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Tempauskäsky: Metro Poliin!
Kuinka majoitut Otaniemen yössä
Kiltahuoneella varkaita
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Ajan hengen mukai-
sesti populismiin  sor-
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Materiaalin toimittaminen 
Sössö noudattaa sananvapautta hy-
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kiltalaisille  avoin ja kaikki jutut py-
ritään julkaisemaan.  Jutuntynkää voi 
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Vedän ilmeisesti puoleeni tipuja kuin mikäkin 
magneetti. Etenkin näin kesäisin asia alkaa 
muodostua jo jonkin sortin ongelmaksi, kun 
mokomista ei tunnu pääsevän aina eroon. Harva 
se aamu saa herätä siihen kun kuulee taas jonkun 
hipsuttelevan metelöimässä huoneessa ja pitää 
nousta peiton alta huutamaan, jotta saisi kiu-
sankappaleen lähtemään. Onhan niitä mukava 
katsella, mutta jotkut eivät ymmärrä ihmisten 
henkilökohtaisia reviirirajoja. Ehkä jonkinlainen 
käännekohta suhtautumisessani näihin lyhyisiin 
tuttavuuksiin tapahtui, kun eräänä päivänä töistä 
tullessani viimeisin vieraani oli kylmästi kakkinut 
sängylleni siistin läjän. Päätin pitää ikkunaa vast-
edes kiinni.

Tämä muodostui kuitenkin ongelmalliseksi, 
koska huoneeni lämpötila voi keskivertopäivänä 
nousta hyvinkin kolmenkymmenen asteen 
paremmalle puolelle ja ilman tuuletusta olo 
on kuin paistetulla kalapuikolla. Tiput eivät 
tuntuneet kuitenkaan antaneen periksi, vaan 
pikkuhiljaa paranoiani kasvaessa tuntuu, kuin 
ne seuraisivat minua jo kaikkialle. Alvarillakaan 
ei enään uskalla ottaa aurinkoa huolettomasti 
sen jälkeen kun eräs ilmeisen tyytymätön yksilö 
päätti ulostaa päälleni salavihkaisesti katolta. 
Ratkaisuksi ongelmaan olen pohtinut vakavasti 
verenhimoisen kissan tai käärmeen hankkimista 
vartioimaan ikkunalautaani. Luonto tehköön teh-
tävänsä; tipuista on päästävä eroon.

Vuoden kolmannen Sössön teemana on yllä-
tyksellisesti kesä ja fuksit. Vaikka monella varmas-
ti työt syövät suurimman osan kesästä, kannattaa 
auringon saannista koettaa nauttia silloin kun se 

on mahdollista. Tunti ilmaa ja (puolipilvistä) au-
rinkoa Alvarilla välillä työpäivän jälkeen piristää 
kummasti. Bonuksena voi törmätä vaikka muka-
vampiin tuttaviin.

Pääkirjoitus 10.6.2006

Eläimellinen vetovoima

Pekka Miettinen
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Kahdelle koululaisryhmälle järjestettiin kysely, 
jossa heitä pyydettiin kertomaan: ”Mitä tiedät 
TKK:sta?” 

Useimmilla vastanneista oli jonkinlainen 
käsitys siitä, mistä lyhenne TKK tulee, mutta ko-
vinkaan vahvaa käsitystä siitä, mitä täällä käytän-
nössä tehdään, ei koululaisilla ollut.Tiedon puut-
tuessa muutama oli turvautunut poissulkevaan 
menetelmään pohtiessaan vastaustaan. 

”Se on tekninen korkeakoulu. Se ei ole meijeri eikä 
lentokenttä. Se ei ole myöskään avaruusasema eikä 
lastentarha. Se sijaitsee Suomessa, Otaniemessä.” 
”Sen virallinen nimi on Tekninen korkeakoulu. Se 
ei ole eläintarha. Sijaitsee Otaniemessä. Siellä on 
opiskelijoita.” Pari vuotta täällä opiskelleena 
voin sanoa, että meijeri ja lentokenttä TKK ei ole 
– muista en olisi aina niinkään varma.

Usea oli saanut käsityksen, että sähkö- ja 
tietoliikennetekniikan osasto kattaa koko korkea-
koulun ja melko tyypillinen vastaus oli: ”Tiedän, 
että TKK on Teknillinen korkeakoulu ja että se liittyy 
sähköjuttuihin.” Kolmen vastauspaperin mukaan 
täältä valmistuu esim. sähköteknikoksi – sen 
sijaan diplomi-insinööri mainittiin vain yhdessä 
paperissa. 

Päätellen erään tytön vastauksesta: ”Sijaitsee 
Otaniemessä ja veli on ehkä täällä opiskelemassa.” 
ei koululaisilla ole juurikaan tietoa siitä, mitä 
koulun pihapiirin ulkopuolella tapahtuu, joten ei 
liene ihme, että he eivät tiedä eroa sähköteknikon 

ja diplomi-insinöörin välillä.
Muutama koululainen kuitenkin osoitti 

tietämystä, tupsulakki ja julkku-lehti olivat 
tunnettuja. Eräs mainitsi tietävänsä Otaku-
manga-fan-clubin ja yksi oli vastauk-
seensa rustannut legendaarisen Paavo 
Nurmi – jäynän. Yksi koululainen uskoo kaik-
kien Nokia-miesten tulevan täältä.

Toivottavasti uusilla fukseilla on hieman 
parempi käsitys siitä, minne ovat tulossa. Mutta 
lopetettakoon tämä artikkeli imartelevimpaan 
vastaukseen. ”Sähköpuoli täällä on, iso ja kaunis 
rakennus, suosittu ja arvostettu koulu.” Tervetuloa, 
fuksit!

Opintopalsta

Tenttiviikon tuoksinassa 
opintotoimikunta osallistui 
peruskoulun kahdeksas- ja 
yhdeksäsluokkalaisille suun-
natun Energiaa Uudellamaalla 
– projektin järjestelyihin.

Tule tekemään Sössöä!

Onko sinulla mielipiteitä opiskelusta tai maail-
masta yleensä, jotka haluat jakaa muillekin? 
Tunnetko halua piirtää hassuja kuvia vihkon reu-
naan? Pidätkö limusta ja pullasta?

Jos vastaus on kyllä, tule tekemään seuraavaa 
Sössön numeroa. Sössö hakee jatkuvasti uusia 
freelancer- tai vakituisempia kirjoittajia riveihinsä, 
joten jos kiinnostusta löytyy, tule seuraavaan
toimikunnan kokoukseen, josta tiedotetaan kil-
lan webbisivuilla tky.sik.fi, tai lähetä tuotoksesi 
suoraan osoitteeseen:
sik-sosso@list.tky.fi

Teksti: Opintotoimikunta
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Näin laulettiin länsimetrolle 29.5. kun 
teekkarit tempaisivat metroverkon laa-
jentamisen puolesta. Jämeräpartaisen 
insinöörin käskystä rakennetulle Otanie-
men metroasemalla oli saapunut yli viisi 
sataa teekkaria ilmaisemaan tukensa län-
simetrolle. Osa tempaajista lähti viemään 
metron ilosanomaa eteenpäin dieselkäyt-
töisellä tempausmetrolla, jossa tunnelmaa 
loivat asiaankuuluva tarjoilu ja metroaihei-
set laulut. Tempauspäivänä luovutettiin Es-
poon kaupunginvaltuustolle adressi, jossa 
vedottiin päättäjiin, jotta he rakennuttaisi-
vat metron ensi tilassa.

Mikä tempaus?
Tempauskäskyn antaa Jämeräpartainen In-
sinööri halutessaan kiinnittää huomiota jo-
honkin tärkeäksi kokemaansa asiaan. Koska 
Jämeräpartainen käskee tempaamaan vain 
harvoin, saavat useimmat teekkarit mah-
dollisuuden osallistua tempaukseen vain 
kerran opiskeluaikanaan.  

Aiempia tempauksia
Teekkarien tempausperinne alkoi vuonna 1924, 
kun TKY tempaisi Suomen olympiajoukkueen 
hyväksi.  Myöhemmin on tempaistu 1960 vien-
nin puolesta, 1979 tekniikan puolesta, vuosina 
1982 ja 1987 Mannerheimin Lastensuojeluliiton 
hyväksi, ja 1992 kun haluttiin kiinnittää huomio 
mielenterveyskysymyksiin. 

Metro Poliin

Kuules kuinka ääni kaikuu, 
länsimetro sieltä saapuu.
Laulu metron on, 
laulu metron on! 

:;:Kuule kuinka kolisee kiskot. 
Kyytiin nousee veljet ja siskot:
Länsimetro! 
Länsimetro!:;:

Kuvat ja teksti: Jaakko Seppänen

Otaniemen uusi metroasema houkutti paikalle yli 500 
kiinnostunutta teekkaria...

...mutta läheskään kaikki eivät vielä mahtuneet 
mukaan.
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Perjantaina 19.5 lähdin matkaan. Olikin kiva 
päästä rentoutumaan uuvuttavan tenttikau-
den jälkeen ja viimeinen tenttikin oli ollut vielä 
lähtöpäivänä. Vähän vaille seitsemän paikallista 
aikaa olin perillä Berliinin Tegelin kentällä. Vas-
tassa minua oli tätini, joka on lääkärinä Berliinissä. 
Iltasella käytiin vähän katselemassa Berliinin kes-
kustaa ja syömässä kreikkalaisessa ravintolassa. 
Tulipa sitä myös eksyttyä illan lopuksi baariin, 
jossa oli todella ahdasta ja pimeää. Mutta aamulla 
olisi aikainen herätys, joten ajoissa nukkumaan. 

Lauantaina heräsimme aikaisin ja yhdeksältä 
olimme jo junassa joka vei kohti Schönefeldin 
lentokenttää. Jouduimme vaihtamaan lähijunaa 
kerran ja noin puolen tunnin matkanteon jälkeen 
olimme päässeet Schönefeldiin. Väkeä tungeksi 
juna-asemalla pilvin pimein. Turistit kuljetettiin 
busseilla lentokentän toiselle puolelle, jossa oli 
varsinainen näyttelyalue. Mutta koska väkeä 
oli niin paljon, jouduimme odottamaan bussia 
puoli tuntia. Toinen puoli tuntia teimme matkaa 
lentokentälle, joka oli aivan juna-aseman vie-
ressä! Valitettavasti näytösosuus ehti jo alkaa 
kun olimme vielä bussissa. Samalla menetimme 
myös näytöksen parhaimman osuuden. Uusi su-
perjumbo Airbus 
A380 esittäytyi 
e n s i m m ä i s t ä 

kertaa ILA:ssa. Tämän jättiläisen liikehdintä il-
massa oli mielettömän näköistä. Koska kone oli 
tietenkin tyhjänä, voitiin sillä tehdä tiukkoja kaar-
toja ja nousuja. Kone pystyy kuljettamaan yli 800 
matkustajaa ja sillä voidaan lentää esimerkiksi 
välillä Berliini-Sydney. 

Iltapäivällä näytöksessä alkoivat sotilas-
koneiden esitykset. Näytillä oli tietysti Saksan 
ilmavoimat Luftwaffe koko kalustollaan. Varsin 
näyttävä esitys oli simuloitu lentosodankäyn-
nin harjoitus. Tässä näytöksessä tutkakone 
johti omia, jotka kävivät sitten kaartotaisteluun 
vihollisen hävittäjiä vastaan. Lentonäytöksen 
taitolento-osuudesta vastasi Patrouille Suisse. 
Tämä sveitsiläinen taitolentoryhmä lentää van-
hoilla F-5-hävittäjillä. Suomessakin esiintynyt 
Patrouille Suisse teki näyttäviä ohilentoja eri 
muodostelmissa savuja tupruttaen. Valitettavasti 
iltapäivällä alkoi satamaan ja suurin osa yleisöstä, 
myös me, lähdimme pois.

Sunnuntaina oli tarkoitus mennä uudel-
leen Schönefeldiin, mutta epävakainen sää pisti 
harkitsemaan. Emme lähteneet enää näyttely-
alueelle, vaan suuntasimme läheiseen Potsdamin 
kaupunkiin, joka on noin 30 km lounaaseen 

Berliinistä. Pots-
damista löytyy 
Sanssoucin linna, 

Saksan Berliinissä järjes-
tettävä kansainvälinen il-
mailunäyttely ILA on yksi 
Euroopan suurimpia ilmailu-
näytöksiä. Tänä vuonna näyt-
tely järjestettiin yleisölle 
toukokuun lopulla 20.5-21.5. 
Näyttelyyn osallistui 1014 
näytteilleasettelijaa 42 maasta 
ja yhteensä se kesti kuusi 
päivää.  

Lentonäytöksessä Saksassa

Me-262 oli aikanaan mailman ensimmäinen suih-
kuhävittäjä. Nyt koneesta on rakennettu replika. Teksti ja kuvat: Mikko Jääskeläinen

Berliinin kuuluisa televisiotornikin 
oli maalattu jalkapalloksi.



 Sössö 3/2006

6

 Sössö 3/2006

7   

joka on rakennettu 1700-luvun puolivälissä. 
Linnan rakennutti itselleen Fredrik Suuri  kesä-
huvilaksi. Sanssouci (”suruton”, ”ilman huolia”) 
edustaa rokokoota ja sitä kutsutaankin Preussin 
Versailles’ksi. Linnan vieressä avautuu valtava 
puutarha, jonka kaikki pensaat ja puut ovat 
tarkasti tiettyn muotoon leikattuja. Alueeseen 
kuuluu muitakin linnoja, jotka ovat myöhempien 
hallitsijoiden rakentamia.  

Berliinin keskustassa en paljon ehtinyt 
käymään. Mutta sunnuntai-iltana kävimme 
kävelemässä keskustassa. Berliinissä ja koko 
Saksassa on valtava jalkapallokuume, tämä näkyi 
jo toukokuun katukuvassa. Ihmiset kävelivät ka-
duilla fanipaidat päällä, kaikkialla mainostettiin 
mm-kisoja ja kaupat olivat täynnä jotain jalkapal-
loon liittyvää. Berliinin kuuluisa televisiotornikin 
oli maalattu jalkapalloksi. Valitettavasti nyt oli 
jo sunnuntai ja kaikki paikat olivat jo kiinni. 
Olisin ehdottomasti halunnut käydä Berliinin 
eläintarhassa. Mutta nyt oli tyydyttävä kiertoa-
jeluun pimenevässä illassa. Toki kiertoajelulla 
tuli nähtyä kaupunkia, mm. valtiopäivätalo ja 
kuuluisa Brandenburgin tori. Berliinissäkin muu-
ten käytetään kaksikerrosbusseja samoin kuin 
Lontoossa. Ainakin turisteille tämä on etu, sillä 
korkealta bussista on mukava tiirailla kaupunki-
maisemia. 

Viikonloppu menee nopeasti ohi ja maanan-
taina oli aika suunnata kohti koti-Suomea. Matka 
oli onnistunut, joskin kaksi päivää on liian lyhyt 
aika tälläiseen matkaan. Moitteita annan kyllä 
lentonäytöksen järjestäjille, sillä kyyditykset len-
tokentälle kestivät aivan liian pitkään. Itse len-
tonäytös oli loistavaa viihdettä ja sisään pääsi 
opiskelijakortilla vaivaisella 10 eurolla.

Berliinin televisiotorniinkin oli maalattu 
jalkapallo mm-kisojen kunniaksi.

Patrouille Suisse näyttävässä muodostelmassa.

Sanssoucin alueen arkkitehtuuria.

Sanssoucin puutarhan tarkasti leikattuja 
pensaita.
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Kuka tai mikä olet? Olen Outi, viidennen 
vuoden tietoliikenneteekkari, varsin nor-
maali tyyppi. Tunnut usein puhuvan termistä 
EESTEC. Mikäs se oikein on? -EESTEC on Eu-
roopan sähköalan korkeakouluopiskelijoiden 
yhteistyöyhdistys, jonka nimissä sähköteekka-
rit järjestävät toisilleen viikon mittaisia 
kulttuurivaihtoja ja workshoppeja. Ta-
pahtumiin kuuluu siis aina osana 
matkustaminen järjestävien teekka-
reiden kotikaupunkiin. Tällä hetkellä 
EESTECillä on paikallisjärjestöjä Ota-
niemen lisäksi 31 eri kaupungissa 
ympäri Euroopan. 

-Kuulostaa varsin kalliilta toiminnalta? 
-Kaikki on suhteellista. Tapahtumiin osallistu-
van on kustannettava itsensä paikan päälle 
(yleensä muutama sata euroa), jossa järjestävä 
taho tarjoaa majoituksen, ruuat ja ohjelman 
sponsoreidensa rahoilla koko tapahtuman 
ajan. Käytännössä siis yleensä viikon 
mittaisen elämyksen jossain päin 
Eurooppaa saa samalla summalla, jon-
ka helposti menettää juhlimalla yhden 
yön Helsingissä. Ainakaan omasta mielestäni 
toimintaa ei voi kutsua kalliiksi harrastukseksi.

-Eikös se EESTEC-toiminta ole pitkälti pelkkää 
ryyppäämistä ja rälläämistä? -Ei suinkaan. Jokai-
sella workshopilla on oma tekninen aiheensa, 
jonka tiimoilta ohjelmaa kuuluu yritysesittelyjä, 
teorialuentoja ja ryhmätöitä. Viime vuoden aikana 
workshopeissa mm. rakennettiin langaton verkko 
Bukarestin sähköosastolle, mietittiin mahdollisia 
tulevaisuuden energiamuotoja, pohdittiin älyta-
lojen mahdollisuuksia yms. Vaihdoissa tekninen 
ohjelma rajoittuu mahdollisiin yritysvierailuihin ja 
tapahtuman pääpaino on uuteen kulttuuriin ja val-
tioon tutustumisessa. Niin vaihdoissa kuin work-

shopeissakin oppaina ja viikon isäntinä toimivat 
paikalliset sähköteekkarit, joten tutus-
tuminen keskittyy nuoria kiinnostaviin 
aihealueisiin “Aurinkomatkat”-tyyliä välttäen. 
Tietysti päivän työskentelyn jälkeen iltaisin 
tutustutaan paikalliseen yöelämään ja muihin 
workshopin osallistujiin, EESTEC toimii loistavana 
tilaisuutena muodostaa itselleen jo opiske-
luaikana verkostoa oman alansa osaajiin kansain-
välisellä tasolla.

-Olen harkinnut lähteväni jossain vaiheessa 
opiskelujani vaihtoon. Voisiko EESTECistä olla 
apua lähtöpäätöksen tekemiseen? -Todellakin. 
Ei ole ollenkaan harvinaista, että EESTECin 
vaihdossa käydään tutustumassa toisen maan 
olosuhteisiin, ja kotiin tullessa täytetään jo hake-
musta joko harjoitteluun tai opiskelijavaihtoon 
kyseiseen maahan. EESTECin kautta saa helposti 
tietoa suoraan opiskelijoilta siitä, miten hommat 
käytännössä toimivat. Itse vietän kesän 2006 
Saksassa kaupungissa, jossa olen jo EESTECin 
kautta käynyt vierailulla. Aacheniin on mukava 
palata, kun tuntee valmiiksi jo useamman paikal-
lisen opiskelijan, jotka mm. auttoivat asunnon 
saamisessa.

-Hmm... kai tähänkin on joku koira 

Sössö kohtaa EESTECin
Tällä kertaa Sössön haastatel-
tavana on EESTEC-aktiivi Outi 
Koski.

Sofiassa järjestetyn kongressin ohjelmaan 
kuului mm. tutustuminen paikalliseen 

sähköosastoon.

Viikon mittaisen elämyksen jossain päin Eurooppaa saa
 samalla summalla, jonka helposti menettää 

juhlimalla yhden yön Helsingissä.
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haudattuna, kuulostaa nimittäin vähän 
liiankin hyvältä? -Ei minkäänlaista koiraa. Yhteen 
tapahtumaan osallistuminen ei velvoita mi-
hinkään, tosin useimmiten osallistujat miettivät 
jo paluumatkallaan seuraavaa mahdollisuutta 
päästä matkaamaan, ja tulevat auttamaan 
paikallista järjestäjätahoa organisoimissamme 
tapahtumissa. Jos yhtäkkinen matkustaminen 
ulkomaille epäilyttää, EESTECin toimintaan voi 
tutustua myös Otaonnelassa, jossa oma paikal-
liskomiteamme järjestää lokaaleja aktiviteetteja 
noin kerran kuussa. 

-Kuinka sitten voin liittyä?
-Sähköinsinöörikilta on EESTECin jäsen, 
joten niin ovat kaikki Sähköinsinöörikil-
lan jäsenetkin. EESTECillä ei ole erillistä 
jäsenmaksua. SIKin toimikuntana toimivan 
paikalliskomitean eli LC:n toimintaan pääsee 
mukaan liittymällä sähköpostilistalle tai tule-
malla johonkin tapahtumistamme katsomaan. 
Lisätietoa molemmista löytyy EESTECin sivuilta 
http://www.hut.fi/~eestec josta myös löytyvät 
uusimmat kutsut tapahtumiin. 

Jos vähänkin alkoi kiinnostaa, älä epäröi, 
sillä yksikään matkaan lähteneistä ei ole 
vielä päätöstään katunut! :) Jos jotain jäi 
epäselväksi, osoita kysymyksesi osoitteeseen 
helsinki-cp@eestec.org niin me kyllä kerromme 
lisää.

Teksti: Outi koski
Kuvat: Mikko Lindholm 

ja Ulli Brennestuhl

Tapahtumissa tutustuu aina moniin 
uusiin sähköteekkareihin ympäri Eurooppaa.

Olipa kerran Puppanalle, vähän niinkuin edel-
lisessä jaksossakin. Tällä kertaa hän ei kuitenkaan 
elänyt elämäänsä onnellisena loppuun asti. 
Vaan eräänä päivänä hän oli lelukaupassa, kun 
hän päätti pudota ylimmältä hyllyltä pää edellä 
lattiaan. Se sattui! Kauppias tuli ja nosti hänet 
uudestaan ylähyllylle. Puppanalle huomasi tul-
leensa paljon tyhmemmäksi (Ihme, että hän 
edes sen huomasi). Hän löysi pienen karkkipa-
perin ja lyijykynän katkenneen lyijyn ja päätti 
kirjoittaa runon. Näin se meni: Olen minä pikku 
Puppanalleja, minut omistaa kauppias Kalle. Se 
oli Puppanallen mielestä hieno runo. Hän päätti 
viedä sen myyjälle ja pudottautui taas pää edellä 
lattiaan. Se sattui taas! Puppanalle ei enää muist-
anut mihin oli menossa, joten hän päätti lähteä 
kierimään jonnekin. Seuraavana aamuna hän ei 
muistanut enää kuka hän oli ja hän eli elämänsä 
epäonnellisena varhaisdementiaa potevana nal-
lena siihen asti kunnes alkaa tarina, jossa Pup-
panalle saa nimensä.

Kuinka Puppanalle menetti 
järkensä

Pikku-Taneli

Puppanalle
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Täysin ilman vastarintaa kaappi ei ollut an-
tautunut: lukko oli revennyt täysin irti. Vähäi-
nen hyöty, suuri vahinko. Saaliikseen varkaat 
saivat rahaa ja killan jäsenille myytäviksi 
tarkoitettuja kopiokortteja.  Kaikeksi onneksi 
rahaa oli kaapissa ollut vähänlaisesti, lähinnä 
vaihtokassan verran. 

Suurempi  tappio tuli kopiokorteista, 
joiden arveltiin kuitenkin olevan varkaille 
hyödyttömiä. Kortit kelpaavat vain killan 
kahteen kopiokoneeseen ja ellei pitkäkyn-
tisillä ole tarvetta epätavallisen suuriin 
kopiomääriin, kortit jäävät käyttämättä. 
Kiltalaisten toivotaan myös hankkivan kopio-
korttinsa jatkossakin kiltahuoneelta ja vält-
tävän hämäräperäisiä lähteitä.

Karhu raiskattu!
Kaappi ei ollut ryöstäjien ainoa kohde. Myös 
killan kahvikassaa urhoollisesti vartioinut 
karhu oli kokenut kovan kohtalon. Äärim-
mäistä julmuutta osoittaen oli ryöstäjä 
tunkeutunut karhuun  takaapäin ja saatuaan 
haluamansa jättänyt raiskatun karhuraukan 
makaamaan häpäistynä.

Mitä tämän jälkeen?
Toukokuun tapaus ei ollut ensimmäinen 
laatuaan. Kiltahuone on ryöstetty muuta-

man viime vuoden aikana useampia kertoja, 
tuottaen satojen eurojen tappiot. Hallituksen 
odotetaankin nyt vihdoin toteuttavan suunnitel-
mat vahvemmasta kassakaapista, valvontaka-
meroista tai uusista myyntijärjestelyistä. Niille on 
selvästi tarvetta.

Karhunraiskaus
Ehkä jo kesämielellä 
liikkuneet sähköinsinööri-
kiltalaiset kohtasivat touko-
kuun kuudentena kylmän 
todellisuuden. Kiltahuoneen 
myyntikaappi oli murrettu ja 
sisältö ryöstetty.

Teksti ja kuvat: Jaakko Seppänen

Myyntikaapin murrettu lukko.

Raiskattu karhu.
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Kevät on ollut pitkä, mutta silti se on mennyt ohi 
hujauksessa ja vaihdon loppu lähestyy kovaa 
vauhtia. Muutama vaihtari täältä on jo lähtenyt 
ja tulevina viikkoina paluumuutto vain kiihtyy. 
Haikeus valtaa mielen usein.

Vaihdon väliaikaisuus on tehnyt siitä upean 
kokemuksen.  Kellään ei ole ollut vakavia vel-
votteita, vaan olemme voineet elää huoletonta 
elämää nämä kuukaudet. Luennot ovat olleet tois-
sijaisia aina, koska täällä opiskeltujen opintoviik-
kojen merkitys on lopulta olematon. Kenenkään 
ei ole tarvinnut huolehtia rahanhankinnasta, 
sillä rahat on säästetty etukäteen. Tulimme kaikki 
uuteen ympäristöön avoimin mielin ja velvoittei-
den puuttuessa olemme tulleet ja menneet koko 
kevään juuri niin, kuin oma mieli sanoo. 

Toisaalta väliaikaisuus on vaihdon suurin 
kirous. Uudet ystävät palaavat koteihinsa ympäri 
Eurooppaa ja maailmaa. Ajatus yhteydenpidosta 
on aina kaunis, mutta se jäänee useissa ellei jopa 
useimmissa tapauksissa pariksi hassuksi sähkö-
postiksi. Vaihdon ajan haaletessa muistissa 
yhdistävää tekijää ei enää ole ja etäännymme 
toisistamme.

Viime aikoina puhe onkin useammin ja use-
ammin kääntynyt paluuseen. Kuinka sitä taas 
tottuu elämää vanhaa elämäänsä? Kuinka sitä 
oppii uudestaan opiskelemaan tai käymään 
töissä? Ylipäänsä tekemään mitään vastuullista? 

Madrid Rock City - eli viisi kuukautta 
paratiisissa part III

Olemme seuranneet 
nimimerkki Tohvelin vaihtoa 
Espanjassa kahdessa edel-
lisessä numerossa. Nyt aika 
Espanjan auringon alla lähe-
nee loppuaan.   

Ovatko vanhan elämän ihmiset edelleen siellä? 
Miten onnistuu elo vanhojen kavereiden kanssa? 
Tai tyttöystävän? Miten sitä osaa palata kaikkeen 
siihen, mikä on ollut pakattuna pahvilaatikoihin 
viimeisen puoli vuotta? On täällä sentään 
muutakin tehty, kuin pohdiskeltu. Alkuaikojen 
jatkuva biletys on kieltämättä laantunut, mutta 
se ei tarkoita sitä, etteivätkö illat vieläkin jatkuisi 
pikkutunneille tai niiden yli. Nykyisin sen sijaan 
että kiertäisimme baareja tai klubeja, istuske-
lemme useimmin jonkun kotona ja kokkaamme, 
käymme piknikeillä tai muuten vain juomme kal-
jaa aamun koittoon. Myös matkailu on vähitellen 
vähentynyt. 

Tärkeimmät on jo varmaan nähty ja lopulta 
on vain helpompi jättää väliin. Pääsimme sentään 
viikon mittaiselle road tripille, joka vei meidät 
ensin Barcelonaan ja siitä Espanjan itärannikkoa 
etelään päin. Tien päällä oli mukava olla hyvässä 
porukassa, mutta en tiedä, miten reissu muutti 
mitään, sillä päädyimme kuitenkin aina juomaan 
kaljaa. Vain paikan suhteen oli vaihtelua. Aivan 
mieletön kevät.

-Tohveli
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S1
Onpas tässä salissa leveää. Luennoitsijaparan on 
käänneltävä päätään kuin pöllö, jotta hän huomi-
oisi kaikki opiskelijat tasapuolisesti – sillä siitähän 
luennoilla on kysymys, lämpimästä katsekon-
taktista ja ihmisten huomioimisesta, vai kuinka?

S2
Aivan liian pieni sali mihinkään kunnolliseen. 
Muu tamalla ensimmäisellä rivillä ei voi istua, 
koska ne ovat liian matalalla. Tämä johtaa siihen, 
että todennäköisyys joutua istumaan jonkun 
tuntemattoman ihmisen vieressä on huolestut-
tavan suuri. Koko salia on vältettävä.

S3
Mikä ihmeen sali tämä on? Mihin tätä käytetään? 
Ei kai kukaan koskaan käy täällä?
 
S4
Sähkön suurimmassa salissa on viihtyisä tirkiste-
lyparveke, josta voi kätevästi tarkkailla alempana 
istuvien puuhia. Viiden tähden varustelutasoon 
kuuluu laadukas äänentoisto, mutta se tosin 
toimii vain, kun haluaa. Lisäksi jonkinlainen kou-
lutustilaisuus luennoitsijoille otsikolla “Mikrofo-
nin asettaminen oikeaan kohtaan kauluspaitaa” 
olisi tarpeen. Luentojen sijaan täällä kannattaisi 
katsella useammin elokuvia, ja vip-parvekkeelle 
voisi kutsua TKK:n arvohenkilöitä.

S5
Tähän saliin on todella vaikeaa löytää – toi-
sin sanot tuna siis yksi niistä välttämättömistä 
paikoista, jotka fukseille on esiteltävä syksyn 
ensimmäisen päivän tutustumiskierroksella. Salin 
akustiikka ei ole kohdallaan, sillä videotykin ääni 
on takapenkeillä voimakkaampi kuin rauhallisen 
luennoitsijan (ja kukapa nyt edessä istuisi?).

E110 & E111
Kaksi perinteistä luokkaa harjoitusten pitämi seen. 
Erityistä viihtyvyyttä tuo käytäviltä kuuluva huol-
tohenkilökunnan keskustelu sekä satunnainen 
mysteeristen kärryjen räminä. Oven voisi tietysti 
laittaa kiinni. Ehkä.

Elektroniikan laboratorio
Missä haluaisit viettää perjantaiaamun klo 8-10? 
Tietysti ja ehdottomasti jokaisen Est-opiskelijan 
vastaus on elektroniikan laboratorio! Mikäpä olisi 
sen opettavaisempaa kuin istua toimimattoman 
piirin äärellä ja tutkia, mikä johto on väärässä 
reiässä. Kolvaamisesta aiheutuva tinankäry 
kasvattaa luonnetta. Ilahduttavana bonuksena 
tilasta löytyy jokaisen askartelijan unelma, kom-
ponenttikaappi. (Puuttuuko sinultakin operaatio-
vahvistin LM224N? Ei hätää!)

Tietokoneluokat F401 & F402
Oikeastaan sähköosaston parhaat paikat ovat 
kaksi tietokoneluokkaa neljännessä kerroksessa. 
Ajatelkaapa: vaikeita Windows-salasanoja ei tar-

Saleissa on eroja - ehkä

Toisin kuin sähkön, AS:n salit 
ovat vielä uutuutaan karheita.

Sössön yksinäinen sankarikos-
taja vuorten takaa testasi 
kevään kunniaksi osaston 
käytetyimmät tilat.
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tuu huomaamattaan epämukavaan asentoon, 
josta palautuminen vaatii luiden niksauttelua. 
Lisäksi penkiltä nouseminen aiheuttaa kuuluvan 
paukahduksen levynpalasten osuessa toisiinsa. 
Tämä ilmeisesti siksi, että luennoitsija varmasti 
muistaisi katsoa paheksuvasti luennolta kesken 
pois lähtevää.

vitse muistaa, tulostimet toimivat (lähes aina), 
tilaa löytyy paljon useammin kuin päärakennuk-
selta (paitsi Signaalien ja järjestelmien aikaan) ja 
paikalla on vain mukavia sähköläistovereita. Aino-
astaan keväisin on ikävää, kun luokkien tuskal-
linen kuumuus pakottaa ahkerankin opiskelijan 
ulos. 

Ne ihanat vihreät penkit
Mihin tarkoitukseen nämä jokaisesta salista 
löytyvät, kahdesta (pehmustetusta?) levynpa-
lasta koostuvat lärpäkkeet on suunniteltu? Ei 
ainakaan nukkumiseen. Tavallinen istuminenkin 
on kohtuuttoman hankalaa, sillä lopulta joko 
valuu liukkaalta penkiltä lattialle tai sitten ajau-

Teksti: Olli Santala
Kuva: Mikko Jääskeläinen

Kaaviokuva Sähköosastosta, ei mittakaavassa
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Hupitoimikunta: Isäntiä, emäntiä jne.  Vastaa-
vat saunailtojen, bileiden jne. käytännön järjes-
telyistä.
Funktio: Jos kukaan ei kantaisi paikalle kaljaa, 
saunoissa olisi kuiva istua.

Opintotoimikunta: Vastaa kiltalaisten 
opintoihin liittyvissä ongelmissa. Kertoo
luennoitsijoille mikä oikein 
opiskelijoiden mieltä painaa. 
Esim jos:Tapanin lukion 
matematiikan opettaja oli 
kurja juoppo ja jätti matrii-
sien opettamisen väliin. As-
sistentit tuntuvat kuitenkin 
olettavan kaikkien osaavan jo LU-hajoitel-
man. Tapani syö mielialalääkkeitä tuskaansa.

Yrityssuhdetoimikunta: Nämä 
henkilöt pitävät yhteyttä killan 
yhteistyöyrityksiin ja järjestävät 
excursioita yrityksiin. 
Miksi: Excuilla voi saada itselleen 
kesätöitä tai tulevan työpaikan.

Tiedotustoimikunta: Kun killassa 
tapahtuu jotain, olisi hyvä, että tieto tulisi jäse-
nistölle asti, eikä jäisi vain muutaman aktiivin 
päähän. Tätä varten on Tiedotus. 
Usein tapahtumien huonoa me-
nestystä on helpointa syyttää 
huonosti hoidetusta tiedotuksesta: 
sanotaan, että “tiedotus kusee”.
Vastaa kysymykseen: “Koskas se 
Oikosulku-bileet taas olikaan? Ai 
eilen? No kthxbye.”

Fuksitoimikunta: Tähän kuuluu fuksikippari ja 
fuksikipparin sidekick (aka. adjutantti).Toimikunta  
hoitaa yleisesti kaikkia fukseihin kuuluvia asioita.
Mitä hyötyä: Jos olet fuksi ja sinulla on ongelma, 
soita näille. Kyllä, vaikka  keskellä yötä, jouluaat-
tona, kännissä, putkasta. Jos et ole varsinaisesti 
fuksi, ei se mitään, nämä tyypit 
tietävät  luultavasti vastauk-
sen kuitenkin.

Toimikunta ei ole peruna
Sanotaan, että kilta on ole-
massa kiltalaisia varten. 
Sanotaan, että kilta hoitaa 
kiltalaistensa asioita. Asia-
han on periaatteessa näin, 
mutta harva osaa sanoa mitä 
tämä aina ihan käytännössä 
tarkoittaa.  Jottei mene puurot 
ja vellit sekaisin, Sössö otti  
oikein suurennuslasin kanssa 
selvää, mitä killan suuret lu-
paukset opiskelijoiden avun-
annosta tarkoittavat. Killan 
toimijat on jaettu toimikuntiin,  
jotka vastaavat kukin omasta 
alueestaan killan toimintaa.  
Seuraavassa käydään läpi kil-
lan toimikunnat ja koitetaan  
selvittää mitä käytännön hyö-
tyä kustakin on fuksille tai 
muulle rivikiltalaiselle.
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Teksti: Anne Myller ja Pekka Miettinen

Sisätoimikunta: Vastaa killan päivittäisistä juok-
sevista asioista, kuten riippareista, karkkikoneen 
täydennyksestä, kopiokoneista. 
Mitä häh: “Musta ois kiva jos karkkikoneesta saisi 
kaljaa.”

Ohjelmatoimikunta: Järjestävät ja vastaavat 
killan ohjelmatarjonnasta.
Tyyliin: Kun opiskelu tympii, bileet auttavat jak-
samaan.

Ulkotoimikunta: Hoitaa suht-
eita ulkomaailmaan: muihin 
yliopistoihin, korkeakouluihin 
tms. oppilaitoksiin. Auttaa jos: 
“Mä oon täällä meiän lukion 
pihalla Tampereella, mitenkäs 
sinne S4:een pääsee?”

Sössötoimikunta: Tuhertaa viisi kertaa 
vuodessa killan lehden kasaan. Hyöty: Tunnet, 
että tarvitset laajemman  kanavan hengentuo-
toksillesi; tavoittelet ikiaikaista glooriaa ja toivot 
nimesi jäävän jälkipolville muistoksi. 

Hej! 
Otnäs den 31. August

Tack för ditt brev. Jag har haft så brottom att jag 
har inte hunnit besvara tidigare. Jag hade en jät-
terolig sommar (om sommar är bara två veckor i 
Juli).

För mest av sommaren jobbade jag i en 
byrå och det var ganska tråkigt. I byrån hade 
jag en och bara en kompis, en kopiemaskin. Jag 
använde mest av min jobtid med maskinen och 
kopierade massor av oliga saker: viktiga pappret, 
mindre viktiga pappret, meninglösa pappret och 
bilder av mina hander, ansikte och arsle. Javisst 
gjorde jag mycket annat också.

Jag hade också en sommarlov – kort men lov 
dock. Det var två veckor I Juli. Då visiterade jag 
Sverige och det var ganska intresserade. Jag 
förstod ingenting vad människorna pratade, 
vilket var lite irriterande. Lyckligtvis hade vi en-
dast en dag på Sverige och sen mote jag en rolig 
tjej på båten. Hennes namn var Birgitta och det 
var den enda sak jag förstod om vad hon sade 
till mig. Vi hade jätteroligt tid. Jag hoppas du vill 
skriva tillbaka till mig!

Hälsningar,
Matti

Mitt sommarlov

Piirrokset: Pekka Miettinen
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CASE 1
Reippaiden Dipolibileiden vielä reippaampien 
jatkojen jälkeen valtaa usein voittamaton halu 
vaeltaa pois kupilta (Otaniemi) ja suuntaat 
askeleesi kohti lähintä bussipysäkkiä. Tämä on 
väärin. Jos olet jo ehtinyt tehdä virheen niin ei 
silti huolta:  Saapuessasi Ostarin tienoille voit ma-
joittautua suhteellisen mukavasti Jaskan ja Peran 
väliin. Osoite on Otakaari 11, Paperiroskis. Siis se 
oikeanpuoleinen, vasemmassa on talousjätettä 
urpo.

CASE 2
ISOhenkilö on hyödyllinen tuttavallisuus. Älä siis 
haistata pitkiä hänelle heti alkuun vaan käytä 
oivallinen tilaisuus hyväksesi ja työnny (älä hen-
kilöön) sohvalle nukkumaan. Huomioi kuitenkin 

ISOhenkilön mahdolliset wanhat ja likaiset 
kämppikset nukkumapaikkaa ja -asua valitessasi. 
Turvallisin (no joo just -toim.huom.) paikka löytyy 
tietenkin ISOhenkilön kainalosta.

CASE 3
Jos se kiinnostava tytsi/poitsu ei suostu lähte-
mään pippaloista ainoastaan huolehtimaan 
Sinun hyvinvoinnistasi niin älä huolehdi. On sitä 
paitsi todella väärin keskeyttää toisen juhlimista 
pelkästään fyysisten halujen vuoksi! Toimitus suo-
sittelee solujatkojen etsimistä ja sohvalle sam-
mumista. Tämä on myös yleisin tapa majoittua 
Otaniemen yössä. Hätätapauksessa myös JMT 
1:n aulan sohvat ajavat asian.

CASE 4
Jos et arvosta kipeitä paikkoja, suosittelemme 
häikäilemättömästi Arvon Fuksikapteeneja (040-
8363237 & 045-6757757). Tässä tapauksessa 
nukkuma-asusteen valinta on kuitenkin huomat-
tavan kriittistä ellet halua mustaa silmää kaptee-
nien ns. yövahdeilta. Vaikka ketkä tahansa muut 
killan toimihenkilöt väittäisivät muuta, eivät he 
todellakaan ole tässä suhteessa  luotettavia ma-
joittajia. Varo erityisesti Sössö-toimikuntaa! Älä 
sano ettemme varoittaneet...

CASE 5
Jos olet viaton ja mukava fuksi ja kaipaat turval-
lista asuinsijaa, soita kirjoit.... siis soita taksi. Ei tuu 
morkkista ja YTHS:n tädit eivät pääse kettuile-
maan kun kuset purkkiin. Kysy vaikka vanhem-
milta tieteenharjoittajilta. Vastaukset omalla 
vastuulla.

Tutkivat journalistit Hans Pikkarainen & 
Michél L’Accordeon

Otaniemen valot
Kuinka majoitut Otaniemen 
yössä? Moni fuksi kohtaa 
ongelman nauttiessaan Ota-
niemen yön kirjavista antimis-
ta. Kun väsy iskee - ja kyllä 
se lopulta iskee - ja kotiin 
on toivottaman pitkä matka 
(esim. Pohjois-Haaga kel-
lotettu 1h37min) niin silloin 
on hätä kädessä. Kuitenkin, 
seuraamalla näitä käytän-
nössä toimiviksi todettuja, 
oivallisia ohjeita voit selvitä 
tästäkin kriisistä ilman kipeitä 
jalkapohjia (pakaroista emme 
vastaa). Usko siis mitä vanhat 
sedät sanovat; “Otaniemessä 
on uskomattoman helppoa 
yöpyä”.



 Sössö 3/2006

16

 Sössö 3/2006

17   

     
   --- Young Girls Hostel Otaniemi ---
 avoinna: 24/7/365
 puh:  050 401 6949
   044 534 4903
 makuusijoja: useampia

Piirros: Pekka Miettinen
Ankaran juomisen seurauksena voi 

iskeä väsymys.

Legendaarinen JMT ykkösen aula 
toimii niin jatko- kuin yöpymistilanakin.
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13.00 Pakkoherätys. Vapinaa ja tärinää. Wappu 
on alkanut tänä vuonna turhankin aikaisin. 
Kaverille avuksi TKY:n sihteeristoon, vähän ruokaa 
naamaan, suihku ja (onneksi) autolla Kallioon 
etkoilemaan. Myöhemmin illan ja yön aikana 
selviää kuinka suuri virhe etkoilu oli. 
14.17 Kuvaan kaverin kissaa ja juon vähän olusta, 
onhan tää aika söpö (pullo siis).
15.35 Night Life Rockiin hakemaan ”pressi-
passia”eli suorituslomaketta.
17.07 Selvitään viimeinkin pörssiin. Ehdittiin jo 
matkalla eksyä kun lähdettiin väärään suuntaan 
ja totta kai sataa vettä. Bileinsinöörejä jakamassa 
Frezzaa.
18.22 Arizonan ja Kuikan kautta siirrytään Roska-
pankkiin tapaamaan keski-ikäisiä kalliolaisia 
deekuja. Mukavia tyyppejä olivat, mutta nälkä 
painoi ja siirryimme Hesburgeriin. Tässä vaihees-
sa SIKiää myös idea kaikkien suorituspaikkojen 
kiertämisestä ”journalismin nimissä”. Kyseistä 
lausetta käytetään jatkossa aina kun olemme 
tekemässä jotain typerää.
19:08 Tankkaus Kallion kulmassa ja matka 

jatkuu.. Seurahuoneella törmäämme vanhem-
paan kilta-aktiiviporukkaan ja saamme aikaan 
kiihkeän keskustelun siitä löytyykö snägäri Harrin 
Nakki kulman takaa. Väittely päättyy, kun saamme 
kuvatodisteen Harrin Nakin kilvestä.
20.03 Abin baarin jälkeen löydämme itsemme 
Cellasta juomasta shotteja punahaalareisten tyt-
töjen kanssa. Ensimmäinen kerta kun mietittiin 
etkoilun kannattavuutta. Mietintä katkeaa kun 
tajuamme suorittaneemme approbaturin.
20.12 Löydämme kaljupäisen ystävämme 
Tenkasta neljän tytön seurasta. Armoton jono 
baaritiskille.
20.45 Pääkonttori. Merkitty aloituspaikkamme. 
Täällä myös ymmärrämme olevamme armotto-
massa kiireessä jos aiomme kiertää kaikki suori-
tuspaikat ennen jatkoja.
20.53 – 21:23 Tauko, Heinähattu ja Mambo. 
Aika nopsaa on alkanut olut laskeutumaan. 
Siirtyminen Iltakouluun josta löytyy muutama 
mukava bileinsinööri jotka ovat myös kiertämässä 
viimeisiä baareja. Lepakkomies ja Kurvitar. Kurvit-
taressa päätämme yhteistuumin ottaa taksin Hel-
sinki Clubille. Hupskeikkaa. Pihaan tupsahtaa 
16:sta hengen pikkubussi. Pikavisiitti takaisin Kur-
vittareen ja otamme pöydällisen punahaalareita 

Helsinginkadun Appro
Toimittaja lähetettiin teke-
mään katsausta ikimuistoi-
sesta baarikierroksesta. Koska 
kaksi muistia on tällaisissa 
tapahtumissa aina parempi 
kuin yksi otti hän kaverinsa 
mukaan.
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mukaan. 
23.06 Helsinki Club. Suorituskortteja luovuttaes-
sa saimme ansaittua kiitosta aktiivisuudesta. Vali-
tettavasti emme kuitenkaan saaneet korotettua 
arvosanaamme cum laudeen sillä se olisi vaatinut 
10 + 12 merkintää ja suorituspaikkoja oli vain 20. 
Jatkobileet ovat kuitenkin täynnä kavereita ja 
kauniita naisia. Meno on vähintäänkin katossa 
kuten odottaa saattaa.
03:48 Siirryttiin (ilmeisesti taksilla) Otaniemeen 
jajatkoille. Kova meno jatkuu 
04.50 asti jolloin suurin osa juhlijoista on 
väsähtänyt. Muutama kaveri kuitenkin jaksaa 
vielä ja vaihdamme osoitetta.
06:53 Ei enää muistikuvaa (ilmeisesti etkoilu ei 
kuitenkaan kannattanut), mutta kuvat todistavat, 
että hereillä ollaan oltu ja jajajatkoille on eksynyt 
myös muutama bileinsinööri (jälleen) + muita.

Helsinginkadun appro järjestettiin ikimuistoisesti 
ensimmäistä kertaa keväällä 2005 ja toista kertaa 
tänä keväänä. Pitkäaikaisena tavoitteena on muo-
dostaa pääkaupunkiseudulle kaikkia Suomen 
opiskelijoita kiinnostava perinteinen ja jatkuva 
baarikierrostapahtuma, jollainen jo muissa 
Suomen suurimmissa opiskelijakaupungeissa on.
Lisätietoa:
http://www.helsinginkadunappro.net/

Teksti: Pekko Ahtiainen ja Riku Salminen
Kuvat: Pekko Ahtiainen
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Sarjakuva: Silja Tirronen
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Nimi: Antti Mattila
Ikä: 24
Pituus/kengän koko: 184/44 
Siviilisääty: Seurustelee
Vuosikurssi/Opintopisteet: 5./210
Lempiväri: Punainen
Lempiruoka: Pippuripihvi
Lempimusiikki: Offspring, Tiktak, Apulanta
Lempiviina: Goldentequila
Sotilasarvo: Alikersantti
Mitä katsot telkkarista? Simpsoneita, leffoja
Mikä tekee teekkarista fuksikipparin?Äärimmäis
en hieno oma fuksivuosi. Halu tehdä yhtä hieno 
vuosi muillekin.
Mitä olet oppinut naisilta? Kuuntelemaan. 
Sen, että asiat ei aina ole niin yksinkertaisia.
Milloin viimeksi otit jotain päällesi likavaate-
kopasta? Muuton takia oli puhtaat vaatteet 
lopussa. T-paidan jota valitessa piti tarkastaa, että 
se ei kävele itse.
Mitä ilman et tule toimeen? Kännykkää, nettiyh-
teyttä ja lompakkoa.
Mitä haluat kertoa syksyn fukseille jo tässä 
vaiheessa? Lukekaa fuksiopas!
Mitä kaikkea olet hukannut kännimaahan?
4 kertaa kännykän, 3 kertaa lompakon, 4 kertaa 
avaimet. Lompakko jossa on kaikki mun paprut 
(kuten passi) laivalla. Jouduin hankkiin 170 eurol-
la papereita.Samalla festarimatkalla jätin 2 kertaa 
avaimet auton sisään. Ekalla kerralla päästiin 
sisään toisen toyotan avaimilla, mutta toisella ker-
ralla tampereella jouduttiin soittaan lukkoseppä 
paikalle avaan auton oven. Vuosijuhlissa samalla 
reissulla oikean jalan puvunkengän ja vasemman 
jalan frakinkengän. Oli oikein mukava mennä 
löytötavaratoimistoon kysyyn niiltä et löytyykö 
oikean jalan puvunkenkää? Joo löytyy. Oisko sitte 
vasemman jalan frakkikenkä? Mitä? Käy nyt vaan 
kattoon sitä. Joo, kyllä se täältä löytyy.

NImi: Julius Rissanen
Ikä: 22 
Pituus/kengän koko: 185/44
Siviilisääty: Avoliitossa
Vuosikurssi/Opintopisteet: 4./~150op
Lempiväri: sininen
Lempiruoka: grillipihvi
Lempimusiikki: suomirocki
Lempiviina: kaikki käy
Sotilasarvo: Reservin vänrikki
Mitä katsot telkkarista: MM-fudista, komediaa, 
välillä leffoja, discovery channelia.
Mikä tekee teekkarista fuksikipparin?
Sopiva määrä hullua asennetta ja halu olla 
hyödyksi.
Mitä olet oppinut naisilta? Paljon. 
Milloin viimeksi otit jotain päällesi likavaate-
kopasta? Treeneihin t-paidan pari viikkoa sitten.
MItä ilman et tule toimeen? Fillaria.
Mitä haluat kertoa syksyn fukseille jo tässä 
vaiheessa? Edessä on unohtumaton elämys.
Kuka teidän taloudessa pitää huolen rahois-
ta? Talous on peruskaaoksen ohjaama valas jota 
kukaan ei ohjaa mutta se vaan menee oikeaan 
suuntaan.
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“Puolet maailman kumipallotuotannosta on peräisin skuppilan 

perunakattilasta.”

“Sössön toimitus ei saa ruokaa skuppilasta.”

“Sähköosastolla on käytäviä, joilta on mahdotonta löytää ulos, 

siksi valmistumisprosentti on reilusti alle sata.” 

“Sähköosaston rakennus ei ole pääilmansuuntien mukainen. 

Maapallon magneettikenttä asettuu slafkan suuntaiseksi.”

“Sähköosaston virastomestarit ovat kolme metriä pitkiä, painavat 

tuhat kiloa, hengittävät tulta ja pierevät salamoita.” 

“Jos näet atk-ylläpitäjän, atk-ylläpitäjä näkee sinut.” 

“Jos et näe atk-ylläpitäjää, atk-ylläpitäjä näkee sinut silti.” 

“Lafkan suurjännite tuotetaan härnäämällä perkeleitä syvällä 

maan uumenissa rakennuksen alapuolella.”

“Wappua ei järjestetä 1. toukokuuta. Toukokuun ensimmäinen 

on se päivä kun Wappu järjestetään.”

“Opiskelijoiden tenttiturhautuminen tiivistyy kerran vuodessa ja 

materialisoituu osastoa päättömästi kiertelevinä laumoina, jotka 

eivät tunnu tietävän mistään mitään.” 

“Suurjännitehallin korkean katon asennuksen suoritti Chuck 

Norris potkaisemalla sen kerralla ylös.” 

Chucknorrisit

3-3

3-4

4-4

3-3-3

3-3-4

3-4-4

4-4-4

K R P K P K L A P R
A K A A L A A R U A
R A L K U K A K A A
P A A L L L U L R K
A A P A U K P A P A
P L A P R R A U A A
A A A A A K K P U A
P R R A U A P R K L
K K K L K K U U A L
U K P K U U L A A K

KRRPULA!
Seuraavaan sanasokkeloon 
on kätketty sana KRAPULA. 
Yhden ainoan kerran, sillä 
siinäkin on tarpeeksi. 
Löydä KRAPULA.
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