinä on hyvä tavoite myös 
uudelle oltermannille:ansaita kaunis herkkä laulu. 

Oltermannin toimikausi on perinteisesti 3 vuotta, joten 
jokainen toimihenkilövuosikerta ei pääse vaihtolaulua virittä-
mään. Oltermanni saattaa siis päästä näkemään, kuinka vuo-
sikerrat vaihtuvat ja toimintatavat kehittyvät! Kullakin ajalla 
on myös kiltatoiminnassa omat ominaispiirteensä, jotka usein 

osataan arvioida vasta vuosien kuluttua. Pikainen 
havainnointini indikoi, että nykyinen kilta-

toiminta on aktiista sekä ammatillisissa 
asioissa (opetuksen kehittäminen, teek-

kareiden valistaminen) että yleisessä 
opiskelijaelämän rikastamisessa. 
Ehkäpä oltermanni voi kantaa 
kortensa kekoon kummallakin 
alueella!

Siinä on 
hyvä tavoite 
myös uudelle 
oltermannille:
ansaita kaunis 
herkkä laulu. 

Teksti: Heikki Hämmäinen

Alokkaalle arki on aika vaihtelevaa. Esimerkiksi tätä kirjoi-
tan sunnuntai-illan päätteeksi pizzan saapumista odotellessa. 
Perjantaista lähtien olemme olleet ampumassa ampumaradal-
la. Eilenkin olimme radalla jotain kymmenen tuntia ja siihen 
kuului osana hiihtäminen radalle ja takaisin. Myös muoni-
tuskeskuksen pöperöt vedetään metsän siimeksessä. Päivän 
päätteeksi olo on oikeasti puhki ja vapaa-aikakin menee vielä 
aseen rassaamiseen ja muuhun vastaavaan.

Jatkan seikkailujani toistaiseksi armeijan harmaissa, vaikka 
puhtaan kotimaisen vitutuksen määrä välillä käykin huipus-
saan. Toistaiseksi tähtään vielä pitkään suunnittelemaani 
kuuden kuukauden palvelusaikaan, mutta ei yhdeksän kuu-
kauttakaan ei ole poissuljettu. Lähes varmoja voitte kuitenkin 
olla, ettei Alokas Lalloa aliupseerikouluun saa.

Hajoilevat terveiset,
Alokas Lallo, JT
Karjalan Prikaati / Itä-Suomen Viestikomppania / 1. Viesti-
komppania

Tarkoin suunniteltu ja 
ohjattu päivärutiini on uutta 
vapaaseen opiskelijaelämään 
tottuneelle. Nyt herätys on 
kuudelta ja vapaata illalla 

on vajaat kolme tuntia.
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Verokarhun puhelinpäivystäjä
Tammikuussa saimme kuulla uutisista, että verottaja on päät-
tänyt suuressa armossaan vakinaistaa ensi vuonna vuodesta 
1995 kokeilussa olleen veroehdotusmenettelyn. Tavoitteena 
on kuulemmati, että jokaisen suomalaisen verovelvollisen 
postilaatikkoon kolahtaa keväällä 2006 veroehdotus. Liekö 
sitten sattumaa vai silkkaa mediapeliä, että tämäkin uutinen 
julkistettiin tammikuun loppupuolella – kuin muistuttamaan 
siitä tosiasiasta, että tänä vuonna se mappirumba on vielä 
tehtävä.

Suurin osa nykyisistä teekkareista ei luultavimminkaan ole 
ikänään koko veroilmoituksen täyttöä – tuota ihmisen koko 
tuntemusten spektrin kaikessa raakuudessaan esille kaivavaa 
sunnuntain mittaista operaatiota – kokenut. Ehkä hyvä niin, 
sillä ansiotulovero, ennakonpidätys, luontoisedut, materiaa-
livähennykset, vakuutusvähennykset, tulonhankkimiskulut, 
korkoetuudet, velkavähennykset ynnämuut saavat helposti 
pienen insinöörin pään pyörälle.

Minulle kerta oli tänä vuonna toinen, tämä lienee yksi niitä 
kuuluisia yrittäjyyden taakkoja. Periaatteessa täyttöprosessi 
on jossain määrin verrattavissa fyssan labrojen työselkkarei-
hin – kyllähän sen hoitaa, kun itseään vähän persiille potkii 
ja kynään tarttuu. Mainittakoon tosin pienenä erona, että 
työselkkaria varten allekirjoittanut ei ole ainakaan koskaan 
joutunut kääntämään koko kaksiota ylösalaisin etsiessään 
kaikkia mahdollisesti vähennyskelpoisia kuitteja.

Sunnuntai 30.1.2005
Tuntien uurastuksen jälkeen kaikki näytti jo lähes selvältä. Tar-
kistelin vielä, että kaikki kohdat on asianmukaisesti täytetty,  
kun havaitsin jotakin, joka sai pumpun jättämään yhden lyön-
nin väliin. Virastohan oli täyttänyt valmiiksi minulle nimen, ka-
tuosoitteen, kotikunnan ja aviopuolison nimen. Nyt havaitsin, 
että jostakin merkillisestä syystä kohtaan ”Liitelomakkeet” oli 
painettu suurin, mustin kirjaimin pahaenteiset ”A, L ja E”. Ei 
niitä siinä viimevuonna ollut. Eikä varmasti vielä eilenkään. 
Siis mitä? Veroviranomainen haluaa minulta yksityishenkilönä 
kolme liitelomaketta, mutta niitä ei oltu toimitettu ilmoituksen 
mukana.

Pikainen puhelu kirjanpitäjälle. Oli kuulemma hiihtämäs-
sä. Ei tiennyt mitään moisista liitekoodeista, kuten ei tiennyt 
veroviraston kotisivukaan. Pakko siis odottaa maanantaihin 

ja soittaa verohallinnon maksulliseen palvelunumeroon (1e / 
puhelu + 29 snt / min + pvm).

Maanantai 31.1.2005
Kello on 15.30, kun saan ravisteltua itseni irti töistä ja tartun 
luuriin. Monotoninen ääni toivottaa minut tervetulleeksi 
verohallinnon puhelinpäivystykseen, tämän jälkeen jonotus-
musiikkia. Vierähtää 10 minuuttia, ennen kuin elämäänsä 
kyllästyneeltä kuulostava nainen suostuu vihdoin vastaamaan 
toisessa päässä. Irma (tai joku muu parhaat vuotensa pölyi-
sessä konttorissa viettäneen naisen nimi) kuuntelee hetken 
pitkästyneen oloisena ongelmaani, kunnes kertoo, ettei tiedä 
mitään koko asiasta, mutta joku muu, jolla on vierasperäisen 
kuuloinen sukunimi saattaa kuulemma tietää. Jonotusmusiikki 
soi taas.

15.50. Luurissa vastaa suomea murtaen puhuva mieshenki-
lö. Hän ei tunnu ensin lainkaan käsittävän ongelmaani, mutta 
rautalangasta vääntämisen jälkeen kertoo, ettei ole oikea hen-
kilö kertomaan minulle asiasta. Taas kuuluu jonotusmusiik-
kia. 16.05 Irma vastaa taas ja ihmettelee, että mitä minä vielä 
linjoilla kuppaan. Yritän inttää liitelomakkeista, mutta Irma 
tuhahtaa, että ruksi se kenttä yli ja palauta ilman. Joku kyllä 
ottaa keväällä yhteyttä, jos jotain puuttuu. [klik].

Epilogi
Elimäen perimmäinen tarkoitus (Hiidenheimo ym., Loki 1997) 
kertoo:

HÄTTÖ (subst.) - Epämääräinen hermostuneisuus siitä, että 
postilaatikko ”ei toimi” kun on postittamassa tärkeää kirjettä. 
”Veroilmoituksen viimeinen hättöpäivä on 31.1. tai sitä edeltävä 
arkipäivä.” –Verohallituksen määräys 287b.

Niin tai näin, veroilmoitukseni ehti ennen tyhjennystä Lin-
tuvaaran postiin ja olen tyytyväinen toistaiseksi. Entä, mitä me 
tästäkin episodista opimme? No ainakin meillä on 10 vuoden 
päästä joku iskulause, jolla pönkittää omaa asemaamme tuol-
loin aikuistuvaan, 90-luvulla syntyneiden sukupolveen nähden. 
”Niin se on elämä helppoa teillä, ette olis päivääkään selvinny 
veronmaksajina 2000-luvulla kun ette edes veroilmoitusta ole 
koskaan joutuneet täyttämään.”

Kirjeenvaihtaja pohtii, onko veroilmoituksella syvintä 
olemusta vai onko se vain yksinkertaisesti syvältä.

Teksti:
Samuli Kauranne,
teekkari, fil. yo
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TLT-Klubi pyrkii tarjoamaan kaikille hieman pidemmälle 
opinnoissaan edenneille jäsenille kontaktipääomaa ja tietoa, 
joista voi olla hyötyä mm. tulevaisuuden työpaikkoja hank-
kiessa. Klubin toimintaa leimaa rento ja hyvä meininki, joka 
ilmenee parhaiten mm. perinteisesti heinäkuussa TF:n mökillä 
järjestetyillä kesäpäivillä ja railakkaissa vuosijuhlissamme.

Viime marraskuussa jäsenemme valitsivat uuden hallituk-
sen, joka otti tavoitteekseen kasvattaa aktiivista toimintaamme 
ennestään ja rakentamaan siihen pysyvyyttä. Vanha hallitus 
pääsi näin siirtymään toiminnan tukemiseen toimihenkilöi-
nä, sillä monia uhkasi jo ennenaikainen valmistuminen. Tänä 
vuonna tarkoituksenamme olisi saada TLT-isohenkilöitä mu-
kaan toimintaamme, rakentaa yritysverkostoa ja kirjata ylös 
hyviä toimintatapoja helpottamaan mm. exqursioiden järjestä-
mistä tuleville sukupolville. Lisäksi ajatuksenamme on elvyttää 
osastoyhteistyötä ja yhteyksiä vanhoihin jäseniimme.

Menneenä vuonna TLT-Klubi järjesti useita erittäin suo-
sittuja exqursioita. Keväällä kävimme HTV:lla kuulemassa 
laajakaistayhteyksistä sekä vapun alla DNA:lla Ruoholah-
dessa. Syksyllä vierailumme kohdistuivat Ericssonille, jos-
ta monet mm. hallituksemme jäsenistä ovat saaneet myös 
työpaikan. Joulukuussa olimme Song:lla, jossa kuulimme 
myös Suomen Internet-solmupisteen pu-
heenjohtajalta Jorma Mellin:ltä FICIX:n 
toiminnasta.

Rentoa meininkiä TLT-klubissa

TLT-Klubin tarkoitus on yhdistää oman 
alan ihmisiä toisiinsa ja yrityksiin, sekä 
ennenkaikkea järjestää Otaniemen 
parhaat exqut! 

Teksti: Antti Hätinen
Kuvat TLT-Klubi

Tulevana vuonna TLT-Klubi järjestää myös runsaasti ta-
pahtumia, joista ensimmäiset ovat Tietoenator-saunailta ja 
Sanoma XQ. Excursioilla on mahdollisuus ajankohtaisten ja 
mielenkiintoisten aiheiden kuulemisen lisäksi tutustua samoilla 
kursseilla oleviin kanssaopiskelijoihin. Panostamme siihen, että 
exqursioiden aikana on tilaisuus keskustella esitetyistä aiheista 
sekä yrityksen edustajien että muiden osallistujien kesken sekä 
tapahtuman aikana että myös sen jälkeen.

Kaikista tapahtumistamme löytyy lisätietoa www.tltklubi.fi 
-kotisivuiltamme. Tervetuloa mukaan TLT-Klubiin kevään 
aikana!

Lisätietoja:
www.tltklubi.fi
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Porvoosta teekkarispeksin tuottajaksi
Katri Laakso kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1997 Linnankosken 
lukiosta Porvoossa ja aloitti saman vuoden syksyllä opinnot 
Teknillisessä korkeakoulussa sähkö- ja tietoliikennetekniikan 
koulutusohjelmassa. Yläasteella Katri ei vielä tiennyt valmis-
tuvansa isona diplomi-insinööriksi, vaikka olikin aina ollut 
kiinnostunut matematiikasta. Kiinnostus tekniikkaan ja ma-
tematiikkaan kuitenkin ohjasivat tähän suuntaan, ja lukioaika-
na Katri päätti hakea Otaniemeen. Toisena vaihtoehtona oli 
silloinen Tampereen teknillinen korkeakoulu, mutta Otaniemi 
oli porvoolaistytölle luontevampi ratkaisu. Opiskelu sujui hyvin 
– tosin Katri myöntää, että hänellä oli pieniä motivaatio-on-
gelmia joidenkin pakollisten kurssien kanssa.

Opiskeluaikana Katri oli jonkin verran mukana killan ja 
alayhdistysten toiminnassa, muttei hakeutunut koskaan hal-
litus- tai toimihenkilöpaikoille. Vasta opintojen loppusuoralla 

löytynyt Teekkarispeksi kaappasi Katrin myös hallitustoimin-
taan mukaan, ja nyt pari vuotta valmistumisensa jälkeen Katri 
toimii yhtenä vuoden 2005 speksin tuottajana.   

Tie vei Nokiaan jo opiskeluaikana
Katri oli kesät 1998 ja 1999 kesätyöntekijänä Neste Oyj:n 
palveluksessa (yhtiö muutti nimensä välillä Fortum Oyj:ksi), 
toimenkuvanaan mikrotukihenkilö. Vuoden 2000 keväällä 
hän aloitti Teklassa osa-aikaisena C-ohjelmoijana. Katri jat-
koi samassa paikassa syyskuulle, kunnes opinnot veivät taas 
voiton työnteosta. Keväällä 2001 Katri oli Dipolin Contact 
Forum –messuilla ja löysi tiensä Nokian standille, missä hän 
sai ensituntuman Nokiasta työnantajana. Messuilla Katri sai 
paljon informaatiota sekä yhteystiedot, joiden kautta hän päätti 
hakea kesätöitä Nokiasta. Katri sai kutsun haastatteluun ja pian 
sen jälkeen tarjouksen kesätyöpaikasta. Katri hyväksyi tarjo-

Kesätöillä jalka oven väliin

Pian on
taas se aika, kun 
haku kesätöihin 

on kuumimmillaan. 
Toisilla on valmis paikka 

entuudestaan, toiset 
tuskailevat, kun mitään 
ei tunnu löytyvän. Katri 

Laakso, entinen sähköinsi-
nöörikiltalainen, löysi aikoinaan 
sopivan kesätyöpaikan yhtiöstä 

nimeltä Nokia, ja jatkaa vielä 
valmistuttuaankin samaisen 
kesätyön avaamalla polulla.

Teksti: Teemu Lepola
Kuvat: Katri Laakson arkisto

Katri työpaikkansa edessä Ruoholahdessa.
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uksen ja meni kesätöihin Nokia Research Centeriin (Nokian 
tutkimuskeskus) Helsingin Ruoholahteen, missä työskentelee 
tänäkin päivänä. 

Ennen kesätöiden alkua Katrilla ei ollut tarkkaa kuvaa 
Nokiasta työnantajana. Hän tiesi Nokian olevan iso yritys, ja 
tarjoavan siten paljon mahdollisuuksia. Kesätöiden alkaessa 
Katri sai mielestään hyvän perehdytyksen yrityksen tapoihin 
ja omiin työtehtäviinsä. Kesätyönä Katri teki tutkimustyötä 
eräässä “läsnä-älyyn” liittyvässä projektissa. Työ oli lä-
hinnä itsenäistä, mutta apua ja opastusta sai tar-
vittaessa esimieheltä ja kollegoilta. Katrin mie-
lestä parasta kesätöissä oli mielenkiintoisen 
ja rennon työn ohella mukavat työkaverit. 
Lisäksi Nokia Research Centerissä työsken-
telee paljon kansainvälisiä harjoittelijoita, 
joten työn ohella paranivat myös kielitaito 
ja vieraiden kulttuurien tuntemus.    

Diplomityön kautta vakituiseen 
työsuhteeseen
Kesätöiden jälkeen Katri piti Nokiaa hyvänä vaihtoehtona: 
hän jatkoi Nokiassa osa-aikaisena harjoittelijana ja teki siellä 
myöhemmin myös diplomityönsä. Diplomityötä varten Katri 
pääsi mukaan erääseen EU-projektiin, josta löytyi hänelle so-
piva diplomityön aihe: ”Evaluating the use of navigable three-
dimensional maps in mobile devices”. Diplomityön tekeminen 
tapahtui pääasiassa työpaikalla toimistoaikana, mutta osa työs-
tä tuli luonnollisesti tehtyä normaalien työaikojen ulkopuolella 
kotona. Ja koska kyseessä oli EU projekti, liittyi diplomityön 
tekemiseen myös matkustelua. Ensimmäisen työmatkansa Kat-
ri teki Saksaan, sen lisäksi tehtiin käytettävyystestejä Norjassa. 
Kaiken kaikkiaan Katrille jäi diplomityöstä hyviä kokemuksia, 
ja niinpä hän jäikin NRC:n palvelukseen valmistuttuaan jou-
lukuussa 2002. 

Vaihtelevia ja mielenkiintoisia töitä
Valmistumisen jälkeen Katrin työtehtäviin on kuulunut mm. 
Symbian/C++ -ohjelmointia ja projektipäällikön tehtäviä. Työt 
ovat projektiluonteisuudesta johtuen hyvinkin vaihtelevia, mikä 
on Katrin mielestä erittäin hyvä asia. Monipuolisuuden lisäksi 
häntä motivoi uusien asioiden oppiminen sekä projektien ja 
haasteiden päätökseen viemisestä syntyvä onnistumisen tunne. 
Myös hyvä työympäristö vaikuttaa työskentelyyn positiivisesti. 
Nokiassa työskennellessään Katri kokee oppineensa paljon esi-
merkiksi projektipäällikön tehtävistä sekä kansainvälisyydestä. 
Kaiken kaikkiaan työnteon yhteydessä oppii koko ajan uusia 
asioita. Parasta Nokiassa on Katrin mielestä loistavat työkaverit 
ja hyvä ilmapiiri, sekä se, että saa myös itse vaikuttaa omiin 
työtehtäviinsä. 

Tulevaisuudestaan Katri ei osaa sanoa mitään varmaa. Ehkä 
joskus tulee tarve tehdä jotakin muuta, mutta tällä hetkellä hän 
on erittäin tyytyväinen. Nokia tarjoaa paljon mahdollisuuksia, 
ja jatkossa Katri toivoo saavansa Nokialta lisää vaihtelevia ja 
mielenkiintoisia työtehtäviä. 

Aktiivisuus palkitaan
Nokiassa, ainakin tutkimuskeskuksessa, työvoima on Katrin 
mukaan nuorekasta ja kansainvälistä. Nokialla työskentelee 
paljon TKK:lta valmistuneita ja siellä vielä opiskelevia, var-

sinkin tietoliikennetekniikan osaajia. 
Katri antaa myös muutaman vinkin kesä- tai muita töitä ha-

muaville. Kannattaa olla aktiivinen, sillä harvoin ketään tullaan 
pyytämään töihin. Työhakemuksesta kannattaa tehdä tiivis, ja 
tuoda esiin oleellisia asioita liittyen haettuun työhön. Lisäksi 
persoonallisuus on valttia. Esimerkiksi pelkän CV:n lähettämi-
nen ei ole hyvä vaihtoehto, vaan se kannattaa laittaa liitteeksi 
hakemukseen. Omasta kokemuksestaan Katri kehottaa ihmi-

siä myös käymään rekrytointimessuilla, ovathan 
ne loistava tapa tutustua yrityksiin ja löytää 

uusia kiinnostuksen kohteita. 

Kesän 2005 työharjoittelupaikko-

ja Nokiassa voi hakea maaliskuun 

loppuun asti. Lisätietoja ja haku 

osoitteessa www.nokia.fi/kesa2005 

tai www.nokia.fi/urapolku.

Katri toteutti pitkäaikaisen haaveensa ja lomaili 
viime kesänä Islannissa.

Koska kyseessä oli 
EU projekti, liittyi 

diplomityön tekemiseen 
myös matkustelua.
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yhä enemmän yhteistyötä. Jo muutaman vuoden ajan kesäi-
sin on vietetty joku viikonloppu yhdessä muiden suomalaisten 
aktiivien kanssa, onpa mukaan eksynyt yleensä joku ulkomaa-
lainenkin vieras. Ulkomaille lähdettäessä paikkoja on yleensä 
vähintään kaksi, samoin tamperelaisia tai oululaisia saattaa 
olla tulossa samaan paikkaan. Ei siis tarvitse jännittää, että 
joutuisi lähtemään aivan yksin.

Tapahtumat
Yleensä vaihdot ja muut tapahtumat kestävät noin viikon ja 
niissä on järjestettynä erilaista ohjelmaa. Useimmiten tutus-
tutaan ainakin muutamaan paikalliseen nähtävyyteen ja ky-
seiseen yliopistoon, mahdollisesti myös joihinkin yrityksiin. 
Lähiympäristöön ja sen merkittäviin kohteisiin saatetaan 
tehdä lyhyitä retkiä, joissa näkee ja oppii varmasti enemmän 
kuin tavallisissa turisteille järjestettävissä opaskierroksissa. 
Hauskanpitoakin on takuuvarmasti luvassa, joskus jopa niin 
paljon, että nukkuminen saattaa jäädä vähemmälle, mutta 
ainahan kotona ehtii nukkua.

EESTEC 
-helposti ulkomaille

Eurooppalaisuus
Kyseessä on eurooppalainen sähkö- ja tietotekniikan yliopisto-
tason opiskelijoiden järjestö, jolla on toimintaa monissa Euroo-
pan maissa, myös Suomessa ja ihan omassa korkeakoulussam-
mekin. EESTEC LC Helsinki on paikallisjärjestö, joka toimii 
kiltamme alaisuudessa ja jonka jäseniä kaikki killan jäsenet 
siten automaattisesti ovat. Niinpä myös kaikilla kiltalaisilla on 
mahdollisuus osallistua toimintaan.

Tavoitteena on saada aikaan ja kehittää kansainvälisiä yhte-
yksiä, niin yksittäisten ihmisten kannalta kuin laajemminkin. 
Yhtenä osana on myös teknisen tietämyksen lisääminen ajan-
kohtaisista asioista sekä tietenkin tutustuminen eri maiden ta-
poihin, kulttuuriin ja opiskelijaelämään, luonnollisesti ohessa 
tapaa monia mukavia ihmisiä.

Toiminta
EESTEC:n toiminnassa perusajatuksena on, että osallistuja 
maksaa vain matkat järjestettävään tapahtumaan ja järjestävä 
osapuoli hoitaa muut menot sisältäen majoituksen, ruoan ja 
ohjelman. Toiminta on siten tietysti vastavuoroista eli myös me 
järjestämme tapahtumia, jotka tarvitsevat innokkaita tekijöitä. 
Toimintaan pääsee siis mukaan tarvitsematta edes lähteä ulko-
maille. Myös alumneille on toimintaa kansainvälisen järjestön 
puitteissa, valmistuminen ei siis ole este. Virallisena kielenä on 
englanti, joten muita kieliä ei tarvitse osata.

Suomessa on meidän lisäksemme paikallisjärjestöt myös 
Tampereella ja Oulussa, joiden kanssa on tehty viime aikoina 

Haluatko käydä ulkomailla, mutta 
kustannukset hirvittävät? Haluatko 
tutustua Euroopan kulttuureihin 
paremmin kuin lomamatkoilla on 
mahdollista? Silloin kannattaa ottaa 
selvää EESTEC:stä ja sen tarjoamista 
mahdollisuuksista.

Teksti: Aki Oksanen
Kuvat: Emmi Rautkylä, Aki Lähdesmäki

Hauskanpitoakin on takuuvarmasti 
luvassa, joskus jopa niin paljon, 
että nukkuminen saattaa jäädä 

vähemmälle, mutta ainahan kotona 
ehtii nukkua
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Asiapainotteisia ja siten teknistä tietämystä lisääviä ta-
pahtumia kutsutaan Workshopeiksi. Niissä on yleensä joku 
tietty aihe, joka on tyypillisesti joku uusi teknologia, huma-
nistisempi näkemys tekniikkaan tai joku erityinen sähkötek-
niikan ala. Aiheita ovat olleet esimerkiksi uuden sukupolven 
tietoliikenneverkot, sähköntuotannon eri mahdollisuudet sekä 
avaruusteknologia. Ohjelma näissä koostuu usein esityksistä ja 
luennoista, joita pitävät asiantuntijat niin teollisuudesta kuin 
tutkimusyksiköistä ja yliopistoista. Lisäksi aiheita käsitellään 
myös pienryhmissä, pohtien ennalta annettua ongelmaa tai 
keskustellen aiheesta. Koska paikalla on yleensä monista 
maista ja kulttuureista tulleita opiskelijoita, heillä on mah-
dollisesti erilaisia ja mielenkiintoisia ideoita. Workshopit ovat 
lähes ammattimaisia ja tietopainotteisia seminaareja, joista voi 
mahdollisesti saada hyväksytettyä jopa erikoistyön, sovittuaan 
asiasta ja vaatimuksista täällä, aiheeseen liittyvän laboratorion 
professorin kanssa. Kuitenkin myös näissä on aina vapaampaa 
ohjelmaa, paikalliseen ympäristöön tutustumista sekä rennom-
paa yhdessäoloa ja juhlimista.

Suurin tapahtuma on Kongressi, joka on kerran vuodessa 
järjestettävä tapaaminen, johon kutsutaan edustajat kaikista 
lähes kolmestakymmenestä paikallisjärjestöstä. Lisäksi kut-

suttuja ovat kaikki kansainvälisen EESTEC:n toimihenkilöt 
sekä hallitus, yhteensä osallistujia on kaikkiaan lähes sata. 
Kongressissa pidetään järjestön vuosikokous sekä suunni-
tellaan ja kehitetään kansainvälistä toimintaa. Kyseessä ei 
kuitenkaan ole tylsä viikon kestävä kokousputki, vaikka niin 
saattaisi helposti luulla. Päinvastoin, paikalla on ihmisiä lä-
hes kahdestakymmenestä maasta ja puitteet, myös yhteiseen 
hauskanpitoon, ovat tapahtuman arvon mukaiset. Kongressi 
järjestetään tänä vuonna Madridissa huhtikuun alussa.

Aktivoidu
Vaihdoissa on yleensä vieraita useammasta maasta, joten niissä 
tutustuu myös muihin kuin järjestäviin ihmisiin. Toiminnassa 
voi myös saada tuttuja, joihin pitää yhteyttä myöhemminkin 
ja joiden luona voi käydä, jos sattuu liikkumaan Euroopassa. 
Vuoden aikana täälläkin on vieraillut monia ulkomaalaisia epä-
virallisesti, heidän ollessaan muuten Suomessa, juuri tämä ku-
vastaa käytännössä järjestön tavoittelemaa EESTEC-henkeä.

Virallisena kielenä on englanti, 
joten muita kieliä ei tarvitse 

osata.

Lisätietoa voi hankkia helpoiten LC Helsingin 

kotisivuilta, josta löytyy myös ilmoittautu-

miskaavake LC Helsingin sähköpostilistal-

le, jossa saa tietoa tulevista tapahtumista. 

http://www.hut.fi/~eestec/
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“Why people do 
everything so slowly? 

Isn’t it a waste of 
time?”

I am a student from a Chinese city with Asian and Western 
elements, Hong Kong. My name is Cheuk Kit, Yung. Hong 
Kong itself has many special characteristics for those who are 
full with curiosity to explore. Its culture, political situation, 
official language and development from a small fishing 
village to a dazzling city in about 100 years are 
of great interest for people around the world. 
My new friends in Finland started to ask a 
lot of questions of Hong Kong once I told 
them where I come from. It is my pleasure to 
give you a brief introduction about Hong Kong. 
If you want to know more about Hong Kong please 
feel free to ask me anytime.

Being an undergraduate of the Department of Electrical 
and Electronic Engineering in the University of Hong Kong, 
I understand that a fruitful university life is not confined to 
academic achievement. Therefore, I would like to explore more 
of the outside world and hence I decided to participate in HKU 
Worldwide Undergraduate Student Exchange Programmes 
2004-2005. In view of the advanced information and commu-
nication technology of Finland, and the uniquely well support 
featured by the Helsinki University of Technology on this field 
which I am interested in, I chose to study here in Otaniemi.

When I first arrived in Helsinki in the last September, my 
tutors, Tapio and Thomas, did help me a lot to get used to Fin-
land. They also brought me to many university’s functions as 
well as parties to help me to get familiar with the environment 
here. May I take advantage of this opportunity to express my 
gratitude to both of them. They, together with other Finns, gave 
me a good impression that Finns are always nice and helpful. 
I also know that Finns have at least one similarity with me. 
We like peace and quiet! I didn’t know about it before coming 
to Finland.

As you may know Hong Kong is an extremely busy city, the 
rhythm of life is quite intense which is quite different from 
Finland. I always asked myself in my early arrival in Finland 
“Why people do everything so slowly? Isn’t it a waste of time?”. 

I had to spend sometime to get used to it in order to 
enjoy the relaxing atmosphere here. Another sig-

nificant difference is the weather. The weather 
here is much colder than in Hong Kong which 
is located in the sub-tropical region. I could 
experience real snow for the first time in my 

life here. I like it! But I hate the slippery floor 
when the snow is melting!

Living in Finland also gives me a lot of chances to travel 
around Europe. It is quite cheap and convenient to take the 
cruises for example to Sweden and Estonia. I also joined the 
trip to Russia organized by ESN-TKY in the last November and 
went to Tampere, Turku, Lapland and Spain on my own in the 
last December and January. I was able to gain much valuable 
travel experience and broaden my horizons throughout these 
trips. I look forward to more interesting trips in the future.

Studying in Otaniemi, I do have many chances to go to 
Helsinki. There are many sights worth taking a look at - for 
example Suomenlinna, the Lutheran Cathedral and Senate 
Square. There are also many things to do such as ice skating 
and skiing. I will try my best to explore more of Helsinki. I 
hope I will enjoy the remaining few months staying here and 
also enjoy the Teekkari culture in HUT!

Kit came from Hong Kong

Two of our exchange 
students tell us about 

studying in Otaniemi and 
how they have spent their 

time in Finland.

I could experience real snow for the 
first time in my life here. I like it! 
But I hate the slippery floor when 

the snow is melting!

Teksti: Cheuk Kit Yung
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Sanat on ratkaistava annettujen vih-
jeiden perusteella. jokainen tehtävä 
on omansa. Idea on, että seuraava 
sana on aina edellisen anagrammi, 
johon on lisätty yksi kirjain. Ensim-
mäisessä lisättävät kirjaimet ovat jo 
paikoillaan.

My name is Aurélien and I am currently studying at HUT as 
a guest student. I actually belong to the exchange program 
ERASMUS-SOCRATES and come from Toulouse, a beauti-
ful city in the southwest of France. I have already been in 
Finland for four months. Once I arrived in Finland I met my 
tutor group, two Finnish guys (Tapio and Thomas), two guys 
from Hong Kong (Kit and Chendy) and one Lithuanian girl 
(Raimonda) who left at the end of the last semester. So I did 
not feel alone at all.

First it was really difficult for me to communicate with eve-
rybody because I was not used to talking in English at all. I did 
not know anything about Finland and fortunately my tutors 
helped me with all the accommodations and other things... I 
still continue to see them regularly at lunch, or a party or whe-
re-ever. My major is electronics and it is very nice to study here 
because you can feel this very peaceful atmosphere in all the 
buildings of the university. Ja myös minä opiskelen suomea, 
mutta se on vaikea kieli?

But university life in Finland is not only studying. The party 
culture is very interesting here! In every day life people are 
quiet but when they drink a couple of beers everybody goes 
crazy. It is strange but a lot of fun! It has also been pretty in-
teresting to travel around. I have been abroad to visit Tallinn 
and Stockholm. I have also been to Lapland to admire those 
magnificent landscapes and visit Santa Clause. I simply enjoyed 
seeing reindeers crossing the road in front of the car we were 
driving! My next destination is St. Petersburg this semester.

Aurélien experiences Finland

What about the Finns? Even if at first they seem distant, 
when you get to know them they are very kind people. The 
Finnish girls are mysterious. I was in a club in Helsinki dancing 
on the table with this girl. We talked for a while and finally 
decided to go on the dance floor. Then I said to her: “That guy 
over there is good for you!” Then she went to dance with him 
and after two minutes she kissed him. What kind of girls are 
these? This is mysterious…

Aurélien with a couple of mysterious Finnish girls.

Ristikko

Teksti: Aurélien Maurel

Laatinut: Teemu Lepola
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Sarjakuvat
Deltafunktiotyttö
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Fuksi

Shanghaitaulukot

3-3

3-4

4-4

3-3-3

3-3-4

3-4-4

4-4-4

3-3

3-4

4-4

3-3-3

3-3-4

3-4-4

4-4-4

Sössö 1/2005

26

Sössö 1/2005

27



Tulevia tapahtumia
Ke  2.3  Kotipitkän ilmoittautuminen alkaa klo 12.

Pe 4.3.  GE Medical -Excu
  Päivän excu GE Medicalin  Vallilan ja Tuusulan toimipisteisiin.

Pe 4.3.  Poronkusema 2005 (Rovaniemi)
  Arctic survival -selviytymiskisa Rovaniemellä.

La 5.3.   Club Action!One (Studio Pasila)
   Stand up komiikkaa.

Ti 8.3.  KimbleCup (Smökki)
   Kaljakimblen mestaruuskilpailu, järjestäjänä Raksa.

Ti 8.3.  Teekkari-ilta (OK20 iso+ museo)
   Perehdytään SIK:n ja TKY:n historiaan sekä teekkariuteen.

Ke 9.3.  M/N saunat (Rantsu ja Gorsu)

Ke 16.3. Kotipitkä (Suomi)

Ti 22.3. Tutkintouudistuspaneeli (Nettikahvila)
  Tule kysymään ja kuulemaan vastauksia tutkintouudistuksesta.

Kuva: Aki Oksanen
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