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Materiaalin toimittaminen
Sössö noudattaa sananvapautta hyvän 
maun rajoissa. Lehti on kaikille kiltalai-
sille avoin ja kaikki jutut pyritään julkai-
semaan. Mikäli toimitettu materiaali on 
riittävän arveluttavaa, otetaan vastaava 
henkilö vakituiseksi toimittajaksi.

Materiaalin julkaisu
Jutuntynkää voi toimitella:
- Ensisijaisesti spostitse 
sosso@tky.hut.fi
- Kiltahuoneen hallituskoppiin sössö-
lötteröön
- Päätoimittajan riippariin (Antti, S2)
- Henkilökohtaisesti toimittajille
Aineisto toimitetaan disketillä tai säh-
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esineet sellaisenaan. Merkitty omaisuus 
(nimi ja vuosikurssi) palautetaan riip-
pareihin.

Paino
Scanseri Oy, Helsinki
Painos 1000 kpl

Sähköinsinöörikilta järjesti toinen päivä 
huhtikuuta SIK Deitti -nimellä tapah-
tuman, jossa toimikunnat esittäytyivät. 
Samalla jonkun ideasta keksimme lait-
taa jakoon ilmoituslappuja Sössö-lehden 
seuranhakupalstaa varten. Idea poiki 
hauskan jutun, mutta samalla ryhdyin 
miettimään teekkareiden mykistävää in-
nostusta lehden tekoon. Voisiko niiden 
yksinäisten tyttöjen ja poikien mielessä 
pilkottaa pieni toivo, että joku (suo-
menruotsalainen, hyvin useasti) vastaisi 
ilmoitukseen?

Yksinäisyys taitaa kutitella varsin 
monen teekkarin takaraivossa, kaiken 
opiskelun ja ryyppäämisen takana. Asi-
assa ei ole varmasti mitään uutta, mutta 
kun siihen lisätään vielä korkeakoulun 
ja yhteiskunnan kovat vaatimukset tu-
levaisuudelta sekä rahahuolet, alkavat 
huolestuttavan monen opiskelijan ket-
jut irtoamaan rattaista. Vetohan siinä 
loppuu.

Kesällä voi sitten ladata akkuja - jos 
vain töiltään ehtii. Ensin puoli vuotta 

laskuharjoituksissa ja labroissa, sitten 
yhdeksästä viiteen pähkäilyä työpaikalla. 
Vaihtoehtoisesti voit valita kesätyöpai-
kan, missä ei nk. aivoja tarvita. Tylsisty 
siinä sitten kolme kuukautta ilta- ja vii-
konlopputöissä. Minulla kesän lähesty-
minen saa aikaan suuren ilon lisäksi val-
tavan stressin, kun en ole hakenut töitä, 
ainakaan tarpeeksi ahkerasti. Ratkaisin 
ongelmat tällä kertaa opiskelulla, kunpa 
rahat vain riittäisivät.

Opiskelijoiden mielenterveysongel-
mat ovat kasvussa. Jo vuonna 2000 
15 % miehistä ja 28 % naisista kärsivät 
jonkinlaisista psyykkisistä ongelmista, 
ja jopa neljänneksellä oli stressioireita. 
Ja mihin päin olemmekaan menossa! Jo 
liian alhaisia opintotukia ei ole korotettu 
aikoihin, ja tämä Sailaksen työllisyys-
työryhmän loppuraportti nostaa kaiken 
kukkuraksi kylmän hien päänahalle. 
Ensin nopeasti Jorviin diagnosoitavaksi, 
sitten tervemenoa vaan Kellokoskelle!

TKY on perustanut Toimeentulo- ja 
hyvinvointityöryhmän, THR:n, pohti-

Päätoimittaja 
Antti Karilainen

maan opiskelijoiden jaksamista. Kyllä 
sinne mukaan pääsee, hyviä ideoita ja 
keskustelua varmasti kaivataan.

Pääkirjoitus 8.4.2003

Mieli solmussa
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Läppä
Ei kilta ole sellainen paikka, että siellä vaan näppäillään ja venytellään pip-
peliä. 
 - Excuvastaava Tuomo Malkamäki SIK deitti -kokouksessa

Mä oon Hyvinkäältä, mä oon Mäkinen ja te ette mahda mulle mitään!
 - Isohenkilövastaava Mikko Mäkinen kahdelle apusössölle Pusi-sitsien jat-
koilla

Tyhmä saa olla muttei Mäkinen.
 - Lukkari Risto Kinnunen Pusi-sitseillä

Tää näkymähän on kuin Kotkanpesästä!
 - Sössön päätoimittaja Antti Karilainen Albert Speer:in katsomopaikasta.

Eihän nämä ole ollenkaan mun tyyliä.
 - Professori Esa Saarinen vaimolleen Pipsalle, joka on juuri tuonut tuliaisina 
vihreät kengät.

Pitää paikkansa. Tähän asti.
 - Pipsan vastaus Esalle.

Emmi, sulla ei oo housuja jalassa.
 - Viime vuoden tiedotusmestari O-P Lehto lehtiksellä vaatteita vaihtavalle 
FTMK:n Emmille.

Deadline tarkoittaa kuoleman viivaa: jos siitä myöhästyy, niin kuolee!
 - Polyteekkari-lehden taittaja Sanna Saastamoinen

Oikaisuja
Sössön numerossa 2/2003 sivulla 10 
kuvattu matto oli vinossa. Toimitus on 
oikaissut maton ja pahoittee tapahtu-
nutta.

Pöytäkirjaotteita
Tällä kertaa on vuorossa 
vain katsaus killan 
hallituksen kokouksiin, sillä 
valtuusto ei tässä välissä ole 
kokoontunut.

SIKH 9/2003 3.3.2003
- Netin kautta ilmoittautuminen sähkö-

postilistoille mahdollistetaan tulevai-
suudessa.

- Wanhojen Wappusitsejä pitäisi alkaa 
järkkäilemään, joten sponsseja ja 
paikkaa ryhdytään pohtimaan.                           

- ISOhenkilöksi ilmoittautuminen on 
alkanut.

- Liesiön kanssa on puhuttu fuksipake-
tin sisällöstä: muutoksia on tulossa 
ainakin sen suhteen, että alumnilehti, 
opinto-opas ja ehkä sähköosaston esit-
telyläystäke  jäävät pois.

- Tiedotusmestari sai oikeudet itse 
päivittää killan tapahtumista tiedot 
Ruutukehään.

SIKH 10/2003 10.3.2003
- Keskiviikkona on “Albert Speer”-teat-

teriesitys. YUP:n keikka Tavastialla oli 
menestys. Vastaavanlaista ohjelmaa 
järjestettänee tulevaisuudessakin.

- Fuksit järkkäsivät leffaillan viime kes-
kiviikkona. Torstaina on terassikauden 
avajaiset. Tämä on siis virallisen epävi-
rallinen ISO-rekryavaus.

- Tiedotustoimikunta pitää tällä viikolla 
kokouksen, jossa ruvetaan pohtimaan 
kotisivujen muokkaamista.

SIKH 11/2003 17.3.2003
- Hallitus päätti, että kilta osallistuu 

Yleisurheilun vuoden 2005 MM-kiso-
jen järjestelyihin.

- Sähköosastolle tulee vappuaattona me-

dian edustajia, joille kerrotaan osaston 
asioista. Killalta haluttaisiin porukkaa 
pyörimään mukaan haalarit päällä.
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Mikä juttu tämä on?
ISOhenkilöitä tarvitaan näyttämään ensi 
syksyn fuksipalleroille kaappien paikat, 
sillä useimmille koulu ja sen tavat ovat 
täysin uusia. Itsekin varmaan muistat 
kuinka ihmeellistä oli aloittaa opiskelut 
täällä TKK:ssa ja kuinka omat ISOsi 
parhaansa mukaan auttoivat sinua al-
kuun. ISOhenkilön apu on tärkeintä 
mitä fuksit tarvitsevat, sillä kaksi fuksi-
vastaavaa eivät voi kaikkia 350:tä fuksia 
henkilökohtaisesti auttaa. Siksi oma ISO 
on se tuki ja turva, jonka puoleen fuksit 
ensisijaisesti kääntyvät.

Koulutus
TKY järjesti ISOkoulutuksen ensim-
mäisen osan maaliskuun loppupuolella. 
Jos et sinne ehtinyt, ei hätää sillä ISO-
henkilöksi pääsee vaikkei koulutuksessa 
olisi ollutkaan, opintoviikko vain jää 
saamatta.

Koulutuksen toinen osa järjestetään 
elokuun lopulla. Lisäksi SIK järjestää 
omille ISOilleen oman infon juuri en-
nen koulun alkua, jossa kerrataan vielä 
ensimmäisen päivän sekä ensimmäisten 
viikkojen ohjelma.

Mikä on ITMK?
TKY:n alla toimii myös ISOtoimikunta, 
jossa ovat kaikkien kiltojen ISOvastaavat. 
ITMK järjestää vuoden varrelle kaikkea 
kivaa. Viime syksynä järjestettiin esim. 
Otasuunnistuksen aikaan ISOsitsit länk-
käri-teemalla ja leffailtoja.

Omaa ISOvastaavaasi voit kiusata 
vuoden aikana kaikissa mieltäsi askar-
ruttavissa asioissa. Kysykää mitä tahansa 
– vastaan mitä tahansa.

ISOhenkilöksi!
Teksti: Mikko Mäkinen ja J-P Parkkari
Kuvat: Antti Karilainen ja Emmi Rautkylä

Miten & miksi ISO:ksi?
ISOhenkilöksi pääset kirjoittamalla 
nimesi killan ilmoitustaululla olevaan 
listaan. Jos sinulla on kavereita, pyydä 
heidät mukaan. Jos ei, niin kohta on!

Lisäksi tarvitaan Kummi-ISOiksi 
vanhempia tieteenharjoittajia antamaan 
fuksiryhmälle hieman vanhemman opis-
kelijan näkökulmaa, sekä tietenkin tuke-
maan ryhmän varsinaisia ISOhenkilöitä 
kaikissa vastaantulevissa asioissa. Myös 
kummit ilmoittautuvat ilmoitustaululla.

Fuksien kanssa on hauska temmeltää 
ja samalla oppii ryhmän ohjaamista, ei 
varmastikaan huono homma tulevai-
suutta varten. Samalla pääset viettä-
mään uudelleen osan fuksivuodestasi. 
ISOna toimiessaan huomaa myös aina 
oppivansa jotain uutta siitä miten tämä 
koulu pyörii. Lisäksi ISOille järjestetään 
jo kesän aikana erilaista ohjelmaa, esi-
merkkeinä picnicit, saunaillat, ultimate, 
jalkapallo... näitä riittää. Eikä siinä vielä 
kaikki; syksyllä ja keväällä järjestetään 
ISOjen sauna- sekä peli-iltoja.

Mikä tärkeintä, ISOna on hauska 
olla!

Lennart Sandström on 
ilosta pyöreänä, sillä 
hänelläkin on oma 
ISOhenkilö!

ISO auttaa ja opastaa 
uutta fuksia kädestä pitäen 
opinnoissa ja tutustuttaa 
teekkarikulttuurin 
kiemuroihin.
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Edellisessä edustajiston koko-
uksessa 4 / 2003 oli vuorossa 
varsinainen jännitysnäytelmä – 
pääsihteerin vaalit. Yleisöäkin oli 
saapunut mukavasti kokoukseen 
– osa suoraan  opiskelijamielen-
osoituksesta Helsingistä.

Loppusuoralle vaaleissa oli 
selvinnyt neljä ehdokasta kaik-
kiaan 11 halukkaasta: Jarkko 
Lundström, Rauli Oikarinen, 

Juhana Salminen sekä Janne Viskari. Edustajisto oli ten-
tannut näitä ehdokkaita reilun viikon ajan vaalipaneelissa 
sekä edariryhmien järjestämissä haastatteluissa. Ehdok-
kaille valintaprosessi oli varsin tiukka: jokainen voi kuvi-
tella itsensä tilanteeseen, jossa joutuu yhteensä kahdeksaan 
haastatteluun yhteen työpaikkaan liittyen!

Kukin loppusuoralle päässyt kandidaatti oli varteen-
otettava ehdokas pääsihteeriksi ja varmaankin tästä syystä 
vaaleista tuli tiukka taisto. Tunnelma kokoushuoneessa oli 
lievästi ilmaistuna tiivis. Ratkaisuun tarvittiin yhteensä 
kolme äänestyskierrosta. Jokaisella kierroksella tiputettiin 
vähiten ääniä saanut ehdokas pois. Onnittelujen vastaanot-
tajaksi viimeisellä kierroksella selvisi Rauli ”Rale” Oikarinen 
23 äänellä Juhana Salmisen 20 ääntä vastaan. 

Uusi pääsihteeri aloittanee kahden vuoden pestinsä ensi 
kesänä 1.8.2003 nykyisen pääsihteerin Marcus ”Muumi” 
Nyberghin jättäessä tehtävänsä.

Olli-Pekka Varis
Edaattori, Nabla (nabla@tky.hut.fi)

Oletko koskaan miettinyt, 
kuka päätti, että 
teekkarikylästä tulee 
yleisurheilun MM-kisakylä 
vuonna 2005? Tai kenen 
päätöksestä Smökin 
parkkipaikalle nousee talo? 
Kenen “mielivallan” piiriin 
kuuluu TKY:n jäsenmaksun 
suuruus?

Näiden ja monien muiden päätösten 
takana on TKY:n edustajisto eli tuttaval-
lisemmin edari. Edari koostuu 45 jäse-
nestä, edaattorista, jotka sinä ja loput 10 
000 TKY:n jäsentä valitsette joka toinen 
vuosi edustajiksenne käyttämään ylintä 
päätösvaltaa ylioppilaskunnassa. Edarin 
tehtäviin kuuluu muun muassa ylioppi-
laskunnan hallituksen valitseminen sekä 
suurten taloudellisten päätösten ja lin-
janvetojen tekeminen. Apunaan kaikes-
sa tässä edustajistolla on mm. sihteeristö 
sekä erilaisia valiokuntia ja toimikuntia, 
yhtenä tärkeimmistä mainittakoon asian-
tunteva taloustoimikunta.

Edari kokoontuu lukukausien aikana 
noin kerran kuukaudessa puheenjoh-
tajansa Jani Turun johdolla tekemään 
taloudellisia päätöksiä, osoittamaan 
suuntaa TKY:n hallitukselle - sitä kautta 
vaikuttamaan mm. YTHS:n maksuihin, 
bussilippujen hintoihin ja opintotu-
kikuukausiin - sekä pohtimaan mm. 
ylioppilaskunnan piirissä toimivien 
yhdistysten asioita. Viime aikaisista 
edustajiston päätöksistä merkittävimpiä 
lienevät mm. teekkarikylän vuokraus 
yleisurheilun MM-kisakyläksi vuonna 
2005 ja sen seurauksena nopeutunut 
päätös laajentaa teekkarikylää Smökin 
parkkipaikalle ja JMT 3:n taakse Itäran-
taan. Rakentamispäätösten lisäksi edaria 
on tänäkin vuonna askarruttanut viime 
vuonna alkanut kilta- ja yhdistyskentän 
selvitystyö, joka jatkuu vielä varmasti 
myös ainakin tämän vuoden. Tähän 
nivoutuu osaltaan myös helmikuinen 
päätös merkitä Informaatioverkostojen 
kilta Athene yhdistysluetteloon kiltana 
eli toisin sanoen tehdä Athenesta Otanie-
men 13 kilta. Tällä hetkellä edustajistoa 
työllistää mm. ylioppilaskunnan uuden 

pääsihteerin valinta.
Ylioppilaskunnassa siis sattuu ja 

tapahtuu koko ajan ja sähköläisiä edaat-
toreina päätöksenteon keskipisteessä on 
seitsemän; Julia Jakka (SN) Teekkaris-
peksin edustajistoryhmässä, Petri Paavo-
la (SN) Oikeissa Sähköteekkareissa sekä 
Tuomo Heinonen (S2), Jussi Hynninen 
(SN), Sanna Santajärvi (SN), Olli-Pekka 
Varis (S3) ja allekirjoittanut (S3) Nablan 
riveissä. Nabla on viidellä edaattorillaan 
edustajiston suurin ryhmä. 

Lisää edarikuulumisia nablalaisten 
kertomina voitkin lukea tästä eteenpäin 
Sössöistä, ja jos ja kun haluat tietää 
edustajistosta enemmän tavoitat kaikki 
Nablan edaattorit lähettämällä postia 
nabla@tky.hut.fi.

Johanna Flythström
Edaattori, Nabla  

Edarikuulumisia

Kokous 4/2003
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Proffasaunan lauteilla

Taas kuuluu Suomenmaassa kummia jo-
ten murahdus lienee paikallaan. Näyttää 
siltä ettei hommia oikein osata hoitaa 
ilman piällysmiestä.

Sailaksen poikahan laati tuossa joku 
aika sitten kunnon suunnitelman. Oikein 
mainion kyykyttämiseen - paitsi että 
meni sitten selittelemään opiskelijoille-
kin että velkojen korothan voi vähentää 
verotuksessa. Se on vaan niin että jos 
meinataan kyykyttää niin tehdään se 
kunnolla. Keppiä vaan kurittomalle 
kansalle.

 Kuritontahan tuo on suuri osa kan-
sasta. Lonnivat työttöminä vaikka kan-
santalouden pitäisi kasvaa kohisten että 
kaikilla menisi hyvin. Eikä kansantalous 
kasva jos ei tehdä töitä. Nyt on sitten vain 
tultu siihen että yhteiskunnan tehtäviä 
täytyy rajata - rajattakoon ne siis toi-
meentulon turvaamiseen niille joilla on 
turvattu toimeentulo. Olisi saanut Sailas 
laittaa työttömyyskorvauksenkin lainaksi 
- sitä voi sitten maksella kun tekee taas 
mieli tehdä töitä.

 Erityisen onnetonta on tuo opiske-
lijoiden itku. Jos ei ole rahaa niin ei 
opiskella, mennään töihin. Ja ylipäätään 
on vaikea käsittää mitä köyhät ja laiskat 
koulutuksella edes tekevät.

 Ihmetyttää kyllä vähän tuo köyhien 
ruikutus ettei niillä ole rahaa. Mikseivät 
ne käy pankkiautomaatilla?

 Mutta nyt täytyy mennä. Pitää ostaa 
uusi Swan kun naapurikin osti. Tietääkö 
joku mikä se on?

Sailasta 
huumolia
Teksti: Jaakko Seppänen

Tutkintorakenteen 
uudistusta, 
opintotukikeskustelua, 
bioinformaatioteknologiaa... 
Lähiaikoina korkeakoululla 
ja osastollamme tapahtuu 
paljon mullistuksia. 
Kuitenkin vanhaakin 
täytyy korjata samalla, 
kun uutta luodaan. Kilta 
järjesti 17.3. Proffasaunan, 
joka veti kaikkien 
yllätykseksi koko OK20 
pienen puolen täyteen. 
Aiheena oli tällä kertaa 
TLT-koulutusohjelman 
kehittäminen. 

Teksti: Sini Numminen

Tietoliikennetekniikan koulutusohjelman 
historia ulottuu vuoteen 2000 kun osas-
tomme jaettiin kahdeksi koulutusohjel-
maksi. Nopea aikataulu jätti opintojen 
rakenteeseen muutamia sellaisia kohtia, 
joihin ei aivan olla tyytyväisiä. Viime 
aikoina onkin killan opintotoimikunta 
ottanut epäkohdat aktiivisesti esille. Pal-
jon on puhuttu mm. koulutusohjelman 
pakollisista opinnoista sekä esitietoja 
koskevista asioista. Mallilukujärjestys-
tä halutaan myös tarkistaa niin, että 
kahden ensimmäisen vuoden opintoja 
tasoitettaisiin realistisemmin opiskeli-
jan voimavaroja sekä opintojen sujuvaa 
etenemistä ajatellen. 

Proffasauna aloiteltiin mukavasti 
iltapalalla. Osastonjohtaja jatkoi pian 
näyttämällä kalvoja mm. osaston ra-
hoitustilanteesta ja opettajien määrästä 
suhteessa opiskelijoihin. Piirtoheitin oli 
järjestäjiltä jäänyt hankkimatta, mutta 
pienessä tilassa ei tälläinen puute liennyt 
ongelma. Esitelmän jälkeen alkoi sauno-
jien kesken vilkas keskustelu, joka liikehti 
esitietovaatimuksten, koulutusohjelman 
sisäänoton ja alan mediaseksikkyyden 
välillä. Opiskelijat olivat selvästi tulleet 
saunailtaan kertomaan painavia mielipi-
teitä opintoasioista, ja proffat, tottakai, 
halusivat kuulla, minkälaisista asioista 

on kyse! 
Hyvinä kannanottoja saatiin kuulla 

kerta kaikkiaan. Yhtä mieltä oltiin aina-
kin siitä, että myös tietoliikennetekniikan 
opiskelijat ansaitsevat kunnon perehdy-
tyksen omaan alaansa jo kahden ensim-
mäisen vuoden aikana. Hyvänä pointtina 
opetusteknisesti mainittiin, että TLT:
n opiskelijoiden tietoja ja taitoja voisi 
alkaa kartuttamaan ns. kahdesta päästä 
OSI-mallia, verrattuna ehkäpä suoravii-
vaisempaan EST:n. Useat ja hyvinkin eri-
laiset TLT:n suunnat asettavat kuitenkin 
vaatimuksensa opintojen sijoitteluun. 
Illan aikana tiedostettiin myös se, että 
koulutusohjelman rooli S- ja T-osastojen 
välissä on hieman ongelmallinen. Selkei-
tä parannusehdotuksia koulutusohjelman 
kehittämiseksi ei kuitenkaan saatu, mutta 
illan aikana otettiin esille ongelmia, jois-
ta opetushenkilökunta ei ehkä koskaan 
muuten olisi saanut tietää.

Keskustelun siirryttyä koulutuspolitii-
kan kautta periodimuotoiseen opetukseen 
ja harjoitustöiden palauttamiseen, päätet-
tiin suunvuoro antaa Jukka Tulkille, joka 
kertoi uudesta bioinformaatioteknologian 
koulutusohjelmasta. Kiinnostustuneiden 
opiskelijoiden kysymystulva ei malttanut 
millään lakata, ja ihmiset oli puoliväkisin 
lähetettävä kolmen tunnin keskustelutuo-
kiosta viimein saunomaan.

Proffasauna on varmasti pannut miet-
timään koulutusohjelman kehittämistä, 
sillä eräänkin kurssin sisältöä on jo alet-
tu tarkistamaan. Tärkeäähän oli, että 
työkaverit -opettajat ja opiskelijat- saivat 
kuulla toistensa mielipiteitä yhteisistä 
asioista. Vain muutamia pieniä opinto-
jen rakenteellisia parannuksia saataneen 
syksyn opinto-oppaaseen, mutta voidaan 
sanoa, että emme turhaan istuneet jutte-
lemassa koulusta rankan työpäivän jäl-
keen. Kahden vuoden päästä astuu joka 
tapauksessa voimaan tutkintorakenteen 
uudistus, ja opetussisältöjen analyysi on 
jo aloitettu. Proffasaunan keskustelun 
aiheet pidettäneen kyllä suunnittelutyön 
aikana mielessä.
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He sinä hyvännäköinen, ruotsia äidin-
kielenään puhuva nuorimies! Harrastat 
purjehdusta sekä golfia ja muilta bis-
neksiltä ehtiessäsi piipahdat toisinaan 
Hankkenilla edistämässä akat. uraasi. 
Kaivopuisto ja BMW ovat arkeasi. Ta-
lous ei ole ongelma, sillä pappa betalar. 

SIK Deitin senssipalsta
SIK Deitissä sähköläiset 
saivat täyttää 
seuranhakuilmoituksia. 
Toimitus yllättyi 
innokkuudesta ja 
nyt ylpeänä esittää 
ensimmäisen ja luultavasti 
viimeisen deittipalstan 
Sössö-lehdessä.

Koonnut: Antti Karilainen

Sinua etsii katseenkestävä, mutta silti 
sinkku punapää. 
yst. vast. Sössöön nimim. “Laatutietoi-
nen”

Kyllä se koko merkitsee!!! Sinä miehekäs 
kaljupää, mahdatko olla yhtä pitkä kuin 
olet pitkä?
Sydän

2,35 metriä teekkarinaista etsii 3,55 
metriä miestä.
Kura

Vanha likainen setä haluaa tutustua mo-
niin kiltteihin fuksityttöihin. Jos vastaat 
kuvausta, saavu Ullikselle wappupäivä-
nä ja etsin sinut käsiini.
Kiltahuone

178,5 senttinen tumma ja tulinen, johta-
vassa asemassa oleva viriili nuorimies 
etsii 163-164 senttistä sähäkkää ja simp-
sakkaa tyttöä itselleen. Yhteudenotot 
kirjeitse killan punaiseen postilaatik-
koon. Kuoreen merkintä pj jp.

Työtä vieroksuva viinaan menevä opis-
kelijamies etsii kaunista ja varakasta 
suomenruotsalaista naista. Myös aate-
littomat huomioidaan. 
yst. vast. täm. lehd. toim. nim. joo. juu. 
jaa. ei

Etsitään oikeasti oikeita kavereita. 
Sinun tulee olla vain hyvännäköinen, 
fiksu, seurallinen ja kaverihenkinen. 
Toimihenkilöt älköön vaivautuko.
Killan sihteeri Heidi

Pikku-Hiirelle terveisiä!
--^._.^--

Etsitään 186,4 senttistä urheilullista tai 
sporttista miestä 171 senttiselle pirteälle 
punapäälle. Et kammoa expressiä ja ly-
hyttä sinussa ovat vain hiukset. Vasta-
ukset kirjeitse urheilun ilmoitustaululle

Sinä söpö poika Sähköltä. Istuimme 
samalla luennolla M-salissa. Jäin kai-
paamaan.
Nimetön

Hauska tiikeripoika etsii seuraa ulos 
hauskoista tyttötiikereistä. Vietä haus-
ka päivä (ja ilta) eläimenä! Tartu minua 
hännästä, mutta ethän käytä kynsiä!
Vastaukset kirjeitse Sössön ilmoitustau-

lulle tai hallituskopin lötteröön.

Etsin syvempää suhdetta.
R. Siffredi

Jos tunnet itsesi ihmiseksi, ilmesty Ul-
likselle vappupäivänä. Siellä odottaa 
aurinkoa kaipaavia apinoita.
Nimetön, varmaankin ne apinat (toim. 
huom.)

Entinen SM-tason urheilija etsii sport-
tista ja pirteää nuorta naista treenika-
veriksi. Toivottavasti kokoeromme ei 
ole sitä suurempi, rentona olen jopa yli 
185-senttinen
Nimim. Harjoitellaan yhdessä

Hei sinä 184,4 cm unelmien mies! Si-
nua etsii yhä kiltti sekopää tyttö. Voita 
matka puuosastolle kanssani! Lähetään 
vaikka maailman ympäri mahd. pian?
rinkeli8@hotmail.com

A nice Polish guy is searching for a Fin-
nish girl to have a lots of wild ... conver-
sations at the guild room.
You should know already...

Etsitään tyttöystävää. Vaatimuksina 
korkeakoulutodistus, väh. kahden vuo-
den seurustelukokemus, osaa sujuvasti 
kolmea kieltä, isän ja äidin yhteinen ve-
rotettava tulo väh. 150.000 e vuodessa, 
korkeintaa 22 vuotta vanha ja ulkoisilta 
ominaisuuksiltaan sopiva.
Huuda kovaa!

Kuusi unkarilaista ja kolme ruotsalais-
ta etsivät majoittajia toukokuun lopul-
le. Olemme savuttomia ja muutenkin 
mukavia.
eestec+board@cc.hut.fi

Oletko kateellinen “lehtitoimittajien” 
työsuhde-eduille? Sinustakin voi tulla 
minun oma assistenttini, bonuksena 
voit saada kirjoituksiasi lehteeni.
Sössön ensiaukeamalla

Sinä tyttö siellä SIK:in ständillä. Sulla 
oli sellainen muoviläpyskä rinnuksilla. 

Vaatimuksina korkeakoulu-
todistus, väh. kahden vuoden 
seurustelukokemus, osaa su-
juvasti kolmea kieltä, isän ja 
äidin yhteinen verotettava tulo 
väh. 150.000 e vuodessa

”
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Sinua jäi kaipaamaan ykx ujo poika.
Odotan auringonlaskussa

Elämäsi excursio odottaa. Pituus 185 
cm, lähtö heti, paluu? Matkan varrella 
tutustumisia kaikenlaisiin mielenkiin-
toisiin kohteisiin.
Ilmoittautuminen hallituskopin XQ-
lötteröön

Vauhdikas menomies etsii tyttöä koo-
daamaan soluunsa. Oletko kyllästynyt 
derivoimaan yksin? Täyttääkö yksinäi-
syys elämäsi integraalin? Sinua odottaa 
piinkova bailumies Otaniemestä!
ICQ 100101101

Sin.silm. teekk.poik. etsi. seur. yks. ilt. 
Pun. tukk. tyt. 20-25 v. ott. yht. Nim. 
takk. tul. ja karh. talj. P.S. Kuv. ois. kiv.
Kiinnostuneet Senaatintorille 24.4. klo 
17

Sinä ihana (siis ei NIIN kakkapää) 174 
senttinen kosmopoliitti ja adonis. Sinua 
odottelee pirtsakka pimu wappuna Di-
polissa.
Tunnistat minut haalarista

Neljän ja puolen lapsen putkiasentaja 
isä Korsosta etsii päiväteeseuraa huu-
morimielessä. Pullon lähettäjälle varma 
vastaus, mieluiten alueelta Westend-Ul-
lanlinna.
Korson raggarimarket PL 69 Korså

Elämäsi excursio odottaa.  
Matkan varrella tutustu-
misia kaikenlaisiin mie-
lenkiintoisiin kohteisiin

”

Jättikö tämäkin mies ilmoituksen 
SIK Deitti senssipalstalle?
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Teekkarijäynä
Teksti: Saku Partanen
Kuvat: Emmi Rautkylä

Kevään merkit ovat taas ilmassa. 
Päivä pitenee, linnut ilmestyvät 
vihreinä silmuaviin puihin, 
lumihanget sulavat paljastaen 
tuoksuvan nurmikon, pieni ihminen 
voi Otaniemessä kulkiessaan törmätä 
havainnolliseen “Olet tässä” -kylttiin 
tai koneosaston päällä pesukonetta 
korjaavaan kikkiläiseen, joka 
tarkemmassa tutkailussa osoittautuu 
tunnetuksi elokuvanäyttelijäksi. 
Mitä kummaa? Eihän katolla mitään 
pesukonetta korjata. Ei niin, ellei 
kyseessä sattuisi olemaan koko kansaa 
suuresti hauskuttava teekkarijäynä.

Voit kuulla vasemman aivopuoliskon kysyvän 
oikealta: “Mikä on  teekkarijäynä?” Mitään yksiselit-
teistä vastausta tähän kysymykseen ei ole, mutta ehkä 
parhaimman määrittelyn tarjoaa Otaniemen jäynä-
kilpailun säännöt: “Jäynän tarkoituksena on tuottaa 
hyväntahtoisesti riemua itselle, jäynän kohteelle ja 
suurelle yleisölle. Jäynä ei tosimielellä ota kantaa 
uskontoon tai politiikkaan. Se on luonteeltaan yllätyk-
sellinen ja tekniikan keinoja hyväksikäyttävä. Jäynä voi 
olla kestoltaan lyhyt tai pitkä. Jäynä ei solvaa, rienaa, 
turmele, varasta tai tuhoa. Jäynä ei aiheuta kenellekään 
taloudellista, henkistä tai ruumiillista haittaa. Jäynä on 
hyväntahtoinen tapahtuma, jonka tarkoitus on usein 
ihmisten hauskuuttaminen, mutta jäynällä voidaan 
ottaa kantaa myös johonkin yhteiskunnalliseen epä-
kohtaan.” Aika ympäripyöreää ja siksi samalla niin 
helppoa, mutta myös vaikeaa. Aikojen saatossa onkin 
tiettävästi tehty kaikenmuotoisia, -kokoisia, -pituisia, -
kestoisia, -hajuisia, -makuisia ja -tyyppisiä jäyniä, joista 
jokainen on ollut omalla tavallaan uniikki. 

Ehkä tunnetuin teekkarijäynä sijoittuu 60-luvulle. 
Tukholman edustalta oltiin nostamassa pari sataa vuot-
ta aiemmin uponnutta Wasa-laivaa. Samoihin aikoihin 
myytiin pronssisia Paavo Nurmi -patsaita Otaniemen 
urheiluhallin rakentamisen rahoittamiseksi. Muutamat 
näppärät teekkarit päättivät yhdistää nämä kaksi asiaa 
ja matkustivat Tukholmaan, jossa he saivat sukeltajan 
avulla järjestettyä yhden patsaan hylyn sisään. Oli siinä 
maailman lehdistölläkin ihmettelemistä laivan sisältä 
löytyneestä meriarkeologisesta patsasaarteesta. Eikä 
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Koneosastollekin 
ilmestyy joskus 
kummia esineitä

kohu todellakaan pienentynyt siinä 
vaiheessa, kun koko homma paljastui 
teekkarijäynäksi. Uutiskynnys ylittyi 
jopa ulkomailla asti.

Mutta onhan niitä jäyniä tehty edellis-
tä esimerkkiä ennen ja jälkeenkin. Jäy-
nääminen ja jäynäkulttuuri ovat eräitä 
juuri teekkareille tunnusomaisia asoita 
ja ne kertovat omalla tavallaan vallan 
mainiosti teekkareiden omalaatuisesta 
huumorista, hullusta mielikuvituksesta 
ja uskomattomasta kekselijäisyydestä. 
Erittäin läheinen esimerkki nykään virii-
listä jäynäämisestä on SIK:n ja rakkaan 
vastustajamme KIK:n välinen, varsin 
epävirallinen jäynäsota, joka on ollut jo 
vuosia käynnissä, välillä hieman aktii-
visemmin, välillä haavoja nuollessa ja 
välirauhaa pitäessä. Tämänhetkisen epä-
virallisen tilanteen mukaan SIK johtaa, 
mutta vain niukasti. Jäynäsodan aikana 
on nähty mm. miten KIK:n puheenjoh-
tajasta saadaan tehtyä hyvin punahen-
kinen propagandabanneri koneosaston 
seinälle tai “Vaaleanpunaisen kostajan” 
liikkumista kiltahuoneiden välillä. Viime 
vuoden loppupuolella Otakaarelle kone-
osaston eteen ilmestyi varta vasten KIK:
läisille tehty vaaleanpunainen suojatie, 
käyttöohjeineen. Jäynääminen tässä 
jäynäsodassa on ollut koko ajan erittäin 
hyvällä maulla tehtyä ja pahimmat yli-
lyönnit on onnistuttu välttämään.

Jäynäämisessä on tärkeintä muistaa, 
että jäynä ei saa aiheuttaa kenellekään 
taloudellisia, henkisiä tai ruumiillisia 
tappioita. Kaikkien hauskuttaminenhan 
jäynäämisessä on se perimmäinen ajatus, 

ei vandalisointi tai muu rienaaminen. 
Toinen tärkeä asia, mikä valitettavan 
usein jäynätessä tulee laiminlyötyä, on 
jäynän dokumentointi. Aina kaikkien 
jäynän yksityiskohtien kertominen ulos-
päin ei ole mahdollista jäynän ollessa 
toisinaan varsin arkaluontoinen, mutta 
jotain muutakin, kuin perimätietoa ja 
huhupuheita on silti mukava jättää jäl-
kipolvien ihmeteltäväksi.

Kevät tosiaan kertoo tulostaan monilla 
tavoin ja eräs niistä on juuri Otaniemen 
jäynäkilpailu, mihin voi kuka tahansa 
TKY:n jäsen osallistua. Jäynäkilpailu 
jatkuu (on jatkunut) aina 18.4. asti ja 
voittajajoukkueella on muiden spektaak-
kelimaisten palkintojen lisäksi ainutker-
tainen mahdollisuus päästä edustamaan 
Otaniemeä valtakunnallisessa jäynäkil-
pailussa syksyllä. Lisää tietoa Otaniemen 
jäynäkilpailusta ja siihen osallistumisesta 
internetissä osoitteessa

www.teekkarijayna.info

Kaikki suurella joukolla tarkastamaan 
tämän kevään jäynäkilpailun tuotoksia 
päälafkan A-saliin 25.4. klo 15 !

Jäynätkää toisianne…

ps. Linnut eivät kaikki ilmesty vihreinä 
ja kylttiä voi käydä etsimässä Täffän 
lähimaastosta.

        v v
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Juuri helmikuussa 
valmistunut diplomi-
insinööri Jussi Salmio on 
Nokia Mobile Phonesilla 
varsin mielenkiintoisessa 
työssä. Vaikka opiskelu 
näytti tietä aivan johonkin 
muuhun suuntaan, löytyi 
firma ja sen pääkonttori 
läheltä Keilaniemestä.

Teksti ja kuvat: Antti Karilainen

Jussi Salmion diplomityö ja tutkinto 
hyväksyttiin juuri helmikuun osasto-
neuvoston kokouksessa, ja kahdeksan ja 
puolen vuoden opiskelu loppui ainakin 
tältä erää. “Tosin niistä oli maksimissaan 
neljä ja puoli vuotta tehokasta opiske-
lua”, kuittaa hän lopuksi. Jussi on ollut 
runsain mitoin mukana ylioppilaskunnan 
ja killan toiminnassa. Tästä on ollut hyö-
tyä myös myöhemmin: “Arvokasta oppia 
työelämään”, kertoo Jussi.

Salmio opiskeli pääaineenaan sovel-
lettua elektroniikkaa, mutta sivuaine In-
ternational Design Business Managament 
-ohjelmassa tuo arvokasta monipuoli-

suutta tutkintoon. IDBM kulminoituu 
poikkitieteelliseen ryhmätyöskentelyyn 
Kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen 
korkeakoulun opiskelijoiden kanssa. 
”IDBM:n suurin arvo on varmaan sii-
nä, että oppi kommunikoimaan kylte-
reiden ja taikkilaisten kanssa. Saattoi 
olla, että samalla sanalla tai käsitteellä 
tarkoitimme aivan eri asiaa, kun taas 
eri sanoilla saattoi olla sama merkitys”, 
Jussi valottaa. Tekniikan opiskelijalle 
käytettävyyskynnykset eri tieteenalojen, 
siis muun kuin tekniikan, harjoittajien 
kesken tulivat esiin. Insinöörit unohta-
vatkin valitettavan usein, että tuotteen 
loppukäyttäjältä puuttuvat suunnittelijan  
tekniset taidot.

Opiskelusta tehokkaaseen 
työelämään
Työhön Nokia Mobile Phonesille Jussi 
pääsi jo pari vuotta ennen valmistumis-
taan. Hän työskentelee pääkonttorissa 
Keilaniemessä Teknologiajohtaja Yrjö 
Neuvon esikunnassa: ”juoksupoikana”, 
Jussi selostaa vaatimattomasti. ”Muuta-
ma kaveri juoksentelee ympäriinsä hoita-
massa sinkoilevia nakkeja”, kuvailee hän 
työskentelyään. Työympäristö tarjoaa 

kuitenkin hyvän näköalapaikan monelta 
kantilta firman toimintaan. Jussi jatkaa: 
”Harva suorittavassa portaassa osaa hah-
mottaa toiminnan kokonaiskuvaa”. 

Työssä ryhmätyö- ja esitystaidot tule-
vat tarpeeseen. ”Pääkonttoria sanotaan-
kin toisinaan powerpoint-paratiisiksi, 
mutta se vaan on niin hyvä ohjelma 
tiettyihin tarkoituksiin”, hän vitsailee. 
Nokialla tehdään tietenkin myös etä-
työtä, mutta Jussi on virkansa puolesta 
fyysisesti sidottu työpaikalle.

Työajat ja -paikat ovat Jussin työssä 
joustavia: ”Oleellista on, että hommat 
tulee tehtyä. Viime aikoina keskimää-
räinen töihintuloaika on lipsahtanut yli 
puolen kymmenen aamulla, mutta välillä 
joutuu tulemaan jopa puoli kahdeksaksi 
muiden aikataulujen takia”. Nokia tukee 
myös harrastustoimintaa. Tarjolla on 
monia kulttuuriin ja liikuntaan liittyviä 
kerhoja, kuten Nokia SkiClub ja bändi-
kerho. ”Itse hyödynnän lähinnä Nokia-
talon kuntosalia satunnaisesti ja joitain 
kulttuuritapahtumiin liittyviä alennuksia. 
Töistä on löytynyt uusia hyviä kavereita, 
joiden kanssa tulee vietettyä aikaa työ-
ajan ulkopuolellakin.

Töissä tulevaisuuden 
työpajassa

Nokialla tarvitaan monenlaisia osaamisprofiileita.Jussi kahvikuppien ja kännyköiden takana.
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Nokia tarvitsee monenlai-
sia ihmisiä
Vaikka Nokia tarjoaakin monelle insinöö-
rille työpaikan, on se myös monen muun 
ammattikunnan työllistäjä. ”Nokialla 
tarvitaan kaikenlaisia profiileja”, kertoo 
Jussi. ”Insinöörien lisäksi tarvitsemme 
management-ihmisiä sekä ihmislähei-
siin töihin koulutettuja henkilöitä”. 
Firma palkkaa esimerkiksi kemistejä, 
materiaaliteknikkoja ja akustiikan tai-
tajia, ”sekä tietenkin hillittömän kasan 
koodaajia”, jatkaa Jussi.

Kuva Jussista ja fläppitaulusta on 
otettu firman kamerapuhelimella, joka 
löytyy kasasta uusia ja vielä markki-
noilta löytymättömiä kännyköitä, mikä 
Jussilla on mukanaan. Kuvassa on Jus-
sin mukaan erilaisia tiedon syvyyttä ja 
aloja kuvaavia profiileja, joita kaikkia 
tarvitaan: toiset ovat joka paikan renes-
sanssiosaajia, toiset jonkun tietyn alan 
tinkimättömiä ammattilaisia.

Tuotekehitystä
Jussi Salmio on Nokia Mobile Phonesin 
teknologiayksikössä, jossa suunnitellaan 
lähes valmiita moduuleja valmiiksi tai 
sovellettaviksi. ”Teemme tulevaisuuden 
tuotteiden osasia, jotka implementoidaan 
tuotteisiin myöhemmin”, kertoo Jussi. 
Matkapuhelinmarkkinat ovat jatkuvan 
muutoksen kourissa: kun ennen uusia 
puhelinmalleja ilmestyi ulos ehkä kaksi 
vuodessa, on niitä viimeisen vuoden ai-
kana ilmestynyt Nokialta 33 kappaletta. 
Nokia Mobile Phonesilla onkin omien 
laskelmiensa mukaan 38 prosentin 
markkinaosuus matkapuhelimista. 

”Muutos on tällä hetkellä todella 
nopeata. Puhelimia tehdään jokaiselle 
ihmiselle, ja myös muutakin kuin pelk-
kiä päätelaitteita”, Jussi kertoo ja jatkaa: 
”Nyt eletään digitaalinen konvergenssin 
aikaa, eli samaa dataa voidaan pukata 
mihin vaan!”. Näyttää siltä, että midi-
soittoäänet ja varsinkin kuvaviestintä 
nostavat vasta nyt toden teolla päätään 
mobiililiiketoiminnassa. 

Jatkonäkymät
Jussi Salmion työnkuva näyttää kulkevan 
tovin verran päin firman sisäistä viestin-
tää. Kun kysyin Jussilta, haluaako hän 
vielä opiskella, vastaa hän ettei ainakaan 
ihan heti, sillä koulusta on juuri päästy ja 
välillä on mukava kokeilla työelämääkin. 
Nokia tarjoaa kursseja, joilla Jussi luulta-
vasti tulevaisuudessa käy kohentamassa 
tietotaitoaan. ”Teknologista ja strategista 
viestintää”, nimeää Jussi seuraavan työn-
kuvansa. Hämärässä tulevaisuudessa hän 
saattaa jatkaa opintoja. ”TKK:lla jatkotut-
kintoa tai yliopistolla käyttäytymistietei-
tä. Näistä kiinnostavista aiheista olisi 
hyötyä, nyt kun on laaja-alaista tietoa jo 
teknologiasta”.

Jussi Salmio suuntaa katseensa tulevaisuuteen.
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21.4.

Kiltis kiinni
Tästä eteenpäin ovet ovat suljettuina 
koko Wapun ajan.

24.4.

Wappuluento E-salissa klo 14

TKY-KY köydenveto
Senaatintorilla klo 17
Jatkot @ Ctrl

28.4.

Fuksisitsit Smökissä klo 19
Haalarit päälle ja kemmalaisten kanssa 
sitsaamaan!
<piip>
Pakollinen kaikille lakin haluaville. 
Lähtö Smökistä puolenyön jälkeen.

29.4.

Fuksispeksit Dipolissa klo 18

Yöjäynän alkupamaus Alvarilla 

JMT by Night Jämeräntaipaleella

25.4.

Jäynäkisan jäynien esittely
A-salissa k lo 15

Äpy-gaala M-salissa klo 18

Wapun aikataulu
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30.4.

Aamupala ja esteettömyystodistus-
ten jako s-lafkalla klo 6

Lakkien jako Amfilla klo 8

Wappuriehan julistus Smökin ka-
tolta klo 14

Kuorma-autokuljetus Mantalle. 
Lähtö Smökiltä.

Mantan lakitus klo 18

Wappubileet Dipolissa klo 20-02. 
Esiintyjinä mm. Maija Vilkkumaa, 
Lemonator, Clumsy jne.
Lakit päähän vasta klo 00.00!

1.5.

Sillis Ulliksella
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Hei taas kaikille! Näillä 
näkymin tämä on viimeinen 
raapustuksemme, kun tuo 
fuksimajurikin meni Wapun 
julistamaan. Wappuna 
näkevät fuksit viimeiset 
päivänsä ja meidän 
hommamme loppuvat 
samalla. Mihin muka 
tarvitaan fuksikapteeneita, 
jos fuksejakaan ei ole.

Teksti: Miika Melama ja Saku Partanen
Kuvat: Jukka Valtanen / Fuksialbumi ja 
Ville Nieminen

Vuoden mittaan kaikki halukkaat ovat 
voineet seurata palstallamme lähes kor-
kealentoista ja melkein älykästä journa-
lismia, jossa aiheet ovat olleet moninai-
set. On ollut tiukkoja tutkimuksia mm. 
haalareista ja fuksikyselyn vastauksista 
sekä opettavaista tekstiä tanssikurssin 
muodossa. Nyt on kuitenkin aika vetää 
nippuun eräiden fuksikapteenien ura ja 
tarkastella, mitä jäi jäljelle?

Lähes puolitoistavuotinen rupeama 
on siis meidän osaltamme piakkoin ohi 
ja kaikenlaista on tullut koettua. Meidän 
hommamme alkoivat jo hyvissä ajoin, 
kahdeksan kuukautta ennen kuin yksi-
kään vuoden 2002 fuksi edes oli astunut 
Otaniemen kamaralle. Keväällä hoidet-
tiin mm. haalaritilaus syksyä varten, 
fuksimerkki sekä tietenkin fuksiopas. 
Tuohon mahtuu lisäksi vielä koko joukko 
erilaisia “pienempiä” töitä, joita kaikkia 
ei enää edes muista.

Syksy alkoi todellisella vilskeellä, 
kun lähes 350 uutta fuksia saapui kou-
luumme ja kiltamme huomaan. Syksyn 
mittaan olikin runsaasti erilaisia tapah-
tumia, joista parhaiten ovat jääneet mie-
leen fuksicursio ja sitä edeltänyt jonotus 
sekä tietenkin loistava Oikosulku, jonka 
te fuksit järjestitte aivan itse. Oli todel-
la melkoinen suoritus saada Highlight 
myytyä loppuun keskellä viikkoa, siitä 
suuret onnittelut sekä kiitokset kaikille 

(Kohta) työttömät 
fuksikapteenit hakevat töitä

Ratikka-ajelulla 
alkusyksystä. Olikohan 
spåran jarrut kunnossa 
tälläkin kertaa?

Yksi Fuksikursion 
perinteistä.

Jälleen kerran 
onnistuneet 
Oikosulku-bileet. 
Speksikin oli.

Kuumaa menoa 
tanssilattialla.
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tekijöille.
Eikä vauhti ole hidastunut keväällä-

kään. Tammikuun lopussa järjestetystä 
Talvipäivästä jäi hyvä maku suuhun 
ainakin järjestäjille, kuuleman mukaan 
ainakin joillain osallistujillakin oli ollut 
hauskaa. Hieman myöhemmin keväällä 
pidetty historiailta jäi ainakin meille mie-
leen todella mielenkiintoisena ja positii-
visena tapahtumana. Killan historiasta oli 
kertomassa aiheen todella hyvin tuntevia 
herroja ja uskon, että itse kullekin paikal-
la olleista jäi jotain uutta mieleen.

Mutta... Takaisin oleelliseen. Wappu 
on tulossa ja sehän merkitsee eri ihmi-
sille hieman eri asioita. Teille fukseille se 
tarkoittaa ensimmäistä teekkariwappua. 
Hyvin suuri osa teistä saa painaa hohta-
van valkoisen tupsulakin ensimmäistä 
kertaa päähänsä kellon lyödessä puol-
tayötä huhtikuun viimeisenä päivänä. 
Tuohon hetkeen kiteytyy koko fuksivuosi 
ja se liittyy viimeisenä fuksivuoden aika-
na koettujen asioiden joukkoon. Moni 
teekkari on sanonut, että juuri se ensim-
mäinen wappu on kaikkein paras, joten 

kannattaa nauttia siitä täysin rinnoin.
Meille fuksikapteeneille Wappu mer-

kitsee yhden ajanjakson päättymistä. 
On ollut hienoa seurata teidän fuksien 
matkaa fukseista teekkareiksi ja nähdä, 
kuinka teekkarihenki on saamassa teistä 
jälleen yhden loistavan sukupolven eteen-
päinviejäkseen. Toivomme ja uskomme, 
että viette tätä hienoa perinnettä eteen-
päin ja teette siitä aina omanlaistanne. 

Ennen varsinaista wapun päivää (ja 
Ullanlinnanmäen sillistä) on kuitenkin 
vielä muutama ikiaikainen perinne läpi-
käytävänä. Jokaisen on viimeistään nyt 
syytä lukea fuksimajurin ensimmäinen 
päiväkäsky, jotta tietää, mihin pitää val-
mistautua. Noiden päiväkäskyssä mai-
nittujen tapahtumien lisäksi on meillä 
fuksikapteeneilla vielä yllätys tai kaksi 
luvassa teille fukseille, joten on syytä olla 
tarkkana. Wapun tarkempaa aikataulua 
kannattaa vilkuilla tämän samaisen jul-
kaisun keskiaukeamalta.

Huhtikuun vaihtuessa toukokuuksi 
vaihtuvat myös fuksikapteenit killas-
samme. Toivotamme jo näin etukäteen 

onnea Juhalle ja Emmille, jotka sitten 
aikanaan ottavat vastuulleen ensi syksy-
nä aloittavat uudet fuksit. Toivottavasti 
heidän aikansa kippareina tulee olemaan 
edes puoliksi yhtä antoisaa kuin meidän 
on ollut.

Näin siis. Mitäköhän sitä sitten te-
kisi? Löytyisiköhän jostain töitä lähes 
täysinoppineille fuksikapteeneille? 
Taitaa vain valitettavasti olla niin, että 
tässä toimenkuvassa ollaan tavallaan 
kertakäyttöisiä, eikä toista tilaisuutta 
tule. Kuka haluaisikaan? Joku viisas on 
joskus sanonut: “Päivääkään en vaihtaisi, 
mutta toistekaan en lähtisi.”

Ensi syksyksi kuulemma kaipaillaan 
vielä ISOhenkilöitä. Ehkä sitten sinne...

Fuksikippareillä näyttää olevan homma hanskassa. Takana kapteeni Miika 
Melama ja edessä kapteenin adjutantti Saku Partanen.
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Ehdokas Sähköltä

TKK:n rehtori Paavo 
Uronen on päättänyt jäädä 
eläkkeelle elokuussa. 
Vuoteen 2005 asti jatkuvalle 
virkakaudelle valitaan 
uusi rehtori. Kahdeksan 
ehdokkaan joukosta 
löytyy myös Sähköosaston 
professori, Laskennallisen 
tekniikan laboratorion 
Jukka Tulkki.

Vuonna 1951 Rovaniemellä syntyneen 
Jukka Tulkin akateemisen uran en-
simmäinen etappi tuli vastaan 1980, 
jolloin hän valmistui diplomi-insinöö-
riksi teknillisen fysiikan osastolta. Tätä 
ennen Tulkki kertoo olleensa aktiivinen 
Fyysikkokillassa ja Otaniemen järjes-
tötoiminnassa. Fysiikan laboratorioon 
syntyi väitöskirja 1986. Tulkin työ Fysii-
kan laboratoriossa jatkui vt. fysiikan apu-
laisprofessorina vuoteen 87. Teoreettisen 
fysiikan tutkimuslaitoksesta (HY) hän 
siirtyi Suomen akatemialta palvelukseen 
vanhemman tutkijan nimikkeellä 1990. 
Tie toi takaisin Otaonnelaan 1994, tällä 
kertaa opettavaksi tutkijaksi Optoelekt-
roniikan laboratorioon Sähköosastolle. 
Vuodesta 98 hän on ollut laskennallisen 
tekniikan professori S-osastolla.

Teksti ja kuvat: Tuomas Sauliala
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Keskustelua herättänyt 
BioIT
Jukka Tulkki löytyy haastateltavaksi 
Innopolin uudemmasta kakkososasta, 
kolmannen kerroksen LCE:n tiloista. 
Nykyisistä työ- ja luottamustehtävistään 
Tulkki nostaa esille tutkimusneuvoston 
jäsenyyden ja Sähkö- ja tietoliikenne-
tekniikan osaston tieteellisen neuvoston 
puheenjohtajuuden. Viimeisenä mutta 
ei ainakaan sähköteekkarin silmissä vä-
häisimpänä Tulkki mainitsee aktiivisen 
osallistumisensa uuden Bioinformaa-
tioteknologian (BIT) koulutusohjelman 
suunnitteluun. Uusi koulutusohjelma 
onkin herättänyt melkoisesti keskus-
telua. Kiltamme BioIT-aiheinen prof-
fasauna maaliskuun puolessa välissä 
oli jokseenkin tupaten täynnä aiheesta 
kiinnostuneita opiskelijoita. 

- Koulutusohjelmien täytyy olla hyvin 
perusteltuja. Esimerkiksi Informaatiover-
kostojen ja tuleva BioIT:n koulutusoh-
jelma eroavat muista uusista ohjelmista 
sillä, että ne yhdistävät opetusta yli osas-
torajojen ja samalla kehittävät uutta ope-
tusta alueille, joita ei ole aiemmin katettu 
TKK:n opetusohjelmassa.

Ehdolle vaaleihin
- Jo tieteellisen neuvoston puheenjoh-
tajuus tarkoittaa sitä, että minun täytyy 
olla käytettävissä luottamustehtävissä. 
Lisäksi useat TKK:n professorit ovat 
pyytäneet minua mukaan, Tulkki listaa 
syitä ehdokkuuteensa. Tulkki kertoo 
tehneensä mielellään työtä myös hallin-
topuolella, ja myöntää tuntevansa vetoa 
yliopistopolitiikkaan.

- Poliittinen vakaumus minulla oli 25 
vuotta sitten, Tulkki naurahtaa jatkoky-
symykseen.

- TKK on kansallinen laitos, sitä ei saa 
sitoa mihinkään poliittiseen kantaan tai 
teollisuuden alaan. 

Selvää lienee se, että rehtorivaalieh-
dokkaalla täytyy olla jokin näkemys TKK:
n rahoitusongelmaan. Aluksi Tulkki kui-
tenkin haluaa selvittää miten nykyiseen 
tilanteeseen ollaan tultu: 

- TKK:n lähtökohta on hieno. TKK oli 
1960-luvun loppuun asti kansallisella 
tasolla teknologian näkijä ja tekijä. Tä-
män jälkeen mukaan tulivat alueelliset 
yliopistot ja nyt myös ammattikorkea-
koulut. 1990-luvulla muiden yliopistojen 
kehitys on ollut nopeaa, hyviä tuloksia on 
nähtävillä esimerkiksi Oulussa.

TKK != maakuntayliopisto
- Maakuntayliopistoilla on sellaista pio-
neerihenkeä, mitä TKK:lla ei ehkä enää 
ole. Ne saavat myös oman alueensa kan-
sanedustajien tuen rahoitushankkeilleen. 
TKK:lla ei ole vastaavaa alueellista iden-
titeettiä, Tulkki selvittää TKK:n sijoittu-
mista tasavallan yliopistokartalle. TKK:n 
pitäisi Tulkin mukaan kehittää alueellista 
ja kansainvälistä yhteistyötä.

Lisäksi vielä ammattikorkeakoulut 
jakavat samaa koulutukselle suunnattua 
valtion rahoitusta, mitä yliopistotkin.

- Suomessa on tehty maailmanennätys 
yliopistojen määrässä suhteessa asukas-
lukuun. Samoin valtion tavoite, 70-80%:
lle ikäluokasta akateeminen tutkinto, on 
myös maailmanennätys, Tulkki kertoo. 

Tulkki ei suostu suoraan arvostele-
maan ilmeisen aluepoliittisia päätöksiä 
ja epärealistisen laajaa koulutusta, mutta 
miettii ääneen onko ajatus valtion osalta 
varmasti loppuun asti harkittu.

- Toimintamenorahan osalta ei ole 
näkyvissä merkittävää rahoituksen kas-
vua, Professori Jukka Tulkki aloittaa. 
Hän näkee pääasiassa kaksi tietä TKK:n 
rahoitustilanteen parantamiseen.

Rahoitusta yritysmaail-
malta 
- Teknologiatutkimuksella on yhä kas-
vumahdollisuuksia. Se tarkoittaisi käy-
tännössä nykyistä syvempää yhteistyötä 

yritysten kanssa.
Hei, mitäs tämä tarkoittaa? Yritysra-

hoituksen lisääminen on jonkin asteinen 
peikko TKK:lla. Se nähdään pitkäjäntei-
sen perustutkimuksen uhkaajana, koska 
yritysmaailman ykköstarkoitus on tehdä 
rahaa. Tulkki kuitenkin rauhoittelee:

- Teknologiatutkimuksen laatuteki-
jöihin voitaisiin kiinnittää huomiota ny-
kyistä enemmän huomiota. Yleiskustan-
nusosuudella voidaan tukea tutkimuksen 
ja tutkijakoulutuksen infrastruktuuria ja 
näin kompensoida suoran toimintameno-
rahoituksen vähyyttä Näin teknologiatut-
kimus voisi edistää myös TKK:n perin-
teistä vahvaa alaa eli perustutkimusta.

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitys-
kuluissa on myös melkoisia vaihtelua. 
Nokia vastaa noin 80%:sta koko teolli-
suuden tutkimusrahoituksesta. Toisaalta 
energiapuolen iso peluri Fortum käyttää 
omasta liikevaihdostaan vain noin pro-
sentin T&K-toimintaan. Samanlaisia lu-
kemia on esittää muilta perinteisemmiltä 
teollisuussektoreilta. Siksi ulkopuolisen 
teknologiatutkimuksen rahoitusnäkymät 
ovat eri taloussektoreilla hyvin erilaiset. 

Toinen Tulkin lääke krooniseen ra-
hapulaan on selvittää TKK:n osaamisen 
hyödyntämistä kansainvälisillä koulutus-
markkinoilla, nykyisen MBA-koulutuksen 
tyyliin. Esimerkiksi BioIT ohjelmaan on 
kohdistunut kansainvälistä mielenkiintoa 
ja englanninkieliseen maisteriohjelmaan 

TKK:n johtosäännön mukaan reh-
torinvaalit järjestetään, jos virkansa 
lopettavan rehtorin kautta on jäljellä 
yli puoli vuotta. Urosen kausi päättyisi 
2005, mutta hän on päättänyt jäädä 
eläkkeelle elokuun alusta. Tulevalle 
rehtorille on siis tiedossa kahden vuo-
den pesti Suomen suurimman ja kau-
neimman korkeakoulun johdossa. 

Varsinainen virkaan valinta ta-
pahtuu arvovaltaisen Vaalikollegi-
on voimin 28. kuluvaa kuukautta. 
Vaalikollegiossa suurimman kakun 
äänistä jakaa professorikunta (112 
ääntä), henkilökunnan edustajat (56 
ääntä) ja opiskelijat. Opiskelijoilla on 
hallituksen kaksi edustajaa mukaan 
luettuna yhteensä 42 ääntä. Lisäksi 

Palvelukseen halutaan: 
rehtori kahdeksi vuodeksi.

ulkopuolisille tahoille ja muille TKK:
n hallituksen jäsenille jakaantuu yh-
teensä 18 ääntä.

Osastoittain laskettuna suurimman 
äänimäärän 33 ääntä pitää hallussaan 
oma Sähköosastomme. Tiukasti kak-
koseksi tulee Tietotekniikan osasto 
24:llä äänellä.

Ehdolla vaaleissa on kahdeksan 
miestä. Korkeakoulumme hallintojoh-
taja Esa Luomala tietää kertoa, että 
rehtorivaaleissa ei ole koskaan ollut 
ehdolla naista. Yliopistomaailma lienee 
todellakin miesten viimeisiä, ellei jopa 
viimeisin linnake, varsinkin jos tuleva 
pääministeri on nainen.

Tuomas Sauliala
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Kun puhutaan Teknillisestä kor-
keakoulusta ja sen suhtautumisesta 
muun Suomen koulutuskenttään, 
usein tuntuu nousevan esille vaikeus 
saada kunnollista teekkariainesta ja 
toisaalta korkeamman tieteen ja tut-
kimuksen rahoitusongelmat.

Mutta kun TKK on muutakin. 
Suurin osa viime syksynä aloittaneista 
lopettaa koulun diplomi-insinöörinä 
siirtyäkseen työelämään. Peruskurs-
seja hikoillessa usein tuntuu siltä, 
että ne on unohdettu kokonaan tässä 
koulujen välisessä kilpailussa. Eikö 
kunnolla järjestetyt ja rahoitetut, 
kohtuullisen kokoiset opetusryhmät 

TKK:lta valmistuu myös 
diplomi-insinöörejä

vaikka matematiikan peruskursseilla 
voisi olla kilpailuvaltti? Luulisi että 
kunnolliset peruskurssit helpottaisi-
vatmyös pääaineen ja suunnan kurs-
sien läpipääsyä ja väitöskirjailijoiden 
elämää.

Kuka ikinä valitaankaan seuraa-
vaksi rehtoriksi, toivoisin hänen kiin-
nittävän huomiota myös vuosikurssi-
en 1-3 ongelmiin, koska niiden kanssa 
painii vuorollaan jokainen teekkari ja 
tuleva tutkija. Tai sitten en vain ole 
vielä käsittänyt tutkijakoulutuksen 
suunnatonta tärkeyttä.

Tuomas Sauliala

Näkökulma:

olisi varmasti tulijoita. Mahdollisia asi-
akkaita olisivat esimerkiksi kehittyvät 
valtiot, joilla ei vielä ole mahdollisuuk-
sia teknillisten tieteiden yliopistokoulu-
tuksen antamiseen omissa yliopistoissa, 
mutta jotka silti haluaisivat saada maa-
hansa näiden alojen asiantuntijoita.

- En näe sitä ongelmana, Tulkki vastaa 
kysymykseen siitä, etteikö kiusaus jäädä 
isopalkkaiseen työhön jonnekin länsi-
maahan ole liian suuri.

- Varmasti osa jää, mutta suurempi 
osa palaa takaisin kotimaahansa.

Tulkki tietää kertoa että esimerkiksi  
ICT-sektorilla on myös kasvava  täyden-
nyskoulutustarve. Tästä potista TKK:n 
pitäisi ehdottomasti ottaa osansa.

- Tästä asiasta pitäisi löytää opiske-
lijoita myöten yhteinen näkemys koko 
TKK:lla, Tulkki kommentoi.

- Muuten emme saa valtiovaltaa myö-
tämieliseksi esityksillemme. 

Ei keppiä teekkarille
Tavallisen tupsulakinkuluttajan taloutta 
lähempänä ovat kuitenkin arkiset asiat ja 
kauhukuvat, kuten opintotuen vähyys ja 
lukukausimaksut. Tulkki ottaa erittäin 
varovaisen kannan opintotuen korotus-
paineisiin.

- Opintotuen kehityksen täytyy seurata 
valtion yleistä taloudellista tilaa. En silti 
näkisi pahana, että nopeasta opiskelus-
ta maksettaisiin vastaavasti enemmän 
opintotukea. 

Mahdollisista lukukausimaksuista 
Tulkki ei perusta. Tulkki pitää enemmän 
porkkana-, kuin keppikannustuksesta. 

- En usko myöskään opiskeluajan 
jyrkän rajoittamisen tuovan merkittävää 
etua. Tutkintojen suorittamiseen kuluva 
aika kyllä lyhenee, mutta samalla kes-
keyttäjien määrä kasvaa. Töissä olevat 
opiskelijat eivät kuluta koulun penkkiä. 
On kuitenkin tärkeää, että opiskelijoi-
denkin puolella tunnustetaan pitkien 
opiskeluaikojen epäedullinen vaikutus 
kansantalouteen ja sitoudutaan etsimään 
keinoja opiskeluajan lyhentämiseksi. 

TKK:n kursseista yhä suurempi osa 
on nimeltään jotain englannin kielistä tai 
kolmikirjaimisista koostuvaa. Opiskelija-
puolelta on kuulunut kränää sekä opet-
tajien heikosta englanninkielen puhetai-
dosta, että opiskelijoiden englanninkielen 
kuullunymmärtämisestä. Kauhukuvissa 
lopputuloksena on diplomi-insinööri, 
joka ei osaa selvittää asiaansa suomeksi 
eikä englanniksi.

Tulkin näkemys on se, että englannin 
ieli on tullut jäädäkseen esimerkiksi ICT-
alan pääaineopetukseen. Tulevan opin-
torakenneuudistuksen jäljiltä suomi on 
edelleen kandin tutkinnon pääasiallinen 
opetuskieli. Maisteri-ohjelmat kallistuvat 

vähitellen englannin suuntaan. Tulkki on 
kuitenkin samaa mieltä niiden näkemys-
ten kanssa, joiden mukaan englannin kie-
len opetusta olisi tehostettava.

Demokraattinen Otaniemi
TKY:n ja TKK:n välejä Tulkki kuvaa 
sanalla demokraattinen. Tulkki myöntää 
olleensa aikoinaan radikaalissa toimin-
nassa mukana, mutta näkee nykyisen de-
mokraattisen Yliopistolain olevan pitkälti 
sen ajan peruja. Tulkki näkisi mielellään 
TKY:n ottavan osaltaan enemmän kantaa 
TKK:n ja ulkomaailman välisiin asioihin. 
Edessä olevien haasteiden kohtaamiseen 
tarvitaan kaikkien TKK-laisten tukea.

Koko TKK:lla näkyvän jaksamisongel-
man Tulkki näkee selvästi ongelmana.

- Opetusministeriön rahanjakomalli 
on eräänlainen kiristysautomaatti. Kun 
joku yliopisto kiristää juoksuaan, saa-
dakseen lisää rahaa, se on muilta pois. 
Näin muidenkin täytyy ryhtyä samaan 
ja kierre jatkuu opetuksen ja tutkintojen 
laadun kärsiessä. Lopulta ollaan alkupis-
teessä, mutta henkilökunnan työtaakka 
on kasvanut, Tulkki kritisoi.

Haastatteluhetkellä Sailaksen työ-
ryhmän raportti ei ollut vielä julkistettu, 
mutta myöhemmin Jukka Tulkki ilmoitti 
vastustavansa ajatusta opintotuen muun-
tamisesta opintolainaksi.

Toimittajalle voi kirjoittaa palautetta 
osoitteeseen tsaulial@cc.hut.fi. Toimituk-
sen palauteosoite on sosso@tky.hut.fi
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Yksi ulkomestarin suurimmista vas-
tuualueista on suhteiden ylläpitäminen 
Suomen muihin sähkökiltoihin. Tähän 
joukkoon kuuluvat SIK ry. Oulusta, Säh-
kökilta Tampereelta sekä Armatuuri ry. ja 
Sähköteekkareiden yhdistys eli Sätky ry. 
lappeen  Rannalta. Viikolla 12 kokoon-
tuivat sähkökiltojen edustajat Tampereen 
Hervantaan pohtimaan yhteistoiminnan 
nykyistä tilannetta ja tulevaisuutta perin-
teiseen yhteistyökokoukseen.

Ryhmätöinä järjestetyissä keskuste-
luissa aiheina oli mm. tutkintorakenne-
uudistuksen toteuttaminen eri paikka-
kunnilla sekä killan yhteistyö osaston, 
laitosten ja ammattiaineyhdistysten 
kanssa. Kenties idearikkain keskuste-
luista oli kuitenkin käytännön yhteis-
työmuotojen lisääminen nykyisestä itse 
sähkökiltojen välillä. Tällä hetkellähän 
hallitusten ulkopuoliset killan jäsenet 
pääsevät tutustumaan toisiinsa vain jo-
kavuotisilla Sähköpäivillä sekä mahdol-
lisesti KotiPitkä-excun yhteydessä. 

Normaalin SYKin tapaan myös Tam-
pereella ideat olivat osittain hieman len-
nokkaita, kuten sähkökiltojen yhteisyritys 
päästä Guinnessin ennätystenkirjaan vie-
lä mysteeriksi jätetyssä lajissa. Toisaalta 
esille tuli myös oikeasti harkittavia ide-
oita, kuten ehdotus yhteisistä sitseistä 
kaikkien sähköläisten kesken jossain 
“puolueettomalla, sähköttömällä maa-
perällä”. Paikan iterointi jätettiin vielä 
tulevaisuuteen, kuten myös pääjärjes-
telyvastuun jakaminen. Tässä vaiheessa 
olisikin mukava kuulla mielipiteitä, oli-
sitko esimerkiksi sinä valmis lähtemään 
sitsimatkalle vaikkapa Jyväskylään, niin 
että paikalla olisi yhtäläisesti heimo-
veljiämme Oulusta, Hervannasta sekä 
lappeen  Rannalta?

Eräs kenties toteuttamiskelpoinen 
idea oli visio sähkön mestaruuden ratkai-

SYKkivä Tampere
seminen jossain enemmän tai vähemmän 
liikunnallisessa urheilumuodossa, kuten 
jalkapallossa suolla tai normaalilla tante-
reella, tai vaikkapa kyykässä. Myös tästä 
aatteesta sekä halukkuudesta uhrata ke-
säviikonloppunsa hauskan palloilupäivän 
eteen olisi hauska kuulla palautetta.

Yleisesti SYK eli Sähkökiltojen yhteis-
työkokous sujui leppoisissa merkeissä. It-
sestäni oli ainakin mukavaa nähdä kaik-
kien kiltojen aktiivit toimimassa sulassa 
sovussa pohdiskelemassa yhteisiä asioita. 
Missään nimessä tulevaisuuden yhteistyö 
teko ei tule kariutumaan huonoihin suh-
teisiin. Itse ainakin toivon, että vuoden 
aikana saataisiin edes yksi yhteistyöhan-
ke toteutettua, että muutkin kiltalaiset 
pääsisivät tutustumaan lupsakoihin lap-
peen  Rantalaisiin, hauskoihin hervanta-
laisiin sekä outoihin oululaisiin. 

Otaniemestä tapahtumaan osallis-
tuivat allekirjoittaneen lisäksi killan 
puheenjohtaja Jussi-Pekka Parkkari ja 
rahastonhoitaja, vpj. Tuomas Mäkelä. 
Lisäksi paikalla piipahti viime vuoden 
puheenjohtaja Mika Isosaari.  

Ulkomestarin palsta
Kiltamme ulkomestari Outi 
Koski ärähtää, usein Lontoon 
tai Tukholman murteella.
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Sinne, siellä ja takaisin
Kuvat ja teksti: Tuomas Sauliala ja Jaakko Seppänen

Eli tarina siitä, kuinka 
Kotipitkä 2003 kiersi maata 
suuntaan jos toiseenkin.   

Otaniemi
1. Porvoo

2. Hyvinkää

3. Turku

5. Kouvola

6. lappeen Ranta

4. Hämeenlinna
1. Fortumin öljynjalostamo
2. Koneen hissitehdas
3. Telesten toimitilat
4. Patria Vehiclesin tehdas
5. CTS Engineering Oy
6. LTKY

ZZZ...

ZZZ...

Kotipitkä Tour 2003

Perinteinen kotimaan pitkä ekskursio 
säntäili taas kerran ympäri Suomen-
maata 27.-29.3. kuluvaa vuotta. Koti-
maan pitkä ekskursio, tuttavallisemmin 
kotipitkä on matkalle lähteville noin 
neljällekymmenelle kiltalaiselle mah-
dollisuus tutustua kotimaisiin yrityk-
siin pääkaupunkiseudun ulkopuolella 
– ja mahdollisesti pitää kivaa siinä 
välissä. Nyt kun koko homma on ohi, 
päätimme kysyä tekijöiltä mitä tuollai-
sen reissun järjestäminen käytännössä 
on. Vastaukset on koottu yrityssuh-
devastaavien Henna Heikkilän ja Aki 
Lähdesmäen lausunnoista, joihin 
killan puheenjohtaja J-P Parkkari on 
osallistunut välihuudoin.

Sössö: Kuinka iso ongelma yritys-
vierailujen haaliminen on?  

Henna&Aki: Tavallinen vierailu 
helppo, mutta aikataulu + tarjoilut ja 
sovittaminen epä-toimistoaikaan (9-16) 

ja kotipitkän aikatauluun on aika haasta-
vaa. Telestellä vastaanotto oli heti posi-
tiivinen. Tällaisia putiikkeja on harvassa. 
Teleste tiesi heti minkälainen porukka on 
tulossa (teekkari, excu).

Yksi mainitsemisen arvoinen oli puhe-
lukierrokset Koneelle: Kun minulla ei ol-
lut yhtään nimeä niin soitin vaihteeseen 
ja kerroin ongelmastani. Sain nimen, 
soitin, sain kolme nimeä, soitin lisää 
- edelleen väärälle osastolle ja sielläkin 
väärille ihmisille. Lisää nimiä ja paljon 
puheluita. Ja tämä ei onnistu yhdessä 
päivässä koska juuri se viimeksi saatu 
ihminen ei nyt juuri tällä viikolla ole ta-
vattavissa.. Eli urho-matti ja huomenna 
uudestaan.

Eli Koneenkin tapauksessa kesti oma 
aikansa ennenkuin sain langanpäähän 
tämän oikean kaverin, Petri Jusslinin. 
Sitten alkoikin tapahtua. Pois lukien Pet-
rin pari-kolme viikkoa kestänyt sairas/ta-
vallinenloma :)

Kotipitkä: Tekijät kertovat

Jatkuu seuraavalla aukeamalla...

Sössö: Onko paljon sellaisia va-
kiofirmoja, joissa käydään joka 
kotipitkällä?

Henna&Aki:  Ei. Tällä kertaa yri-
tettiin kiertää paperitehtaat kaukaa. 
Viime vuonna käytiin ydinvoima-
lassa ja paperitehtaalla - päätimme 
että emme mene kumpaankaan tänä 
vuonna. CTS on tavallaan paperialalla 
mutta kaikkea ei voi saada.
Sössö:Kuinka pitkä perinne ko-
tipitkä on?

J-P:Onhan noita excuja ollu, kym-
meniä vuosia.
Sössö: Kuinka iso ongelma eri 
yritysvierailujen sovittaminen 
kotipitkän aikatauluun bussi-
matkoineen kaikkineen on?

Henna&Aki: Iso, vaan ei ehkä 
isoin ongelma. Liikaa liikkuvia osia 
toisiinsa sovitettavaksi. Kuka pystyy 
tarjoamaan mitä ja koska.
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Kotipitkä-läppä
Me ei käytetä mitään tähti-kolmio -verkkoja, ne ei toimi kuitenkaan.
 - CTS Engineering Oy:n edustaja 28.3.

Jos jollakin on mielikuva, että se liittyy juomiseen, niin se on peräti totta.
 - Teleste Oy:n Arttu Purmonen VODCA-projektista

Henkilö jolle soititte on katvealueen ulkopuolella.
 - Isäntä Lennart Sandstöm vastasi puhelimeen

Ei ollut rahaa kaljaan - ostin ruohoa.
 - Isäntä Lennart Sandström osti pussillisen rairuohon siemeniä viimeiseltä 
huoltoasemalta

Tänään mä laitan housut jalkaan Exculle
 - Ulkokisälli Venla Pentikäinen

Tiedoksi YTMK:lle: En saanut tälläkään huoltiksella
 - Viime vuoden Excuvekkurli Pekka Sutisen kovaääninen ilmoitus taukopai-
kalta lähdettäessä 29.3.

Kyllä mä tästä tykkään enemmän kuin naisesta.
 - Isohenkilövastaava Mikko Mäkinen lausuu mietteitään kukkakaalista

Henna, oletko varma ettet ole käynyt armeijaa?” 
 - Sössön toimitussihteeri Tuomas Sauliala kuultuaan ohjeistuksen pasikui-
kasta.

Mentiin Nastolan ohitietä pitkin
 - Neropatti Kotipitkällä

Kun katsotte takavasemmalle näette punaisen paloauton. Se on kolme kuu-
kautta vanha vuoden 1977 Ford.
 - Hovimestari Ari Partinen kertoi isänsä huimaa nopeutta liikkuvasta palo-
autosta

Vasemmalla etuoikealla hyppyrimäki.
 - Yrityssuhdevastaava Erkki Valtonen Lahdessa

HKL:n bussikuskien menetelmä: Tippa kerrallaan punttiin ja annetaan kui-
vua.
 - Kotipitkän bussin kuljettaja Aku Lindstedt kuvaili HKL:n kuljettajien keinoja 
ajaa koko päivä putkeen.

Tämä ekskursio on kiertänyt lähes kaikki Etelä-Suomen alkoholiliikkeet. 
Useimmat niistä hyvin kaukaa.
 - Apusössö

Excuvastaava Tuomo Malkamäki ei 
suostunut tulemaan ulos pussista.

Ville Nieminen ja Lasse 
Leppäkorpi musisoivat 
milloin ja miten missäkin.
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...jatkuu edelliseltä aukeamalta

40 studieveckor men ändå 
ha roligt!

Texten: Mathias Björklund, Niklas Lind-
blad och Nina Serlachius, FIF2002

Om du vill baka till dig en fin examen 
så kan det här vara något som du vill 
prova på!

Det här behöver du :
* Motivation att arbeta i grupp och 

lägga ner en hel del arbete
* Ansökningsblankett
* Ansökningsblankett för stipendier
* Biljett till Sverige

Så här gör du:
1. Sök information om FIF.

Du kan gå på FIF info (3.3.2003 i 
Y225a), kolla in hemsidorna (www.hut.fi/
~fif) eller fråga någon gammal FIFare. 
På hemsidorna hittar du under rubriken 
alumni en lista med tidigare FIFare. Du 
kan också skicka e-post till fif@hut.fi.

2. Fyll i ansökningsblanketten.
Fyll samtidigt i ansökningsblanketter-

na för Nordplus och THs stipendier. När 
du gjort det, för ansökningsblanketterna 
till Pia Rydestedt (Y212) eller koordina-
torn Nina Serlachius (K138).
3. Gå på gruppintervju.
4. Hoppas på att du blir antagen.
5. Sök andra stipendier och köp biljett 
till Sverige.

Det här får du:
Även om Stockholm ligger nära Helsing-
fors och Otnäs finns det faktiskt överra-
skande mycket att uppleva i vårt västra 
grannlands huvudstad. Tidigare hade du 
oftast besökt staden i ett krabulent till-
stånd under en Sverige kryssning eller så. 
Nu har du en chans att se något annat 
än enbart Drottninggatan och Gamla 
Stan. Då du studerar i Sverige behöver 
du aldrig känna dig ensam, för mycket 
arbete görs i grupp och på det här sättet 
lär du känna många trevliga klasskamra-
ter. Kursutbudet i Stockholm är mycket 
stort och du kan välja sådana kurser som 
inte erbjuds i Otnäs. Du får också tillfäl-
let att kolla in många intressanta svenska 
företag. Under tiden i Sverige har du en 
möjlighet att uppleva en hel massa på 
fritiden. Det ordnas mycket varierande 
program för dig som utbytesstuderande 

och Stockholms nattliv har mycket och 
bjuda på. Du behöver dessutom inte oroa 
dig för att få en bostad i Sverige, för det 
ordnas från skolans håll.

Efter att du studerat i Sverige en 
tid och utökat ordförrådet med polsk 
attachéväska och annan rikssvensk 
terminologi, är det dags för dig att ta 
båten tillbaka hem till Finland och 
fortsätta FIF studierna i Otnäs efter en 
kort sommarpaus. Hösten är full med 
intressanta och varierande kurser, roligt 
program och företagsbesök tillsammans 
med de svenskar som vågat ta sig till det 
östra grannlandet för att utforska detta 
besynnerliga släkte. Även om du ibland 
kommer att sitta utdragna kvällar i Maar-
husets datorsalar med andra FIFare finns 
det också tid får långa nattskiften på 
Helmi och Mothers under veckosluten. 
Underligt nog känns kvällarna i Maar-
huset inte så grymma, då nästan hela 
FIF gruppen sitter där i samma båt. Du 
har också möjlighet att kultivera dig med 
teaterbesök, vinkvällar, sitsar och annat 
roligt som din FIF koordinator så gärna 
fixar ihop. Under höstens lopp bildas 
genom alla dessa gemensamma upple-
velser en FIF anda som håller långt in i 
framtiden! Många av kurserna som man 
studerat under FIF året hör till de intres-
santaste man läst under hela studietiden. 
Verkligen ett utbytesprogram som är värt 
att satsa på!

FIF
(Framtidens industriföretag)

Sössö: Mitä kaikkea osallistumis-
maksulla katettiin?

Henna&Aki: Kaikki se mitä firmat 
eivät tarjonneet: mm. yöpymiset, aa-
mupalat, lappeen Rannan kylpylän ja 
safkat, iltakiusaukset, kuskin yöpymi-
set ja sapuskat.
Sössö: Tukivatko yritykset koti-
pitkää muutenkin kuin kinkku-
kiusauksen ja oluen merkeissä?

Henna&Aki: Lähes kaikki asiasi-
sältö oli firmojen tarjoamaa. Nykyään 
puhutaan henkisestä pääomasta niin 
puhutaan mekin, joitain asioita ei saa 
rahalla.
Sössö: Onko kotipitkä koskaan 
käynyt Oulussa?

J-P: Lukuvuonna 1936-37 vierail-
tiin Oulussa ja Kajaanissa. 90-luvulla 
kotimaan pitkät excursiot suuntautui-
vat Oulun ja Tampereen suuntaan. Eli 
eivätköhän kotipitkät ole kiertäneet 

kaikki Suomen kaupungit. Osan näistä 
luultavasti hyvinkin kaukaa.
Sössö: Jos kaikki kotipitkälle kaut-
ta aikojen osallistuneet laitettaisiin 
jonoon, niin kuinka pitkä jono siitä 
tulisi? 

Henna&Aki: Riippuu kotipitkien 
määrästä..
Sössö: Saako kotipitkiä eri värisi-
nä?

Henna&Aki: Niitähän saa vaikka min-
kä värisenä, viimeeksi se oli kossupullon 
värinen, tällä kertaa aavikon sininen.
Sössö: Haluatteko kertoa vielä 
jotain, vaikkapa sellaisia asioita 
jotka helposti jäävät tavalliselta 
ekskuajalta huomaamatta?

Henna&Aki: Vekslaus ja vehtaus ja 
kuka tarjoaa mitä ja kenelle vie saama-
risti aikaa. Helmikuun lopulla vaihdet-
tiin kotipitkän suunta. Silloin funtsittiin 
lappeen Ranta -> Turku -> Otaniemi. 

Turusta kun olisi löytynyt lauantaille 
paljon enemmän (Naanatali) tekemistä 
kuin lappeen Rannalta (Kylpylä Kuppa 
- mikä yllätti positiivisesti eikä pulikoi-
massa olleet tainneet paljoa valittaa).

Seuraava vaihtoehto oli suunnan 
kääntäminen mikä siis lopulta toteu-
tui ja välissä harkittiin kohtuullisen 
vakavasti Jyväskylääkin.

Suurin yksittäinen reittiin vaikut-
tanut seikka oli periaatepäätös kiertää 
Tampere ainakin majoituspaikkana ja 
kun tämän jälkeen katsotaan karttaa 
niin mitä jää jäljelle? Jyväskylään on 
niin turkusen pitkä matka, tosin mah-
dollinen ja toteutettavissa.
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Taas on tullut aika kun aletaan lu-
nastaa vaalilupauksia, ensimmäiseksi 
tuohon kilpaan ehätti oikealta kiilan-
nut valtiosihteeri R. Sailas.

Kyykytyspaperi tulikin kerrassaan 
mainiosti. Juuri kun kaikki puolueet 
pääsivät lupaamasta kohennusta opis-
kelijoiden asemaan - ja eläkeläisten,

lapsiperheiden, sotaveteraanien 
ja eiralaisten osingonnauttijoiden - 
lyödään päin opiskelijan naamaa tyly 
teksti: Kaikilla kansalaisilla on

oikeus perustoimeentuloon, sinä 
saat kansalaisuutesi pankista mark-
kinakorolla.

 
Ja kuinka tuon syötin kävi? Se nie-
laistiin. Sen nielivät opiskelijajärjestöt 
niin kärkkäästi ettei edes kolmikouk-
kuiseen rapalaan

iskevä hauki lähde kaislikostaan 
liukkaammin. Organisoitiin oikein 
mielenosoitus - tuhat opiskelijaa 
vaelsi läpi lumen ja jään

kansanedustuslaitoksen ökypy-
tingin luo kertomaan että heillä on 
kylmä ja nälkä.

 
Heille instituutio vastasi että on-
gelma on tiedossa Kokoomuksesta 
Vasemmistoliittoon kaikki kertoivat 
kuinka opiskelijan asia on lähellä 
heidän sydäntään ja että epäkohtiin 
tulee korjauksia.

 
Kotiinsa palanneet mielenosoittajat 

tunsivat varmasti ylpeyttä - nyt näy-
tettiin mistä kana pissii. Annettiinpa 

Politrukki

oikein remakat naurutkin Kokoomuk-
sen edustajalle joka yritti tuputtaa sää-
littävää propagandaansa.

 
Mutta tätä ei ratkaista nyt. Todellinen 
peli vasta alkaa. Sailaksen kyykytys-
paperi oli loistava provokaatio, itse 
Politrukki tuskin olisi

osannut tehdä parempaa. Ehdotus 
on juuri ja juuri sopiva että osa opiske-
lijoista voisi sen hyväksyä, on siis kyl-
vetty epäilyksen siemen murtamaan 
opintotukea.

 
Toisaalla pidetään varmana ettei moi-
seen alistuta. Kuitenkin nuo sarvet 
ojossa seisovat hirmut palaavat kuin 
lampaat aitaukseensa uhan poistuttua. 
Nyt kun on tuotu esille antikristus, 
äärimmäinen paha, voidaan kaikessa 
rauhassa pitää voimassa nykyinen 
armopalojen jakojärjestelmä, kunhan 
vain ei anneta sielunvihollisen viedä 
niitäkin.

 
Skål, lampaat!

Politrukki kiittää lukijoitaan, ku-
martaa ja astelee hiljaa vaskiseen 
veneeseen, joka on vievä hänet 
historian hämärään utuun.

Politrukki on suorasukainen 
ja hiukan karkea - toisinaan 
jopa poliittisesti epäkorrekti. 
Toistaiseksi viimeisen kerran.

Lampaat

Sössö 3/2003

26

Sössö 3/2003

27



Turisti 
syö, juo, 
juhlii ja 
kuluttaa!

1  2
Kaksiosaisessa sarjassa 
kerrotaan Prahan ihmeistä.

Oletko jo menettänyt 
sydämesi Prahalle/
Prahassa? Uskallatko 
menettää? Jos et, älä lue 
pitemälle.

Teksti: Mikko Jäntti

Nykyisin turisteja kiinnostaa myös 
tsekkien rikas olutkulttuuri. Olutta on 
valmistettu jo satojen vuosien ajan ja 
monia perinteisiä tsekkioluita myydään 
ympäri maailmaa ja niiden laatu ja maku 
tunnetaan yleisesti. Tsekkien harmiksi 
monet panimot ovat nykyään japanilais-
omistuksessa, mutta onneksi perinteisiä 
valmistusmenetelmiä noudatetaan pil-
kuntarkasti. 

Tsekit kuluttavatkin maailmassa eni-
ten olutta, huimat 180 litraa vuodessa per 
henkilö. Olutta eivät paikalliset oikein 
edes miellä alkoholijuomaksi vaan sitä 
nautitaan vapaasti lounaalla ja normaali 
illanvietto pitää sisällään muutaman 
ohrajuoman nauttimisen pubissa eli piv-
nicessä. Oluen kanssa nautitaan yleensä 
hyvin paljon lihaa sisältävä ateria, ja 
keskiverto tsekki syö 3 kertaa päivässä 
tukevan ja rasvaisen aterian. Tsekin-
maa ei siis todellakaan ole kasvissyöjän 
paratiisi. 

Kaupungin keskustaa hallitsevat kal-
liit turistien suosimat ravintolat, mutta 
hyvää ruokaa saa todella paljon halvem-
malla jos malttaa kääntyä sivukujalle ja 
muutaman sadan metrin päässä etsiy-
tyä ravintolaan syömään murto-osalla 
turistialueen hinnoista. Hintaerot ovat 

todellakin huimat ja turisteja rokotetaan 
armottomasti ylihinnoitetulla ruoalla ja 
juomilla. Kalleimmat ateriat joita luin 
menuista olivat noin 1000-1500 koru-
naa (36e-50e) ja halvimmat vastaavat 
taas vain noin 70-100 korunaa (2,5e-3,5). 
Lähiöravintoloissa hinnat saattavat olla 
vielä alhaisempia. Oluen suhteen nyrk-
kisääntönä voi pitää 50 korunan (1,6e) 
rajaa, lukuunottamatta discoja ja yöker-
hoja. Enempää ei kannata maksaa ellei 
kyseessä ole erikoisolut kuten esimer-
kiksi panimoravintoloiden omat tuotteet. 
Halvimmat tuopit, joita allekirjoittaneen 
eteen kannettiin, olivat 12 korunaa (40c). 
Mikäpä siinä on kesää viettäessä !

Praha ei nuku
Prahan yöelämä on vilkasta, jokaiselle 
illalle riittää oma turistijoukko, joka ras-
kaan päivän jälkeen suuntaa kohti baare-
ja ja discoja. Keskustassa riittää monen-
laista illanviettopaikkaa aina halvasta ja 
mukavasta baarista 5-kerroksiseen Kes-
ki-Euroopan suurimpaan discoon Karlo-
vy Lazneen sekä myös enemmän miesten 
makuun olevista strippibaareista, joissa 
hintojen suhteen kannattaa pitää silmät 
auki ja lompakko kiinni. 

Turistidiscojen ohella on paljon pieniä 
yökerhoja johon paikalliset hakeutuvat 
pois turistialueelta ja jotka ovat todel-
lakin erittäin mukavia ja joissa pääsee 
seuraamaan tsekkien yöelämän viettoa. 
Samat eurooppalaiset tanssihitit soivat 
Prahassakin, tosin monet niistä uudel-
leen tsekiksi sovitettuina! 

Yökerhot pitävät oviaan auki aina jopa 
aamukuuteen asti, jonka jälkeen on vielä 
mukava käydä yöruokailemassa Národní 
Trídan tai Venceslauksen aukion 24h/vrk 
kioskeissa. Leivitetty & paistettu juusto 
(smazeny sýr) sämpylän ja runsaan ma-
joneesin kanssa on hieman tuhti, mutta 
nälkäisen juhlijan hyvä yöpala. Tätä ei 
kuitenkaan suositella laihduttajille ilmi-
selvistä syistä! 

Suolainen ja rasvainen yöruoka on vie-
lä hyvä käydä huuhtomassa alas oluella 
non-stop baareissa, jotka nimeään nou-
dattaen ovat auki ympäri vuorokauden. 
Monet ns. kasinobaarit (Herna Bar) ovat 
myös auki 24h/vrk. Väsyneen juhlijan ei 
myöskään tarvitse odotella aamuun asti 
kulkuvälineitä, julkinen liikenne toimii 
ympäri vuorokauden 7 päivää viikos-
sa. Yöraitiovaunut ovat yleensä melko 
täynnä, joten toisinaan kannattaa suosi-
olla kävellä jottei juuri nautittu yöruoka 
poistu yllättäen kehosta tuloaukkonsa 

kautta täpötäydessä ja mutkat suoriksi 
oikovassa yöraitiovaunussa.

Vinkkejä Prahaan matkaav-
alle
Praha on todella turvallinen kaupunki, 
esimerkiksi murhia ei Prahassa tehdä 
juuri ollenkaan ja vielä vähemmän tu-
risteihin kohdistuvaa väkivaltaa. Tasku-
varkaita on paljon, mutta se kuuluu olen-
naisena osana jokaisen suurkaupungin 
arkipäivään, joten rahat ja arvotavarat 
piiloon. Turisteihin kohdistuvaa pientä 
ylihinnoittelua kannattaa myös varoa, 
ravintolaskuun piilotetut ylimääräiset 
“salaatit”, “leivät” ja “verot” kannattaa 
kysyä suoraan tarjoilijalta ja vaatia sel-
vitystä. Usein myös englannin- ja saksan-
kieliset menut ovat kalliimpia. Kannattaa 
opetella muutama sana tsekkiä, tympeä 
palvelu muuttuu usein ystävällisempään 
suuntaan kun edes yrittää puhua hieman 
paikallista kieltä. Hostellimajoituksen 
suhteen on turha odottaa luksusta, mut-
ta kukapa sitä Prahan päiviään viettäisi 
huoneessaan lojuen. Takseja kannattaa 
välttää, ne kun ovat usein pimeitä takse-
ja ja/tai mafian palveluksessa. Jos taksia 
joutuu välttämättä käyttämään, matkan 
hinta kannattaa sopia ennenkuin edes 
astuu taksiin sisälle. Varminta on käyttää 
AA-taksiyhtiötä, jonka kuljettajat puhu-
vat jopa hieman englantia ja eivät yritä 
huijata turisteja (ainakaan paljoa). 

Julkinen liikenne ei ole kallista, 7 
päivän lippu maksaa 230 korunaa (8e) 
ja 15 päivän lippu 270 korunaa (9e) eli 
Helsingin yhden päivän turistilipun 
hinnalla (8e) kulkee Prahassa noin 2 
viikkoa! Kesän 2002 tulvien aikaan 
joukkoliikenne oli pahasti vaikeuksissa 
keskustaa hallitsevien metroasemien 
täytyttyä vedellä, mutta tähän mennessä 
suurin osa asemista on jo saatu toiminta-
kuntoon ja metroliikenteen puuttumista 
korvanneet raitiovaunujen poikkeusreitit 
ovat palanneet takaisin normaaleiksi.

Praha on täydellinen kaupunkilo-
mapaikka. Etkö usko? Osta lentolippu 
Prahaan ja käy itse katsomassa!
Kirjoittaja vietti kesän 2002 Prahassa 
Leonardo da Vinci -vaihdossa

Vinkkilista Prahan ravintoloista ja 
discoista:
http://www.hut.fi/u/mjantti/
pragueguide.doc/
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