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Ajan hengen mukai-
sesti populismiin  sor-

tuva Sähköinsinöörikillan  
äänenkannattaja.
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Pekka Miettinen    
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Jaakko Seppänen   
Mikko Jääskeläinen
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Pekko Ahtiainen             
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Julkaisija
TKK:n Sähköinsinöörikilta ry
Otakaari 5 A, 02150 Espoo
puh:(09) 451 2211

Paino
Painotalo Casper, Espoo
Painos 500 kpl

Materiaalin toimittaminen 
 Sössö noudattaa sananvapautta 
hyvän maun rajoissa. Lehti on kai-
kille kiltalaisille  avoin ja kaikki jutut 
pyritään julkaisemaan.  Jutuntynkää 
voi toimitella sähköpostilla:
sik-sosso@list.tky.fi 

 www.tky.hut.fi /~sik/sosso/
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Eräänä huhtikuisena aamuna Pekka käveli jälleen 
tapansa mukaan kohti torstain luentoa sähköta-
lolle. Tie oli tyypillisen sohjoinen ja kengät kastui-
vat jo puolimatkassa. Tavallisesti Pekka käy ennen 
luentoa viemässä takkinsa kiltahuoneen naulak
koon, jossa se odottaa häntä päivän päättymiseen 
asti. Mutta ei tänään. Jo hieman kauempaa Pekka 
huomasi kiltahuoneen ovessa SIK:n kangaslogon 
puuttumisen ja ovelle päästyään hän luki siihen 
niitatun lyhyen, mutta tylyn virallisen kirjeen: 
“KILTA ON LAKKAUTETTU. Kiltahuoneen tilat 
tullaan muuttamaan osaston sauna-, kuntoilu-, 
ja virkistystiloiksi. Hyvää kevättä!”. Pekka ripusti 
takkinsa osaston naulakkoon. Luennon jälkeen 
Pekalla oli viisi tuntia hyppytunteja, jotka hän 
tavallisesti viettää kiltahuoneella - kiltahuoneen 
puuttuessa hän meni kuitenkin kotiin ja valitet-
tavasti ei viitsinyt enään lähteä sieltä takaisin illan 
luennoille.

Vuoden toisen Sössön teemana on killan 
toimarit ja kiltatoiminta yleensä. Viime nume
rossa pyysimme lukijoita vastaamaan kyselyyn, 
jossa käsiteltiin opintojen etenemisen ja vapaa-
ajan toiminnan, erityisesti kiltatoiminnan, välistä 
suhdetta. Kyselyyn vastauksia tuli melko paljon, 
josta suuri kiitos kaikille vastanneille. Tarkemmin 
kyselyn tuloksia voi lukea lehden loppupuolelta. 

Kiltatoiminnasta ja opintojen etenemisestä 
puhuttaessa nousee usein esille käsitys, että 
kilta-aktiivien opinnot tuppaavat venymään 
pitkälle muita opiskelijoita pidemmiksi. Suoritus-
pohjaisesta näkökulmasta katsoen voisi pidem-
mittä pohdinnoitta tuomita tällaiset opiskelijat 
laiskoiksi ja koko killan rakenteena tunnolliselle 
koululaiselle turmiolliseksi. Killan pääasiallisena 
tarkoituksena on kuitenkin ajaa kaikkien opiskeli-
joidensa asioita näiden puolesta, ja juuri sitä kilta 
tekeekin. Jos killasta saa kuvan, että toiminta on 
kaatokännejä ja remuamista, kehoitan osal-
listumaan kiltatoiminnan varsinaiseen arkeen 
tulemalla vaikka seuraavaan Sössö-toimikunnan 
kokoukseen.

Oma asiansa on tietysti myös kokemus ryh-
mätyöskentelystä, kokoustekniikasta ja yksinker-
taisesti vastuunkantamisesta mistä killan työn-
teossa pääsee osalliseksi. Periaatteella “ei koulua, 
vaan elämää varten” , kiltatyö - tosin siinä missä 
moni muukin järjestötoiminta - antaa tekijälleen 
korvaamattoman koulutuksen. Esimerkkinä vaik-
ka suurehkojen bileiden organisointi tai rahas-
tonhoitajana vuoden toimiminen antaa varmasti 
paremman tietotaidon kyseiseen toimeen kuin 
paraskaan tutan kurssi.

Varmuuden vuoksi selvennettäköön, että kiltaa ei 
ole oikeasti lakkautettu, mutta välillä pieni ajatus
leikki voi olla hauska.

Pekka Miettinen

Pääkirjoitus 5.4.2006

“Kilta on lakkautettu, hyvää “Kilta on lakkautettu, hyvää 
kevättä!”
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 Ke 19.4 Ratikka-ajelu + jatkot, Itäinen satamakaupunki

  Perinteinen fuksiwapun aloitus Itäisen satamakaupungin maisemissa.
To 20.4 Helsinginkadun appro 2006, Kallio

 Pe 21.4 Ficora-excu

 La 22.4 Wanhojen wappusitsit, Smökki

  On taas aika wanhojen nousta piiloistaan ja näyttää, miten wappua 
  juhlitaan.

 Ma 24.4 Kiltis kiinni!

  Kiltahuone suljetaan ja päivystys siirtyy killan toimistolle.

 Ti 25.4 Julkun Mulkaisu

  Wappulehti Julkun julkaisu.

 Ke 26.4 Jäynäkisan jäynien julkaisu, M-sali

  Koko vuoden käynnissä ollleen jäynäkisan jäynien esittely.

 Pe 28.4 Fuksien wappusitsit, Smökki

  Fuksien wappusitsit jyrähtävät taas käyntiin.

 Pe 28.4 Piip, lähtö Smökistä

  Ehdottoman pakollinen jokaiselle teekkarilakkia hamuavalle fuksille.

 La 29.4 WapunodotusPicnic, Alvarin aukio

  Teekkarilaumat kokoontuvat kevätpäivän viettoon Alvarin aukiolle.

 La 29.4 Fuksispeksit, Dipoli

  Fuksien speksijoukkueet kilpailevat maineesta ja kunniasta Dipolissa!

 Su 30.4 Esteettömyystodistusten jako ja aamupala; Skuppila

  Teekkarilakin saamiseen oikeuttavan todistuksen saaminen.

 Ma 1.5 Wappu!  

  

  - PoTa85:n kuvat löytyvät nyt vuosijuhlan nettisivuilta.

  - Fuksikyselyt löytyvät sähköisinä killan nettisivuilta, joten   
     käykääpä täyttämässä niitä.

  - Wappu tulee !!

  

Tapahtumakalenteri ja tiedotuksia
 Ke 19.4

  

 Pe 21.4

 La 22.4

  
  

 Ma 24.4

  

 Ti 25.4

  

 Ke 26.4

  

 Pe 28.4

  

 Pe 28.4

  

 La 29.4

  

 La 29.4

  

 Su 30.4

  

 Ma 1.5
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Wappu tulee. Tämä lienee jo tiedossa kaikilla. 
Tämän Sössön mukana tulee myös Wapunajan 
aikataulu, josta näkyvät kaikki tuon teekkareiden 
kulta-ajan tämän vuoden tapahtumat. Jo ensi 
silmäyksellä aikataulusta voi huomata sen run-
sauden. Hyvä että kaikki tapahtumat mahtuvat 
yhdelle aukeamalle (edes fonttia pienentämällä). 
On Julkkua ja jäynää ja kaikenlaisia hippoja. 
Vaikka viikko näyttää täydeltä, voimme hyvillä 
mielin suositella kaikkea, mitä Wapun ympärillä 
tapahtuu. Ottakaa osaa niin moneen eri tapahtu-
maan teillä vaan aikaa riittää. Jäynätkää, myykää 
vappulehteä ja pitäkää hauskaa! 

Fuksiwappu on kerran elämässä koettava 
asia. Se jättääkin jälkeensä muutakin kuin tahroja 
haalariin. Ennen kaikkea käteen jää vino pino 
lämpimiä muistoja, joita kannattaa vaalia. Eräs 
viisas nainen sanoi meille tuossa taannoin, että
muisti pettää aina. Eikä tähän tarvita edes alko-
holia. Omasta fuksiwapusta on vaikea luoda 
selkeää kokonaiskuvaa enää vuosia myöhemmin.

Seuraa neuvo: Auttakaa muistia! Pitäkää 
Wappu-päiväkirjaa. Siihen on kätevä pyytää myös 
kavereiden nimmareita ja itsekeksimiä runoja tai 
vaikkapa nättien tyttöjen puhelinnumeroita. 
Säästäkää tavaroita. Säästäkää tässä lehdessä
saamanne aikataulu. Säästäkää pääsylippuja 

bileisiin ja kaikkea muuta mitä vain keksitte. 
Ottakaa valokuvia ja tallettakaa niitä pöytälaatik-
koon. Siis ihan printteinä. Näitä muistoja on kiva 
tutkailla kymmenen vuoden päästä, kun oma
fuksiwappu on jo kaukainen asia. Wappu on 
riemua. Se on sitä fukseille ja meille kippareille. 
Wappu on kuitenkin meille myös luopumisen 
aikaa. Meistä tulee “työttömiä”. Te fuksit lähdette 
teekkariuden poluille ja tulevia fukseja odottavat 
jo uudet fuksitoimikuntalaiset malttamattomina. 

Fuksikipparina olo on ollut meille työtä. 
Ihan oikeasti pitkiä päiviä ja paljon hommaa. 
Ennenkaikkea kipparivuosi (tai puolitoista) on 
kuitenkin ollut järjettömän kivaa. Vaikka odo-
tammekin jo malttamattomina wapun mu-
kanaan suomaa vastuuvapautta (tj alle 30) 
sisältyy wapun odotukseen myös valtavasti
haikeutta. Yksi elämämme parhaita aikakausia on 
päättymässä. Me ainakin aiomme huolella vaalia 
tämän wapun ja koko vuoden tuomia muistoja.
Nautitaan yhdessä tästä wapusta 2006 ja tehdään 
siitä ikimuistoinen  meille kaikille. Käyttäydytään 
teekkarin arvon mukaisesti: laulaen, hauskaa 
pitäen, muita kunnioittaen ja kaveria tukien.

Hyvää Wappua 2006!

- I & ~m~ , kippareina Sössössä viimeistä kertaa        

Kuva: Pyry Ekholm

Wapuntulon 
ihanuus ja kurjuusihanuus ja kurjuusihanuus ja kurjuusihanuus ja kurjuus

“Seuraa neuvo: Auttakaa muistia!”
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Sössö asked me to investigate the matter, and 
offer some explanations as to how they pull it 
off! I interviewed four exchange students from 
Mexico, France, Spain and Lithuania. All of them 
have lived in Finland for at least half a year now 
and have gotten to know some Finnish girls. 

The contact
Firstly we’ll need to consider the way to make the 
fi rst approach. Is it constant eye contact across 
the room for the entire evening? Or perhaps a 
direct question such as “hey, what do you say 
you and me in my place in 5 min?” Well not 
exactly. All guys I interviewed seemed to agree 
that a girl needs to be approached as naturally 
as possible. But of course it all starts with some 
eye contact. You’ll want to give the girl some 
attention by smiling maybe even give her an 
eye wink if you dare. You’ll know that you’ve 
got her attention in a positive way if she’s 
smiling back at you. The French guy for in-
stance approaches a Finnish girl when he’s got 

successful eye contact.
So how do you approach a girl successfully? Well, 
you can buy her a drink for example. Many girls 
would hardly say no to that. You can also just go 
say hi and start up conversation. But you should 
try to avoid simple pick up lines! The Spanish guy 
for example just tries to be himself and confi dent 
in this kind of situation.   So now the girl has been 
approached and you want to keep the situation 
rolling smoothly. What would our four exchange 
students do next?

The warming up
The Lithuanian thought that the most important 
thing is to know how to talk to a girl. You don’t 
want to come out as being too invasive, but you’ll 
need to be confi dent and master your Smalltalk 
skills. The French guy was also in the opinion 
that conversation is important. When he talks 
to a girl he’ll give the girl his full attention and 
listen to what she’s saying and show interest by 
asking questions. Of course one can also try the 
approach of the Spanish guy by fl attering the girl 
for example by telling her how beautiful eyes she 
has. As the Mexican also agreed, you’ll just need 
to go for it. As if you have nothing to loose.

So yes, confi dence is the number one thing 
that all our guys being interviewed seem to have 

How do exchange students get so 
lucky with Finnish girls?     
The average Finnish teekkari 
guy seems to be bothered by 
one thing in particular. Why 
does he come home empty 
handed one night after an-
other? Why didn’t he get lucky? 
What went wrong again this 
night? It seems to be a mis-
sion impossible to approach a 
girl, fl irt successfully and end 
up in the same address after 
the night out. So, why is it that 
exchange students seem to get 
so lucky with Finnish girls even 
without looking like they are 
trying too hard? 
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in common. It’s possible that you’ll get rejected 
at fi rst, but so what! Some girls like playing ‘hard 
to get’ so you’ll just need to build up your confi -
dence and try another approach. Of course you’ll 
need to keep in mind that you don’t want to 
come out looking too invasive. According to the 
Spanish guy, Finnish girls aren’t too interested in 
you if you seem too desperate to get attention or 
if you are too serious. 

The grande fi nale
So now that the girl has been approached, you’ve 
managed to build up a successful conversation, 
maybe offered her a drink or two, then what? Well, 
most likely you’ve managed to impress the girl, 
and gotten her interest. Things should roll quite 
smoothly from now onwards. Just as the French 
guy said, “Don’t think of a girl as a conquest, just 
be natural and work your magic with a friendly 
approach.” And then voilà! She’s all yours. That all 
sounded quite easy didn’t it! So then, what is it 
that some Finnish teekkarit do so wrong?
The Mexican thinks that Finnish teekkari guys 
just loose control over everything once they hit 
the booze. The Lithuanian also agrees. He thinks 
that a girl should be approached the fi rst time 
when you’ve had a little to drink. There’s nothing 
wrong with a little drink to boost your confi -
dence, but once a Finnish teekkari is really drunk 
he’ll tend to act really stupid. Also another advice 
that all four exchange students want to give is to 
be brave in making conversation and knowing 
what to talk about. You need to be polite to a girl 
and give her a lot of attention. Keep in mind also 
eye contact, physical contact, but most of all just 
be confi dent!

Teksti: Uchenna Ikegwuonu

Kuinka Puppanalle 
valmistettiin 

Olipa kerran paljon pumpulia, kangasta, neulaa ja 
lanka. Niin ja tietysti vielä ompelija. Se ompelija 
oli innokas nalle-fani, ja se päätti tehdä nallen. 
No sitten se teki sen nallen ja vei sen kauppaan 
myytäväksi. Siellä kaupassa hän eli sitten elämän-
sä onnellisena siihen asti kunnes alkaa tarina, 
jossa Puppanalle menettää järkensä.

  Pikku-Taneli

Puppanalle 
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Päivä 1 -Suklaaennätys
Jonotus oli. Palkinnoksi siitä saimme herätä aa-
mukuudelta auringon kanssa ja alkaa korkkaile-
maan skumppapulloja pitkän bussiajon toivossa. 
Toiveistamme huolimatta matka päättyikin jo 
Vantaan Fazerilaan, yhden suuren harhaym
pyräajon jälkeen. Karkkitehdas villitsi bussil-
lisen sisäisiä lapsia. Siellä sitten ihmeteltiin hassut 
pussit päässä vanhoja karkkikoneita ja konvehti
linjoja, jotka meni sikakovaa... Vierailullamme ei 
valitettavasti saatu aikaan uutta teekkareiden 
jimipatukoiden syömisennätystä (57). Mutta suk-
laata kuitenkin upposi kiitettävä määrä. Ja matka 
jatkuu..

Bussin nokka kohti Lahtea (bussin takaosa 
seurasi), nupit kaakkoon ja ränikäniä soimaan. 
Tunnin ja kuuden minuutin matkan jälkeen saa-
vuimme Iskun tehtaille Lahteen. Iskulla oli hauska 
palikkatesti, tehdaskierros ja ruokaa. Tehdas-
kierroksen ohessa löysimme kymmen   metrisiä 
pomomallisia työpöytiä, joiden tote simme ole-
van ihanteellisia solukämppään, toinen pää vain 
täytyy laittaa eteiseen.

Bussissa juotiin sen verran, että Stora Enson 
tehtaalle Anjalankoskella saatiin mukava pis-
sihätä. Paperitehdasvierailun kohokohta oli kun 

tapasimme fuksikipparimme Ina Sandströmin 
äidin. Kahdentunnin luennon (ja takapuolen 
täydellisen tunnottomuuden saavuttamisen) 
jälkeen kiersimme tehtaan läpi varttitunnissa ja 
poistuimme takavasempaan (eli lappeen Rannan 
suuntaan). Korkit poksuivat.

Lappeen Rannassa ystävälliset teekka-
riveljemme ja siskomme majoittivat, saunottivat 
ja juottivat meidät. Takapenkin vanhat likaiset 
sedät heittivät holtittomasti löylyä ja savustivat 
kanssamatkaajat johonkin viileämpiin tiloihin 
olutta nauttimaan. Saunan jälkeen osa porukasta 
katosi lappeen Rannan yöhön ja loput suuntasi-
vat paikkalliseen paikkaan jota ei ole.

Päivä 2 -Kuiva päivä 
Heti toisen päivän aamuna alkoi nollatorrelanssi 
kukon (Idiksen) kiekaistua aamuherätyksen. Nol-
latorrelanssi johtui mystisestä fi rmasta johon 
tulisimme vielä penetroitumaan päivän aikana. 
Ja eiku bussiin. Imatrankoskella tutustuimme For-
tumin vesivoimalaitokseen. Saimme aamupala
sämpylät ja kahvit ja näimme historiallisen do-
kumentin jossa alussa oli vain miehiä, hevosia ja 
betonia. Jotenkin se muuttui sitten moderniksi 
vesivoimalaksi. Laitos kierrettiin ja nähtiin hieno-

Kotipitkä on pertinteeksi 
muodostunut jokakeväinen 
matka, joka on kuin fuk-
sicruisi ilman laivaa ja 
vanhemmille pieruille suun-
nattu. Tänä keväänä tar-
kastelimme menoa bussin 
perältä zoomaillen. Mieleen 
jäi ränikäni, viinantuoksu, 
turbiinit, pelikaanit, vanhat
likaiset sedät ja olihan 
siellä pari fi rmaakin.

Kotipitkä takapenkiltä käsin Kotipitkä takapenkiltä käsin Kotipitkä takapenkiltä käsin 

Missä mun kaverit on? Paljastavat tupsut.



 Sössö 2/2006

9

ja maisemia ja veden purskuilua. Aurinko paistoi ja maisemia ja veden purskuilua. Aurinko paistoi 
ja krapulakin vähän helpotti.ja krapulakin vähän helpotti.

Sompailtiin siitä pikkuteitä pitkin ala ja 
ylämäkeä ja mutkaa vatsat velloen ja välillä ylämäkeä ja mutkaa vatsat velloen ja välillä 
vähän eksyttiinkin. Lopulta kuitenkin saavuimme vähän eksyttiinkin. Lopulta kuitenkin saavuimme 
vanhalle maatilalle jota myös Kiteen Kirkkaan vanhalle maatilalle jota myös Kiteen Kirkkaan 
tehtaaksi kutsutaan. Pullotuslinjasto herätti mie-
lenkiintoa, mutta kaikkien toivomat maistiaiset 
jäivät saamatta. 

Jännitys tiivistyi hurjasti lähestyessämme 
mystistä nollatorrelanssipaikkaa. Tutisten 
nousimme bussin takaovesta ja näimme Foster 
Wheeler logon tehdashallin seinässä. Logo herät-
ti kiivaan keskustelun siitä kuljettaako tämä fi rma 
Fosters-olutta vai mistä tällainen nimi. Arvaukset 
menivät kuitenkin pieleen, emme saaneet ruokaa 
eikä olutta vaan pääsimme seuraamaan kuinka 
putkia hitsataan yhteen hi’tech. Foster Wheeler 
tekee siis suuria kattiloita esim. sellutehtaille.

Heti exculaulun jälkeen juoksujalkaa bus-
siin ja korkit auki. Nälkä ja jano oli valtaisa ja Juli 
mietti jo sirpaleen vetämistä (toim. huom. sirpale 
= sissirunkkupaskaleivänsyönti, tyydyttää kaikki 
oraaliset anaaliset ja falliset tarpeet). Tankkaus-
pisteen (Hesburger) jälkeen matka Kuopioon 
jatkui.

 Kun kuskimme viimeinkin pääsi Puijonmäen 
huipulle hostelliin, käytiin suihkussa ja pelat-
tiin juomapeliä ennen Kuopion yöhön siirtymistä. 

Seurueemme korkkasi Kuopion baareista ainakin 
Henkan ja Divan. Henkassa vastaan rymysi jopa 
viimevuoden opintomestari Liisa. 

Päivä 3 - Jäätä ja viinaa
Herätyskoputusten jälkeen ulostauduttiin pihalle 
nauttimaan aamupalaa: jäistä kinkkua, jäistä 
sämpylää, jäistä juustoa, jäistä jugurttia... Nolla-
torrelanssit olivat onneksi unohdettua elämää ja 
tasoittavien saattelemana menimme viimeiselle 
exculle WellTekniaan. Tarjolla oli hassua kuopi-
olaista murretta, italialainen Fabrizio ja räpsyvä 
videotykki. Ne ketkä sisällöstä jotain muistavat 
kehuivat reissun parhaaksi excuksi. Myös taka-
penkki voi yhtyä tähän sillä ruoka oli tosihyvää. 

Paluumatkalla ränikäni raikasi kovemmin 
kuin koskaan kylpylähotelli Vesileppikseen asti. 
Poppitoosamme vettyi laskiessaan vesiliuku-
mäkeä. Aiheutettuamme riittävästi pahennusta 
kylpylässä teimme viimeisen tankkauksen ABC 
varkaudessa ennen piitkää matkaa Otaniemeen. 
Tässä vaiheessa kukkommekin (Idis) alkoi ole-
maan tulessa. Otaniemeen saavuttuamme excu-
karja hajaantui ympäri teekkarikylää jatkoille ja 
ränikäni raikasi. 

Sössön tutkivat journalistit kiittävät yritys
toimikuntaa ja muuta excukarjaa onnistuneesta 
kännistä. Ensivuonna uudestaan.
   

   
   

   

Teksti: SIlja Tirronen ja 
Pekko Ahtiainen

Kuvat: Pekko Ahtiainen ja 
Timo Idänheimo

“Tämä mustavalkoinen kuva tuo parhaalla mahdollisella 
 tavalla esiin speedojen väriloiston 
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Teemu Teekkari on vanhempi tieteenharjoit-
taja. Hän on aloittanut opintonsa jo ennen vuotta 
2005 ja aikoo valmistua 2010 mennessä, vanhasta 
tutkintorakenteesta. Teemulla on suoritettuna jo 
roima kasa opintoviikkoja, ja loput tutkinnosta on 
tarkoitus keräillä opintopisteistä. 

Osaston neuvon mukaan hän osaa jakaa 
suoritetut pisteet kertoimella puolitoista, jotta 
osaa vertailla suoritettuja kurssejaan aiempiin. 
Koska uuden tutkin    torakenteen kurssit ja niiden 
laajuudet ovat muuttuneet, voi uuden kurssin 
suorittamalla saada ”ilmaisen” opintopisteen. 
Tämä ilahduttaa Teemua kovin. Kun hän laskee 
suorittamattomat kurssinsa yhteen, riemu loppuu 
lyhyeen. Tutkinnosta näyttääkin puuttuvan 0,3 
opintoviikkoa! Tähän ei auta muu kuin ottaa pieni 
täytekurssi lisää, koko tutkinnossa täytyy olla 180 
opinto    viikkoa. Teemu voi olla huoletta opinto-
suuntien ja pääaineidensa puolesta, ne eivät ka-
toa mihinkään. Valinnat kannattaa kuitenkin vah-
vistuttaa palauttamalla pää- ja sivuaine/ suunnan 
valintalomakkeen osaston kansliaan.

Teemun ystävällä Sauli Sähköteekkarilla on 
suoritettuna vasta vähän opintoja. Hän aikoo 
suoriutua vanhasta tutkinnosta, mutta päät-
tääkin vaihtaa loppumetreillä uuteen tutkin-
torakenteeseen, jolloin suoritettuja kursseja 
verrataan uuden  tutkintorakenteen kursseihin 

yksi kerrallaan. Kokonaisuuksittain tai modu-
uleittain vaihtoa ei tehdä. Vanhojen suuntien 
opintojaksoilla voi jossain määrin korvata uusien
moduulien kursseja, mutta tästä päätetään 
aina tapauskoh taisesti osastolla. Tällöin on hy-
vin mahdollista että moduuleista puuttuukin 
joitain kursseja, jotka ovat tulleet sinne uudis-
tuksen myötä. Siis jos Sauli tietää jo joutuvansa 
vaihtamaan uuteen tutkintorakenteeseen, olisi 
se hyvä tehdä heti. 

Tiina Teekkari on opiskellut vuoden verran 
vanhan tutkintosäännön mukaan, mutta epäilee, 
ettei valmistu ennen vuotta 2010 ja päättää heti 
siirtyä uuteen tutkintoon. Tiinan siirtyessä uuteen 
tutkintoon hän on suorittanut kaikki perusopin-
tomoduulin kurssit. Koska hän on suorittanut 
osan kursseista vanhoina opintoviikkomääräi-
sinä opintojaksoina, on kerroin 1,5 hänelle perin 
epäedullinen. Perusmoduulista pitäisi koostua 
80 opintopistettä, mutta Tiinalla on kuitenkin 
vaatimattomat 74 pistettä. Hänen siis täytyy 
suorittaa vielä 6 opintopistettä vapaavalintaisia 
opintoja lisää niin, että koko tutkinnon laajuus 
on 300 pistettä.

Teksti: Opintotoimikunta,
Katri Halminen

Teemu, Sauli ja Tiina ovat kaik
ki hieman vanhempia teekka-
reita, jotka pähkäilevät uuden 
tutkintorakenteen vaikutuksia 
heidän opintoihinsa. Seuraa-
vassa selvitämme rakenneuu
distuksen hienouksia 
ystäviemme  avulla.  
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Vanha elämä on nyt ollut pari kuukautta pahvi-
laatikoihin pakattuna Suomessa. Se tuntuu kovin 
kaukaiselta - Suomi. Alun jännitys ja pelko ovat 
kadonneet ja Madridista on tullut koti.

Viimeksi olette lukeneet minusta, kun olin 
vasta lähdössä tänne. Lähtöä edeltäneenä iltana 
meni alta kämppä, joka minulle oltiin jo Mad-
ridista luvattu. Pelotti niin, etten saanut yöllä 
nukuttua, enkä aamulla syötyä mitään. Jatkolento 
Kööpenhaminasta myöhästyi melkein kolme tun-
tia ja koko ajan taistelin vastaan, etten olisi etsinyt 
Finnairin tiskiä ja lentoa takaisin Suomeen.

Madridissa löytyi hostelli ja hostellissa ensim-
mäinen ihminen, jolle avasin suuni, oli suomalai-
nen mimmi, joka oli samassa tilanteessa kanssani. 
Pari päivää myöhemmin hostelliin saapui vielä 
toinen suomalainen mimmi. Siitä ei kulunut enää 
viikkoakaan, kun meillä oli jo kämppä kolmistaan 
heti keskustan eteläpuolella.

Kämpän löytymisen myötä ikävä alkoi hel-
littää. Opiskelujen alettua ikävä katosi melkein 
kokonaan. Oppikirjat ovat englanniksi, joten 
opiskelu sujui niiden avulla alusta asti ja luennois-
takin on ollut vähitellen hyötyä kielitaidon lisään-
nyttyä. Opiskelujen alkaminen toi mukanaan 
myös kasoittain uusia ystäviä.

Muut vaihto-opiskelijat ovat täällä 
pääsääntöinen seurani. Heihin tutustuttuani ovat 
aamupalat kahviloissa, pitkät, laiskat lounaat, ta-
pakset, baarit, myöhäiset illalliset ja klubit seuran-
neet toisiaan melkein katkeamattomana ketjuna. 
Aukioloaikoja täällä ei säännöstellä, joten use-
impina aamuina kotiin pääsee vasta, kun yölisää 
busseihin ei tarvitse enää maksaa - monesti vasta 
lounaan kautta.

Helmikuussa täällä oli vielä vähän vilpoisaa, 
mutta maaliskuun säästä olin viime jutus-
sani väärässä - lämpötila nousi heti alkukuusta 
yli kahdenkymmenen ja on pysytellyt siellä hyvin 
sitkeästi. Lämmön myötä puistoissa järjestet-
tävät klubit ovat alkaneet ja toisaalta reissut 
Madridin ympäristöön ovat saaneet seurakseen 
viikonloppuexcut kauemmas meren rannalle. 
Muutama ranskalainen tuli tänne vaihtoon omal-
  la autollaan, joten kuljetuskin on aina järjestynyt 
helposti.

Käsittääkseni Suomessa on parhaillaan kovin har-
maata ja loskakelit voimissaan.

-Tohveli

Madrid Rock City - eli viisi kuukautta Madrid Rock City - eli viisi kuukautta 
paratiisissa part II

Piirros: Pekka Miettinen

Nimimerkki Tohveli lähti vuo-
den alkupuolella puoleksi 
vuodeksi Etelän aurinkoon 
vaihtoon. Tohveli raportoi 
kokemuksistaan Espanjassa 
Sössön lukijoille. Sarjan edel-
linen osa Sössössä 1/06
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Valitse itseäsi kuvaavin vaihtoehto.

1. Mikä on SIK?
a) Kuin toinen perhe, mutta parempi.
b)Joku sähköinsinöörikilta kai se on, järjestää kai-
kkea kivaa ja hyödyllistä.
c) En kai mä kuulu sellaiseenkin?

2. Kiltis tarkoittaa...
a) potentiaalikuoppaa, joka vie kaiken aikasi.
b) sähköosastolla olevaa opiskelijapaikkaa.
c) edellisestä kysymyksestä päätellen se liittyy 
jotenkin siihen SIK:iin.

3. Haalarini ovat...
a) puhtaan valkoiset ja täynnä mukavia muistoja.
b) kaapissa melkein puhtaina.
c) edelleen ostamatta ja hyvä niin.

4.Montako killan toimaria tai hallituksen 
jäsentä osaat nimetä? (Myös aikaisempien 
vuosien aktiivit lasketaan.)
a) Ei riitä sormet ja varpaat laskemiseen.
b) Useampia.
c) En yhtään. Mitä ne oikeastaan tekevät?

5. Millainen kiltalainen mielestäsi olet?
a) Huippuaktiivi, joka on ollut tai haluaa olla taval-
la tai toisella toiminnassa mukana vuositolkulla.
b) Killan jäsen, joka käy satunnaisesti tapahtumis-
sa ja on ihan tyytyväinen, kun muut pyörittävät 
killan tarjoamia palveluita ja tapahtumia.
c) Kaikkea muuta kuin kiltaihminen.

Vastaus:

Saat jokaisesta a-vastauksesta kolme, b-vastauk-
sesta kaksi ja c-vastauksesta yhden pisteen. Jos 
yhteispistemääräsi on...

yli 15:
Aloita ihan rehellisesti alusta ja vastaa vain yht-
een kohtaan per kysymys.

13-15:
Onneksi olkoon, olet melkoinen kiltahihhuli ja 
 luultavasti myös teidät sen. Tunnet killan parem-
min kuin omat taskusi ja olet osaltasi korvaama-
ton killan toiminnalle. Jatka samaan malliin, 
ettei ennenaikainen valmistuminen pääse yllät-
tämään.

8-12:
Normikiltalainen. 

5-7:
Et taida liiemmin välittää killan olemassao-
losta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kilta 
järjestää jäsenilleen paljon muutakin kuin riip-
parit ja juhlia, joten sen olemassaolo on jokaisen 
sähköteekkarin etu. 

alle 5:
Ei kurkita niitä vastauksia ennen kuin koko testi 
on täytetty. Kyllä tulevan DI:n pitäisi osata laskea 
viiteen.

Millainen kiltalainen olet?
Tällä kertaa Sössö testaa 
lukijoitaan. Vastaamalla 
muu tamaan helppoon kysy-
mykseen voit selvittää eh-
dottoman luotettavasti oman 
kiltalaistyyppisi. Vertaamalla 
pistemäärääsi kaverisi tu-
lokseen saatat saada selville 
myös yllättäviä asioita kaveri-
stasi (tai ainakin paremman 
mielen, jos sait enemmän 
pisteitä).

Teksti: Anne Myller
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Lukijoilta:

“Sössö sukkaa, mutta niinhän se aina. Deltafunk-
tiotyttö takaisin!”

 “Sössö 1/06 on loistavaa shittiä; okei kaikkea 
en lukenut, mutta ne mitkä jäivät silmään oli 
oikealla asenteella tehtyjä. Sarjikset olivat hyviä, 
shanghai-taulukoiden vähyys (voisiko lisätä esim 
kuningas&neekeri pelin taulukoita tai hertan 
yms) oli positiivista, artikkelit olivat humoristisia 
ja pääkirjoitus hyvä. “

 “Väsynyt lehti. Ryhtiä perkele. SIK on väsynyt kilta, 
ottakoot Sössö asiakseen yhdistää klikkiytynyttä 
ja hajanaista kiltaa.”

 “Kyselyssä oli liian vähän monivalinta tehtäviä, ja 
liikaa avoimia, kirjoita tekstiä kohtia. Tähän kirjoit-
teluun tuhlaantuu älyttömästi aikaa, jonka voisi 
käyttää hyödyllisemminkin. Uusi sössö OK, koosta 
ylimääräinen plussa. Enemmän/samanverran 
huumoria niin hyvin menee.”

 “Tuntui hieman ‘sisällöttömältä läpyskältä’, hakee 
linjaansa. Juttujen määrä oli melko pieni, kirjoi-
tusvirheitäkin löytyi runsaasti. Kiltalaisia pitäisi 
aktivoida kirjoittamaan omia juttujaan lehteen.”

“:) helppo täyttää. Sössö on paras. Akkarikoko on 
helppolukuinen.”

 “Täytyypä sanoa että tuo sössö on yksi turhim-
mista lehdistö, mihin olen koskaan kajonnut.”

“kivan kokoinen! Hauskoja monipuolisia juttuja.”

Sössö pyrkii aktiivisesti nostamaan juttujensa 
tasoa, siinä missä se on oleellista. Tässä asiassa 
palaute on lehden tekijöille ensiarvoisen tärkeää. 
Myös jos sinulla on juttu-idea, valmis juttu tai 
halua tulla mukaan tekemään lehdestä parem-
paa, laita mailia Sössölle: sik-sosso@list.tky.fi , tai 
tule suoraan seuraavaan Sössön kokoukseen, 
josta ilmoitetaan killan nettisivuilla sik.tky.fi  ja 
jäsenmailissa. Sössö kiitää kaikkia kyselyyn vas-
tanneita.

Palautetta edellisestä 
Sössöstä
Saamastamme palautteesta noin puolet
oli selvästi positiivissävyisiä ja puolet 
negatiivisia. Lehden uude sta akkarikoosta 
tunnuttiin yleisesti pitävän.

� � � � �
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Kyselyyn osallistui 69 opiskelijaa, joista kolme 
hylättiin tilastollisesti epäuskottavina. Vastaa-
jista  hieman yli kolmannes oli ollut mukana kilta-
aktiivina hallituksessa ja/tai toimarina. Naisia 
osallistujissa oli 20, loput olivat miehiä. Opinto-
jen etenemistä verrattiin lyhyesti vuosikurssin ja 
opintoviikkojen määrällä. Harrastuksien määrää 
kartoitettiin kiltatoiminnassa käytettyjen vuosien 
määrällä sekä muihun harrastuksiin kuin kilta-
toimintaan kuluvien iltojen määrällä. 

Kyselyyn osallistuneet jaettiin ensin kilta-aktii-
veihin ja muihin. Nämä ryhmät puolestaan jaet-
tiin vuosikurssien mukaan 1-4, N ja vuosikurssien 
opiskelijoille laskettiin opintoviikkojen keskiarvo. 
Kuvaajissa N on korvattu vuosikurssilla 5, tämä 
voi hieman vääristää tuloksia. Toinen jaottelu 
tehtiin muiden harrastusten perusteella, jossa 
opiskelijat jaettiin jälleen vuosikursseittain ryh-
miin sen mukaan miten monta iltaa nämä käyt-
tivät viikossa muihin harrastuksiin mahdollisen 
kiltatoiminnan lisäksi.

Sössön opinto-ja vapaa-aikakysely
Käytävillä on jo pitkään kier-
tänyt alitajuntainen käsitys, 
että killan toimintaan aktiivi-
sesti osallistuvien opiskelijoi-
den opinnot venyvät kauas yli 
tavoitteellisten valmistumis-
    aikojen ja isohenkilöt istuvat 
fuksiensa kanssa samoilla 
kursseilla vuodesta toiseen. 
Tämä oli yksi asia, jota Sössö 
halusi tutkia pyytäessään luki-
joitaan vastaamaan numeros-
sa 1/06 opintojen etenemistä 
ja harrastusten määrää kartoit-
tavaan kyselyyn.

 Kuva 1. Opintojen eteneminen vuosi  kursseittain, 
      tarkastelussa kilta-aktiivit ja muut  opiskelijat.

Kuva 2. Opintojen eteneminen eri harrastusmäärillä.

Järkyttavät tulokset
Opiskelijoiden jako kilta-aktiiveihin ja mui-
hin opiskelijoihin tuotti kuvan 1 mukaisen 
käyrästön. Kuvassa on mukana TKK:n asettama 
tavoitteellinen valmistumistahti, joka on 180ov 
(nykyään 300op) viidessä vuodessa. Käyrästössä 
on selkeästi havaittavissa kilta-aktiivien opinto-
jen tasainen myöhästyminen, kun taas muilla 
opiskelijoilla opinnot näyttävät etenevän kohtuu 
hyvin tavoitteellisen opintotahdin mukaan.
Kiltatoiminnan lisäksi tapahtuvien harrastusten 
vaikutusta opintoihin tutkittiin kuvassa 2.
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Tässä kuvassa selkeää korrelaatiota harrastusten Tässä kuvassa selkeää korrelaatiota harrastusten 
määrän ja valmistumisen ajankohdan välillä ei 
näytä olevan. Kyselyn tuloksissa oli sitä vastoin 
nähtävissä yksittäisiä tapauksia, joissa opiskelijat 
suoriutuivat opinnoissaan esimerkillisessä tah-
dissa samalla käyttäen harrastuksiinsa viisi tai 
enemmän iltoja viikossa. Toisaalta jotkut eivät 
harrastaneet säännöllisesti paljoakaan, mutta 
olivat silti opinnoissaan kovasti jäljessä. Selkeää 
yhteyttä näillä ei kuitenkaan näyttänyt olevan.

Kyselyyn vastanneilla oli keskimäärin melko 
paljon harrastuksia. Tämän käy ilmi kuvassa 3. 
Kilta-aktiiveja oli lähes kaikissa luokissa suhteessa 
yhtä paljon kuin ei-kilta-aktiiveja; ainoastaan “5+ 
iltaa viikossa”-harrastavissa näitä oli vähemmän, 
kaksi aktiivia kahdestatoista vastanneesta.

Kuva 3. Muihin harrastuksiin kuin kiltatoimintaan 
kuluva aika viikossa.  

Hämmentynyt jälkipohdinta Tämän kyselyn 
perusteella näyttäisi siltä, että toisin kuin muut 
harrastukset, killassa aktiivinen toiminta tosiaan 
viivästyttää opintoja. Mistä sitten tämä johtuu? 
Nopea selitys voisi olla, että kiltatoiminta vie vain 
yksinkertaisesti niin paljon aikaa. 

Usein kuulee puhuttavan kiltatoiminnasta 
elämäntapana; muut harrastukset eivät tule 
luentojen tai laskareiden päälle ja luennoillakin 
mielenkiinto voi pyöriä kilta-asioissa kun seuraa-
vaksi pitäisi valmistella kokousta. Toisaalta myös 
esimerkiksi alayhdistystoimintaan saa halutes-
saan kulumaan aivan yhtä paljon aikaa – kuten 
yksi kyselyyn vastaajista totesi. Valitettavasti 
kyselyn suppeuden vuoksi kysymykset eivät ero-
telleet kuin kiltatoiminnan vastaajien harrastuk-

“Kommentti”
Kun vertasin omia opintoviikkojani kyselyn tilas-
toon, huomasin osuvani 
tavallaan väärään käyrään. 
Vaikka olen ollut vuoden 
toimarina ja nyt toista 
vuotta killan hallituksessa 
on opintoviikkokertymäni 
suunnilleen sama kuin 
muilla opiskelijoilla. 
Mielestäni opinnot saa 
edistymään kiltatoimin-
nan ohellakin, kunhan opiskelunsa suun nittelee 
hyvin. Itselläni kiltatoiminta on vienyt ajan muilta 
harrastuksilta ja laskenut hieman kurssien ar-
vosanoja, mutta noppia on kertynyt koko ajan.

Kaikki kilta-aktiivit eivät kuitenkaan ole sa-
manlaisia. Osaa käytävät kurssit eivät aina kiin-
nosta ja tällöin aikansa saa helposti käytettyä 
kiltatoimintaan. Toisilla taas saattaa käydä niin, 
että vaikka opiskelisi ahkerasti, osuu jokin kiltata-
pahtuma häiritsemään  tenttejä, eikä opintoviik-
koja keräännykään. Useat kiltatyöt vaativat myös 
toimintaa virka-aikana, jolloin luennot jäävät 
helposti väliin. Edustustehtävien ajanviennistä en 
edes ala kirjoittaa.

Ville Ryhänen
SIKH Puheenjohtaja 2006

sista, joten juuri esimerkiksi alayhdistystoiminnan 
vaikutus opintomenestykseen jäi kartoittamatta.

Joka tapauksessa asiaa kannattaisi ehkä miet-
tiä enemmän. Jos kiltatyö on todella niin työlästä 
ja aikaavievää, olisi kohtuullista, että päättävät 
tahot pyrkisivät ottamaan tämän huomioon  
esimerkiksi opintoaikojen rajauksista tai opin-
totukikuukausista puhuttaessa. Kyseessähän 
on kuitenkin yleishyödyllinen toiminta ja 
opiskelijoiden asioiden ajaminen. Vai johtuisiko 
opintojen venyminen huonosti toteutetusta 
kiltara kenteesta? Voisiko kokouksia pitää illalla 
luentojen jälkeen ja opiskelijoiden asioita hoitaa 
siten, että koulunkäynti ei häiiriintyisi? Pohdit-
tavaa riittää.
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 “Opintojen ja vapaa-ajan suhde riippuu ajankoh-
dasta; esim nyt kolmannessa periodissa on 
vapaa-aikaa vähemmän opintojen määrän (tai 
oikeastaan vaikeuden) suhteen, mutta neljän-
nessä periodissa on enemmän vapaa-aikaa. 
Toisaalta aikaa voi myös järjestää itselleen jos ha-
luaa, kuten tässäkin on päässyt käymään, kuten 
esim jättämällä menemättä luennolle ja jäänyt 
vaikkapa kuntoilemaan tms.”

“muut > harrastukset > opinnot”

“Mielestäni opintoni ja vapaa-aikani ovat melko 
hyvin tasapainossa.”

“Opiskelua aivan liikaa, mutta minkäs teet. Halut-
taisi kyllä juosta saunailloissa ja tapahtumissa.”

“n. 50%-50% Toisinaan harrastuksiin menee pal-
jon enemmän aikaa kuin opiskeluihin.”

“Tuntuu ettei opinnoilta riitä aikaa muuhun 
toimintaan ollenkaan. Kaikki kurssit on järjestetty 
niin intensiivisiksi, että heti jos on viikon pois, niin 
on ihan pihalla”

 “Harrastan musiikkia, joten tuntuu siltä, että 
treeniä on aina liian vähän. Jos minulla ei oikeasti 
ole tekemistä, en ole tyytyväinen, jos käytän tuon 
ajan muuhun kuin treenaamiseen. Käytännössä 
minulla on koko ajan vireillä jotain, mutta silti 
käytän soittamiseen aikaa, jonka olen varannut 
johonkin muuhun tarkoitukseen.”

“opintoja liian vähän. tai oikeastaan tällä hetkellä 
opintoja on runsaasti, mutta aikaisemmin olisi 
voinut käyttää enemmän aikaa tuohon puoleen.”

“Symbioosi. Vietän suurehkon osan vapaa-ajas-
tani opiskellen ystävien kanssa yhdessä välillä 
aktiivisemmin, välillä vähemmän aktiivisesti.”

 “On tullut opiskeltua liikaa, vaikka viikonloput 
menevätkin ilman opiskelua (vielä). Liian vähän 
vapaa-aikaa ja älyttömästi liikaa opiskelua. (Eikö 
tätä tutkintoa voisi pienentää esim. noin 80:llä 
opintoviikolla)”

 “Töissä käydessä (15 tuntia/vko) vapaa-aika jää 
melko vähiin, mutta vähän vapaa-ajan yrittää 
käyttää hyväkseen ja kiltakin tarjoaa usein mu-
kavaa vapaa-ajan ohjelmaa.”

 “Tämä on paljon vaihdellut opintojeni aikana. 
Ekana vuonna oli iltaisin ja viikonloppuisin pal-
jon muuta ja sitten oli muutama vuosi ettei ol-
lut juuri mitään muuta kuin koulua (tai siltä se 
 ainakin tuntui).”

 “Töissä on luuhattu enemmän kuin koulussa, ra-
han himo on järjen valoa suurempi. Vapaa-aikaa 
kuluu tuhottomasti naisii..siis naiseen. Lisäksi 
aikaa saa kulumaan Otaniemessä asuessa hyvin 
helposti, mm. olen nyt toista vuotta mukana 
alayh distyksen hallituksessa ja bänditouhuissa 
sun muussa näppäilyssä.”

“Opintoja ok, töitä teen vähän liikaa. Homma 
luistaa, kun en tuhlaa aikaani killan aktivitee-
teissa. (150ov, III vk. )

“Vapaa-aikaa liian vähän. Johtunee myös siitä, 
että käyn opintojen ohella töissä ja harrastukseni 
vie 3-5 iltaa viikossa.”

“mikä on vapaa-aikaa? ne 4-6 tuntia mitä ehtii 
nukkua läksyjen ja luentojen välissä?”

“Opiskelisin tehottomammin, jos viikossa ei men-
isi keskimäärin kolmea iltaa jossain muualla kuin 
opiskelussa tai kotona käsihommissa.”

Sössön kyselyyn vastanneita 
pyydettiin lopussa luonnehti-
maan vapaasti omien opinto-
jensa ja vapaa-ajan suhdetta. 
Monet vastasivat opinnoille ja 
vapaa-ajalle riittävän hyvin 
aikaa, mutta selvästi enem-
mistö oli huolissaan jomman 
kumman tämänhetkisestä 
tilasta. Tässä joitain kyselyn 
vastauksia. 
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Ai miksi en ole kiltatoiminnassa mukana?Ai miksi en ole kiltatoiminnassa mukana?
No, syitähän on monia. En ehdi, ei innosta, en 
ymmärrä enkä halua otaantua. Merkittävin ymmärrä enkä halua otaantua. Merkittävin 
syy on kuitenkin se, että kilta-aktiivit tuntuvat 
sisäänpäinlämpeävältä otaniemeläiseltä kaveri-
porukalta, johon liittyminen on ylitsepääsemät-
tömän vaikeaa. Toiminnassa tuntuvat olevan ne 
muutamat tietyt naamat, jotka tunnistan - mutta 
joita en tunne. “Ne” löytyvät aina kiltahuoneelta 
ja katsovat minua hämmästellen, kun avaan 
oven heidän kammioonsa. Yhdessäkään aktiivi-
ihmisessä, jonka kanssa olen jutellut, ei ole ilmen-
nyt mitään vikaa, mutta siinä yhteisössä on vain 
jotain selittämättömän pelottavaa. En kykene 
sulautumaan yhdeksi heistä.
Hui, en uskalla!
              nimim. Pauliina T. 

Välipalana Aki  Lähdesmäen ottama keväinen kuva  pajunkissoista.
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Lauantai 11.3
Tapahtuma alkoi vasta Sunnuntaina, mutta 
päätimme ottaa varaslähdön ja saavuimme 
Amsterdamiin jo aikaisin lauantaiaamuna. Ju-
nassa lentokentältä damiin totesimme karttojen 
jääneen kotiin ja junalippukin oli kadonnut, mat-
ka oli siis alkanut lupaavasti. Pienten alkuvaikeuk-
sien jälkeen saimme yösijan intialaisen pesulan 
yläkerrasta kohtuullisen halvalla. Mitään luxusta 
ei ollut luvassa, mutta paikka kelpasi hyvin yhden 
yön tarpeisiin. Illalla kävimme ihmettelemässä 
Amsterdamin iltaa, mutta päätimme muutaman 
oluen jälkeen vetäytyä nukkumaan seuraavan 
päivän koitoksia odotellen.

Sunnuntai 12.3
Toinen isännistämme oli meitä vastassa rauta-
tieasemalla kun saavuimme Delftiin. Pian selvisi 
että hollantilaisilla oli ollut paniikki siitä, että toin-
en suomalainen on ”eksynyt”. Kyse oli pelkästä 
väärinkäsityksestä, mutta ilmeisesti Helsinkiinkin 
päin oli jo soiteltu että missä se toinen jätkä on...
Olimme kuitenkin onnellisesti perillä ja saimme 
majapaikat hollantilaisilta ystäviltämme. Muita 
matkalaisia odotellessamme päädyimme yliopis-
tolle kolvailemaan jotain yliopiston vuosijuhlaan 
liittyvää häkkyrää. Tämähän ei sähköfukseille 
ongelmia tuottanut varsinkin, kun palkkioksi 
oli luvassa olutta... Illalla Oli tervetuliaisjuhlien 
aika. Ihmisiä oli saapunut Romaniasta, Serbiasta, 

Italiasta, Kreikasta ja Saksasta. Heinekeniä ja hol-
lantilaisten paistamia lättyjä kannettiin pöytään 
ja tunnelma oli muutenkin rento, viikko oli alka-
nut lupaavasti. 

Maanantai 13.3
Päivällä tutustuttiin sähkö ja elektroniikan laitok-
sen vaikuttavaan lähes 100m korkeaan pääraken-
nukseen ja sen sisältämiin eri laitoksiin. Teimme 
myös pienen tutustumiskierroksen Delftin kau-
punkiin. Muutaman kirkon ja kanavan näkemisen 
jälkeen päädyimme kuppilaan nauttimaan 
virvokkeita. Illalla siirryimme syömään ja naut-
timaan lisää juomia. Illan kohokohtana voi pitää 
Suomi-Kreikka tikanheittokilpailua, joka tietysti 
päättyi Suomen voittoon. 

Tiistai 14.3
Päivän ohjelmassa oli matka Haagiin, joka oli 
vain muutaman minuutin junamatkan päässä 
Delftistä. Kaupunki oli todella siisti ja modernin 
näköinen verrattuna esim. Amsterdamiin. Illalla 
oli edessä todellinen oluen ystävän unelma, sillä 
meille oli järjestetty ”oluen maistelu”  tapahtuma. 
Se sisälsi tietoa siitä kuinka eri oluita valmistetaan 
ja kuinka niitä pitäisi maistella. Keskityimme  ti-
etysti maistelemaan parhaamme mukaan, var-
sinkin vahvempia oluita, joita ei edes voi verrata 
Olvin tuplapukkiin. 

Keskiviikko 15.3
Iltapäivällä ohjelmassa oli erittäin mielenkiintoi-
sia esitelmiä mm. Delftin omasta minisatelliitista, 
Eurooppalaisesta GPS:n vastineesta Galileosta 
ja muista avaruustekniikkaan liittyvistä aiheista. 
Päivän teemaan liittyen illalla oli luvassa bileet 
Euroavian (lentoteekkareiden oma järjestö) 
kanssa. Bileet olivatkin varsin kosteat ja mm. 
romanialaisten kanssa päädyttiin tanssimaan 
”vodka tanssia”. 

 “Delft Space (cake) Tour 2006 feat. 
Heineken & Pepe”

”Delft Space Tour”  Järjest-
ettiin Hollannissa 12.3-19.3 
Eestec Delft LC :n toimesta. 
Kaksi SIK fuksia kävi edusta-
massa LC Helsinkiä ja katsas-
tamassa meiningin Heinekenin 
luvatussa maassa.
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Torstai 16.3Torstai 16.3
Aamupalan jälkeen otimme suunnan kohti 
damia, jossa oli luvassa tutustumista paikallisiin 
nähtävyyksiin. Seilailimme tunnin ympäri Am-
sterdamin kanaaleja, mutta lämpöisen veneen 
aiheuttama väsymyksen tunne herpaannutti ais-
tit muuten perin kiinnostavasta kulttuuri- ja his-
toriakerronnasta. Onneksi kanavoinnin jälkeen oli 
luvassa nk. Heineken Experience. Luvassa oli siis 
tutustuminen tämän jo tutuksi tulleen juoman 
valmistukseen ja historiaan maistiaisineen. 
Päivällisen jälkeen oli tarkoitus lähteä bilet-
tämään porukalla, mutta itse toteutettu kiertely 
damin yössä kreikkalaisvahvistusten kanssa tun-
tui paremmalta vaihtoehdolta.

Perjantai 17.3.
Aamuksi oli varattu muutama tunti vapaa-aikaa, 
mutta epäilemättä suurin osa porukasta käytti 
tilaisuuden hyväkseen ja nukkua porotti puolen-
päivän tienoille, jolloin oli tiedossa vierailu Dutch 
Space–yritykseen. Täällä saimme nauttia muuta-
masta erittäin mielenkiintoisesta luennosta, jossa 
puljun henkilöt esittelivät menossa olevia projek-
tejaan. Illalla oli läksiäisjuhla, jossain vaiheessa ol-
imme päätyneet paikalliselle klubille ja näköjään 
kotiinkin sen jälkeen. Epävarman havaintomme 
mukaan punkullakin taitaa saada kännin.

Lauantai 18.3.
Koska järjestettyä ohjelmaa ei enää ollut, 
päätimme yhteistuumin lähteä katsastamaan 
Rotterdamin virvoitusjuomatarjonnan. Osa 
kaupungista oli modernia johtuen toisen 
maailmansodan tapahtumista, mutta löytyihän 
sieltäkin sitä kodikkaaksi käynyttä vanhempaa 
aluetta. Muuten päivä meni edellisiä rauhallisem-
min, muutaman oluen jälkeen otimme suunnan 
kohti Delftiä. Paljon kului Heinekeniä ja paljon 
tuli nähtyä uusia paikkoja, mutta tärkeimpänä 
kaikista saimme tutustua mukaviin ihmisiin 
eripuolilta Eurooppaa ja pitää hauskaa yhdessä. 
Voimme todellakin suositella näitä matkoja kai-
kille vähänkään matkustelusta ja hauskanpidosta 
kiinnostuneille.

Pepe ja Terppa vauhdissa.

Ryhmäkuvassa.

Teksti: Ilkka Perälä & Tero Tomukorpi

Kuvat: Laura Maria Voinea
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Otaniemen sivein kiltahuone.
Yksi näkemys kodikkudeesta tämäkin, ainakaan liiasta kli-

inisyydestä ei voida syyttävää sormea nostaa.

Missä siatkaan eivät ole vain sikoja?
Wanhat kunnon lehtimiesvarusteet, kenelle ne kuuluvat?
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Wanhat kunnon lehtimiesvarusteet, kenelle ne kuuluvat?

Minkä porukan mielestä paloletkun koolla ei ole väliä?

Käy rohkeasti sisälle, minne?

Bilispöytä on, missä ovat pelaajat?
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Sössö haluaa toivottaa kaikille 
kiltalaisille oikein hyvää ja raitista 
vappua! 


