
2/2005
36. vuosikerta Sössö

PoTa-84: tirehtööri kertoo
Speksi tulee jälleen

Wapun ohjelma! 



Pääkirjoitus 20.3.2005

Ajan hengen mukaisesti 
populismiin sortuva 
Sähköinsinöörikillan 
äänenkannattaja

sposti: sosso@tky.hut.fi 

web: www.tky.hut.fi/~sik/sosso/

Toimitus

Päätoimittaja
Teemu Lepola

Apusössöt
Nina Lagus
Jori Lallo
Samuli Kauranne
Aki Oksanen

Taittaja
Anne Myller

Vapaat
Antti Karilainen
Aki Lähdesmäki
Pyry Ekholm
Maria Maksimow
Lauri Kovanen
Eero Heino
Matias Pietilä

Julkaisija
TKK:n Sähköinsinöörikilta ry
Otakaari 5 A, 02150 Espoo
puh: (09) 451 2211

Paino
Scanseri Oy, Helsinki
Painos 1000 kpl

Materiaalin toimittaminen
Sössö noudattaa sananvapautta hyvän   
maun rajoissa. Lehti on kaikille kilta-
laisille avoin ja kaikki jutut pyritään 
julkaisemaan. 
   Jutuntynkää voi toimitella:
      - Ensisijaisesti spostitse    
          sosso@tky.hut.fi
      - Kiltahuoneelle sössöriippariin
      - Henkilökohtaisesti toimittajille

� � � � �

Päätoimittaja
Teemu Lepola

Vielä ehti äkillinen lumisade yllättämään suomalaiset autoilijat, kun moni 
oli kuivien teiden ansiosta siirtynyt ajamaan kesänopeuksilla. Mutta onko 
sittenkään kovin tavatonta että maaliskuussa pyryttää lunta, sillä onhan 
sitä joskus keskellä kesääkin ihasteltu valkeaa maata. Mutta silti on väistä-
mätöntä että kevät jälleen kerran tulee, kunhan ehtii. Itse olen juurikin ”ke-
vätihminen”, joka muiden kaltaisteni tavoin nautin luonnon heräämisestä 
ja ilman lämpenemisestä. Muita vuodenaikoja mitenkään väheksymättä 
minulle juuri kevät on parasta aikaa vuodesta. 

Kevään tuloon liittyy toki paljon muutakin kuin vain luonnon ihastelu. 
Ihmiset kuoriutuvat paksuista talvivaatekerroksista ilmojen lämmetessä ja 
useimmat autot saavat kesärenkaat alleen. Helsingin keskustaan kevät tuo 
mukanaan paljon ulkomaalaisia matkailijoita, ja muutenkin tuntuu että 
kaupunki herää eloon talven jälkeen. Meillä korkeakoulussa kevät tulee 
usein todella nopeasti vastaan. Tenttikausi lähestyy uhkaavasti, samoin 
kuin erinäisten projektien ja harjoitustöiden deadlinet. Olisiko sittenkin 
pitänyt aloittaa aikaisemmin? No ensi kerralla sitten. Jotkut pohtivat vielä 
tulevaa kesää töiden suhteen. Jos ei ole saanut omaan koulutukseen liitty-
vää työtä, niin opiskellako vai tehdä muita hommia? 

Tietysti yksi asia mitä ei voi olla mainitsematta on Wappu. Mikäli sellai-
nen tänäkin vuonna päätetään järjestää, kyseessä on taas varsinkin meille 
teekkareille tärkeä tapahtuma. Tämän vuoden fuksit saavat lakkinsa, eikä 
pieni rentoutuminen ennen viimeiselle tenttikaudelle tehtävää puserrusta 
ole ollenkaan kenellekään pahasta. Mutta viimeistään nyt kannattaa kevään 
tuloon alkaa valmistautumaan, jos aikoo saada parhaimman mahdollisen 
nautinnon siitä irti.

Kevät tulee, oletko 
valmis?
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Kiltauutiset

Pienet sammakot

Piirros: Antti Karilainen

“... eli kaikki kurssit, joita mä nyt käyn on ihan 
turhia.”

-Karo TU-paneelissa

“Järjestetään 31.8. tyhjä arpa -bileet TU:n takia, 
kun kaikkien opinnot on ollu aika tyhjiä arpo-
ja.”

-Idea TU-paneelissa

”Kuitenkin ne on hereillä ja kuulee tän kaiken!”
-[NIMI POISTETTU 2010] kommentoi kämppiksiään 

aamuyöllä.

”Mä kävin kerran staattisen luennolla mutta en 
tajunnut nablasta mitään!”

-Tuntematon sankari avautuu kokemuksestaan staat-
tisen kenttäteorian kurssista.

“Kotipitkälle sellaista tarvitsisi... Ei siis jotta 
mikään hoppu olisi, mutta viiden tunnin päästä 
lähtee bussi.                                                       

A. Partinen havaitsi solmionsa olevan hukassa yhden 
maissa aamuyöllä. 

”Miksi naiset on huonompia punnertamaan kuin 
miehet?”

-Filosofinen kysymys on heitetty ilmaan kiltahuo-
neella

”Miehillä on rintalihakset, naisilla tissit.”
-Tuntemattoman ajattelijan lähes yhtä filosofinen 

vastaus edelliseen.

Kiltis kiinni 20.4. eteenpäin
Kiltis sulkeutuu jälleen Wapun alla 20.4. Tämän jälkeen 
myyntipäivystys siirretään SIK:n toimistolle, missä se jatkuu 
aina 29.4. asti. SIKarihuone pidetään jäsenistölle auki mah-
dollisuuksien mukaan. Kiltis avautuu jälleen Wapun jälkeen, 
mutta päivystys jatkuu vasta uusien fuksien saapuessa.

Tutustu TU:hun
Tutkintouudistus vaikuttaa jokaisen opiskelijan arkeen syk-
systä eteenpäin. Tuleviin mullistuksiin kannattaa perehtyä 
ajoissa. Tietoa aiheesta voi käydä katsomassa osaston sivuilta 
osoitteesta http://www.sahko.hut.fi/truk/ ja koko koulua 
koskien jotakin löytyy osoitteesta http://www.hut.fi/Yksikot/
Opintotoimisto/tutkinnonuudistus/ 

Kuvamateriaalia PoTasta
Potentiaalin Tasauksen kuvat on julkaistu tapahtuman vi-
rallisilla kotisivuilla soitteessa http://otax.tky.hut.fi/~sik/
pota84/

Oikaisu
Sössön 1/2005 takakannessa komeilleen maiseman oli ku-
vannut Aki Lähdesmäki eikä Aki Oksanen, kuten virheellisesti 
mainittiin.
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TL: Kuka olet?
AP: Aleksi Päiväläinen, tutuille ”pleksi”

TL: Kerrohan hieman historiastasi TKK:lla
AP: Tulin TKK:lle vuonna 2001 koneteekkariksi. Vuonna 2002 
kesällä menin inttiin, jossa vietin vuoden, minkä jälkeen jat-
koin opintojani konetekniikan osastolla.

TL: Olitko Koneinsinöörikillan toiminnassa mukana 
ennen TKY:n toimintaa?
AP: Olen toiminut KIK:n hallituksessa Teollisuusministerinä 
(vastaa SIK:n Yrityssuhdemestaria) vuonna 2004. 

TL: Missä rooleissa olet ollut TKY:n toiminnassa?
AP: Toimin vuonna 2004 TKY:n edustajistossa, ja nyt vuonna 
2005 olen TKY:n hallituksessa kylävastaavana.

TL: Mitä kuuluu kylävastaavan tehtäviin?
AP: Kylävastaavan vastuualueeseen kuuluu teekkarikylä ja 
asuminen, sekä lisäksi kuntavaikuttamisen toiminnan yleistä 
suunnittelua. Kylävastaava toimii puheenjohtajana asunto- ja 
kyläjaoksessa. Asuntojaosto käsittelee asuntoihin liittyviä asioi-
ta, kuten irtisanomisasioita ja asuntolatoiminnan budjetoinnin 
suunnittelua. Kyläjaosto on oikeastaan asumisviihtyvyystoimi-
kunta, joka järjestää tapahtumia ja miettii asumiseen liittyviä 
käytännön parannuksia. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhteistyö 
HOAS:in kanssa.

TL: Ensi kesänä järjestettävät yleisurheilun MM-kisat 
varmasti työllistävät sinua myös?
AP: Kyllä, teen yhteistyötä kisakyläkoordinaattori Janne Viska-
rin kanssa. Lisäksi täytyy olla tietoinen järjestelyihin liittyvistä 
asioista. Itse kisat teettävät lisää työtä siivouksen ja erinäisen 
tiedottamisen muodossa.

TL: Olet siis Sähköinsinöörikillan kiltakummi. Miten 
kiltakummit valitaan?
AP: Kaikki TKY: hallituksen jäsenet ovat kummeina yhdelle 
tai kahdelle killalle. Kiltaneuvosto päättää minkä killan/killat 
kukakin saa.

TL: Antaako mitään lisämaustetta että SIK:n kilta-
kummina on koneteekkari?
AP: No, onhan se hauskempi esimerkiksi vierailla vuosijuhlissa, 
kun on valmiiksi lämmin viha- rakkaussuhde. 

TL: Mitä kiltakummin tehtäviin kuuluu?
AP: Tehtävät on ihan sovittavissa, riippuen mitä kilta haluaa. 
Periaatteessa homma on tapahtumissa käyntiä, TKY:n asioi-
den ja muunkin tiedon välittämistä. Itse olen vieraillut SIK:
n hallituksen kokouksessa kertomassa mitä TKY:n puolella 
tapahtuu.

TL: Haluatko sanoa jotain tai lähettää terveisiä kilta-
laisillemme?
AP: Noh, sähkö johtaa vettä…Ei vaan, sihteeristöön saa tulla 
moikkaamaan ja vaikka kahville, jos siltä tuntuu.

Kiltakummi 
esittäytyy

Vieraillessaan Sähköinsinöörikillan 
valtuuston kokouksessa kiltakummimme 
Aleksi Päiväläinen lupasi koeponnistaa 
minkä tahansa kiltamme esineen. 
Niinpä päätimme antaa ”Pleksille” 
mahdollisuuden testata kuinka kova 
kiltalehtemme oikeastaan onkaan, 
ja samalla selvitimme myös kuka 
kiltakummimme oikeastaan onkaan.

teksti ja kuvat: Teemu Lepola
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Jonkinlaista pientä 
säätöä

Kiltaisten vaarallisen korkeaksi 
kasvanutta potentiaalia tasattiin 12. 
päivä helmikuuta Ravintola Sipulissa 
Katajanokalla. Vuosijuhlatirehtööri 
Milja Rautio kertoo Sössölle 
näkymättömästä juhlien 
suunnittelusta.

Teksti ja kuvat: Antti Karilainen

O l e n  s a a p u n u t 
valokuvaamaan Sähköin-
sinöörikillan 84. vuosijuhlien kok-
kareille. Sisällä Sähköosaston nettikahvilassa 
pari pääainettaan tekevää fuksia kattavat pöytiä pikkunapos-
teltavilla ja samppanjalaseilla. Viritellessäni kameraa, sisään 
purjehtii vuosijuhlan päävastaava Milja Rautio itse ompele-
massaan komeassa puvussa. Pian hänen ystävänsä Saara, joka 
on edustamassa Eteläsuomalaista osakuntaa juhlissa, saapuu 
myös paikalle. “Juotin terästettyä appelsiinimehua Miljalle 
päivällä kampaajalla, ettei sitä jännittäisi niin paljoa”, hän 
paljastaa.

Kyselen jälkeenpäin Miljalta juhlan suunnittelusta ja tun-
nelmista sen aikana. “Mua kysyttiin hommaan jo edellisenä 
vuonna, mutta kieltäydyin, koska olin just alottanut työt lab-
ralla. Itse asiassa olin miettinyt PoTan järkkäämistä siitä asti, 
ja koska vuoden kuluttua työ sujui jo rutiinilla, niin ajattelin, 
että jos en sitä nyt tee, niin toista mahdollisuutta ei tule. Mä 
ilmoitin asiasta Outille (killan puheenjohtaja vuonna 2004) 
jossain bileissä, ja se oli huolissaan, ettei seuraavana päivänä 
tihrehtöörin nakki enää kiinnostaisikaan”.

Kokkareille vieraat killoista, osakunnista ja 
muista sidosryhmistä antavat lähinnä 

toinen toistaan painavempia lahjoja, 
joissa useimmissa on sisäänra-

kennettu Koskenkorvapullo 
killan hallituksen iloksi. 

“Hermot meni muutaman 
kerran, kun hommat ei 
oikein tuntuneet suju-
van. Sponssien kanssa 

oli pal-
jon säätämis-
tä, ja viimeisten parin 
viikon aikana rupesin jännittämään ja miettimään, 
että onhan kaikki hoidettu”, vuosijuhlatirehtööri kertoo. “Sain 
muutamaa viikkoa ennen juhlaa loistavan ajatuksen tehdä 
uuden iltapuvun. Valmistuihan sekin ihan ajallaan, vaikka 
perjantai-iltana meni useampi tunti ommellessa”, Milja jatkaa. 
“Kokkareilla jännitti vielä jonkun verran, ja ennen juhlan alkua 
oli jos jonkinlaista pientä säätöä. Puolisen tuntia ennen juhlaa 
jännitys katos jonnekin”, Milja kertoo jälkeenpäin.

Klassista ja räpäytystä
Vuosijuhlatirehtööri Rautio aloittaa juhlaan lyhyellä puheella, 
jonka jälkeen Team ClasSIK:ksi itsensä nimittäneet kiltalaiset 
esittävät triona upean Astor Piazzollan Escolason. Elektroniik-
kainsinöörien seuran edustajat pitävät puheensa räppäämällä 
- tietenkin EIS:iin liittymisen puolesta. “Juhlapaikka löytyi suht 
helposti - Ravintola Sipuli oli itse asiassa ainoa, jota käytiin 
katsomassa. Mä päätin asian melko lailla saman tien, kun näin 
talvipuutarhan”, hän kertoo, ja jatkaa: “Esiintyjät löytyivät hel-
posti, sillä jatkojen bändi hommattiin erään kaverin kautta ja 
pääesiintyjät olivat tuttuja.”

Killan puheenjohtaja Erkki Valtonen luovuttaa Pro SIK -
ansiomerkin TKY:ssä ja killassa mm. puheenjohtajana vuonna 
2001 toimineelle Janne Viskarille. Kilta sai myös uuden olter-
mannin juhlassa, kun kaksi kolmivuotiskautta muodollisessa 

“Juotin 
terästettyä 
appelsiinimehua 
Miljalle päivällä 
kampaajalla, ettei sitä 
jännittäisi niin paljoa”

6



virassa toiminut professori Jorma Kyyrä vaihdettiin Heikki 
Hämmäiseen. Vielä osaksi tuntematon tehtävä ehkä valkeni 
Hämmäiselle hieman, kun hän sai kunnian juoda ensimmäi-
senä oltermannin maljasta.

Huoletta aikataulussa
Vuosijuhlat päättävät virallisen osuutensa, ja vanhat tanssit 
täyttävät tunnelmallisen kattohuoneen. Orkesterina toimii 
Jousikvartetti TIME, joka myös esiintyi pöytäjuhlan aikana.

Tirehtöörikin nautti juhlista: “Mulla ei ollut kelloa ollenkaan 
mukana, mikä oli tosi hyvä juttu. Mietin lähinnä juhlan aikana, 
että jokos tääkin esiintyjä tulee jo. Aikataulussa pysyttiin todel-
la hyvin, eikä mitään suurempia kommelluksiakaan sattunut. 
Erityisen tyytyväinen mä olin juhlapuhujaan, joka osasi ottaa 
yleisönsä hyvin. Oltermannit oli tosi mukavaa pöytäseuraa ja 
koko pääjuhla meni tosi nopeesti”.

Tanssien jälkeen juhlakansa kyyditetään jatkopaikkaan Sa-
takuntalaisen osakunnan tiloihin. Jatkobändi aloitteli soitta-
maan, ja meno oli letkeätä lievästä tilan ahtaudesta huolimatta. 
Itse poistuin rautatieasemalle hyvissä ajoin, mutta juhlijat eivät 
näin nopeasti hellittäneet. “Aamuun asti juhlittiin!”, kertoi Mil-
ja myöhemmin.

Mitään isoa ja kallista ei mennyt rikki
Itse jaksan vääntäytyä silliaamiaiselle melkein ajoissa, mutta 
saapuessani paikalle Otakaari 20:n tila on melkein täynnä 
nälkäisiä ja ennen kaikkea janoisia ihmisiä. Osalle porukasta 
pitäisi antaa urheusmitali, sillä he ovat mitä ilmeisemmin pai-
kalla ns. samoilla silmillä. Sillikselle saapuu myös trubaduuri, 
joka soittaa toivelauluja ja laulatta yleisöä.

“Kaiken kaikkiaan mä oon varsin tyytyväinen. Mitään suu-
rempia katastrofeja ei ilmennyt, eikä mitään isoa ja kallista 
mennyt rikki. Vain yksi lamppu varjostimineen”, Milja kertoo 
jälkeenpäin. “Olo oli melko lailla voimaton juhlan jälkeen, kun 
ainakin kuukauden kestänyt stressi pääsi vihdoin purkautu-
maan. Nyt alkaa olla loppuselvittelytkin jo kasassa, ja touko-
kuun valtuuston kokouksen jälkeen mun hommani on koko-
naan hoidettu”, päättää Potentiaalin Tasaus 84:n tirehtööri.

Vielä osaksi tuntematon 
tehtävä ehkä valkeni 

Hämmäiselle hieman, kun 
hän sai kunnian juoda 

ensimmäisenä oltermannin 
maljasta.

Ylhäällä: Romantiikka tanssilattialla.

Keskellä: Milja Rautio aloittaa juhlan 
tirehtöörin puheella.

Alhaalla: Jussi-Pekka Parkkari ja Ari 
Partinen saapuvat sillikselle.
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Omstart,  
Speksi on täällä taas

Yksi kevääseen vahvasti kuuluva 
perinne on Teekkarispeksi. Sössö pääsi 
kurkistamaan hieman pintaa syvemmälle 
käydessämme seuraamassa Speksin 
läpimenoa ja tutustumassa muutamiin 
Speksiläisiin.

Teksti ja kuvat: Teemu Lepola

Luvassa on siis 
jälleen musiikkia, 
oivaltavaa huumoria 
ja paljon ”omstart”- 
huutojen synnyttämää 
improvisaatiota.

Jussi ja Susanna näyttelevät tänäkin 
vuonna Teekkarispeksissä.

Teekkarispeksi
Ennen läpimenoa kävin tutustumassa Teekkarispek-
sin kotisivuihin ja tämän vuoden produktioon (http://
www.teekkarispeksi.fi). Speksihän on määritelmänsä mukaan 
humoristinen, ajan ilmiöitä kriittisesti parodioiva aihepiiriltään 
historiallinen kokoillan musiikkinäytelmä, jolle on ominaista 
vuorovaikutteisuus yleisön kanssa ja improvisaation käyttämi-
nen tehokeinona. 

Tervetuloa Kilopolisiin
Tämän vuoden produktio kantaa nimeä 1985. Tarina sijoittuu 
kuvitteelliseen vuoteen 1985 Kilopolis-nimisessä kaupungis-
sa. Tarinan idea syntyi, kun käsikirjoittajat oivalsivat, että 
edellisten vuosien spekseissä oli käsitelty jo muita ajanjaksoja 
paitsi lähimenneisyyttä. (edellisen lauseen voisi ehkä jättää 
kokonaan poiskin, koska tarina ei ihan tarkalleen ottaen si-
joitu todelliseen lähimenneisyyteen) Tämän kevään tarinassa 
valtakuntaa hallitsee Isoveli voimakkaan lempeällä otteella ja 
kaikki ovat onnellisia. Vai ovatko? Vastarintaliike on täysin eri 
mieltä, ainekset vuosisadan konfliktiin ovat kasassa. Tarinan 
eteneminen on taattua Speksin tyyliä, joka toteuttaa loista-
vasti alussa mainitun määritelmän. Luvassa on siis jälleen 
musiikkia, oivaltavaa huumoria ja paljon ”omstart”- huutojen 
synnyttämää improvisaatiota.

Kuka sirkusta johtaa?
Speksin kaltaisen suuren luokan produktion pyörittämisestä 
yleensä vastaa joku. Haastattelimmekin Speksin hallituksen 
puheenjohtajaa, Jari Rintalaa, joka on myös yksi kevään spek-
sin kolmesta tuottajasta. Tuottajien tehtäviin kuuluu vastata 
kaikesta, mitä muut eivät tee. Toimenkuvaan kuuluu paljon 
suunnittelua ja koordinointia, ja toimi onkin verrattavissa ison 
organisaation johtamiseen. 
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Harjoitukset käynnissä.

Keitä Speksissä on mukana?
Speksin tekoon osallistuu yhteensä noin sata henkilöä, joista 
aktiivisin osa on viitisenkymmentä. Toimenkuvia on paljon 
näyttelijöistä lavastajiin ja tekniikkaihmisistä bändin jäseniin. 
Jokaiselle varmasti löytyy jotain. Vaikka kyseessä onkin Teek-
karispeksi, kaikki Speksiläiset eivät Rintalan mukaan ole teek-
kareita, vaan mukana on myös paljon esimerkiksi teekkareiden 
puolisoita. Speksissä mukana olo vaatii ymmärrettävästi paljon 
aikaa, ja kysyttäessä mitä Speksin teosta saa, Rintala miettii 
hetken ja toteaa: ”Ei pysty erittelemään, mutta kokonaisval-
taisesti koko homma on mahtavaa ja se vaan vie totaalisesti 
mukanaan”.

Ei speksiä ilman näyttelijöitä
Rintala on nyt Speksissä mukana kolmatta kertaa. Kahdessa ai-
kaisemmassa produktiossa hän toimi näyttelijänä. Sössö tapasi 
myös kaksi tämän vuoden produktiossa esiintyvää näyttelijää, 
Jussi Putkosen ja Susanna Junnilan. Jussi esittää Kilopolisin 
hallitsijaa, Isoveljeä, ja Susanna maanalaisen vastarintaliikkeen 
johtajaa Emmanuellea. Jussi on mukana kolmatta kertaa, ja 
hän on toiminut jokaisella kerralla näyttelijänä. Susanna puo-
lestaan on mukana Speksissä toista kertaa. Edellisenä vuonna 
hän toimi sanoittajana, jonka tehtäviin kuuluu Speksiin olen-
naisena osana kuuluvien laulujen sanoittaminen. Kysyessäni 
heiltä mitä he saavat Speksin teosta, huomaa jälleen että tekijät 
nauttivat hommastaan. ”Pääsee tekemään luovaa työtä”, ”Saa 
olla mukana mahtavassa porukassa” ja ”Mahdollisuus oppia 
uutta” kuulostavat vakuuttavilta perusteluilta.

Helsingin näytökset ovat Savoy-teatterissa 

(Kasarmikatu 46-48) seuraavasti:

15.4. klo 19.00

16.4. klo 17.00

22.4. klo 19.00

23.4. klo 18.00

Lippuja voit TKY:n sihteeristöstä, TKK:n 

ala-aulasta speksin ständiltä (ti - to, 10 - 12) 

sekä speksiläisiltä.

Hinta 10 € 

Lisätietoja osoitteesta www.teekkarispeksi.fi 

tai lähettämällä postia osoitteeseen 

speksi@list.tky.fi 

Sössö 2/2005

9



Wapputirehtöörin vapaa sana

Sähköllä opiskeleva wapputirehtööri 
Eeva Myller kertoo Dipolissa 
järjestettävistä Wapun suurimmista 
teekkaribileistä ja niiden tekemisestä.

Teksti: Aki Oksanen
Kuva: Aki Lähdesmäki & Pyry Ekholm

Kuka olet ja mitä teet?
Olen kolmannen vuoden sähköteekkari, opiskelen elektro-
niikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmassa. Vapaa-aika 
kuluu teekkaritoiminnan parissa: viime vuonna olin killan 
hovimestari, tänä vuonna TKY:n teekkarijaostossa wappu-
tirehtöörinä, joka vastaa Wapun Dipoli-bileistä.

Mikä on teekkarijaosto?
Teekkarijaosto eli TJ vastaa Ylioppilaskunnan järjestä-
mästä teekkaritoiminnasta. Suurimmat yksittäiset ponnis-
tukset ovat Wappu- ja vuosijuhlaviikkojen järjestäminen, 
muuta tekemistä on tietysti ympäri vuoden. Fuksimajuri 
lienee tunnetuin TJ:n toimijoista. Muita jäseniä ovat 
muun muassa eri toimikuntia johtavat tirehtöörit.

Mitä kuuluu wapputirehtöörin tehtäviin?
Päätehtävä on tietenkin olla vastuussa bileiden järjestä-
misestä. Wappu on yksi kolmesta suuresta Dipoli-bilees-
tä, jotka TKY järjestää vuosittain. Isoimpia hommia ovat 
esiintyjien hankkiminen sekä työvoiman rekryäminen, 
pienempiä juttuja on esimerkiksi haalarimerkkien tilaa-
minen. Kaikille esiintyjille on järjestettävä äänentoisto ja 
paikka on saatava muutenkin juhlakuntoon, apuna itse 
bileissä on joukko vapaaehtoisia.

Mitä Dipoli tarjoaa juhlijalle?
Pääkaupunkiseudulla on hyvin vähän paikkoja missä pys-
tyy järjestämään juhlat parille tuhannelle ihmiselle, joten 
siinä mielessä Dipoli on bilepaikkana ainutlaatuinen. Har-
va tulee ajatelleeksi, että Dipolissa näkee sisäänpääsyn 
hinnalla useamman nimekkäiden esiintyjien keikan ja 
pääsee bilettämään koko illan ja yön. Teekkarilakin käyt-
töaika alkaa päivän vaihtuessa Walpuriksi ja Dipoli on tie-
tenkin ainoa oikea paikka painaa lakki päähän keskiyöllä, 
yhdessä yli tuhannen muun teekkarin kanssa.

Entä työntekijän näkökulma?
Vapaaehtoisille tarjotaan illan aikana ruoka sekä illan 
päätteeksi jatkot. Vaikka bileissä ollaan töissä, on kaikil-
la yleensä hyvä mahdollisuus päästä näkemään esiintyjiä. 
Järjestyksenvalvontakaan ei ole erityisen raskasta, sillä 
järjestyshäiriöitä on yleensä onneksi vain vähän; teek-
karithan ovat herrasmiehiä ja -naisia. Töissä olevien on 
luonnollisesti vietettävä ilta selvinpäin, ainakin siihen asti 
kun juhlat ovat päättyneet. Kiitokseksi työpanoksestaan 
vapaaehtoiset saavat sillistarpeita sisältävän wappukorin,  
jonka voi korkata heti seuraavana aamuna Ulliksella.
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Taas on vuosi vierähtänyt ja yhden fuksisukupolven aika kohdata lop-
punsa teekkariksi tulemisen merkeissä. Tupsulakkiaan vielä odottaville 
kuluneet kahdeksan kuukautta ovat varmasti olleet mielenkiintoiset, sekä 
akateemiseen maailmaan hyppäämisen että teekkarikulttuuriin tutustu-
misen myötä. Itselläni samasta on kulunut jo kolme vuotta, mutta sen 
ajan muistot ovat siivittäneet opiskeluaikaani vielä pitkään fuksiwapun 
väsymyksen haihtumisen jälkeen.

Otaniemessä ei harrasteta vastaavanlaisia fuksikasteita kuin esimerkik-
si Oulussa tai Tampereella; meillä hyisessä merivedessä uiminen koituu 
yleensä vain fuksikapteenien kohtaloksi. Sen sijaan täällä fuksit ääsevät 
kisaamaan ja ratkomaan lakkienjakojärjestystä Fuksipeijaisisissa, kuten 
päiväkäskyssänikin kirjoitin.

Fuksipeijaiset ei tarkoita että fuksit nyljetään ja vanhemmat tie-
teenharjoittajat juovat viinaa sen kunniaksi, vaan niiden tarkoitus on 
nimenomaan järjestää fukseille hauskaa ohjelmaa ja ikimuistoisia hetkiä 
fuksivuoden päätteeksi. Toki lakkienjakojärjestyskin pitää jollain tavalla 
selvittää, mutta tärkeintä Wapun aikaan on, että killan fuksit pitävät yhtä 
ja henki myös koko TKY:n fuksikatraan kesken kohoaa.

Kehoitan todella lämpimin mielin kaikkia olemaan mukana, sillä kä-
sillä oleva hetki, fuksivuoden päätös, on sitä hienompi, mitä enemmän 
siihen itse tekemällä osallistuu. Teekkariuden ydin onkin mielestäni juuri 
yhdessä tekeminen: vaikka helpointa olisi jäädä sivusta katselemaan kun 
muut tekevät ja vain nauttia tuloksista, on kokemus varmasti moninker-
taisesti parempi, jos itse on nähnyt vaivaa yhteisen kivan eteen.

Varmasti tämän takia myös teekkarilakkiin kiinnytään varsin voimak-
kaasti. Se ei ole mikä tahansa kirpputorilta saatava myssy, vaan sen eteen 
on jokainen teekkarisukupolvi tehnyt suhteellisen paljon ja näin tuonut 
lisää fiilistä Wapun juhlintaan.

Kaikki tämä Wappuun valmistautuminen on tietenkin pois jostain 
muusta.  Opiskelusta, tulee varmasti ensimmäisenä mieleen ainakin 
koulun henkilökunnalle. Voin kuitenkin rehellisin mielin väittää, että 
kenenkään opiskelua ei tarvitse häiritä viikon ajan wapun juhlintaan 
keskittyminen tai edes vähän pidemmän aikaa sen valmistelu. Tehkää 
laskarit ja lukekaa tentteihin hyvissä ajoin, jotta Wappuna voi hyvillä 
mielin rentoutua ja ottaa ilon irti pitkän opiskeluvuoden päätöksestä. 
Fuksiwappu on ainutkertainen kokemus, mutta vain jos sen viettää 
teekkarin lailla!

Kerran elämässä
Fuksimajuri Lauri Kovanen valistaa pieniä 
fuksinpalleroisia tulevan Wapun ihmeistä.
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TietoEnatorin edustajat, Ossi Kauranen ja Tommy Savolainen 
kertoivat monialaisen työnantajansa lisäksi omista kokemuk-
sistaan ja työtehtävistään. Työtehtäviin ulkomaille on suoma-
laisella DI:llä hyvät mahdollisuudet. Kasvava yritys tarvitsee 
todellisia osaajia ja Suomessa koulutuksen saanut on tässä 
vahvoilla. Kauranen, R&D Manager valmistui Lappeenrannasta 
ja Savolainen, Senior Software Engineer Otaniemesta.

Esittäjien tuomat virvokkeet aloittivat rennon, vapaamuotoi-
sen keskusteluosuuden. Ossia ja Tommya pommitettiin kysy-
myksillä heidän omista taustoistaan aina TE:n Kiinan konttorin 
tilanteeseen asti. Keskustelu oli vilkasta ja booli maistui.

Osa paikalle kerääntyneistä tietoliikennetekniikan opiskeli-
joista olivat keskenään ennestään tuttuja, osa ei. TLT-Klubin 
keskeisimpiin tarkoituksiin kuuluu tietoliikennetekniikan opis-
kelijoiden tutustuttaminen toisiinsa. Tapahtumassa sai hyvän 
tilaisuuden tutustua eri vuosikurssien tilttiläisiin ja tilaisuuden 
varmasti myös moni käytti hyväkseen.

Vilkkaassa, lähes koko illanajan käytössä olleessa Gorsun 
saunassa riitti innokkaita saunojia vielä kiukaan sammu-
misenkin jälkeen. Liekö syynä ollut pidempi väli edellisestä 
saunaillasta? Porukkaa kuitenkin riitti loppuun saakka, jolloin 
jouduimme lähtemään ennen hälytysten käynnistymistä.

Pienimuotoiset jatkot JMT5:ssä lopettivat saunaillan tyy-
likkäästi aamuyön puolella. Ilta sujui kaiken kaikkiaan hyvin. 
Ensi kerralle toivottiin tapahtuman tarjoilun lisäksi pientä 
purtavaa.

TLT-Klubin ja TE:n saunailta

TLT-Klubin ja TietoEnatorin 22.2. järjestämä saunailta 
veti klubilaisia useilta vuosikursseilta. Gorsu täyttyi 
väestä ja TE veti napakan esityksen. Yritys toimii yli 20 
maassa ja on suuri tietoliikenteen ja -tekniikan osaaja.

Teksti: Eero Heino
kuvat: Matias Pietilä

JäYnien esittely @M-Sali klo 16.00

Vertaisiaan hakevat Otaniemen jäYnäkisaan osallistuneet jäYnät 

julkisessa esittelyssä. Voittajajoukkue jatkaa valtakunnalliseen mit-

telön jäYnäherruudesta. P.S. olenpas fuksi kun katson ratkaisun
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Sotakirjeenvaihtajan palsta, osa 2:

Alokkaan arjesta eteenpäin

Sotakirjeenvaihtajamme kohtaa jatkuvasti 
suurempia haasteita ja vaarallisempia 
oloja, koska nyt hänet on jo ylennetty 
viestimieheksikin. Myös aamujen 
laskeminen on alkanut kiivaasti.

Teksti: Jori Lallo
Piirrokset: Teemu Lepola, Anne Myller

“6, 9, 12, intti on jees!” kuuluu vanha viisaus propagan-
davideosta. Voin todeta, että jos palvelusaikani olisi 9 tai 12 
kuukautta, niin en tätä kirjoittaisi kovin mielelläni. Onni kui-
tenkin oli myönteinen ja yksikkömme kapteeni päätti jättää 
minut viestimieheksi tahtoni mukaisesti ja kesään asti tulen 
palvelemaan ensimmäisen viestikomppanian alueellisissa 
viestijoukoissa täällä Vekaranjärvellä.

Viestimiehen arjesta en osaa sanoa toistaiseksi mitään, 
koska parhaillaan makaan sotilassairaalassa vuoteen omana 
toistamiseen. Ensimmäinen kerta oli influenssa-epidemian 
aikaan muutama viikko taaksepäin, jolloin en todellakaan 
ollut ainoa osastolla. Tuolloin jäin myös paitsi sotilasvalasta 
ja juhlallisuuksista, joiden sanotaan olevan jotain minkä tulee 
muistamaan koko lopun ikänsä. No se siitä, aina ei voi voittaa, 
täällä vielä harvemmin.

Palveluspaikkojen valinnat ovat intissä kyllä oikeasti är-
syttävin asia ensimmäiseen kahteen kuukauteen, jos siis ei 
ole päättänyt lähteä aliupseerikouluun ja jäädä tänne hieman 
pidemmäksi ajaksi. Aluksi meille kerrottiin, että yksiköstä läh-
tee todennäköisesti 60% johtajakoulutukseen ja väkeä sinne 
pakotetaan jos ei tarpeeksi halukkaita ilmaannu. Tämän li-
säksi tuputettiin, että mitä paremmat valintapisteet saat, sitä 
paremmin voit vaikuttaa valintaasi. Tilanne varsinkin itseni 
kaltaiselle “vain 180 pv kelpaa” -taistelijalle oli tässä vaiheessa 
tuskainen. 

Itse en jotenkin pysty suoltamaan kaikkea mitä kerrotaan ja 
se on vain positiivista tässä laitoksessa. Peruskoulutuskauteni 
oli täten täynnä keskenkertaisia suorituksia ja lievää perseilyä 

hälläväliä-asenteella. En ollut asenteeni kanssa yksin ja en 
myöskään ollut ainoa joka sai palvelusajakseen kuusi kuu-
kautta. Toiveeni on siis täyttynyt ja näillä näkymin suuntaan 
reserviin kesällä. Päivä jona tämä tieto kerrottiin, tuo kaunis 
torstai 39 asteen kuumeessa, on ollut tähän mennessä paras 
päivä tässä tornien kauniissa valtameressä.

P-kausi on viimein ohi ja rankimman osan pitäisi olla taka-
na. Samalla aiempi tupani on hajotettu, mutta onneksi puolet 
meistä tulee vielä jatkamaan samassa tuvassa. Heidän, parin 
muun tutun ja tuntemattoman kanssa tulemme vetämään la-
kua ja valokaapelia varmasti aivan tarpeeksi jäljellä olevien nel-
jän kuukauden aikana. Yhteishenki selviää myös myöhemmin, 
koska tähän mennessä olen viettänyt uudessa tuvassa vain pari 
vaivaista tuntia ja loput ajasta on kulunut varuskuntasairaalan 
vuodeosastolla keuhkokuumeesta parantuessa.

Särmin terveisin,
Viestimies Lallo
KarPr/I-SVP/1VK

Ps. Terveiset ja pahoitteluni vielä kavereilleni Otaniemessä, 
koska en ole useasta yrittämästä huolimatta päässyt käymään 
siellä sivistyksen kehdossa.
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Teksti:
Samuli Kauranne,
teekkari, fil. yo
samuli.kauranne@helsinki.fi

Iteraatiokierros

Kirjeenvaihtaja arvailee syitä pitkiin 
valmistumisaikoihin.

Kävin viimeviikolla Otaniemessä. Mieleeni nimittäin muistui, 
että joulun alla tuli käytyä muutamassa uusintakokeessa, 
joiden tulokset roikkuisivat jo nastan varassa muutamalla va-
litulla ilmoitustaululla seinää koristamassa. Visiittini sujuikin 
mukavissa tunnelmissa; muutamaan tuttuunkin törmäsin ja 
kuulumisia heidän kanssaan vaihdoin. Tuloksetkin tosiaan 
löytyivät. Yhdestä tentistä oli tullut kakkonen ja toisesta jopa 
kolmonen. Kolmas tenttipolo oli tosin päätynyt jo toista kertaa 
tarkastajan hylkäämäksi.

Ruoka-ajan lähestyessä ajoin jo kohti Kaisaniemeä. Tuk-
holmankadun Mannerheimintien puoleisessa päässä oli ta-
valliseen tapaan hieman ruuhkaa. Siinä istuskellessani aloin 
märehtiä tarkemmin tenttiasiaa. Fakta: olin nyt  kahdeksaa 
opintoviikkoa rikkaampi. Oikeastaan tämä oli ehkä lähinnä 
osinkojen keräämistä, molemmat kurssithan oli käyty jo viime 
keväänä, olivat vain jääneet silloin  roikkumaan. Yksi neljän 
opintoviikon kurssi vaatisi vieläkin uuden iteraatiokierroksen. 
Myönnetään, olin valmistautunut huonosti.

Tämä ei ollut mitenkään ensimmäinen kerta opiskeluaika-
nani, kun olin uusimassa jotakin kurssia. Päinvastoin, se on 
TKK:lla kuulunut melkein vakiohjelmaan. Aivan sama tilanne 
on sadoilla muillakin teekkareilla. Ani harva täällä voi puhtain 
paperein ilmoittaa, ettei ole koskaan uusinut mitään. Vähintään 
on korotettu arvosanoja, useimmiten ihan rehellisesti uusittu 
hylättyä kurssia, eikä tässä lasketa mukaan niitä, jotka eivät 
ehtineet/pääseet/voineet/jaksaneet/kyenneet osallistumaan 
varsinaiseen tenttitilaisuuteen.

Väistämättä näitä pohdiskellessani mieleeni palautuivat 
tämän lukuvuoden opintoni Käyttäytymistieteellisessä tiede-
kunnassa: 27 humanistista opintoviikkoa, maaliskuun tenttien 
jälkeen luultavasti 32. Ei yhtään hylättyä tenttiä. Alin arvosana 
2 (asteikolla 0-3). Tasan kerran olen osallistunut uusintatent-
tiin ja tähänkin syynä oli se, että tenttikirjan sai kirjastosta va-
raamallakin vasta varsinaista tenttipäivää seuraavana päivänä. 
Kiinnostuin aiheesta sen verran, että utelin muutamilta huma-
nistiystäviltäni, ovatko he uusineet koskaan opiskeluaikanaan 
hylättyjä tenttejä. Ei minun olisi oikeastaan tarvinnut kysyä, 

koska tiesin vastauksen etukäteen, mutta empirismi vaatii aina 
koeotannan. Mutuun perustuvat päätelmät eivät kelpaa vali-
dista, tieteellisestä tiedosta. Vasta kahdestoista uhrini tunnusti, 
hänkin vannoi sen jääneen yksittäistapaukseksi.

Niinpäniin. Akateemisten opintojen venyminen on kesto-
muodikas puheenaihe ja yleensä syytetään kuorossa opiskelijoi-
ta laiskuudesta ja turhasta töissäkäynnistä opiskeluaikana. Silti 
valmistumisajoissa on eroja. Diplomi-insinöörien valmistumis-
ajat hipovat keskimäärin kahdeksaa vuotta, joillakin osastoilla 
jopa yli. Humanistit puolestaan valmistuvat vähän yliopistosta 
riippuen keskimäärin reilussa kuudessa vuodessa. Ei, tällaisia 
eroja ei selitetä pelkällä 20 opintoviikon laajuuserolla.

Allekirjoittaneen päättely johtaa vääjäämättä siihen tulok-
seen, että jossain muuallakin on mätää kuin Tanskanmaalla. 
Otetaan esimerkkitapaukseksi framille ystävämme Teemu 
Teekkari sekä vieraileva tähti Heikki Humanisti. Teemu ja 
Heikki aloittivat molemmat opintonsa vuonna 1999, Teemu 
sähköosastolla ja Heikki humanistisessa tiedekunnassa kult-
tuurien tutkimuksen laitoksella. Teemu oli käynyt armeijan 
ennen opintojen aloittamista. Kumpikin luki fuksivuonna 
kiitettävät 30 opintoviikkoa, molemmat ottivat toisena opis-
keluvuonna osa-aikaisen työn. Siihen yhtäläisyydet päättyvät. 
Keväällä 2005 Heikki käveli ulos tiedekunnasta maisterin 
tutkintotodistus kädessään, kun Teemu samaan aikaan oli jo 
vähän alkanut miettiä, mistä aiheesta aloittaisi Diplomityönsä 
reilun vuoden päästä.

Miksi? Oliko Teemu laiska? Mitä jäi kertomatta? Kukaties 
se tosiasia, että joka vuosi, kun Teemu luki uusintatentteihin, 
Heikki suoritti jo seuraavaa kurssia, koska humanistisen ainei-
den tentistä hylätyn saadakseen pitää olla joko patalaiska tai 
täysin kehityskelvoton yksilö? Mene ja tiedä, toinen vaihtoehto 
olisi minusta lähinnä, että Teemu on tavattoman tyhmä yksilö 
ja Heikki älykäs kuin sika. Mutta voivatko kaikki teekkarit olla 
tyhmiä ja kaikki humanistit älykkäitä? Luonnollinen valinta? 
Mene ja tiedä, kohta todennäköisesti joku tulee ja kertoo 
minulle, että minulla on vääriä mielipiteitä, mutta sehän jo 
tiedettiinkin…
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Opinto-
palsta

Moni luennoitsija olisi kateellinen siitä yleisöryntäyksestä, joka 
nähtiin Skuppilan nettikahvilassa pääsiäistä edeltäneenä keski-
viikkona. Ihmisten virratessa jatkuvasti sisään jouduttiin hake-
maan tuoleja muista tiloista, siirtämään kahvitarjoilut kahvilan 
ulkopuolelle, harmittelemaan, ettei puhujilla ollut mikrofoneja, 
ja aloittamaan tilaisuus hieman myöhässä. Osastoa edustivat 
muun muassa suunnittelijat Kati Voutilainen ja Perttu Puska 
sekä professori Pertti Vainikainen. Lisäksi paikalla oli myös 
esimerkiksi TKK:n opintotoimiston edustaja. 

Pisteitä ja periodeja
Millaiselta DI-tutkinto tulee sitten tulevaisuudessa uudistuk-
sen myötä näyttämään? Opiskelijat saivat alkuun katsauksen 
TKK:n tutkintorakenteen kaksiportaisesta moduulimallista ja 
uuteen tutkintoon siirtymisen aikataulusta. Nykyiset teekkarit 
saavat jatkaa opiskelemista vanhan tutkintosäännön mukaan 
vuoteen 2010 asti. Kaikki, jotka hyväksytään opiskelijoiksi 
31.7.2005 jälkeen joutuvat opiskelemaan uuden tutkintosään-
nön mukaan.

Näkyvimmät tutkinnon muutokset ovat kaksiportainen 
rakenne, opintopisteissä mitatut kurssit sekä neliperiodinen 
lukuvuosi. Yksi periodi kestää kuusi viikkoa. Niiden väleissä 
tullaan pitämään tenttiviikkoja, ja tavoitteena on opettaa 3-

Tutkinnonuudistuspaneeli 
veti tuvan täyteen

Teksti: Maria Maksimow
Kuvat: Teemu Lepola

Se tulee päälle, ja jos ei 
pienen pientä teekkaria 
huolestuta, niin ainakin 
hirvittää. Osasto 
vastasi opiskelijoidensa 
tarpeeseen ja järjesti 
meille suunnatun info- 
ja keskustelupaneelin 
aiheenaan 
mörkö nimeltä 
tutkinnonuudistus. 

Innokkaita kuulijoita riitti.

5 opintopisteen arvoiset kurssit 
yhden periodin aikana. 
Yksi opintopiste taas 
vastaa 26,667 tuntia 
työtä.  (Pyöristys 
tehty toimittajan 
vapaudella.) Uu-
dessa tutkintosään-
nössä on teekkarin 
suoritettava tekniikan 
kandidaatin tutkinto, en-
nen kuin voi valmistua diplo-
mi-insinööriksi.

Oletko ihmeissäsi? – Et ole ainoa
Puska jakoi yleisölle paperiversiot uusista EST- ja TLT-raken-
teista, joita tosin riitti vajaalle puolelle osallistujista.  Uuden 
BIO-koulutusohjelman osalta oli tyytyminen slaideihin. Lisäksi 
BIO:n kandin tutkinnon pääaineista, jotka vastaavat suunnil-
leen nykyisiä suunnan opintoja, pidetään erikseen infotilaisuus 
21.4.. Voutilainen jatkoi esittelemällä vastauksia opiskelijoiden 
etukäteen laatimiin kysymyksiin. Kiinnostavimmasta päästä oli 
tietenkin, kenen kannattaa vaihtaa uuteen tutkintorakentee-

Näkyvimmät tutkinnon 
muutokset ovat 

kaksiportainen rakenne, 
opintopisteissä mitatut 

kurssit sekä neliperiodinen 
lukuvuosi.
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seen. Nyrkkisäännön perusteella 
sinun, hyvä opiskelija, ei vält-

tämättä tarvitse harkita 
vaihtamista jos Sinulla 

on jo yli 100 opinto-
viikkoa, et tarvitse 
kandin papereita 
ja olet suhteellisen 
varma, että valmistut 

ennen vuotta 2010.
Oli myös helpot-

tavaa saada tietää esi-
merkiksi, että lukuvuoden 

2005 – 2006 aikana järjestetään 
vanhojen kurssien tenttejä, joiden merkintä tapahtuu vielä 
opintoviikoin. Muina aiheina olivat muun muassa vanhojen 
opintokokonaisuuksien hyväksyttäminen könttinä, henkilö-
kohtaiset pää- ja sivuaineet, pää- ja sivuainekiintiöt, kurssien 
mahdollinen häviäminen opetustarjonnasta sekä vaihto-
opiskelu ulkomailla. Enemmänkin keskustelua herätti laajan 
oppimäärän asema uudessa tutkinnossa sekä todennäköisesti 
tulossa olevat opintoaikojen rajaukset. Vastauksia näihin kysy-
myksiin voi käydä lukemassa osaston tutkintouudistussivuilta 
www.sahko.hut.fi/tu.

Sana on opiskelijan
Kunnon paneelin tapaan puhujien valmisteleman osuuden 
jälkeen oli opiskelijoiden vuoro pommittaa kysymyksillä 
osaston edustajia. Miksi vanhaa kunnon DI-tutkintoamme 
on edes ruvettu näin kovakouraisesti muokkaamaan? Miten 
käy painotetun keskiarvoni pisteiden ja viikkojen viidakossa? 
Näihin ja moniin muihin yleisöosuuden kysymyksiin päivi-
tetään vastauksia osaston TU-sivuille. Erityisesti nousi esiin 
kaksi kysymystä, joihin ei saatu vastausta aivan liukuhihnalta. 
Uuden tutkintorakenteen moduulien koko on tarkasti rajattu 
opintopisteissä eikä joustovaraa kuulemma ole. Näin siksi, että 
uudistuksella pyritään nimenomaan tiivistämään tutkintoa ja 
nopeuttamaan valmistumisaikoja. Ihan kuin tämä olisi kuultu 
ennenkin.

Monet sähkön opiskelijat, jotka eivät lue laajaa oppimää-
rää, käyttävät silti hyväkseen mahdollisuutta lukea laajemmat 
fysiikan kurssit, jotka ovat pakolliset mutta valuvat kuitenkin 
kooltaan perusopintojen moduulin reunojen yli. Mitä näille 
”ylimääräisille” opinnoille ja pisteille tehdään? Toiseksi on-
gelmaksi muodostui muissa korkeakouluissa suoritettujen 
opintojen hyväksyttäminen tutkintoon. Moduulimalli on ihan 
TKK:n oma juttu, ja taitaa tietää vielä reippaasti työtä, ennen 
kuin appron verran yliopistolla luettu sivuaine ei aiheuta sille 
vatsanväänteitä.

Sekä opiskelijat että suunnittelijat saivat näin ollen tilai-
suudesta mukaansa paljon mietittävää. Tutkinnonuudistuspa-
neeli oli varsin onnistunut tapahtuma, joka tarjosi vastauksia 
moniin mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Lisätietoja kan-
nattaa käydä hakemassa sivuilta www.sahko.hut.fi/tu sekä 
www.hut.fi/Yksikot/Opintotoimisto/tutkinnonuudistus/ ja 
tutkinnonuudistukseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoit-
teeseen sopetus@tkk.fi. Tulevia tapahtumia samasta aiheesta 
ovat BioIT:n kandin tutkinnon pääaineinfo 21.4. sekä killan 
järjestämä TU-sauna 5.4.. Tervetuloa mukaan!

lukuvuoden 2005 – 2006 
aikana järjestetään 
vanhojen kurssien 
tenttejä, joiden 
merkintä tapahtuu 
vielä opintoviikoin. 

Tutkintouudistuspanee-
lissa yritettiin vastata 
visaisempiinkin kysymyksiin.

Kiinnostuneita kuulijoita.
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Kulttuurinurkka esittelee

Teksti: Samuli Kauranne.

John Grisham: Viimeinen valamies,  
WSOY 2004, 387 sivua
Lyhyesti: Willie Traynor jättää opintonsa kesken 23-vuotiaa-
na vuonna 1970 ja saa töitä pikkulehden toimittajana Fordin 
piirikunnassa Mississipissä. Lehti joutuu pian konkurssiin ja 
Willie ostaa koko lehden pilkkahinnalla. Aluksi lehden toimit-
taminen tuntuu tuhoon tuomitulta pikkukaupungissa, mutta 
sitten tapahtuu pikkukaupunkia sykähdyttävä veriteko, jonka 
syylliseksi paljastuu vaikutusvaltaisen suvun poika. Lehti myy 
kuin viimeistä päivää, kun tiedonjanoiset ihmiset haluavat 
viimeisimmät tiedot oikeudenkäynnistä. Viimeinen valamies 
ei nimestään huolimatta ole oikeussalidraama vaan se on 
kuvaus nuoren lehdenomistajan elämästä pikkukaupungissa. 
Kyläyhteisöelämän kuvaus on parhaimmillaan loistavaa ja 
henkilöt ovat uskottavia. Kovin nopeatempoiseksi kirjaa ei voi 
kehua, mutta mielenkiintoisena sivujuonteena esille nostetaan 
myös tummaihoisten edelleen huono sosiaalinen asema USA:
n etelävaltioissa.

Sössö kiittää: Erinomaisesti kuvattuja ja uskottavia henkilö-
hahmoja, vahvaa rasisminvastaista kannanottoa.

Sössö moittii: Paikoittaista pitkäpiimäisyyttä juonen kulje-
tuksessa.

Yleisarvio:

Andy Riley: Pupujen itsemurhakirja,  
Bazar 2004, 98 sivua

Lyhyesti: “Pikkuiset pehmoiset jänöt, jotka ei vaan halua enää 
elää” Pilapiirroskuvien keinoin esitettyä julmaa huvia, jonka 
tärkeimpänä ja ainoana teemana on jänisten outo itsemur-
havietti. Juonta ei ole, mutta jokaisella sivulla vähintään yksi 
poloinen pupu päättää päivänsä mielikuvituksellisella tavalla. 
Piirrostyyli tuo ensimmäisenä mieleen Gary Larsonin. Pupu-
jen itsemurhakirjaa lukee puoliksi nauraen, puoliksi pupuja 
säälien. 

Sössö kiittää: Piirros, jossa pupu istuu jakkaralla magneet-
tikaupan ja veitsikaupan välissä.

Sössö moittii: Kirjan lyhyys sekä piirros, jossa tuhotaan 
kansainvälisesti arvostettu kulttuurimonumentti.

Yleisarvio:

Vastoin yleistä harhaluuloa lukeminen on teekkareidenkin keskuudessa kohtuullisen yleinen harrastus eikä nyt puhuta tenttikir-
joista. Hyvän kirjan lukeminen rentouttaa ja viihdyttää. Kirjan voi kaivaa esille, kun luento ei jaksa enää yhtään kiinnostaa tai kun 
keskelle päivää tulee parin tunnin tauko, puhumattakaan siitä, kun illalla telkkarista ei tule mitään ja voivetäytyä pitkäkseen kirjan 
ja pikkunaposteltavan kanssa. Kaiken lisäksi kirjojen lukeminen säännöllisesti harrastettuna tehostaa salakavalasti lukemiskykyä 
ja -nopeutta, mikä on enemmänkuin eduksi, kun tulee aika tarttua siihen tenttikirjaan. Sössön kulttuuritoimitus koeluki muutamia 
parhaillaan kaupasta löytyviä teoksia ja arvioi niitä. Edustettuna on niin kotimaista tuotantoa kuin käännösteoksiakin.
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Tom Clancy: Karhu ja lohikäärme,  
WSOY 2004, 856 sivua

Lyhyesti: Muhkea, poliittispainoinen eepos USA:n suhteista 
terrorismia pelkäävässä maailmassa, jossa kommunistinen 
Kiina nousee pahiksen asemaan. Päähenkilön virkaa toimittaa 
entinen CIA-agentti Jack Ryan, joka on noussut osittain vasten 
tahtoaan presidentiksi edellisen presidentin saatua surmansa 
terrori-iskussa USA:n kongressiin. Siperiasta vain pari sataa 
kilometriä Kiinan rajan pohjoispuolelta löytyy öljykenttä, 
joka vetää koossaan vertoja Persianlahden kentille eikä Kiina 
tahdo malttaa pitää näppejään irti luonnonvaraesiintymästä. 
Keitoksesta uhkaa syntyä kolmas maailmansota, ja Yhdysvallat 
pääsee pelastamaan maailmaa. Clancyn teoksille tyypillisesti 
henkilöhahmoja on paljon, mutta lopussa jokaiselle matkan 
aikana esitellylle hahmolle löytyy merkitys juonen kannalta. 
Materiaalia ja sivujuonia löytyy vaikka kahdenkin Hollywood-
elokuvan tarpeiksi. Juoni lähtee käyntiin hidassoutuisesti, mut-
ta tempaa mukaansa viimeistään ensimmäisen kolmanneksen 
jälkeen. Karhu ja lohikäärme vaatii aikaa ja sopii erityisesti 
maailmanpoliittisista skenaarioista kiinnostuneille ja jenkki-
viihteen ystäville. Romantiikkaa ei kannata turhaan odottaa.

Sössö kiittää: Viihdyttävää luettavaa, tempaa hyvin mukaan-
sa, jos aihe kiinnostaa edes vähän.

Sössö moittii: Pituutta olisi voinut olla vähän vähemmän, 
jotkin alkupään osiot tuntuvat jälkikäteen tarpeettoman ve-
nytetyiltä.

Yleisarvio:

Jari Tervo: Myyrä, WSOY 2004, 544 sivua

Lyhyesti: Tervetuloa Kekkoslovakian ajan Suomeen. Jura 
Karhu on Karhujen kommunistisuvun musta lammas, joka 
työskentelee valkoisessa suojelupoliisissa. Jura saa erikoisteh-
tävän paljastaa vakooja Suomen poliittiselta huipulta. Tehtävän 
myötä hän pääsee presidentin vaikutuspiiriin, mutta lähtee 
tehtävänsä ohessa toteuttamaan salavihkaa omaa agendaansa. 
Myyrä valottaa pala kerrallaan usean Karhun elämäntarinaa ja 
kohtaloa sekä sen vaikutusta Suomen politiikassa. Lukija pää-
see myös tirkistämään Presidentin salaisen päiväkirjan lehdille. 
Nimeä Kekkonen ei mainita kertaakaan koko kirjassa, mutta 
kuvaukset presidentin persoonasta ja ulkonäöstä eivät jätä 
paljoa arvailun varaan. Myyrä on paikoin haastavaa luettavaa, 
lukija joutuu välillä koville yrittäessään pysyä perillä siitä, 
mikä paikka ja mikä aika kulloinkin on. Toisaalta pala palalta 
kasautuva juoni onnistuu erinomaisesti kätkemään todellisen 
kuvion ja pitämään mielenkiinnon yllä hamaan loppuun asti. 
Sopii erityisesti Suomen 1900-luvun historiasta kiinnostuneil-
le, mutta tarjoaa hienon lukukokemuksen kenelle tahansa. Ei 
sovi tosin välttämättä täysin kokemattomalle lukijalle haasta-
van rakenteen vuoksi.

Sössö kiittää: Mielenkiintoisuus säilyy loppuun asti, Mukana 
myös paljon huumoria, osittain mustaa sellaista. Rohkea ote 
monin paikoin edelleen vaiettuihin ja arkoihin lähihistorian 
tapahtumiin.

Sössö moittii: Juonenkuljetus on välillä vähän liiankin pa-
loiteltua, mikä haittaa lukunautintoa.

Yleisarvio:
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Puuhasivut
Ristikko
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Fuksi
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Tulevia tapahtumia

Pe 08.04. Retuperän WBK:n konsertti (Finlandia talo)

Ma 11.04. Yrityssauna (OK20)
  Yrityssuhdetoimikunta järjestää yhdessä Nokian, Fortumin ja ABB:n  
  kanssa yrityssaunan.

Ke 13.04. Wappuinfo (s4)
  Tule kuulemaan mitä wappuna tapahtuu ja missä kannattaa olla mil-
loinkin!

To 14.04. Helsinginkadun approbatur (Helsinki)
  Tavoitteena on muodostaa pääkaupunkiseudulle uusi, perinteinen  
  baarikierrostapahtuma.

Pe 15.04. Leffayö (Smökki)

Pe 15.04. LAN-Party (Sähköosasto)
  Tietokoneurheilun gladiaattorit kokoontuvat jo perinteisissä SIKin  
  lan-partyissä.

Ma 18.04. Lauluilta (Rantsu)
  Mahdollisuus suorittaa laulunsanakoe ja laulukoe, tai tulla muuten  
  vaan lauleskelemaan teekkarilauluja.
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