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Lainasin tammikuussa tenttikirjoja. Suoritin tentit ja 
siirsin kirjat pöydältä hyllylle. Tarkoitukseni oli palaut-
taa ne pikimmiten, mutta toisin kävi. Kirjastosta tuli 

muistutus ja myöhästymislasku. Pakkasin kirjat laukkuun. 
Nyt varmasti saisin asian hoidettua. Ei kestänyt montaa 
päivää kun jo nostin kirjat takaisin hyllylle. Mietin kertyvää 
sakkosummaa. Palauttamattomat kirjat ahdistivat minua, 
miksi en siis hoitaisi asiaa kuntoon? Postiluukusta tipahti 
uusi muistutuskirje. Olin joutunut lainauskieltoon. 
 Nyt on jo toukokuun viimeinen viikko. Lainaa-
mani tenttikirjat ovat edelleen hyllylläni. Kyse ei voi olla 
hajamielisyydestä. Palauttamattomat kirjat kummittelevat 
mielessäni lähes joka päivä. Mikä minua vaivaa!!?

 Kaikki me tiedämme kuinka tekemättömät asi-
at ahdistavat. Usein kysymys on pienistä keskeneräisistä 
hommista, jotka yhdessä kasvavat isoksi vyyhdiksi. Stres-
saannumme ja vyyhdin selvittäminen alkaa tuntua ylitse-
päätsemättömältä. Jos hoitaisimme hommat ajoissa, asiat 
tulisi varmasti tehtyä ja kuluttaisimme vähemmän energi-
aa stressaamiseen. Ja onhan se turhan monta kertaa nähty 
kuinka asioiden viimetippaan jättämisestä seuraa ahdistuk-
sen lisäksi enemmän työtä.
 Erinomainen ohje niin opiskeluun kuin muuhun-
kin elämään on ”Tee asiat ajoissa”. Entinen lukion opettaja-
ni neuvoi, että ”Jos voit tehdä jotain jo tänään niin tee se. 
Huomisesta et voi koskaan tietää.” Ja miksipä en tarttuisi 
toimeen heti ja tekisi asioita pois alta?
 Niin miksi en? Tiedän siis kuinka tulisi toimia, 
mutta käytännön toteutus onkin jo toinen juttu. En kuiten-
kaan aio luovuttaa. Olen varma, että pystyn parempaan ja 
aionkin aloittaa mieleni keventämisen noiden tenttikirjo-
jen palauttamisella. On kiva tietää, että tekemällä yhdenkin 
asian kuntoon saan pienennettyä tekemättömien asioiden 
listaa ja ahdistukseni vähenee. 
 Tämä on Sössön kesänumero. Kesä on hyvää ai-
kaa miettiä, mitä voisi esimerkiksi opiskeluiden suhteen 
tehdä toisin. Syksy on hyvä aloittaa, kun tietää miten asi-
oita voi korjata. Lisää arvokkaita ohjeita voitkin lukea niin 
Opiskeluvinkit-jutussa kuin vanhan sedän jorinoissa, unoh-
tamatta tietenkään Kysy Matilta palstaa.

Rentouttavaa kesää!
-Leni

Pääkirjoitus
Kuva: Olli Laine

”Tekemättömät asiat ahdistavat”
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Opiskelija on tavoitteiden ristitulessa. Pitäisi opiskella, jaksaa pitää yhteyttä perheeseen ja kuitenkin samalla itsenäistyä ja hank-
kia uusia ystäviä mahdollisesti uudella opiskelupaikkakunnalla. Nuoria myös kovasti kannustetaan hankkimaan lapsia nuo-
rempana – erään vallanpitäjämme mukaan sitä paitsi pieni ihminen taloudessa voisi nopeuttaakin valmistumista – joten jos 

opiskelija sattuu olemaan vielä parisuhteen ulkopuolella elävä, taitaa olla jo kiire, eikö totta? Erinomaisimmat osallistuvat vielä vaik-
kapa opintojen kehittämiseen ja kiltojen tai ylioppilaskunnan toimintaan. Ja kun työtä hakee, pitäisi olla opintopisteitä, ikää mahdol-
lisimman vähän ja työkokemusta oman alan töistä jo useammalta vuodelta. Euroopan yliopistoja yhtenäistävän Bolognan prosessin 
tuloksena diplomi-insinöörin tutkinnon laskennallinen suoritusaika nousi 7200 tunnista 8000 tuntiin ja samoihin aikoihin tutkinnon 
tavoiteaika asetettiin viiteen vuoteen, kun nykyinen keskiarvo on kuusi-seitsemän vuotta.
 Entäpä taloudellinen puoli? KELA:lta saatava opintoraha ja asumislisä ovat tätä nykyä yhteensä nelisensataa euroa. Joskus 
omalla kohdalla laskiessani seutulippu, ruokamenot ja HOAS:n halvin mahdollinen vuokra – eli kaikki mitä voisi ajatella naapurikau-
pungissa asuvan opiskelijan ehdottoman välttämättä tarvitsevan – summautuivat muutaman euron yli tukien. Menestyvän nuoren 
on toki hyvä lisäksi harrastaa esimerkiksi musiikkia tai liikuntaa, mieluiten molempia, säännöllisesti. Ei liene ilmaista, ellei lenkkeile 
avojaloin ja soita internetin opastuksella ala-asteelta saatua nokkahuilua. Erään kansanedustajan mukaan opiskelijan olisi myös syytä 
halutessaan päästä ajoittain käymään iltaoluella, puhumattakaan vaatteista, tietokoneista, koulukirjoista ja niin edelleen. Nostamalla 
yhdeksän kuukautta opintotukea ja ansaitsemalla maksimimäärän pääsee kyllä juuri ja juuri köyhyysrajan yläpuolelle, joten silloin ei 
pitäisi kai olla mitään valittamista. Eri asia tietysti on, kuinka moni ansaitsee 11850 euroa vuodessa (KELA:n raja 9kk opintotukea nos-
taville) osa-aikatöillä.
 Kokonaisuudessaan melko haastavaa, eikö? Tässä vaiheessa joku voi ajatella, että olen katkera tilanteelleni ja puran pahaa 
oloani tällä kirjoituksellani. Päinvastoin, minulla menee oikein mukavasti - lukuun ottamatta harmitusta omien opintojeni viivästymi-
sestä – ja onhan toki myönnettävä että opintoetuudetkin ovat Suomessa keskimäärin hyvällä tasolla. Haluan kuitenkin osoittaa, että 
opiskelijalla todella on paineita todella monesta suunnasta! Asian voi valitettavasti huomata myös nousseista masennus- ja laskeneis-
ta opintotulostavoitetilastoista.
 Kaiken tämän lisäksi tuntuu, että 
joka suunnasta viestitään ainakin sanatto-
masti opiskeluoikeuden olevan sama kuin 
edellä mainittu tavoite eli viisi vuotta, jonka 
jälkeen koululle ei ole asiaa. Näinhän asia EI 
tietenkään ole! Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot 
viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa (5+2 vuotta). Vielä tämänkin li-
säksi opiskelijalle, joka esittää realistisen opintosuunnitelman, voidaan myöntää maksimissaan  kaksi vuotta lisäaikaa opintojen lop-
puunsaattamiseen (5+2+2 vuotta). Muutoksen aikoihin TKK:lta tuli vahva viesti, että näin myöskin aivan varmasti tehdään, jos vain 
tutkinnon valmistuminen nähdään mahdollisena.
Luotan useiden vanhempien valmistuneiden tieteenharjoittajien sanaan, että opiskeluaika on elämän parasta aikaa. Olen myös aivan 
varma, että itsensä särkeminen ei palvele kenenkään etua. Valmistumisen jälkeen on niin monta vuosikymmentä aikaa työskennellä, 
että ainakaan omasta mielestäni ei ole tarpeen liikaa surra parin vuoden menetystä sieltä päästä. Rentoudu ja lataa siis kesän aikana 
seuraavaa työn ja tavoitteiden täyteistä lukuvuotta varten sekä muista että kaikki kurssit ehtii suorittaa ennen valmistumista ja että 
kyllä sinulla on aikaa siihen valmistumiseen aivan tarpeeksi jos vain vähänkään sitä haluat!

5+2+2 !

5+2+2 !!

5+2+2 !!!

PJ-PALSTA: Mun elämä, milloin siitä tuli näin…hankala?
Teksti: Marko Miettinen

5+2+2
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PJ-PALSTA: Mun elämä, milloin siitä tuli näin…hankala?
Teksti: Marko Miettinen

TKY on meitä varten

TKY tuntuu monesta rivijäsenestä edelleen etäiseltä ja oudolta toimijalta. Eikä sinänsä ihme, sillä aina-
kaan minä en tiennyt valtavasti kun edustajistoon ehdolle ryhdyin. Tämän jälkeen sitä rupesi sitten selvit-
tämään että hetkinen, mihinkäs tässä on nyt oikein ehdolla. Huomasin saman ilmiön myös viimesyksyisten 

edustajistovaalien alla, ja edelleen nykyään ihmiset tuntuvat olevan epätietoisia asioista. Itse olen nykyään edusta-
jiston jäsenenä paljon paremmin selvillä siitä kaikesta mitä TKY tekee. Ehkä syynä on se, että TKY:n toi-
mii niin laajalla kentällä ja monesti pelkästään ”taustalla”, jolloin ylioppilaskunnan osuus ei koskaan 
oikein selviä tavalliselle teekkarille. Koitan nyt hieman nostaa tässä jutussani 
esille joitain tällä hetkellä pinnalla olevia asioita.
 Monet ihmiset ovat tulleet puhumaan minulle omista tuntemuk-
sistaan innovaatio/huippu/kombinaatio/mikävain-yliopistohankkeesta. 
Päällimmäisenä näissä tuntuu olevan ihmisten muutoksen pelko ja epä-
tietoisuus. Asiaa ei tosin paranna Helsingin Sanomien uutisointi, 
joka tuntuu välillä olevan aika yksipuolisesti värittynyttä. Päälle 
paistaa mediassa valitettavan usein toimittajan mielenkiinnon 
puute edes ottaa asioista selvää. Vai mitä pitäisi sanoa HS:n ju-
tusta TKY:ssä jossa toimittaja ja kuvaaja istuivat päivän ”auto- ja 
säätötekniikan” kiltahuoneella.
 Uusi syntyvä yliopisto tuskin tulee muuttamaan päivittäis-
tä opiskelua heti kenelläkään, mutta ylioppilaskunnan puolella yhdisty-
minen on paljon kinkkisempi asia. Kaikki kolme yhdistyvää ylioppilas-
kuntaa ovat merkittävän erilaisia niin koossa, toimintakulttuurissaan, 
rahoituksessaan kuin perinteissään. Nämä erilaiset osa-alueet on nyt 
enemmän tai vähemmän kartoitettu ja tulevana syksynä ja keväänä asi-
oita pohditaan hallituksissa lisää ja toivottavasti saadaan aikaan yhtenäi-
nen ja kaikilta toimijoilta parhaimmat osat poimiva kokonaisuus. Tämä on 
erinomainen tilaisuus luoda jotain uutta ja entistä parempaa.
 Riskinä on tietenkin että kaikki puolustavat omaa nurkkaansa äärimmäi-
sen tiukasti ja kasaan syntyy pikaliimalla yhteen rakennettu kolmesta erillisestä osasta 
koostuva ylioppilaskunta, joka keskittyy pienten ryhmien etujen ajamiseen. Tilantee-
seen pitää suhtautua avoimuudella ja miettiä miten asiat voisi tehdä kaikkien kannal-
ta paremmin. Muutos ei aina ole hyvästä, sitä en väitä, mutta muutos on aina mahdol-
lisuus tehdä asioita paremmin. Vanhaa nurkkakuntaisesta puolustamalla ei koskaan 
pysty tekemään parempaa, muutoksien yhteydessä se on sentään mahdollista.
 Kunnallisvaalit ovat ensi syksynä ja ylioppilaskunta on mukana vaikuttamassa ja 
tuomassa esille paikallisia hankkeita. Ylioppilaskunnan kärkiteemoiksi nostettiin monien mie-
lestä perinteiset mutta opiskelijoille aina yhtä tärkeät asiat: joukkoliikenne, asuminen ja hyvinvointi. 
Kaikki nämä asiat ovat olleet ennenkin pinnalla, mutta edelleen ne ovat erittäin ajankohtaisia. Kehä I:n 
tunnelointi, Suurpelto, uudet joukkoliikenteen taksat, liikuntamahdollisuudet, mielenterveyspalvelut, 
opintojenohjaus ja päiväkodit ovat asioita jotka oikeasti vaikuttavat teekkareiden päivittäiseen elämään. 
Edullinen asuminen ja joukkoliikenne ovat ehdottoman oleellisia turvata opiskelijoille, sillä ne muodostavat 
suurimmat kuluerät meidän kaikkien kuukausittaisissa menoissa.
 Itse koen että kunnallisvaalit ovat jokaisen ihmisen elämän kannalta kaikkein tärkeimmät vaalit. Harvemmin 
sillä kuka on presidenttinä on mitään vaikutusta elämässä, mutta sillä on millaisia päivähoitopalveluita on tarjolla 
lapsille. Haluan sanoa kaikille että jos politiikkaa tuntuu vaikealta, niin keskittäkää kaikki energianne kunnallis-
vaaleihin ja kysykää ehdokkailta teille tärkeistä asioista ja hankkeista. Vain näin voitte muodostaa oikean kuvan 
ehdokkaista ja pääsette vaikuttamaan äänestämällä.

Antti Matinlauri, TKY:n edustajiston jäsen 2008
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FUKSIKIPPAREIDEN PALSTA
OSA 1: Piinapenkki
Kuva: Olli Laine

Terve!

Tämä on Fuksikapteenien palsta eli meidän kippareiden leikkikenttä Sössön kauniissa maisemissa. Tällä kertaa palstallamme san-
kareina seikkailee kaksi kappaletta paino-, uuni- ja muuten vain tuoreita fuksikippareita. Seuraavalla kerralla jotain aivan muuta. 

Uudet fuksit ovat kenties jo tavanneet meidät livenä (ei voida enää huijata), ja wanhat… ovat kesän verran wanhempia. Sitä odotel-
lessa!

Kesämoro,
Saara ja Ode

TOP3 Paikat: 
1. siisti koti
2. Otaniemi
3. hampaiden paikat

TOP3 Ärsytykset: 
1. kieli oppi virheet
2. maailman virheet
3. huonot ihmiset

TOP3 Top3:t: 
1. Top3:sten Top3:nen
2. Top3 TV-sarjat
3. Top3 keittiövälineet.

Mitä osaat parhaiten? 
Laittaa ruokaa ja nauttia pienistä asioista. Osaan myös 
karjua (ggrrraaaaawl!). Jos siitä on hyötyä…
Missä olet ihan huono? 
Asioista kieltäytymisessä.
Mitä haluaisit oppia? 
Elämistä.

Milloin viimeksi eksyit? 
Viime kesänä matkalla Kampista Taka-Töölöön
Mitä teet kesällä? 
Käyn vaeltamassa, teen töitä ja yritän ladata akkuja.
Äkkilähtö ulkomaille, mihin? 
Sandnessjøeniin Norjaan.

Kerro kolme asiaa asunnostasi. 
Lautalattia, 
kaasuliesi, 
kynttilätelineinä toimivat punaviinipullot
Kuvaile itseäsi viidellä verbillä.
Laittaa, nukkua, auttaa, rakastaa, vihata

Mikä olisit, jos olisit…
Kulkuneuvo: HKL:n bussi
Hedelmä: Pinot Noir -rypäle
Juoma: single malt –viski Islayltä
Ääni: hiljaisuus
Supersankari: Speedo-Man!
Kaava: osittaisintegraali ∫f’gdx = fg – ∫g’fdx

Nimi: Otto Kasimir Palonen
Lempinimi: Ode
Irkkinikki: ozmoosi
Ikä: 24
Fuksi vuodelta: 2004
Kiltahistoria pähkinänkuoressa: 2005-2007 ISOhenkilö, 
2006 Isäntä, 2007 Hovimestari, 2008 fuksitoimikunnan pj:n 
adjutantti, valtuuston jäsen, 2008-2009 fuksikapteeni.
Muun elämän touhut: Oleminen ja tekeminen.
Lempieläin: joutsen
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TOP3 Paikat
1. puussa
2. perillä
3. paijaavan käden ulottuvilla

TOP3 Ärsytykset
1. epäreiluus
2. kieli oppi virheet
3. valinnan vaikeus

TOP3 Top3:t
1. top3 paikka sormelle
2. top3 tämän päivän jutut
3. top3 noloimmat vaatteet

Mitä osaat parhaiten?
Helliä ja yrittää
Missä olet ihan huono?
Vaihtoehdoista luopumisessa
Mitä haluaisit oppia?
Kävelemään käsilläni

Nimi: Saara Inkeri Hyrkkö
Lempinimi: Sarde (toisinaan myös Koopa)
Irkkinikki: varvas
Ikä: 20 (vielä hetken)
Fuksi vuodelta: 2006
Kiltahistoria pähkinänkuoressa: isohenkilö, emäntä 
ja valtuuston jäsen 2007, ftmk:n pj 2008, fuksikapteeni 
2008-09
Muun elämän touhut: partio, piirtely, päivätorkut
Lempieläin: valas (ja apina!)

Milloin viimeksi eksyit?
Kotimatkalla kesäkuussa 2007. Hups.
Mitä teet kesällä?
Ohjaan lapsia, leikin, uin, juhlin ja jännitän 
kivasti.
Äkkilähtö ulkomaille, mihin?
Pitkäksi ajaksi Australiaan ja Tukholman 
kautta kotiin.

Kerro kolme asiaa asunnostasi.
Pulpetti on nimeltään Kalervo Pulsa. 
Ensimmäinen itse ostamani huonekalu on keltainen tuoli. 
Kerran sidoin pyykkinarut kirjahyllyyn, ja se kaatui (ei ihan 
itsestään).
Kuvaile itseäsi viidellä verbillä.
Iloita, rapsuttaa, touhuta, jutella, nukkua

Mikä olisit, jos olisit…
Kulkuneuvo: Polkupyörä (mallia keltainen ja magee)
Hedelmä: Öö. Punasipuli. Tai ehkä kuitenkin kiivi.
Juoma: Cowboys from hel---eiku. Kaakao!
Ääni: Lip-lap, lip-lap (maanmainio laituri!)
Supersankari: Teini-ikäinen mutanttininjakilpikonna 
(Michelangelo)
Kaava: Noste N = ρVg
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Energiaa opintoihisi tarjoaa Fortum!
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Ihan ok:ta ylioppilaskuntaa rakentamassa

Kello on 10.58 toukokuun 20. päivä ja ylioppilaskun-
nassa on kaikki hyvin. Kevään viimeinen sihteerien ja 
hallituksen yhteinen tapaaminen aamiaisen ääressä 

on takanapäin. Selkeää on, että kevään aikana kaikki ovat 
painaneet hitosti duunia ja yhdessä on ollut todella hauskaa 
ja upeita hetkiä. Kesällä moni vaihtaa hetkeksi tyytyväisenä 
kaaoksen-ohjailu-hatun tekijän kypärään tai rantahiekan au-
rinkoon.
 Tuloksia katsellessa unohtaa helposti miten paljon 
koneiston läpi on pyörähtänyt. Ylioppilaskuntien yhdistymis-
tä katsellessa voi todeta, että ihan ok. Mutta se, mikä monelta 
helposti unohtuu, on että yhdistymishanke on vain yksi pro-
jekti ja vain pieni osa ylioppilaskunnan toimintaa. Hallitus ja 
sihteerit tekevät pääosin sitä kaikkea muuta kuin normaalia 
ylioppilaskunnan pyörittämistä. Ihmis-
ten mielenkiinnon varjoihin eivät saisi 
jäädä opintojenmitoitus, kandiohjel-
mien yhdistäminen, kunnallisvaalit, 
opiskelijoiden hyvinvointi, liikunta 
mahdollisuudet, teekkarikulttuuri-
tapahtumat, romupyöräkeräykset, 
tilakähmyt ja SELL-kisat, joitain esi-
merkkejä mainitakseni. Rehellisyyden 
nimissä on kuitenkin todettava, että 
tekemistä katsottaessa moni asia 
saa väriä ja lisäsävyjä innovaa-
tioprojektista.
 Edustajisto, va-
paaehtoiset, hallitus ja 
sihteerit pääsevät otta-
maan ylioppilaskunnan 
toiminnassa kantaa 
erikokoisiin hankkei-
siin. Päätös kahvin 
keittämisestä aamul-
la vaikuttaa kohot-
tavasti työyhteisön 
iloisuuteen ja toi-
minnan tulos näkyy 
saman tien ihmis-
ten kasvoilla. Toisi-
naan vaikutetaan 
valt ioneuvoston 
suurprojektien seu-
rauksena tulleisiin 
projekteihin, jotka 
suurilta osin eivät 

ole meidän käsissämme, tai joiden päätöshetket ovat meis-
tä täysin riippumattomia. Nuorelle innokkaalle opiskelija-
aktiiville päätösdynamiikan hitaus on usein huomattavasti 
kovempi paikka. Turhautuminen on lähellä, kun saa keskittyä 
kahvikeittelyyn ja mitään ei näytä tapahtuvan. Olisi todella 
mahtava päästä linjaamaan ja esittämään omat ratkaisunsa. 
”Palataan asiaan mahdollisesti syksyllä tai alkuvuodesta 2009” 
aiheuttaa usein tunteen siitä, että hyviä ideoita ei kuunnella 
tai että ne sivuutetaan. Ikävä todellisuus on usein, että asia 
ei oikeasti ole ajankohtainen. Tapahtumasarjan haasteena on 
hyvien ideoiden kiinni saaminen, jotta niitä voidaan käyttää 
kun asia aktualisoituu.
 Hallituksen puheenjohtajan arkeen kuuluu paljon 
tapaamisia, kokouksia ja toiminnan suunnittelua. Tärkein 
tehtävä on kuitenkin ehdottomasti muiden toimijoiden teke-
misen edesauttaminen ja sitä kautta organisaation käynnissä 
pitäminen. Mielestäni on todella tärkeää, että puheenjohtaja 
ei sotkeudu yksittäisten sektorien toimintaan. Omassa johta-
mistyöskentelyssä pyrin rakentamaan vahvan luottamuksen 
varaan ja antamaan ihmisille tilaa toteuttaa itseään. Paras tie-
tämys on vain poikkeustapauksissa puheenjohtajalla, joten 

on hyödyllisempää ottaa auttajan rooli ja sitä kautta saada ih-
miset itse oivaltamaan ratkaisuja. Suuria linjoja ja strategista 

päätöksentekoa varten on puheenjohtajan kalenteristaan 
muistettava varata riittävästi aikaa ajatustyöskente-

lylle, jota ei aiheudu mitoitusongelmaa omaan 
työskentelyyn.
 Mahtava kesä on toivottavasti edessä 
meillä kaikilla, ja syksyn toivoisi olevan 
hiukan enemmän kuin ihan ok myös yli-
oppilaskuntien yhdistymisen suhteen. 
Kylterien ja taikkilaisten olisi pian aika liit-
tyä teekkareiden rinnalle aidosti rakenta-
maan yhteistä parempaa tulevaisuutta. 
Keväällä 2008 tulevaisuuden rakenta-
misen voima on liian yksipuolisesti ollut 
lähtöisin meidän yhteisöstä. Innovaatio-
yliopisto on paljon vähemmän kuin ok, 
jos kaikki eivät ole siinä edes puolin sy-
dämin mukana. Tässä on aito mahdolli-
suus olla vielä parempia. Mitään muuta 
tavoitetta emme voi hyväksyä.

Christian "Chrischan" Peltonen
TKY:n hallituksen puheenjohtaja

Energiaa opintoihisi tarjoaa Fortum!
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Kun opiskelupaikkani TKK:lla varmistui, tulvi postilaatikostani roppakaupalla kaikenlaisia tervetulotoivotuksia ja ohjeita 
siitä miten selviytyä opiskelijaelämästä. Papereita selaillessa kävi hyvin nopeasti selväksi, ettei yliopistomaailmasta 
itse koulunkäynnin lisäksi puutu jos jonkinlaista aktiviteettia. Kiltojen lisäksi TKY:n alaisuudessa toimii monenlaisia 

alayhdistyksiä, joista löytyy varmasti jokaisen makuun sopivaa puuhaa. Olen soittanut melkein koko pienen ikäni jotain inst-
rumenttia ja pidän erityisen paljon esiintymisestä. Taidelukion jälkeen tuntui siltä, että kaipaan tekniikan opiskelun rinnalle 
jotain luovempaa ja niinpä jonotin Kampusriehassa reippaana fuksina itseni Teekkarispeksi ry:n improkurssille. Nyt takana 
on kaksi produktiota harjoituksineen, tuskanhikineen ja esityksineen, enkä millään malttaisi odottaa ensi kevättä ja sitä het-
keä kun saan taas painaa takapuoleni kiertuebussin pehmeään penkkiin.
 Niille, jotka eivät sitä vielä tiedä, kerrottakoon, että speksi on ylioppilasvoimin toteutettava aiheeltaan yleensä 
historiallinen koko illan musiikkinäytelmä, jonka olennainen osa on improvisaatio. Erikoisen speksistä tekee se, että yleisö 
pääsee osallistumaan näytökseen huutelemalle esiintyjille omstarteja eli kehotuksia toteuttaa jokin lavalla nähty tai kuultu 
asia uudestaan. Omstarteja voi huutaa näyttelijöiden ja tanssijoiden lisäksi siis myös bändille. Tyypillisiä omstartteja ovat 
vaikkapa ”omstart, ruotsiksi” tai ”omstart, bassosoolo”.

 Speksiperinne on alkujaan lähtöisin 1500-luvun Ruotsista, josta se purjehti 1900-luvun alussa teekkareiden muka-
na Suomeen. Niin sanotulla vanhalla ajalla speksejä esitettiin erilaisten tempausten yhteydessä mutta tämä perinne hiipui 
1960-luvulla, josta seurasi muutaman vuosikymmenen tauko näytelmien teossa. Ensimmäinen uuden ajan speksi esitettiin 
vuonna 1990 ja siitä lähtien joka vuosi Otaniemen teekkarit ovat saaneet kasaan toinen toistaan upeamman produktion. 
Keväällä 2009 vuorossa onkin jo 20. uuden ajan speksi, jota tullaan juhlistamaan hieman tavallista esitystä komeammin. 
 Otaniemeläisen ja tamperelaisen tupsukansan lisäksi oma speksinsä on myös esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
kauppatieteiden ja valtiotieteiden ylioppilailla sekä eri kaupunkien lääketieteen opiskelijoilla. Produktioiden taso vaihtelee 
tekijöiden mukana vuosittain, joten jos vain aikaa ja kiinnostusta löytyy, kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa mahdol-
lisimman monen eri porukan esitykset.
 Teekkarispeksin keväällä esitettävän produktion valmistelu alkaa jo edellisenä kesänä uuden hallituksen ja toima-

reiden sekä käsikirjoituksen valinnalla. Syksyllä 
rekrytoidaan uusia tekijöitä, pyöritetään impro-
kursseja ja pidetään muun muassa speksisitsit. 
Varsinainen harjoituskausi alkaa näyttelijöiden, 
tanssijoiden ja bändin kohdalla tammikuun 
puolessa välissä ja kestää suurin piirtein maa-
liskuun alkuun, jolloin alkavat koko produktion 
yhteiset läpimenot. Keikkakausi kiertueineen 
alkaa maaliskuun lopussa tai huhtikuun alus-
sa riippuen siitä mihin kohtaan pääsiäinen 
asettuu. Tänä keväänä kuuden pääkaupunki-
seudun esityksen lisäksi kävimme viemässä 
speksisanomaa myös Vaasaan, Ouluun, Tampe-
reelle, Turkuun ja lappeen Rantaan. Kun kaik-
ki esitykset on esitetty, jäljellä on vielä touko-
kuussa produktion kaato, joka kestää yleensä 
viikonlopun verran.

Speksi – luovuuden voitto rutiineista
Kuvat: Henri Pihkala

Kevään 2008 Teekkarispeksissä juoniteltiin Ruotsin kuningas Erikin hovissa

OMSTART!! LISÄÄ RUOSKAA!!
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 Ainakin Otaniemessä speksin tekemiseen pääsee mukaan varsin pienellä vaivalla: kirjoittamalla Kampusriehassa nimensä 
ja sähköpostiosoitteensa listaan tai käymällä Teekkarispeksin nettisivuilla ja täyttämällä siellä olevan lomakkeen. Näyttelijäksi halua-
vien on käytävä improkurssi, jota pitää seuraavan kevään produktion ohjaaja. Improkurssille voi toki ilmoittautua vaikkei haluaisi-
kaan lavalle. Tanssijoille ja bändiläisille järjestetään myös erilliset koetilaisuudet syksyn aikana. Näitä ei kuitenkaan tarvitse ollenkaan 
jännittää, tarkoitus on kuitenkin loppujen lopuksi ainakin lähinnä pitää hauskaa. Lavaesiintyjien ja bändin lisäksi speksiin tarvitaan 
myös todella paljon monenlaista osaamista. Yhtäkään esitystä ei saataisi aikaan ilman valo- ja äänitekniikkaa, lavastajia, puvustajia, 
sanoittajia, sovittajia, koreografeja, pr-tiimiläisiä tai monia muita innokkaita tekijöitä. Jos teatterin tekeminen kiinnostaa vähääkään, 
suosittelen lämpimästi speksiin mukaan lähtemistä. 
Speksi on ehdottomasti ollut kokemisen arvoinen elämys ja voinkin hyvillä mielin allekirjoittaa erään tuntemattoman suurmiehen, 
Veijo Speksin, sanat: 

Noora Tujunen
Rivibändiläinen 07

Maestro ja puvustovastaava 08

”Speksissä ovat kauneimmat naiset 
ja komeimmat miehet.

Speksi on älyn voitto materiasta ja
luovuuden voitto rutiineista.

Speksi on ja voi.”

Lisätietoja speksistä saa osoitteesta teekkarispeksi.fi -11-



Sössön testiosasto sai haltuunsa yhden videoty-
kin, joka oli edellisen omistajan mukaan muu-

ten toimiva, mutta lampussa on jotain häikkää. 
Koska videotykit ovat kalliita ja kotiteatterit muka-
via, päätti testiosasto tarkastaa että mitä vikaa lait-
teessa on ja mahdollisesti korjata koko tykin.
 Lampusta oli siis sisempi argon-osa kir-
jaimellisesti räjähtänyt murusiksi, jolloin se ei enää 
ole kovinkaan toimiva valaisin. Koska uusi lamppu 
maksaa enemmän kuin keskihintainen uusi tyk-
ki, on jäljellä kaksi fiksua vaihtoehtoa. Toinen on 
unohtaa koko juttu ja testata tykin toimivuutta esi-
merkiksi verkonpainona tai heitettävänä raskaana 
esineenä; toinen on improvisoida tykkiin uusi 
lamppu. Testiosasto päätti improvisoida.
 Ensin piti testata että saako tykkiä ollen-
kaan päälle ilman lamppua, tai jos ei saa, miten ty-
kin anturit saadaan kierrettyä siten että tykin saa 
päälle ilman omaa lamppua. Onneksi kyseinen lai-
te on melko iäkäs ja yksinkertainen, eli kummem-
pia MacGyverointeja ei tarvittu. Riitti kun vähän 
silpoi lamppuosaston kantta siten että luukku on 
edelleen auki mutta yksi anturinappu painuu poh-
jaan sekä viritti lampun oman pienen piirilevyn 
paikalleen sähköteipillä.

Sössö testaa: InFocus LP725
Teksti ja kuvat: Ossi Miikkulainen

Tätä tai tämän kaltaista testiä ei todellakaan kannata kokeilla kotona. Videotykeissä käytetään usein kaasu-
purkauslamppuja, joiden käynnistysjännitteet ovat tuhansia voltteja. Kun verkkovirrallakin pääsee helposti 
hengestään, ei kannata kokeilla miltä parhaimmillaan yli 30 000V laaki tuntuu.

 Tässä vaiheessa kannattaa olla varovainen, 
sillä lampun liittimen kannoissa vallitsee lampun 
käynnistysjännite, joka on paljon enemmän kun on 
terveellistä ottaa sormille. Testaaja urhoollisesti si-
vuutti kaikki mahdolliset työturvallisuutta koskevat 
näkökulmat ja viritti käsin tykin sisälle otsalampun 
testiä varten. Hämmästys oli melkoinen kun tykistä 
tuli väreiltään kohtalainen ja tarkkuudeltaan hyvä 
kuva esiin, joka kertoo että tykki ei tunnista signaa-
lia. Tässä vaiheessa myös testaajan sydän kävi kur-
kussa kun lampun terminaaleihin osui vahingossa 
ruuvimeisseli. Purkautuvat kondensaattorit päästi-
vät melkoisen pamauksen ja laitteen sisällä välähti 
pitkänpuoleinen valokaari.

Lampussa on jotain häikkää.

Testiin käytetty pöytalamppu sopi hyvin tykin sisään.
-12-



 Seuraava vaihe operaatiossa oli kehittää isompi lamppu otsalampun tilalle. 20W halogenipolttimolla oleva pöytälamppu 
osoittautui erinomaiseksi valinnaksi ja sillä sai jo yli metrin levyisen kuvan heijastettua seinälle katsottavalla kirkkaudella. Seuraavana 
testilamppuna oli 1000W:n PAR64-kannu, joka ei toiminut yhtä hyvin. Ensinnäkään polttimoa ei saanut tykin sisään, eli tykin läpi 
kulkeva valo jäi vähäiseksi. Toiseksi lamppu vuosi valoa aivan liikaa, eli siitä vähästä mikä tykin läpi meni ei saanut mitään selvää. 
Kolmantena ja suurinpana oli se, että tykin muovi alkoi sulaa pelkästään lampun valotehon takia.
 Testi oli selkeästi onnistunut, sillä tykissä 
on paljon parempi kuva kun testaajan kämppiksen 
vanhassa telkkarissa. Lisäpisteitä jaetaan siitä että 
tykki toimii myös ilman sen omia kalliita polttimoita 
tarpeeksi hyvin. Johtuen kiireellisestä aikataulusta 
jäi testissä suorittamatta että miten käy jos tykkiin 
virittää rautalangalla ja foliolla auton xenon-polt-
timon, jossa on lähestulkoon sama väri kun tykin 
omassa polttimossa, mutta alle kymmenesosan 
hinta. Tästä saatamme ehkä kuulla joskus vielä lisää. 
Yleisarvosanaksi vanhalle mutta uskolliselle työjuh-
dalle annetaan 3/5.

PAR64 ja tykki.

Lamppu taisi olla vähän liiankin tehokas.
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KESÄKUU - kuumempi kuin muut

 Otaniemestä alkavaan festarikesään kannattaa ot-
taa pehmeä lasku: Kivenlahti Rock (6.-7.6) tuo lavalle mm. 
CMX:n, ruotsalaisen Mustaschin sekä Kotiteollisuuden. Sen 
jälkeen on aika karistaa Espoon pölyt jaloista ja lähteä koh-
ti Seinäjokea, jonka Provinssirock (13.-15.6.) kuuluu itseoi-
keutetusti kesän tärppeihin. Luvassa on mm. Linkin Park, 
The Sounds, Foo Fighters ja Billy Talent, sekä liuta kotimaan 
kärkeä. Luonnonkauniissa Törnävänsaaressa juhlitaan jo 30. 
kertaa. Seuraavan viikon torstaina seuraa haaste: puhdas-
oppisen festarikävijän on tuolloin syytä jakautua ainakin 
kolmeen osaan. Ketjulompakkokansa valitsee Kauhajoen 
Nummirockin (19.-21.6.), jossa lauteilla nähdään ainakin In 
Flames, Satyricon ja Destruction monien muiden siivittä-
mänä. Bonuksena Nummeen matkaa myös joukko Metal 
Club Mökän jäseniä, jotka bongaa Mökälipun alta. Samaan 
aikaan Poriin kotiutunut Raumanmeren Juhannus lupaa 
kattaa ohjelmallaan musiikkigenret aina popista metalliin, 
hiphopista konemusiikkiin ja iskelmään. Esteetikko suuntaa 
Kalajoen Juhannukseen, sillä Hiekkasärkillä järjestettävillä 
juhannusjuhlilla on ehkä kesän kauneimmat puitteet. Lava 
annetaan ainakin rakkauden olemusta etsivälle Haddawayl-
le sekä ysärimusalle mallia Movetron ja Pandora. 
 On tärkeää pysyä liikkeessä, vaikka juhannus muo-
dostuisikin rankaksi. Seuraavaan viikonloppuun (27.-29.6.) 
mennessä festarieläimellä tulisi olla pääkaupungin koor-
dinaatit, kun Kaisaniemen puiston valtaa Tuska-festivaali, 
jonka eturintamassa ovat mm. Dimmu Borgir, Morbid Angel 
ja Killswitch Engage. Jos budjetti vinkuu jo tässä vaiheessa, 
kannattaa suunnata Hämeenlinnaan, jonka ilmaisfestivaali 
Ämyrock tuo lavalle ainakin Pintandwefallin. 

HEINÄKUU - kesän sydämessä

 Seuraavana vuorossa on toinen festarei-
den titaaneista, kun 35-vuotias Ruisrock (4.-6.7.) 
jyrähtää Turun Ruissalon maisemissa. Lavalle 
marssitetaan ehkäpä kesän kovin esiintyjäkaarti. 
Jokaiselle on luvassa jotakin: mukana ovat mm. 
Nightwish, HIM, Anti-Flag, Flogging Molly, The 
Ark ja Interpol, vain joitakin mainitakseni. Rova-
niemen Simerock kutsuu samaan aikaan ja lupaa 
kotimaista rockia yöttömässä yössä. Seuraavaksi 
kannattaa sivuuttaa Tangomarkkinat ja ajautua 
Tampereelle, jossa kaupunkifestivaali Tammerfest 
(9.-12.7.) tarjoaa ulkoilmatapahtumia ja klube-
ja. Sitten onkin aika lähteä Joensuun maisemiin, 
jossa Ilosaarirock (11.-13.7.) täyttää Laulurinteen 
värikkäällä esiintyjävalikoimalla. Vaihtoehtoisesti 
matka jatkuu luontevasti vaikkapa Pori Jazzeille 
(12.-20.7.) tai - toisenlaisen musiikin perässä - 
Marttilan Konemetsään (11- 13.7.). Konemusiik-
kitapahtuma tarjoilee dj-settejä kaikkiaan viideltä 
lavalta. 
 Kiinnostava tuttavuus on myös LPRHC 
(18.-19.7.), joka tarjoaa hardcorea Lappeenran-
nassa. Samaan aikaan Lohjalla järjestetään Tun-
tuma-festari, jossa luvassa indieta. Monipuolinen 
setti on luvassa myös Kuopiossa, jossa festari ni-
meltä RockCock (25.-26.7.) kerää kansaa Väinölän-
niemeen. Lempäälän punkfestari Puntalarock jär-
jestetään samaan aikaan. Tie vie jälleen Turkuun, 
jossa kaupunkifestivaali DBTL (29.7.-3.8.) tarjoaa 
rockin lisäksi myös runsaasti rytmimusiikkia.

Pitkän kuuman kesän perusteet
Teksti: Venla Pouru
Kuva: iStockPhoto

Rockia, reggaeta, punkia, metallia, poppia…Kuumia päiviä, yötöntä yötä ja suuria tunteita…
Kesä-Suomi tarjoaa kaikki ainekset rock-seikkailuun.

Suomalaisten lajiominaisuuksiin kuuluu kyky nauttia jokaisesta kesäpäivästä kuin se olisi viimeinen. Pitkä talvi ei 
meitä nujerra, kesän koittaessa vaistomme ajaa meidät sinne, missä on kuumuutta ja kihinää. Valistuneen teekka-

rinkin kannattaa irroittautua ansiotyön ikeestä ja viettää elämänsä festarikesä. Ohjeet tarjoaa Sössön kesäkurssi “Pitkän 
kuuman kesän perusteet”. 
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ELOKUU - vielä jaksaa

 Kesän loppua kannattaa vii-
vyttää lähtemällä vaikkapa Vuokatin 
Pipefestiin (1.-2.8.), joka mainostaa it-
seään urbaanina metsäfestivaalina. Toi-
saalta 2.8. kannattaa olla Keravanjoella 
kumiveneen kanssa, kun perinteinen 
Kaljakellunta kokoaa kirkasotsaisimmat 
kesänviettäjät kellumaan. Korsokaan ei 
ole tuona viikonloppuna huono paikka, 
kun Ankkarock (2.-3.8.) houkuttelee HI-
Min, The Hivesin, Kentin ja Opethin voi-
min. Vaikka Ankkarockia pidetään kesän 
päättäjäisfestivaalina, ei valistunut fes-
tarikävijä vielä luovuta. Jyväskylä Rock 
Festival (8.-9.8) tai Lammin Pellavarock 
(9.8.) jatkavat kesää, eikä mikään toki 
estä lähtemästä Tuurin Miljoonarockiin 
(9.8., mukana mm. Twisted Sister ja 
Nightwish), jos Vesa Keskisen käden-
jälki kiinnostaa. Jos vaikuttaa elokuus-
sa pääkaupungissa, kannattaa tsekata 
Art Goes Kapakka (14.-23.8) tai Flow08 
(15.-17.8).Suvilahden vanhassa voima-
lassa järjestettävä kaupunkifestari esit-
telee huippuja  indierockista ja folkista 
elektroniseen musiikkiin, bossa novaan 
ja jazziin.
 Pitkän kuuman kesän perus-
teet on kurssi, josta ei kerry opintopis-
teitä, mutta sen sijaan ahkera opiskelija 
saavuttaa uusia tuttavuuksia, unohtu-
mattomia musiikkielämyksiä ja loistavia 
kokemuksia. Kotimaan matkailu on hyvä 
harrastus eikä yllä olevien ohjeiden mu-
kaan suoritettua kesää tarvitse koskaan 
katua. 

Tanssiminen on kivaa!
Teksti: Anne Vainio
Kuvat: Lawrence Bezuska

Eräs tuttavani sanoi kerran krapulapäivänä 
rankan biletysillan jälkeen, että pitäisi kek-

siä alkoholi, joka ei saa luulemaan, että osaa 
tanssia. Olen eri mieltä. Aina pitäisi tanssia, kun 

siihen on mahdollisuus. Ihmisten pitäisi rohkaistua ja 
tanssia myös ilman alkoholiakin.

Liikunta ja musiikki
      Tanssiminen on kivaa ja siitä saa hyvän fiiliksen. Siinä 

yhdistyy musiikki ja liikunta. Tanssimisesta voi saada lihakset 
kipeiksi aivan huomaamatta. Se myös kehittää kropan hallin-

taa. Onhan se aina hienoa, jos pystyy liikkumaan hallitusti ja kau-
niisti musiikin tahtiin. Tanssiminen kehittää myös ryhdikkyyttä ja 

itsevarmuutta, mikä huomataan aina.

Tanssikurssit
 Tanssikursseilla voi kehittää tans-
sitaitoaan. On hienoa huomata, 

kun kehittyy ja taidot paranevat. Tanssikurs-
seja löytyy monenlaisia: dancehall, nyky-
tanssi, baletti, break ja niin edelleen. Niis-
tä löytää varmasti oman lajinsa. Jos 
ensimmäinen laji ei tunnu oikealta, 
kannattaa rohkeasti vaihtaa toiseen. 
Tanssituntiin vaikuttaa paljon myös ohjaaja. Hyvä oh-
jaaja saa tanssimisen tuntumaan vieläkin hauskemmalta 
ja mukavammalta.

Polijazz
   Polijazz on teekka-

reiden tanssiyhdistys. 
Se järjestää viikkotun-

teja ja tiiviskursseja. Tanssitun-
neille kannattaa osallistua, vaikka ei olisikaan aiempaa 
kokemusta tanssimisesta. Ei siellä tarvitse olla huippu-
tanssija. Tanssimista voi harrastaa, jos intoa ja kiinnos-

tusta riittää. Polijazzin tanssitunneilla käyminen ei edes 
ole kallista, joten kannattaa kokeilla. www.polijazz.tky.fi 

Tanssiminen kannattaa
 Tanssimisesta on paljon hyötyä. Se ei paran-
na pelkästään kuntoa vaan sillä voi hurmata pojat 
ja tytöt tanssilattialla ja saavuttaa paljon huomiota. 
Ei Justin Timberlakekaan olisi saavuttanut niin pal-
jon kuuluisuutta ja ihailua, jos hän ei osaisi tanssia. 
Tanssimaan siis!
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Verkostoituminen: Mitä, miksi ja miten
Teksti: Karla Nieminen

Useilla teekkareilla on ihmeellisiä aggressioita verkostoitumista kohtaan. Mitään syytä tähän ei kuitenkaan ole, kuten toivotta-
vasti tulet tämän jutun luettuasi huomaamaan. Kontaktit, oma-aloitteisuus, hyvät sosiaaliset taidot ja näiden hyödyntä-
minen (=verkostoituminen) on todella hyödyllistä kaikille vapaa-ajalla ja työelämässä. Haaveilet sitten yritysmaailman me-

nestyjän urasta, tiedemaailmaa vavisuttavista keksinnöistä tai jostain ihan muusta, niin verkostoitumisesi auttaa sinua ja ihmisiä 
ympärilläsi. Useiden nobelistien kanssa lounastanut ja neroja tavannut tutkija ja väitöskirjoja TKK:lla ohjaava professori Esko Valtaoja 
kertoo Polyteekkarissa 9/08: ”Tiede on loppujen lopuksi hyvin sosiaalista puuhaa. -- Menestymisessä tärkeää on verkostoituminen, 
koska tuskin kukaan mitään yksin keksii.” Verkostoitumisen tärkeydestä yritysmaailmassa olet varmaan kuullut tai jo käytännössä huo-
mannut sen esimerkiksi kesätöitä hakiessa. Opiskeluaikana sinun on helppo aloittaa tehokas verkostoituminen ja hyötyä siitä jo 
opintopisteitä keräillessä.

Näin pääset alkuun: Sosiaalisten taitojen hi-
ominen ja kontaktien luominen on helpointa 
aloittaa fuksivuonna, mutta myöhemminkin on 
helppo päästä alkuun. Ensin tarvitset kohtalaiset 
sosiaaliset taidot. Ne paranevat vain harjoittele-
malla, joten ala harjoitella! Tutustu ensin kaveri-
en kavereihin, heittele kohteliaisuuksia kuin ne 
olisivat ilmaisia ja lopulta tutustu ihmisiin joka 
paikassa. Yhteisiä puheenaiheita vaikkapa TKY:n 
alayhdistysten tapahtumissa löytyy helposti: ta-
pahtuman/kerhon aihe, mitä opiskelette, missä 
olette töissä, mikä TKK:lla kusee, mitä outoa si-
nulle on tänään käynyt, uutiset... Kättele, esittele 
itsesi koko nimellä ja jos jotain yhteistä löytyy, 
niin ota puhelinnumero tai sähköpostiosoite 
lopuksi muistiin (”Ai säkin harrastat agilityä/
käyt nyt Fysiikka III:sta. Vaihdetaanko numeroi-
ta, niin voidaan vaihtaa tietoa mielenkiintoisista 
tapahtumista/kysyä toisiltamme epäselviä asi-
oita ennen koetta?”). Aluksi voit vaikka merkata 
muistikirjaan (fyysisesti tai mielessäsi) keneen 
olet tutustunut, missä ja mitä hän opiskelee. Jos 
pelastat kaverin myöhemmin pulasta, kirjoita 
siitäkin muistikirjaasi. On aina helpompi tehdä 
itse palvelus jollekin ennen palveluksen häneltä 
pyytämistä. Jos joku käyttää sinua hyväksi ja on 
epäluotettava, säilytä ystävällinen suhtautumi-
nen, mutta älä tuhlaa aikaasi häneen liikaa. Viha-
mielisyydellä saat vain itsellesikin pahan mielen. 
(Työ)elämässä ja verkostoitumisessa menesty-
misestä ja nauttimisesta on kirjoitettu monia 
kirjoja. Lue ne, ja opit muiden virheistä.

Väite verkostoitumisesta: ”Verkostoituja on teennäinen, vä-
linpitämätön ja itsekäs.”
Totuus: Edelliset ovat huonon verkostoitujan tunnusmerkit 
eikä tällaisen kuvan jättävä verkostoituja saa aikaiseksi mitään 
”verkostoitumisellaan”. Hyvä verkostoituja tavoittelee molem-
minpuolista etua, muistaa ihmisten nimet ja on aito. Verkos-
toitumisessa ei kuitenkaan ole kyse uusien parhaiden kaverien 
hankkimisesta, vaan luottamuksesta ja palveluksien tekemi-
sestä silloin tällöin molemminpuolin tuttujen kesken.

Väite verkostoitumisesta: ”Suosittelu on parasta markkinoin-
tia.”
Totuus: Tämä on aivan totta. Suosittele hyvillä mielin luotet-
tavia tuttuja, palveluita ja yrityksiä. Jossain vaiheessa tulet 
oletettavasti itse kontaktiesi suosittelemaksi, ja simsalabim 
sinusta on tullut sellainen jokaisen työnantajan etsimä ”hyvä 
tyyppi”.

Väite verkostoitumisesta: ”En voi verkostoitua enkä mennä 
siihen yhteen tapahtumaan, koska olen ujo ja en tunne ke-
tään.”
Totuus: Jos sinut jonnekin kutsutaan ja sinulla ei ole menoa, 
niin mene ihmeessä. Mitä enemmän paikalla on tuntematto-
mia sitä hauskempaa! Uskalla joka kerta vähän enemmän, niin 
yllätyt mihin lopulta pystyt. Kuvittele vaikka tutustumistilan-
teessa mielessäsi olevasi joku ihailemasi hyvä verkostoituja 
ja toimi kuten luulisit hänen toimivan. Virheistään ja noloista 
tilanteista oppii, eikä niitä kukaan kauan muista.
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Väite verkostoitumisesta: ”Sain viime vuonna 18 opintopistettä keskiarvolla 2, kun kes-
kityin tohon verkostoitumiseen…”
Totuus: Sinulla voi olla kohtalaisella vaivalla sekä hyvä opintomenestys että vilkas so-
siaalinen elämä. Ei ole mitään järkeä esimerkiksi viettää vuotta kännissä. Ei se viina nyt 
kuitenkaan ole ihan joka päivä hauskaa, eivätkä laiskat alkoholistit yleensä ole niitä par-
haita kontakteja. Järjestötoiminta ilman kännisiä juhliakin voi myös viedä helposti valta-
vasti aikaa. Mieti, mitä oikeasti haluat tehdä ja missä haluat vaikuttaa. Sopiva tasapaino 
on mahdollista löytää sanomalla joillekin mielenkiintoisille järjestöprojekteille välillä ei.

Esimerkkejä verkostoitumisen tuomista eduista opiskeluaikoina:
 ”Tutustuin SIK-KIK-varaslähdössä mukavaan konelaiseen ja seuraavalla viikolla 
vuokrasin hänen lukiokaverinsa kanssa kaverikämpän.”
 ”Minä hallitsen fysiikan peruskurssit ja äitini tutun lapsi koodaa c:tä työkseen. 
Soitin hänelle, pidimme toisillemme tukiopetusta ja hyvät arvosanat tuli molemmille 
molemmista kursseista.”
 ”Kysyin neuvoa erääseen projektiin vanhemmalta kiltatutulta ja tein sitten har-
rastelijaleipurina hänen äidilleen synttärikakun.”
 ”Kysyin vaihtotoimistosta vaihtoon lähtevien yhteystietoja ja vuokrasin yhdel-
tä lähtijältä hänen kämppänsä serkulleni hänen vaihtonsa ajaksi.”
 ”Kysyin tutuilta vinkkejä kesätyöpaikoista, ja soitto kaverin edelliskesän po-
molle tuotti tulosta.”
 ”Osallistuin jollekin postituslistalle tulleen mainoksen seurauksena opiskeli-
joille ja yritysten edustajille järjestettyyn seminaaripäivään. Söin muutaman vieraan HR-
ihmisen pöydässä, osallistuin keskusteluun ja lähdin käyntikortti taskussa. Ensi kesälle 
löytyi kesätöitä helposti.”
 ”Minulla oli koulussa helppo periodi ja rahasta pulaa. Kaveri muutti ja oli kor-
viaan myöten täynnä kouluhommia. Hänelle tulin muuttomiestä halvemmaksi, ja minä 
sain leikkelettä leivälle.”

Huomio naispuolisille teekkareille: Nyt on korkea aika oppia viihtymään yksin miespo-
rukassa! Olet valinnut miehiä täynnä olevan linjan, eikä tilanne työelämässäkään erilai-
selta näytä. Tee loppuelämäsi helpommaksi ja opettele toimimaan ja verkostoitumaan 
ilman turhia sukupuolten välisiä jännitteitä.

 ”Pystyt itse vaikuttamaan suuresti, kuinka mielekästä työurasi tulee olemaan. 
Verkostoidu aktiivisesti sekä työ- että yöelämässä, sillä monet hyvät bisneskontaktit 
luodaan vapaa-ajalla.”
Heidi Ekholm-Talas, Työnhakuopas 2008, käsikirja työnhakuun yliopistossa opiskelevil-
le, Calcus Kustannus Oy
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Opiskeluvinkkejä
Teksti: Karla Nieminen Kuva: Flickr.com

Kun aloitin elektroniikan ja sähkötekniikan opiskeluni syksyllä 2006, sain mahtavia opiskeluvinkkejä mm. vanhemmalta ja vii-
saammalta serkultani. Ilman Elinaa en oletettavasti olisi pystynyt saamaan kaikenlaiseen opiskelijatoimintaan osallistumisen 
ohella kahdessa vuodessa suositusten mukaista 120 opintopistettä erinomaisin arvosanoin. Toivottavasti näistä on sinulle, hyvä 

fuksi 2008 tai joku muu, apua syksyllä päättäessäsi kaikkien meidän muiden lailla taas kerran aloittaa opinnoissa tsemppaamisen. :)

 Urheile ja syö hyvin. Kaikki sujuu paremmin ja lu-
keminen on lähes mukavaa, kun on lähiaikoina käynyt pyöräi-
lemässä tai salilla. Tämä johtuu mm. siitä, että tällainen urhei-
lullinen käytös tasoittaa verensokeria. Kuidut ja proteiinit ovat 
parhautta.

 Irkkaa. Laita screeni pyörimään ja liity kurssien ja kil-
tojen kanaville. Niiltä saa usein tehtäviin vinkkejä. Tämä opete-
taan Tietokone työvälineenä – kurssilla.

 Käy luennoilla ja laskareissa tai opiskele kotona. 
Voit myös tehdä edellisistä mieleisesi sekoituksen. Valitettavasti 
”älä tee mitään” – vaihtoehtoa ei ole.

 Älä pidä omaa laiskottelulomaa. Pieleen menneen 
periodin jälkeen tai uupumuksen yllättäessä ei kannata pitää 
lomaperiodia tai olemattoman kevyttä periodia. Ota vähän ke-
vyempi periodi, mutta sekin saattaa laiskistaa sinua. Tiukkaan 
tahtiin on vaikea palata.

 Kurssien henkilökunta on sinua varten. Lähetä heil-
le sähköpostia ongelmistasi, käy luentotauoilla ja luennoitsijan 
vastaanottoaikoina kysymässä apua ja käytä laskariaika tehok-
kaasti hyväksesi kysymällä paljon. Suurin osa henkilökunnasta 
riemastuu tällaisesta.

 Vertaile kurssin assareita. Osa on hyviä ja osa huo-
noja. Valitse ne hyvät ja anna heille positiivista palautetta. Anna 
myös hyville luennoitsijoille positiivista palautetta.

 Hanki paras mahdollinen opiskelumateriaali. Kyse-
le kurssin käyneiltä kurssilla hyvin menestyneiltä opiskelijoilta, 
mikä heidän mielestään on paras opiskelumateriaali. Se voi olla 
esim. kurssikirja, joku muu kirja, opetusmoniste (=pruju), luen-
tokalvot, laskarit tai joku aivan muu.

 Käytä hyväksesi TKK:n ryhmätyötiloja. Varaa kirjas-
tosta ryhmätyöhuone kaverien kanssa. Kaksikin henkilöä muo-
dostaa ryhmän. Tsempatkaa ja syyllistäkää toisianne lukemaan. 
Sopikaa vaikka tekevänne jokainen tiivistelmä aihealueesta. 
Ryhmätyötä voi harrastaa myös esimerkiksi maarilla ja sähkön 
E220:ssa (= halvan kahvin huone).

 Käytä hyväksesi kaveria, ISOa, tutoria ja kaverin 
ISOn tutoria. Tehkää kaverien kanssa yhdessä laskareita ja ky-
sykää toisiltanne vinkkejä aina, kun jotain kysyttävää tulee. ISOl-
ta ja tutorilta voi kysyä mitä vaan ja mistä vaan. Heillä saattaa 
myös olla kirjoja lainattavaksi ym.

 Optimoi opiskelusi. Jos kasassa on arvosanaan 5 tar-
vittavat 50 pistettä, ei ole mitään järkeä vääntää loppuun pa-
laneena yöllä bonustehtäviä, jotta saat täydet 70 pistettä. Jos 
kurssista saa vähän opintopisteitä, se on työläs, ei kiinnosta eikä 
liity mitenkään pääaineeseeni, asetan suosiolla arvosanatavoit-
teeksi 2 tai 3. Oppimassahan täällä ollaan, mutta aika ei vain riitä 
kaikkeen.

 Optimoi vapaa-aikasi. Voit kyllä osallistua kiltatoi-
mintaan, bilettää, harrastaa ym. ja silti saada hyviä arvosanoja. 
Lähde siis juhlimaan kolmena päivänä viikossa, ei kuutena. ;)

 Hanki hyvä funktiolaskin. Hyvä on ainakin Casio fx-
991ES. Iso näyttö, muuttaa lukuja lukujärjestelmästä toiseen, 
paljon vakioita tallennettu, laskee kompleksiluvuilla ym. hyö-
dyllistä. Graafista laskinta ei saa käyttää lähes missään kokeissa.

 Mene tentteihin ja välikokeisiin. Jos et ole lukenut 
ja eilinen meni vähän kosteaksi ja pitkäksi, niin mene silti. Et 
menetä kuin unta ja ei siellä puhalluteta. Koe voi olla helppo ja 
saat ainakin koepaperin sekä pääset tutustumaan suoritukseesi 
valitustilaisuuteen.

 Käy valitustilaisuuksissa. Jos kurssia suoritetaan vä-
likokeilla tai aikoo mennä uusimaan, voi ensimmäisen kokeen 
valitustilaisuudessa oppia jotain virheistään toista koetta var-
ten. Arvosanat myös nousevat valitustilaisuuksissa usein, kun 
kokeen korjaaja on jättänyt yhden tehtävän paperistasi huo-
maamatta yms.

 Käy uusinnoissa. Jos sinulla on aikaa ja arvosanasi 
ei ole 5, mene uusintaan. Et ainakaan menetä mitään, vaikket 
jaksaisikaan lukea. Erityisesti välikokeilla suoritettavien kurssien 
välikoeuusintoihin kannattaa mennä, koska useimmiten myö-
hemmin on mahdollisuus vain kurssin tentillä suorittamiseen. 
Uusinta voi aina olla H-E-L-P-P-O.
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Laajasta matematiikasta/oppimäärästä:

•Jos kiinnostaa matematiikka ja asioiden tarkempi, perusteelli-

nen tarkastelu, niin mielestäni kannattaa kokeilla perusaineiden 

laajaa oppimäärää.•Laaja oppimäärä on mukava est- ja tlt-opiskelijoille, koska siihen 

kuuluu laaja matematiikka (L1-L3), mutta ei muita sähköläisiä 

laajempia ohjelmoinnin tai fysiikan kursseja. Fysiikan labratkin 

ovat sama 2op laajalaisilla ja muilla. Nämä jutut voivat vaihtua 

vuosittain ja ne näkee opinto-oppaasta!

•Matematiikan peruskurssi L4:lla on paljon sähköllä opiskeluun 

liittyviä asioita. Fysiikan lisäkurssit kuuluvat L4:n kanssa laajalai-

sille valinnaiseen laajan sivuainemoduuliin. Nämä jutut voivat 

vaihtua vuosittain ja ne näkee opinto-oppaasta!

•Laajan matikan luennot ovat yleensä hyviä ja niillä kannattaa 

käydä. Muistiinpanoja ei kannata mielestäni kaikesta taululle 

kirjoitetusta tehdä. Opetuksen seuraaminen kirjasta ja epäselvi-

en tai kirjasta löytymättömien asioiden kirjoittaminen muistiin 

oli minusta tehokkainta.•Laskareihin löytyy usein apua kirjasta, fyysikoiden kirjastosta tai 

fyysikoiden irc-kanavalta. Tutustu muihin laajalaisiin ja fyysikoi-

hin. Ei ole väärin käydä useissa (4) laskareissa joka viikko.

•Haittapuoli laajassa matikassa on asioiden hieman eri järjestyk-

sessä käsitteleminen kuin sähkön normaalissa matikassa. Aikaa 

laskareiden kanssa voi myös kulua hieman enemmän, mutta 

ehkä myös kaloreita kuluu aivoissa normaalia enemmän raivoi-

san ajattelun johdosta.

 Käytä kaikki tenttikaudet. Tee 
joku ylimääräinen tentti elokuussa ja tam-
mikuussa. Syksysi ja kevääsi helpottuvat 
mukavasti tai voit vaikka valmistua nope-
ammin. Hyviä tentittäviä ovat kurssit, joilla 
ei ole välikoemahdollisuutta tai jotka on 
muuten helppo lukea itsenäisesti (esim. tod.
näk.laskenta A). Kysy neuvoa kurssin vastuu-
opettajilta ja paremmilta opiskelijoilta.

 Paahda isot peruskurssit ja 
ruotsin kokeet kerralla läpi. Muita kieliä 
ja kursseja ehtii lukea vaikka kolmantena 
vuonna.

 Ota ilmaiset opintopisteet har-
joittelusta. Jos saat joskus kesätyöpaikan 
(ei väliä mistä), niin kirjoittamalla kesän jäl-
keen lyhyen tekstin saat 4op.

 Suunnittele ajoissa, milloin 
menet vaihtoon. Vaihtoon hakeminen on 
helppoa ja tämän hetkisten laskelmieni mu-
kaan vaihdossa olo on halpaa. (Olen menos-
sa Hong Kongiin kevääksi 2009.)

 Älä tee suunnitelmia, jotka eivät 
voi toteutua. Jos olet aina lukenut kokeisiin 
edellisenä päivänä, niin älä lupaa itselle-
si lukea syksystä alkaen joka päivä koulun 
jälkeen 5h päivässä. Kokeile vaikka aluksi 
kotona ½h päivässä ylimääräistä lukemista. 
Kokeile joskus tehdä hommat jo kurssin ai-
kana. Tenttikausi voi olla yllättävän rento.

 Ongi pääainevaihtoehdoista 
tietoa joka paikasta. Katso esim. kurssien 
opetusmonisteita, kysele labroissa töissä 
olevilta, yritä etsiä joku työelämässä oleva 
jne. Opiskelu on kivempaa, kun pääaine mo-
tivoi. Pääainetta ei onneksi tarvitse päättää 
tarkasti parin ensimmäisen vuoden aikana.

 Opiskelu kestää noin 5v ja työelä-
mä noin 50v. Nauti opiskeluajasta ja älä 
stressaa liikaa, ei kukaan arvosanojasi 
kovin pitkään muista!
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Valmistuneen jorinat

Arvoisa Sössön lukija ja ennen kaikkea tätä lukeva tuleva fuksi. 
Minulle koitti keväällä 2008 noin 5 ja puolen vuoden jälkeen 
valmistuminen arvostetusta TKK:n tiedeakatemiasta ja sen 

sähkö- ja tietoliikennetekniikan osastolta. Teille osastot ja koulun nimi 
tulevat olemaan erilaiset. Sellaista on kehitys ja sitä tuskin tarvitsee 
enempää tässä käsitellä. 
 Moni varmasti ajattelee tässä vaiheessa, että tuollaisen alun 
jälkeen luvassa ei voi olla mitään muuta kuin elämänohjeita opintietä 
varten isällisen kokemuksen rintaäänellä kerrottuna. Voin vakuuttaa, 
että tuota yritän välttää. Olen aistinut, että opiskelijat nykyään ja ehkä 
kaikkina aikoina sivuuttavat ensin vanhempien fossiilien ohjeet, sitten 
ryssivät itse innokkaina ja lopuksi toteavat ohjeiden olleen kaikesta 
huolimatta järkeviä. Tässä on se hyvä puoli, että maailma ei kehittyisi 
ilman ennakkoluulotonta räpeltämistä. 
 Mitä enemmän mietin asioita, joita olisin halunnut kuulla 
silloin vuosia sitten, sitä enemmän tulen siihen johtopäätökseen, että 
niitä on paljon. Sääli on vain se, että olisin ne silloin kuunnellut ja sen 
jälkeen heittänyt toisesta korvasta ulos. Ehkä tästä onkin vedettävissä 
johtopäätös, että minulla on ainoastaan antaa yksi ohje, jotta välttyisin 
saarnaamiselta. Se ohje on se, että ryssikää, räpeltäkää ja äännelkää 
(HUOM! teekkarimaisen sivistyneesti) mahdollisimman paljon opis-
keluaikananne. Älkää käyttäkö aikaanne Jack Bauerin tai Täydellisten 
Naisten tuijottamiseen, koska se on kovin turvallista. Tulkaa itse val-
mistuessanne siihen johtopäätökseen, että siitä eteenpäin kannattaa 
kuunnella vanhempia – ainakin valikoivasti.
 Olen kuitenkin alle koonnut niille harvoille sieluille, joita kiin-
nostaa, vastauksia itse tuolloin alkutaipaleella miettimiini kysymyksiin. 
Vastaukset ovat kompaktissa muodossa nykyajan trendien mukaises-
ti.

Uusi vuosi, uudet kujeet, uusi auto, uusi 
moottoripyörä, uusi tyttö- tai poikaystävä, 
uusi opiskelupaikka. Uuden asian aloit-

taminen, siinä on mielestäni aina jotain... noh, 
uutta. Jännittävää, kiinnostavaa, energisoivaa, 
uutuudenviehätystä, johon ei ole juuri sen asian 
kanssa törmännyt aiemmin. Onhan sentään kyse 
jostain ennenkokemattomasta. Tällä kertaa kilta-
patruunan palsta käsittelee sekä opiskelupaikan 
ja -ympäristön ja oheistoiminnan uutuudenvie-
hätystä, että niiden keskinäisiä suhteita.
 Tätä tekstiä kirjoittaessani on kesäni 
ensimmäinen Oikea Työviikko lopuillaan. Kukaan 
ei edelleenkään hengitä niskaan diplomityöni 
etenemisen suhteen ja oman aktiivisuuden mer-
kitystä en voi korostaa liikaa: oma-aloitteisesti 
tuli ehdotettua d-työn välipalautuksesta ja kehi-
tyskeskustelusta proffan kanssa. Molemmat näis-
tä toivat taas sopivasti painetta ja motivaatiota 
oman työn etenemiseen ja onnistumiseen.
 Olen viime aikoina miettinyt näitä kuvi-
oita, joita olen kohdannut d-työn ja opintojen eri 
vaiheissa. Kun tammikuussa aloitin d-työn teke-
misen, olin lievästi sanoen hukassa sen suhteen 
mitä oikeasti olen tekemässä. Tottakai minulla 
oli jotain ”perstuntumaa” tulevasta, mutta olen 
tähänkin mennessä ollut hyvin aktiivinen oman 
työn etenemisestä ja etenemisen suunnasta. 
Huomaan muistelevani omaa fuksivuottani ja sii-
hen liittyviä kuvioita: tuolloinkin havahduin ole-
vani aivan uudenlaisessa tilanteessa. Tilanteessa, 
jossa ei ole pakko olla luennolla, ei ole pakko 
tehdä kotiläksyjä, saa valvoa myöhään, saa nuk-
kua myöhään ja lounasvaihtoehtojakin on enem-
mänkin kuin se keittolan tilliliha.  Tässä tilanteessa 
se sängystä ylös potkiva, luennoille ”pakkottava”, 
valintoja ehdottava ja niistä päättävä tyyppi, se 
löytyy joka aamu peilistä tuijottamasta.
 Ensimmäiset päivät TKK:lla ovat var-
masti yhtä härdelliä. Kaikenlaista tekemistä, jär-
jesteltävää, menoja ja puuhailua riittää. Kun vielä 
kesän (tai pitemmän opiskelutauon) jälkeen pi-
täisi päästä opiskelurytmistä kiinni, ei ole kovin 
yllättävää että koko touhu voi vaikuttaa paikoin 
hyvin sekavalta. Ollos huoleti, meitä ”pihalla ole-
via” löytyy lähipiiristä muitakin, esim. fuksi- tai 
kurssikavereita tai dippaa vääntäviä tutkimus-
apulaisia.

”Tekisin kaiken uudes-
taan juuri samoin!”

1. Etsi jokin aihe, joka kiinnostaa ja syvenny siihen (enemmän 
kuin 20 opintopistettä). Tasajako ei ole taktiikkaa. Jos sukunimesi ei ole 
Herlin tai von Scheischenbrucher, sinusta ei tule heti toimitusjohtajaa. 
Tällöin sinun täytyy oikeasti ensin osata jotakin. 

2. Opi oppimaan!

3. Peruskurssit ja muut ”vaikeat” kurssit ovat 
hyödyllisiä (ehkä paikoin metafyysisellä tasolla, 
mutta kuitenkin). Tee vain enemmän töitä, jos ei  

, korvakuulolta kulje. Opettajissa ei ole 
aina vikaa.

4. Seurustelukumppanin voi löy-
tää jokainen, jopa TKK:lla opiskeleva.

Erkki Valtonen
Diplomi-insinööri
SIK, hallituksen puheenjohtaja 
2005
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 Tuleva vuosi on monelle meistä ikimuistoinen: toi-
vottavasti suurimmalle osalle positiivisessa mielessä. Muista-
kaa, että voitte itse vaikuttaa hyvin paljon siihen mitä teille 
jää käteen tulevasta vuodesta. Tapahtumien kiertäminen, 
opintojen hyvä aloittaminen, kilta- ja talkoohommiin osallis-
tuminen, fuksipisteiden kerääminen, opintojen päätökseen 
vieminen... monipuolisuutta löytyy. Kaikki me ”wanhat” kil-
talaiset toivomme, että uudet opiskelijat pääsevät hyvin mu-
kaan opiskelu- ja kiltakuvioihin. Mitä tämä sitten tarkoittaa-
kaan kunkin kohdalla, sitä ei voi kukaan ennakkoon sanoa... 
voimme vaan tuoda mahdollisuuksia, ohjata, olla apuna ja 
tukena... jokainen tehköön itse ne valinnat jotka haluaa, kun-
han perustelee tekonsa edes itselleen.
 Mielestäni ei kannata joutua ”ajopuuksi”, ei opiske-
lu- tai kilta-/ylioppilaskunta-/yhdistystoiminnassakaan. Put-
kimaisella etenemisellä todennäköisesti saa nopeammin ne 
kandin tai maisterin paperit, mutta elämällä on paljon muu-
takin annettavaa. Vaikkei opetusministeriö tai korkeakoulun 
hallinto rehtoreineen tunnistaisikaan muuta kuin ammat-
tiosaamista tukevaa opetusta, olen aivan varma että myös 
niistä mukavista vapaa-ajan aktiviteeteistä on hyötyä, esim. 
tulevaa työpaikkaa ajatellen. Itsekin pääsin ensimmäiseen 
kunnon kesätyöpaikkaani fuksina saunaillan järjestelyiden 
yhteydessä. Yksipuoleisuudesta tai kapeakatseisuudesta ei 
ole hyötyä missään asiayhteydessä. Sanotaan että ”opiskelu 
on opiskelijan työtä”, mutta tämän työn tasapainoksi on mu-
kava olla myös muunlaisia aktiviteetteja. Kuka voi rehellisesti 
väittää tuntevansa sellaisen onnellisen henkilön, joka elää 
vain työtä ja perhettään varten, ilman omia harrastuksia tai 
vastaavia puuhasteluita?
 Keskimääräinen sähköläinen viihtyy TKK:n opiske-
lijana ehkä noin 7,4 vuotta (luku hankittu Stetson-Harrison 
menetelmällä). Kun peilaa tätä opiskeluajan jälkeiseen 30-40 
vuotta kestävään työuraan, huomaa helposti että töitähän 
ehtii tekemään paaaaaaljon pitempään. Opiskeluaikana on 
erinomaiset mahdollisuudet tutustua uusiin mielenkiin-
toisiin ihmisiin, koetella omia rajojaan, epäonnistua ilman 

miljoonatappioita ja hankkia sellaisia kokemuksia joita on 
kiva kertoa kiikkustuolissa lapsenlapsille. Näin kohta val-
mistuvana ja työelämään siirtyvänä, olen huomannut että 
nämä mahdollisuudet vähenevät päivä päivältä. Enää ei näe 
samaan tapaan tuttuja kavereita luentotauoilla ja kiltiksen 
Liero-pelille ei ole löytynyt aikaa. Luennot, laskarit, harkat, 
kurssit, ainekokonaisuudet, moduulit, diplomityö... niiden 
suorittaminen saattaa joskus tuntua pitkältä tarpomiselta, 
mutta hyvät ystävyyssuhteet ovat elinikäisiä. Kannattaa vä-
lillä pohtia mikä on juuri itselle tärkeää ja miten paljon tär-
keiden asioiden hoitamiseen ja vaalimiseen käyttää aikaa.
 Ystävät ovat tärkeitä erityisesti vaikeampina aikoi-
na. Oma turvaverkko voi rakentua monenkirjavista tekijöistä, 
itselläni ystävyyssuhteet ovat luultavasti tärkein osa omaa 
turvaverkkoani. Opiskelu on välillä haastavaa ja stressaavaa, 
kaipa myös TKK:n piilo-opetusaiheita ovat monimutkais-
ten asioiden hallinta ja stressin käsittely. Vaikka Salatuissa 
Elämissä Aleksi repi tupsun irti omasta ”teekkarilakistaan” 
(joka EI oikeasti ole se ylioppilaslakki) reputettuaan yhden 
kurssin, älkää erehtykö uskomaan että tämä olisi tosielämää. 
En ole koskaan kuullut vastaavaa tapahtuneen, mutta paljon 
muunlaisia ja dramaattisempia tarinoita kyllä. Kursseja ja 
tenttejä tulee aina uusia ja ei se elämä pääty vaikka nyt jos-
kus reppaisi kurssin tai kaksi. Jos nyt silti tuntuu että paineet 
ovat kohtuuttomia ja itsellä ei ole keinoja käsitellä asioita, 
muista ettet ole yksin: kaverit, kilta, Ylioppilaiden Tervey-
denhoitosäätiö, Nyyti ry, TKK:n opintopsykologi... tässä vain 
muutamia ja helposti lähestyttäviä tahoja mainitakseni.
 Kannustan opiskelemaan, kannustan valmistu-
maan, kannustan harrastamaan ja osallistumaan, mutta en-
nen kaikkea kannustan käyttämään TKK:lla viettämänne ajan 
viisasti ja siten että tästä ajasta jää muutakin käteen kuin pel-
kästään se mustakantinen kirja kultaisilla teksteillä ja minimi-
suoritus 180 tai 300 opintopistettä. Tapahtuu se valmistumi-
nen sitten kahdessa tai kahdessatoista vuodessa, käyttäkää 
aikanne TKK:lla mielekkäästi ja siten että voitte myöhemmin 
sanoa ”Tekisin kaiken uudestaan juuri samoin!”

Loppuun vielä Kiltapatruunan linkkivinkit:

Liikkumaan:
http://liikunta.tkk.fi/
http://www.tky.fi/fi/teekkareille/liikunta/

Paineen alla:
www.yths.fi/
www.nyyti.fi/

Viihdettä ja monipuolisuutta:
www.jayna.fi
www.apy.fi/
www.julkku.fi/

Teekkarielämää vuosien varrelta:
http://www.polyteekkari.fi/ossinlassyt/

Kesämenoihin:
http://www.kaljakellunta.com/
http://www.festarit.com/

Nauttikaa kesästä! Nauttikaa elämästä! Nähdään taas syksyllä! :)
t: Saku Partanen, Kiltapatruuna
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Kysy Matilta, Matti 
on hot.
Lukijakuntani on kasvanut entisestään ja erilaisiin kysymyksiin pää-
sen vastaamaan yhä useammin aivan lennosta mitä ihmeelli-
semmissä tilanteissa. Edellinen palstani julkaistiin Wapun alla 
ja sen jälkeen onkin sattunut kaikenlaista. Nyt wapun jäl-
keen ja kesän alla on hyvä paneutua tiettyihin elämän 
perusasioihin kuten siihen toiseen sukupuoleen ja 
lämpimän kesäpäivän virvokkeisiin! Kysymyksiä 
voi tuttuun tapaan lähettää sekä sähköpos-
tilla osoitteeseen kysymatilta@gmail.com 
että Facebook-ryhmääni Kysy Matilta.
Oikein hyvää kesää koko lukija-
kunnalle!

 
Vittu Matti, otitko sä simaa?!
-Ura Somanen
 Otin, tästä on jopa valokuvia! Kaikki juomani sima 
oli oikein hyvää ja makeaa. Wappuna oli varsin riehakasta 
menoa ja jäljelle jääneiden muistikuvien perusteella wappu-
heilat vältettiin kerrassaan mykistävällä onnistumisprosentil-
la. Wapun jälkeen vietinkin muutaman päivän neljän seinän 
sisällä filosofiaa harrastaen ja tutkiskellen omaa sisintäni. Nyt 
kun Wappu on jo taaksejäänyttä elämää ja tenttiviikkokin on 
takana on hyvä palata Turkuun. Turussa on keväisin mukava 
istua jokilaivojen terasseilla, ja sinne tieni johti tänäkin vuon-
na. Todistajanlausunnot ja mielikuvat ovat antaneet itseni 
ymmärtää että tulin ja poistuin sekä Turusta että baarista eri 
seurassa. Baarista poistuminen sujui tuttuun tapaan taksilla 
ja loppuyöstä varmaa on vain annettu niskahieronta ja kah-
delle kapeaksi käynyt patja. Poistuminen Turusta puolestaan 
tapahtui niinikään perinteisesti krapulassa.
 
Matti, ovatko rintani samankokoiset?
-Tyttö_88
 Rakas Tyttö_88, rintasi ovat erittäin luonnolliset ja 
sopusuhtaiset. Ilman tarkempia mittauksia en pysty sano-
maan ovat ne täysin samankokoiset mutta jo silmämääräi-
nen tarkastelu osoittaa rintojesi olevan erittäin lähellä samaa 
kokoa. Ei siis syytä huoleen, rinnoissasi ei ole mitään vikaa. 
Minun makuuni rintasi ovat myös oikein mainion kokoiset 

mutta niin halutessasi koko-
ongelmathan on korjattavissa 
varsin triviaalilla lääketieteellisellä 
toimenpiteellä. Kysyessäsi vasta-
usta muilta huomasit varmaankin 
kuinka hanakasti he kävivät kiinni kä-
sillä olevaan ongelmaan ja suurieleisesti 
tutkivat sitä. Ponnisteluistaan huolimatta 
vastaukset olivat ympäripyöreitä ja mitäänsa-
nomattomia, jopa entisen hallituksen jäsenen osalta.
 
Miksi palomiehet ovat sekä naisten että homojen unel-
ma?
-Brankkaribongari
 Palomiehiä pidetään yleisesti monella tapaa muita 
miehiä urhoollisempina ja voimakkaampina. Pelotta palo-
mies syöksyy liekkeihin pelastamaan ihmisiä ja taltuttamaan 
paloa. Palomiehen työ onkin erittäin vaarallista ja tärkeää ei-
vätkä kaikki siihen kykene. Tämä lienee merkittävin syy siihen 
miksi monet naiset haaveilevat palomiehistä. Jos puolestaan 
otetaan puheeksi oman kylämme palomiehet niin kyseinen 
joukko lienee lähinnä promillemusikaalisesti muita ympäröi-
viä ihmisiä lahjakkaampi torvensoittaja. Tuubasta saatta mo-
nesti löytyä muutakin kuin kansalaisluottamusta joka puo-
lestaan voi johtaa yllättäviin tilanteisiin niin palohuoneella 
kuin keskiyölläkin. Palomiehen tunnistaa useimmiten hänelle 
ominaisesta kypärästä tai metallipuhaltimesta. Palomiesten 
kahta eri kastia ei kuitenkaan missään nimessä tule sekoit-
taa toisiinsa sillä erot ovat varsin merkittävät ja yhtäläisyydet 
lähestulkoon olemattomat. Erityisesti naisten kannattaa siis 
olla varuillaan paikallisten palomiesten ympärillä vaikkakin 
tarjoilu toimisi moitteetta. Myöskin kannattaa kyseenalaistaa 
tarjoilun taustalla olevat syyt sillä luotettavien todistajanlau-
suntojen mukaan kyse ei suinkaan aina ole palomiehen ha-
lusta tai tarpeesta päästä naisen housuihin. Kannattaakin siis 
tarkistaa kahdesti että kyseinen palomies on tositarkoituksel-
la hakemassa saattia eikä vain kujeile kanssasi. Palomiesten 
puolestaan kannattaa olla tarkkana ympäröivien miesten mo-
tiiveista.
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“Toivottavasti et kadu 
myöhemmin, muista 
ettet ole tehnyt mi-

tään peruuttamatonta”, oli ys-
tävieni ensireaktio, kun kerroin 

viime syksynä ottaneeni vastaan 
opiskelupaikan TKK:lla. Heidän 

huolenaiheitaan olivat paitsi täällä 
opiskeluun kuuluva rautaisannos 

matematiikkaa ja fysiikkaa, myös se 
miesvaltainen yhteisö, jossa näiden tie-

teiden yliannostus saadaan. Tuonkaltaiset 
asenteet ovat toki ymmärrettäviä - puhu-
vathan tilastot karua kieltään: Esimerkiksi 
sähköllä läsnä olevien opiskelijoiden suku-
puolijakauma vuonna 2007 oli 2191-368 
kaksilahkeisten tieteenharjoittajien hy-
väksi. Lisäksi ulkopuolella vallitsevat mie-
likuvat teekkaritytöistä sukupuolensa 
luonnonoikkuina tai ainakin etupulpetin 
tyttöinä saattavat vaikuttaa moniin.
   Tässä valossa oli entistä hienompaa 
todeta ennakkoasenteet vääriksi viime 
vuoden kuluessa. Vuosi TKK:lla ja Säh-
köosastolla osoittivat, että olen eksynyt 
oikeaan paikkaan. En ehtinyt missään vä-
lissä pohtia kavereideni kyseenalaistamaa 
sopeutumista, sillä aika kului bileissä, sit-
seillä, excuilla ja yhdistysten tapahtumissa. 

Värikästä yhdistystoimintaa 

Tekniikan naisten tulenkantaja korkeakou-
lussamme on Teekkaritytöt ry. Halu edistää 
tekniikan alan naiskulttuuria ja luoda meil-
le omaa verkostoa johtivat yhdistyksen 
uudelleenperustamiseen vuonna 2001. 
Käytännössä yhdistyksen toiminta pitää 
sisällään excursioita, sitsejä, urheilutoimin-
taa ja vaikkapa hemmotteluiltoja. Näky-
vyyttä yhdistys on saanut myös ulkopuo-
lella: ovathan tekniikan alan naiset median 
ja yritysten kannalta kiinnostava ryhmä. 
Sukellus arkistoihin toi esiin kaupunkikult-
tuuria kuvaavassa City-lehdessä taannoin 

ilmestyneen artikkelin, jossa vierailtiin yh-
distyksen viini-illassa. Sen sisältö kiteytyy 
varsin hyvin Teekkarityttöjen sloganiin: 
"Luulen, että vastaus naiseuden mystee-
riin löytyy jostain keskustelun ja suklaan 
välimaastosta."
   Miksi sitten kannattaa silti liittyä, vaik-
ka ideologia ei kolahtaisikaan? Vastaus 
löytyy niistä hienoista tapahtumista, joita 
yhdistys jäsenilleen tarjoaa. Vuosi, jon-
ka vietin mukana toiminnassa vei minut 
mm. Fazer-excursion, eduskuntavierailun, 
Sinkkuelämää-maratonin 
ja hemmotteluillan kaut-
ta kadettien tanssiaisiin, 
joista jäi muisto vuoden 
hienoimpina juhlina. Yh-
distyksen jäsenten poik-
kitieteellisyys ja aktiivi-
suus tutustuttavat uuden 
jäsenen monipuolisiin 
teekkarityttöihin.
   Myös kiltaa tulee kiit-
tää: Vaikka naisia on 
meidänkin killassamme 
vähän, on  huomattava, 
että naiset ovat aktiivi-
sesti mukana kiltatoimin-
nassa, suhteessa paljon 
miehiä aktiivisemmin. 
Tämä heijastuu myös 
ohjelmatarjontaan: viime 
vuonna Sähköinsinöö-
rikillan tapahtumaka-
lenterista löytyi muun 
ohella myös vain naisille 
suunnattua ohjelmaa. 

Sutinaa myös sivii-
lissä 

Tutkimusten mukaan tek-
niselle alalle valikoituu tyttöjä, jotka ovat 
omaperäisiä, suorituskeskeisiä ja ei-uskon-
nollisia. Omien tutkimusteni mukaan he 

ovat myös avoimia, positiivisia sekä paitsi 
matemaattisesti myös sosiaalisesti lahjak-
kaita. 
  Sokerina pohjalla on tietysti epäviralli-
sesti yhdessä vietetty aika. Kokemusteni 
mukaan killastamme löytyy ehdottomasti 
tutustumisen arvoisia naisia, joiden kanssa 
on kiva viettää juhlia, saunailtoja ja vaikka-
pa krapula-aamun Kumman kaa -marato-
neita. Eikä mikään luo yhteisöllisyyttä pa-
remmin kuin sitseillä tyttöjen kajauttama 
“Mera män”.

Tekniikan ihmenaiset
Vuosi kohti teekkariutta kumosi ennakko-odotukset: TKK:lla on hauskaa olla nainen!

Teksti: Venla Pouru
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Historian siipien havinaa
Teksti: Janne Lahdenperä
Kuvat: Silja Tirronen & Flickr.com

Usein meiltä otaonnelan asukeilta pääsee unohtumaan se pieni fakta, että teekkareita löytyy myös muualta päin Suomea. Käy-
däänpä tässä pieni katsaus muihin teekkaripaikkakuntiin ja niiden asukkeihin.

Tampere
 Tampereen teknillinen korkeakoulu aloitti toimin-
tansa vuonna 1965 Teknillisen korkeakoulun sivukorkeakou-
luna, kunnes se 1972 itsenäistyi omaksi koulukseen. Vuodes-
ta 2003 lähtien oppilaitos on tunnettu paremmin Tampereen 
teknillisenä yliopistona. 
 Sähkötekniikkaa Tampereella on opetettu jo ai-
nakin 40 vuotta, päätellen siitä että Sähkökilta täytti tänä 
vuonna juuri tuon verran vuosia. Yhteistyö tamperelaisten ja 
otaniemeläisten sähköteekkarien välillä on ollut aina läheistä 
ja etenkin excursioilla on usein yövytty toistemme nurkissa. 
Ovatpa muutamat otaniemeläiset viime vuosina viehätty-
neet Tampereen vetovoimasta jopa niin paljon, että ovat ko-
konaan menneet vaihtamaan koulua.

Oulu
 Pitkällisen suunnittelun ja selvitystyön tuloksena 
vuonna 1958 eduskunta hyväksyi lain Oulun yliopistosta. 
Teekkarit olivat alusta asti edustettuina omassa teknillisessä 
tiedekunnassaan, tällöin kuitenkin rajoittuneina pelkästään 
arkkitehteihin sekä rakennus- ja teollisuusinsinööreihin.
 Vuonna 1965 Oulun yliopistoon perustettiin säh-
köinsinööriosasto, ja samoihin aikoihin aloitti toimintansa 
myös Sähköinsinöörikilta. Oululaisia kollegoitamme on aina 
silloin tällöin näkynyt täällä Otaniemen perukoilla, ja olemme 
mekin tietääkseni aina silloin tällöin uhmanneet pitkiä ajo-

matkoja ja käyneet heitä tapaamassa.

lappeen Ranta
 1950-luvulla heräsi keskustelu 

Itä-Suomen yliopistosta, joka lop-
pujen lopuksi päätettiin jakaa kol-
men kaupungin kesken. Kuopio sai 
lääketieteellisen, Joensuu huma-
nistisen ja luonnonteellisen, ja lap-

peen Rannalle sijoitettiin teknilliset 
tieteet. Opetus lappeen Rannalla al-

koi vuonna 1969, ja aluksi oppilaitos 
tunnettiin Lappeenrannan teknilli-
senä korkeakouluna, mutta vuoden 

2002 yliopistouudistuksen jälkeen 
nimi muuttui teknilliseksi yliopistoksi.

 Sähkötekniikan opetus tapahtui lappeen 
Rannalla pitkään osana energiatekniikan koulu-

tusohjelmaa, mutta vuonna 1997 perustettiin oma sähkötek-
niikan osasto ja samalla syntyi myös Sähköteekkareiden yh-
distys, eli tuttavallisemmin Sätky. lappeen Rantalaisiin saattaa 
onnistua törmäämään syksyisin myös Otaniemessä, johtuen 
heidän fuksiexcunsa suuntautumisesta yleensä pääkaupunki-
seudulle.

muut
 Myös Åbo Akademissa sekä Vaasan yliopistossa on 
jonkin verran teekkaritoimintaa. Turusta löytyy vain tieto- ja 
kemianteekkareita, mutta Vaasassa on jo muutaman vuoden 
ajan opiskellut sähköteekkareita, joita on todistettavasti näh-
ty ainakin Tampereen sähköpäivillä 2006.
 Aina kuulee puhuttavan teekkarikulttuurien eroista. 
Mikä sitten oikein erottaa teekkaripaikkakunnat toisistaan? It-
sehän olen vaikuttanut useamman vuoden lappeen Rannalla, 
mutta saadakseni vastauksia myös muilta, pistin asiasta postia 
Oulun Sähköinsinöörikillan puheenjohtaja Ilmari Sandelinille 
sekä Tampereen Sähkökillan entiselle puheenjohtajalle Matti 
Lahdenperälle. 

 Poikien vastauksista nousi selvästi esille yksi asia: eri 
puolilta Suomea tulevien ihmisten kirjavuus. Otaniemessä-
hän suuri osa opiskelijoista on kotoisin pääkaupunkiseudulta, 
kun taas Tampereen, Oulun ja lappeen Rannan tapauksessa 
on paljon enemmän hajontaa. Oululaiseen teekkarikulttuu-
riin myös varmasti vaikuttaa hyvin paljon se, ettei teekkareil-
la ole omaa kouluaan eikä asuinaluettaan (mallia Otaniemi, 
Hervanta ja Skinnarila), vaan he oleskelevat sulassa sovussa 
muiden yliopistolaisten kanssa.
 Myös koulujen koko vaikuttaa hyvin paljon kult-
tuuriin. Esimerkiksi lappeen Rannalla teekkariyhteisö on sen 
verran pienempi, että oikeastaan kaikki aktiivitoimijat, killasta 
riippumatta, tuntevat toisensa, ja kiltojen yhteisiä tapahtumia 
on hyvin paljon. Sama pätee varmasti myös Ouluun. 
 Loppuyhteenvetona voisin todeta, että rikastutta-
kaa itseänne ja tutustukaa ihmeessä muiden paikkakuntien 
teekkareihin. Viettäkää vaikka yksi Wappu tai fuksiviikko opis-
keluajastanne jossain toisessa teekkarikaupungissa. Takaan 
että tutustutte moniin mielenkiintoisiin ihmisiin ja saatte 
varmasti paljon uusia kavereita, joista voi hyvinkin olla apua 
tulevaisuudessa!

Lähteet: Wikipedia, www.oulu.fi
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Panemisen alkeet 
Teksti: Silja Tirronen, Kuva: Pekko Ahtiainen

Sössö lähti Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistyksen kanssa kokeilemaan, kuinka olutta pannaan. 

Puhtaus on puoli panoa
 Mäskäysvaiheen jälkeen suoritetaan siivilöinti, jossa 
sokerit ja neste erotellaan jyvien kuorista ja muusta moskasta. 
Kuoret muodostavat astian pohjalle patjan, jonka avulla siivilöinti 
tapahtuu. Lopuksi kuoret heitetään pois, tai osan voi käyttää hyö-
dyksi vaikka leipomalla niistä sämpylöitä. Siivilöity neste eli vierre 
viedään takaisin kattilaan ja aloitetaan keitto. 
 Keitto tarkoittaa nimensä mukaisesti vierteen kuumen-
tamista kiehuvaksi, ja sillä on paljon tärkeitä tehtäviä kuten veden 
haihduttaminen, haitallisten yhdisteiden poistaminen, mutta 
ennen kaikkea humalointi eli maustaminen. Tähän olueen lisät-
tiin katkerohumalaa, joka antaa oluelle sen pienen katkeruuden 
maun. Itse katkero on tummanvihreää limaa, joka näyttää ja mais-
tuu sellaisenaan todella pahalta ja voimakkaalta. Voimakkuudes-
ta kertoo se, että noin 75 litran olutsatsiin lisättiin katkeroa 100 
grammaa. Keittovaiheen valmistuttua noin 1-2 tunnin kuluttua 
vierre jäähdytetään.
 Koko panon ajan on huolehdittava välineiden ja työtilan 
puhtaudesta, mutta erityisen tärkeää se on keittovaiheesta eteen-
päin. Kaikki, mikä on tekemisissä jäähdytetyn vierteen kanssa, tu-
lee desinfioida. Desinfiointiin käytettiin muuten sitä samaa ruske-
aa ainetta, jota kirurgit vetelevät leikkauskohtaan ennen viiltoa.

Leipä:
Polyteknikkojen olutkulttuurin edistämisyhdistyksen eli POLKUn kerhotila, nimeltään Panola, on noin yksiön kokoinen koppero jmt:llä. 
Puolet tilasta ovat vallanneet löhösohvat, tietokone (luonnollisesti) sekä jääkaapit, joissa ei paljon muuta oluen lisäksi säilytetä. Baaritiskin 
takana tilan toisella puolella sijaitsee varsinainen panokeittiö varusteineen: pari isoa keittokattilaa, muovisia käymispönttöjä, lämpömit-
tareita, letkuja, jäähdytin, tyhjiä pulloja, kruunukorkkeja ja korkkiprässi, oluthana ynnä muuta. POLKUssa valmistetaan siis olutta alkuteki-
jöistä saakka itse eli maltaista mäskäämällä. Tämä on se perinteisin, monimutkaisin ja työläin tapa valmistaa olutta, mutta myös antoisin: 
panija pystyy vaikuttamaan kaikkiin oluen osatekijöihin ja siten valmistaa juuri sellaista olutta kuin haluaa. Tällä kertaa valmistettiin belgi-
tyyppistä trippeliä, joka on vahvaa, vaaleaa humaloitua olutta.

Glukanaasi, amylaasi, karboksipeptidaasi…?
 Itse pano aloitetaan rouhimalla maltaat. Maltaat ovat erilaisten viljalajikkeiden jyviä, jotka on idätetty entsyymien aktivoimiseksi 
ja sitten kuivattu. Ohramaltaita käytetään paljon, mutta se ei suinkaan ole ainoa vaihtoehto. Rouhinta rikkoo jyvien kuoret, jotta vesi pää-
see kosketuksiin sisuksen tärkkelyksen kanssa. Rouhitut maltaat kipataan veden kanssa keittokattilaan.
 Mäskäys tarkoittaa maltaiden kuumentamista kattilassa pitämällä tietty lämpötila tietyn ajan. Mäskäyksessä entsyymit muutta-
vat viljan tärkkelyksen sokereiksi, jotka taas käymisvaiheessa muuttuvat prosenteiksi. Eri entsyymit toimivat eri lämpötiloissa, ja pilkkovat 
tärkkelyksestä eripituisia sokereita. Lyhyet sokerit ovat käymiskelpoisia, kun taas pidemmät, käymiskelvottomat tuovat oluen makuun 
tukevuutta ja maltaisuutta. Säätelemällä aikaa, jonka mäski on missäkin lämpötilassa, vaikutetaan siis valmistettavan oluen makuun ja 
käymisasteeseen. Vaikean kuuloiset entsyymien nimet, kuten alfa- tai beta-amylaasi, saavat hetkeksi oluen panemisen tuntumaan vain 
kemian teekkareille sopivalta puuhalta. POLKUn jäsen ja aktiivinen panija Pekko kuitenkin kertoo, ettei niistä tarvitse tietää juurikaan 
mitään, kunhan tietää mitä eri lämpötiloissa tapahtuu. Täytyy myös muistaa, ettei mäskiä saa kuumentaa liikaa, sillä entsyymit kuolevat 
niiden toimintalämpötilaa korkeammissa lämpötiloissa. 
 Koko mäskiannos tulisi pitää mahdollisimman tarkasti samassa lämpötilassa, ja sitä hämmennetään aika ajoin isolla puisella 
melalla. Mäskäysvaihe kestää pari kolme tuntia. 
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Otaniemen vahvin kaveri tulee sähköltä - tietysti
Teksti & kuva: Taru Simonen

194cm pitkä ja 104kg painava Kosti Eskola on Otaniemen tuore Nätti Jussi. Kisat pystyyn voittanut Kosti on sitä mieltä, ettei kisoissa 
niin hirveästi voimaa tarvinnut vaan nopeus ja taktiikka olivat parempia valttikortteja. Kosti voitti lajeista kolme: tiiliskivien kannatte-
lun, raktorin renkaan kuljetuksen ja raktorin työnnön. Toiseksi hän tuli veden kannossa ja petonisaappaan heitossa. Vaikka Polyteek-
kari kovasti Pekka Tyrylahtea hehkuttikin, kyllä tämä ”Mister Finland” Kostille hävisi melko 6-0.
 Kosti syö puuroa melko paljon enemmän kuin perus Teemu Teekkari. Aamupalaksi hän todellakin kertoo syövänsä perus 
kaurapuurot. Seuraavaksi hän syö koululla lounaan ja kotona hän tekee vielä ruokaa, josta hän syö kaksi lämmintä ateriaa. Lopulta 
vielä iltapala ja päälle voi plussata kaikki välipalat. Allekirjoittanut on nähnyt lihaskimpun annoskoon, joten kolme lämmintä ateriaa 
päivässä pistää todellakin opintotuen koetukselle.
 Kosti treenaa käymällä noin kaksi kertaa viikossa salilla ja tekemällä vii-
kossa kaksi noin 8kilometrin juoksulenkkiä. Juoksulenkkien puolessa välissä hän 
tekee muun muassa leuanvetoja.
 Nätti Jussimme osallistui myös Sell-kisojen kuulan työntöön ja keihään ja 
kiekon heittoon. Niistä hänelle ei kuitenkaan ollut ainakaan kisojen lauantaipäivä-
nä jäänyt kovin vahva fiilis. ”Keihään heitossa uskoin pärjääväni kaikkein parhaiten, 
mutta jäin silti tavoitteiden alle.” Tekniikka tuntuikin alevan hukassa, mikä ei ole 
ihme jos voimistelija ei ollut sitä kolmeen vuoteen hionut. ”Kokeilumielellä” Kosti 
hymyilee.
 Salilla Kosti uskoo perus t-paitaan ja verkkareihin. Hikoilemaan lähtenyt-
tä Kostia lähinnä ärsyttää huippuhienoissa urheiluvaatteissa paikalle tulleet ranta-
vatsalihasten hinkkaajat. Trikoot tosin häneltäkin löytyvät.
 Kilpailuhenkinen Kosti on helppo haastettava salilla. ”Jos joku menee 
nostamaan enemmän kuin itse nostin, menen kohta perässä.” Kosti nauraa.
 Vaikka Kostilta näköä ja kokoa löytyykin, ei hän silti koe, että olisi saanut 
seduloissa kauniimmalta sukupuolelta enemmän huomiota. Kukaan ei ole tullut 
tanssilattioilla hinkkaamaan normaalia enemmän. Saman sukupuolen pienemmät 
kaverit tuntuvat olevan tosin sitäkin innokkaampia rähisemään. Aina joku luuseri 
sopivan hätäetäisyyden päästä kaivaa verta nenästään ja katsoo miten käy. ”Oman 
kokoisteni kanssa minä tappelisin.” Kosti tuhahtaa.
 Ympärysmitaltaan 41cm paksut hauikset omaava Kosti, joka on nostanut 
220kg suorille jaloille käskee kesävartaloa hapuilevien lähteä soutamaan. Vapaat 
painot ja wellness ovat myös avainjuttuja rantakroppaan. ”Tietty pitää myös muis-
taa syödä hyvin ja ihan helvetisti että jaksaa.” kuittaa Kosti.

Muutakin kuin juomista
 Jäähdytetty vierre lasketaan kannelliseen käymispönttöön ja hiivataan. Hiivan ansiosta olut alkaa käydä eli vierteen sisäl-
tämät sokerit muuttuvat alkoholiksi. Hiivatyypistä riippuen ensimmäinen käymisvaihe eli pääkäyminen kestää viikosta kuukauteen. 
Pääkäytön jälkeen olut siirretään säilytysastiaan, jossa tapahtuu vielä jälkikäyntiä ja oluen maku kehittyy. Maku tosin paranee vielä 
useiden kuukausien ajan pullotuksesta, joten panon tuotoksista ei pääse nauttimaan aivan heti. Odotus kuitenkin kannattaa, sillä 
hyvin onnistunut itse tehty olut on melkoisen uudenlainen kokemus Alepan olutvalikoimaan tottuneelle. Itse tehdystä oluesta, 
jota Panolassa voi valmistaa jopa 100 litran erinä, riittää myös kavereille maisteltavaksi. POLKU korostaa oluen nauttimisessa laadun 
olevan tärkeämpää kuin määrän, ja yhdistys kannustaakin jäseniään monipuoliseen olutharrastukseen niin maistelun kuin panemi-
sen osalta. POLKU järjestää myös panokursseja, joille halukkaat voivat osallistua eikä aikaisempaa tietämystä asiasta tarvita. Kurssin 
käytyään ja muutaman panon verran kokeneemman panijan kanssa harjoiteltuaan voi alkaa käyttää Panolaa ja sen laitteistoa itse-
näisesti. Tästä eteenpäin olutharrastus tarjoaakin rajattomasti mahdollisuuksia. Ja mikä olisikaan parempaa kuin viettää vaikkapa 
sunnuntaipäivä rentoutumalla panemisen merkeissä!

lisätietoja: http://polku.tky.fi/
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Ööpinen - tuhmia tuulia pohjoisesta
Eivätkö Julkun jutut jaksaneet naurattaa Wapun pikkuhiprakassa? Olisit hankkinut Ööpisen!
Teksti : Ville Haarala

Suomen toiseksi vanhimman wap-
pulehden paikkaa pitävä Oululai-
nen Ööpinen jäi viime Sössön wap-

pulehtiarvostelusta harmillisesti paitsi, 
mutta onneksi toimitus sai hankittua 
käsiinsä uusimman, 40-vuotisjuhlanu-
meron arvosteltavaksi. Juhlanumeron 
taso asettuu Ööpisten joukossa keskikas-
tiin. Tasonvaihtelu on vuosikertojen vä-
lillä aika suurta, mutta huonoimmatkin 
julkaisut ovat olleet hintansa arvoisia. 

Arkkitehtityttöjen rivoilua 

Otaniemeläisten sisältöön panostaviin 
wappulehtiin verrattuna Ööpisen toimi-
tuksella on täysin eri linja. Virallisen ta-
voitteen mukaan pyritään aina alittamaan 
edellisen vuoden taso. Toimitus koostuu 
noin 90%:sti naisista, mikä yllättäen vain 
lisää sisällön rivoutta. Sukupuolielinten 
ja tissien määrä on vaihdellut vuosien 

saatossa, mutta niitä on aina ollut paljon. 
Tämän vuoden helmiä olivat sanamuun-
nos-munasaannosten nokkelat kuvituk-
set. Huomenet siilille, pelikaani hupussa 
ja surkein töihinottaja löysivät elävän 
elämän esimerkkinsä Ööpisen sivuilta. 

Kiva katsella 

Ööpinen on Oulun arkkitehtikilta ry:n jul-
kaisema, joten sisällössä on ennen kaikkea 
panostettu nättiin ilmeeseen ja nokkeliin 
kuvallisiin ideoihin. Tänäkin vuonna kes-
kiaukeama oli omistettu kivalle muistipe-
lille, jolla oli helppo lievittää sukupuolisia 
estoja mukavien tehtävien muodossa. 
Nokkelista ideoista mainittakoon myös 
ajankohtaiset stereogrammit, tee-se-
itse virtsausapuväline naisille paperista 
ja (homo-)Mannerheim-pappersdocka. 
Vakiokalustoa olivat homoeroottiset sar-
jakuvat, jossa uutena tähtenä seikkaili 

alkukantainen Törzän. Vakiovieras Hintti 
matkasi tänä vuonna Venäjälle koiran-
sa Dildoun kanssa seksiturismin perässä. 

Kevyttä wappuviihdettä 

Jos Julkku tuntui raskaalta ja puuduttaval-
ta lukea, Ööpinen on jotain ihan muuta. 
Ööpisessä on enemmän kuvia kuin tekstiä 
ja lyhyet jutut ovat hauskoja ja helppolu-
kuisia muutamankin annoksen jälkeen. 
Parhaimmat jutut ovat illan kliimaksikoh-
dassa hysteerisen hauskoja. Vuonna 2006 
julkaistu absurdi ”Huoran paskaa” -sarjaku-
va jaksoi naurattaa promilleista riippumat-
ta. Tämän vuoden ehkä suurin kohokohta 
oli stereogrammista paljastuneet taiste-
levat penikset. Oli sisältö mautonta tai ei, 
ainakin se onnistuu yllättämään ja saa mui-
kean wappuhymyn huulille.

Tuomio:

+ Rohkea
+ Kaunis
+ Sopivan kevyt
+ Kohtuuhintainen (6€)

- Ei sovi tiukkapipoille
- Taso vaihtelee paljon eri vuosina

[ ****½ ]

Arkkarit piirtelevät genitaalien 
lisäksi toki talojakin
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Kirjoita Sössöön!
Näillä pienillä vinkeillä kirjoitat kuin ammattilainen
Teksti: Ville Haarala
 
Aloitus on tärkein. Tee otsikostasi naseva ja voit tiivistää 
jutun ytimen otiskon jälkeiseen ingressiin. Aloituskappale 
johdattaa juttuun ja houkuttelee lukemaan pitemmälle. 

Väliotsikot
Väliotsikoinnilla helpotat juttusi luettavuutta ja hel-
potat kokonaisuuden hahmottamista. Hyvällä väliot-
sikoinnilla huonostakin jutusta saa mielenkiintoisen. 

Kuvat kuntoon!
On ensisijaisesti kirjoittajan tehtävä löytää juttuun kuvat. 
Kuvat voi lähettää sähköpostilla, liittää juttuun linkki ku-
viin tai kuvan voi piirtää itse. Valokuvissa tarkista riittävä 
resoluutio - pääsääntöisesti alle 1000*1000-kuvat eivät ole 
riittävän tarkkoja. Piirroskuvissa parhaan laadun saa käyt-
tämällä tusseja ja tekemällä kuvista mustavalkoisia. Tait-
tajat käsittelevät kuvat, lähetä siis alkuperäiset vedokset! 

Kuvatekstit ja kuvan alkuperä
Kuvateksteillä avaat kuviesi sisällön tai lisäät ilmai-
sun tehokuutta. Yksi kuva vastaa tuhatta sanaa, mut-
ta pari avaavaa sanaa voivat monikertaistaa sano-
man. Mainitse aina myös kuvan ottaja tai sen lähde. 

Muoto haltuun
Lähetä tekstisi mieluiten .rtf-muodossa. Muotoiluseikat 
voit merkitä vaikka tyyliin: <otsikko>Naseva otsikko ju-
tulleni</otsikko>. Tärkeintä on, että taittajat ymmärtävät, 
miltä haluat juttusi näyttävän. Käytä selvää yleiskieltä ja 
mieti juttusi pituus - pidempi ei välttämättä ole parempi. 
Lähetä valmis juttu ennen deadlinea sähköpostilla osoit-
teseen: sik-sosso@list.tky.fi

Tarkistuslista:
(infoboksia voit käyttää vaikka yhteen-
vetoa varten)
- Sopiva otsikointi
- Sopiva jutun pituus
- Kuvien hankinta
- Oikeinkirjoitus
- Muotoilu kuntoon
- Sähköpostilla toimitukseen

Muistathan fuksi, että kirjoittamisesta 
saat fuksipisteitä! Kirjoittamisen iloa!

-29-



Meine Studien (und Essen) – OSA 3
Tutkinnan alla ovat tällä kertaa vuorossa teekkarien eri ihmistyypit
Teksti ja kuvat: Juha-Matti Lehtinen

Hyvä opiskelutoverini, kuka olet?
Näkisin, että TKK:lla on erään jaottelun 
mukaan kolmenlaisia ihmisiä (ja jon-
kun toisen mielestä varmasti eri tavalla). 

Teekkarius on jokseenkin persees-
tä 

Yhdelle ihmisryhmälle on tärkeää, että 
opinnot saadaan suoritettua mahdolli-
simman nopeasti pois alta. Yleensä nämä 
henkilöt ovat opintojen alusta alkaen 
hyvin määrätietoisia ja ovat valmiita 
käyttämään aikaa työuransa luomiseen. 
Monesti myös, omien kokemuksieni mu-
kaan, raha, tai oikeastaan se, mitä sillä saa 
ostettua, on myös tärkeässä osassa tämän 
ihmisryhmän elämää. Näille henkilöille 
sana ”opiskelu” itsessään on huono termi, 
koska se merkitsee sitä, että sinulla ei ole 
muodollista pätevyyttä saada parempaa 
palkkaa, vaikka tiedät osaavasi tehdä 
omaa kiinnostusta vastaavat työasiat pal-
jon paremmin kuin monet muut. Äkkiä 
pois koulusta työelämään: elämään sitä 
unelmaa, jonka eteen olet nähnyt paljon 
vaivaa ja joka on aina ollut haaveissasi. 

Mä haluun vaan tehä tätä mun 
juttuu 

Toinen jaottelun mukainen ihmisryhmä 
on myös määrätietoisten kansoittama – 
kuitenkin eri tavalla. Nämä henkilöt ovat 
löytäneet jotain todella omaa päästyään 
TKK:lle. Tietoisen valinnan tai ”aika sama” 
–asenteen johdosta opinnot ovat alka-
neet venyä, koska he haluavat toteuttaa 
itseään kovasti juuri NYT. Jossain opinto-
jen vaiheessa on huomannut, että jokin 
asia vie yksinkertaisesti mennessään, ja 
koska kunnon töitä kerkeää tekemään 

myöhemminkin, voi hyvällä omallatun-
nolla ryhtyä tekemään sitä, mistä eniten 
nauttii. Nämä henkilöt ovat päätyneet 
tekemään niin sanotusti omaa juttuaan, 
oli se sitten jokin yhdistys Otaniemessä, 
oma bändi jossain Kulosaaren asunnon 
treenikämpässä tai mustan vyön judoka. 
Ja onhan se kivaa tutustua esimerkik-
si jonkun Python- tai Assembly-kielen 
ihmeelliseen maailmaan. Tästä ihmis-
ryhmästä löytyy myös niitä, jotka pys-
tyvät jotenkuten myös opiskelemaan. 

Joka paikan seppä 

Kolmas ja viimeinen ihmismassa koostuu 
niistä, jotka ovat kovimpia tarkkailemaan 
ympäristöään: miten voin sopeutua ti-
lanteeseen, ottaa hyödyn irti ja olla sa-
malla meiningissä mukana. Nämä hen-
kilöt tasapainoilevat koulunkäyntinsä 
ajan opintojen, työelämään pääsemisen 
ja omien vapaa-ajan toimintojen välil-
lä. Nämä henkilöt tietävät ehkä vähiten, 
mitä elämältään haluavat, eli sitten kun 
ovat kasvaneet aikuisiksi. Ensituntumalta 
voisi sanoa, että 2. ryhmän henkilöt oli-
sivat niitä, jotka vähiten tietäisivät, mitä 
haluavat elämältä; itse asiassa heidän 
vahva sitoutuminen johonkin tiettyyn 
asiaan on vahva signaali siitä, että tule-
vaisuuden homma tulee olemaan jotain 
samankaltaista tähän intressiin verrattu-
na. Monesti se, että ei valmistu nopeasti, 
rinnastetaan siihen, että on saamaton 
eikä tiedä mitä haluaa. Joskus asia on 
näin, usein ei – ei pidä kuitenkaan yleis-
tää. Tämän 3. ryhmän henkilöt sen sijaan 
haluavat palan kakkua vähän joka puo-
lelta, mikä tarkoittaa sitä, että he mietti-
vät vielä, mikä on heille sopivinta ja mikä 
on eniten kiinnostavaa. Usein kyse on 

siitä, että nämä henkilöt ovat monitaitoi-
sia. On vaikeaa päättää mitä haluaa teh-
dä, kun kaikki on kivaa ja kiinnostavaa. 

Mitä sitten? 

Opintoaikojen rajaus olettanee, että 
kaikki opiskelijat, alkaen lukuvuodesta 
2005, ovat 1. ihmisryhmän henkilöitä. 
Todellisuus on, että harva kuitenkaan 
pystyy yhtä kunnianhimoisesti käymään 
opiskelunsa loppuun viidessä vuodessa, 
kuten toivotaan. Sairastuminen esimer-
kiksi suuren opiskelutyömäärän takia 
on periaatteessa kiellettyä: siihen ei ole 
aikaa. Valmistukaa, PERKELE! 2. ihmisryh-
mää ottaa päähän, koska eivät he halua 
jonkin yhteiskunnan typerän lainsäädän-
nön tai suositusten vaikuttavan omaan 
innostukseensa. 3. ihmisryhmä kykenisi 
valmistumaan varmasti ajoissa, mutta 
heitä harmittaisi se, ettei ole voinut teh-
dä kaikkea sitä, mihin olisi ollut poten-
tiaalia. Ehkä tässä vaiheessa tämänkin 
ihmisryhmän edustajat vihdoin joutuvat 
tekemään päätöksen, mikä heille on tär-
keää elämässä. ”Choose the side mother-
fucker”.
 Itse asiassa nyt havaitsen myös 
itse, että ensimmäinen ihmisryhmä on 
pääosin individualistinen ja toinen pää-
osin enemmän tai vähemmän sosiaali-
nen yhteisö. Toki molemmista joukoista 
löytyy myös toisen ryhmän valtaosan 
edustajia tältä näkökantilta (Individua-
listit pitävät tärkeänä sitä, että he voivat 
olla sellaisia, kuin haluavat; sosiaalisessa 
yhteisössä jokaisella on oma paikkansa 
ja roolinsa). 3. ihmisryhmän jäsen on to-
dennäköisesti enemmän mielellään sosi-
aalisen ryhmän ilmentymä, koska silloin 
on enemmän ”hyvä tyyppi”.
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Meine Studien (und Essen) – OSA 3
Tutkinnan alla ovat tällä kertaa vuorossa teekkarien eri ihmistyypit
Teksti ja kuvat: Juha-Matti Lehtinen

Ainekset:

-2 prk tonnikalahiutaleita öljyssä 

-1 ruukku ruohosibalia

-150 g savusulatejuustoviipaleita (Kip-

pari-juusto on hyvä)

-500 g perunasipulisekoitusta

-2 dl ruokakermaa

-1/2 tl suolaa

-1 tl timjamia

(-tulista vindaloo-tahnaa)

(-ketsuppia tai rainbow puolukkahilloa)

Valmistusohje: Kuumenna uuni 200 asteeseen. Valu-

ta öljy tonnikalasta. Hienonna ruoho-

sipuli ja savujuustoviipaleet. Sekoita 

tonnikala, ruohosipulisilppu, savu-

juusto ja perunasipulisekoitus uuni-

vuoassa keskenään. Sekoita kulhos-

sa ruokakerma, suola, timjami sekä 

halutessasi tulista mömmöä. Kaada 

vuokaan päällimmäiseksi. Kypsennä 

uunin alatasolla tunti. Nauti ketsu-

pin, puolukkahillon tai jonkun muun 

makea soossin kera.

 On kuitenkin äärimmäisen 
tärkeää, jotta näitä kaikkia ihmisryh-
mien edustajia löytyy TKK:lta. Mieti, 
jos kaikki olisivat 2. ryhmän edustajia: 
kukaan ei haluaisi mennä töihin ja Suo-
men talous kärsisi niin paljon, että me 
ihmiset itse joutuisimme viime kädes-
sä sen maksajiksi. Kun ei kukaan sitten 
osaa rakentaa niitä energiatehokkaita 
taloja, minkä vuoksi EU langettaa Suo-
melle miljardien eurojen rangaistukset. 
TKK täynnä 3. ryhmän kavereita olisi 
katastrofi: työpaikka täynnä sopuleita, 
joille ei ole esimiestä ja jotka hajoavat 
henkisesti, koska eivät voi yhtä aikaa 
olla tädin synttäreillä, lapsen jalkapal-
loharjoituksissa eikä edes yrityksen 
juhlaillallisella. 1. ryhmän kansoitta-
essa TKK:n saisimme pelkkiä johtajia, 
jotka huutaisivat kurkku punaisena toi-
silleen että ”En minä turhaan opiskellut 
kolmessa vuodessa, että joutuisin teke-
mään muuta kuin selaamaan pornoa 
vitun ison pöydän takana!!”. 
 Kun en itse vielä tiedä, mikä 
haluan olla isona, päätin pitäytyä Status 
Quo:ssa ruoankin suhteen. Maailman 
kulunein vitsi opiskelijaruokaravinto 
tonnikalasta ansaitsee jälleen palsta-
tilaa. Resepti on bongattu Yhteishyvä-
lehden 4/08 –numerosta: Savujuusto-
Tonnikalavuoka. Aivan järkyttävän 
helppo tehdä ja todella hyvä pienillä 
lisukkeilla. Miinusta tosin tulee kalliin 
savusulatejuuston käytöstä ja pitkästä 
kypsymisajasta. Soveltunee kaikille ih-
misryhmille.

Savujuusto-Tonnikalavuoka (valmistusaika 5 + 60 min., about 3-5:lle)
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Oikeesti(?) hyödylliset vinkit
eli kuinka fuksin tulisi lähestyä Otaniemeä
Otaniemi, Suomen kaunein kampusalue voi tuntua ulkopuolisesta pelottavalta ja vaikeaselkoiselta paikalta uudeksi kodiksi. Tämän 
artikkelin luettuasi saatat osata liikkua Otaniemessä ja kommunikoida paikallisten alkuasukkaiden kanssa. Jos et ymmärrä kaikkia 
artikkelin asioita, älä huolestu: ISOhenkilösi valistaa sinua syksyllä näistä asioista paremmin.

Saapuminen
 Otaniemeen ei ole junayhteyk-
siä eikä köyhillä opiskelijoilla ei ole varaa 
bussilippuihin, joten halvin keino on mat-
kustaa pummilla länsimetrolla. Valitetta-
vasti kyseisen linjan seuraava metro lähtee 
vuonna 2012 viivästysten ollessa mah-
dollisia, joten kiireisimpiä suosittelemme 
turvautumaan sponsoreihin ja ottamaan 
bussin 102 Helsingin Kampista joka kuljet-
taa fuksipoloisen teekkarikylän ytimeen. 
Vanhempien rahavarojen salliessa myös 
helikopterilla ja moottoriveneellä saa-
puminen on mahdollista. Omalla autolla 
saapumista ei suositella arvaamattomasti 
tiellä pomppivien alkuasukkaiden vuoksi.

Suunnistaminen
 Jatkuva pelko ohiajamisesta sai 
sinut kuitenkin poistumaan bussista vii-
meistään kirjaston kohdalla. Koska suo-
malaiset (miehet) eivät tunnetusti mitään 
ohjeita tarvitse, päädyt harhailemaan ym-
päri niemeä ilman karttaa. Todennäköi-
sesti poikkeat välillä kaupassa ja havaitset 
kaupan toisella puolella kohoavan ison 
rakennuksen ja merkillisen patsaan. Näitä 
hetken ihmeteltyäsi löytänet parkkipaikan 
perältä myös opastaulun. Karttaa hetken 
tutkiskeltuasi päädyt siihen johtopää-
tökseen, että edessäsi oleva rakennus on 
TKK:n päärakennus. Kartan tulkitseminen 
tämän tiedon pohjalta on tietysti mielen-
kiintoista puuhaa, mutta suunnistaminen 
onnistuu huomattavasti helpommin kun 
tietää rakennuksen olevan Dipoli.

Kommunikointi
 Teknillisen osaamisen terävim-
pänä huippuna paikalliset alkuasukkaat 
ovat siirtyneet digitaaliseen viestintään. 
Kaikki kommunikointi tapahtuu irkin tai 
naamakirjan kautta. Analogista vietin-
tätapaa, jota maaseudulla puhumiseksi 
kutsutaan, käytetään vain äärimmäisessä 
hädässä, eli aina kun molemmille osapuo-
lille ei ole saatavissa tietokonetta tarvitta-
vine ohjelmistoineen. Paikallinen kieli voi 
tuntua aluksi hieman vaikeaselkoiselta, 
joka johtuu suurimmaksi osaksi kyläläis-
ten säännöllisesti nauttiman taikajuoman 
tuomista sivuvaikutuksista. Ymmärtämi-
nen helpottuu nopeasti kun on itsekin 
nauttinut kyseistä juomaa, tai käyttänyt 
runsaasti aikaa sen opiskelemiseen.
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Asuminen
 Kesä on kiireistä aikaa, eikä sil-
loin ehdi ajatella tulevan syksyn asumista. 
Opiskelupaikan saamisen jälkeen unohtui 
hakea asuntoa TKY:ltä ja HOASilta. Erä-
henkisenä persoonana pystytät oman 
telttasi Alvarille, jossa sitten voit sateises-
sa syyssäässä hytistä omassa rauhassasi, 
sen sijaan että hyödyntäisit TKY:n hätä-
majoituksen tuoman lämmön ja yhteisöl-
lisyyden. Myöhemmin syksyllä saadessasi 
oman soluasuntosi huomaat unohtelevasi 
ulkoavaimesi sisälle säännöllisesti ja naa-
purien metelöimisen vuoksi et saa öisin 
unta. Ilmoitustaululta löydät jonkun lin-
nanisännäksi kutsutun henkilön yhteys-
tiedot joka lupaa auttaa tämänkaltaisissa 
ongelmissa. Arvonimen pelottelemana et 
uskalla soittaa hänelle, eikai kukaan nyt 
vapaaehtoisesti suostuisi auttamaan fuk-
sipoloista hänen ongelmissaan. Kommu-
nikointia kämppäkavereiden kanssa on 
vältettävä viimeiseen asti, hehän voisivat 
vaatia sinut istumaan iltaa kanssaan par-
vekkeelle tai viettämään jollakin muulla 
tavalla aikaa heidän kanssaan. Pahimmas-
sa tapauksessa ystävystyt näiden primitii-
visten olioiden kanssa.

Syöminen
 Pienissä, paikallisissa kaupoissa 
hinnat ovat tunnetusti korkeita, joten väl-
tä niiden käyttämistä viimeiseen asti. Suo-
si sen sijaan suuria, halpoihin tuotteisiin 
erikoistuneita ulkomaalaisia ketjuja. Mitä 
siitä, vaikka joudutkin maksamaan kahden 
seutulipun hinnan käydäksesi ostamassa 
yhden banaanin, olihan se sentään muu-
taman sentin halvempi kuin paikallisessa 
liikkeessä.
Opiskelijaravintolat Täffä ja Alvari ovat 
myös välttämisen arvoisia paikkoja, eihän 
ravintoloista voi saada opiskelijahintaista 
ruokaa, ei edes Otaniemessä.

Tapahtumat
 Varaslähtöä on mainostettu fuk-
sioppaassa suositeltavana tapahtumana, 
mutta eihän sinne uskalla saapua koska 
ei tunne ketään eikä ole mitään paikkaa 
johon mennä yöksi tapahtuman jälkeen. 
Tunnettu faktahan on että tapahtumissa 
kaikki muut tuntevat toisensa, mutta sinä 
et tunne ketään. Varaslähdössäkin paikalla 
on lähinnä ylimielisiä, epäsosiaalisia ISOja 
joita fukseihin tutustuminen ei kiinnosta 
pätkääkään sekä muutama fuksi, epäröi-
den jäisikö paikalle tutustumaan ihmisiin 
ja ottamaan osaa erilaisiin aktiviteetteihin 
vai kävelisikö vain ohitse kuin ei olisi ikinä 
harkinnutkaan paikalle tulemista. Yöpai-
kan saaminenkin on täysin mahdoton-
ta, eihän kilta ymmärrä kaikkien näiden 
vuosienkaan jälkeen varata kauempaa 
matkustaville paikkaa jossa nukkua, eikä 
kukaan ISOhenkilöistäkään tarjoa fuksille 
sohvaansa nukkumapaikaksi, sehän voisi 
vaikka likaantua tämän seurauksena.
Muissakin tapahtumissa paikalla ovat vain 
aina ne samat vanhat naamat jotka tulivat 
pitämään hauskaa keskenään, uusia ihmi-
siä vältellään viimeiseen asti, hehän voisi-
vat olla vaikka eksyneitä koneteekkareita, 
tai mikä vielä pahempaa: humanisteja! 
Tämän vuoksi tapahtumia tulee välttää 
viimeiseen asti, eihän kilta voi järjestää 
mitään hauskaa ajanvietettä mitä et voisi 
tehdä yksin kotonasi.

Kilta
Kiltatoimintaan mukaan päästäkseen on täytynyt osallistua monen vuoden ajan killan toimintaan, joten fuksilla ei ole mitään mah-
dollisuuksia osallistua. Kiltahuoneella hengailevat lähinnä kaikki killan vanhat opiskelijat, Aku Ankkaa ja muita mielenkiintoisia lehtiä 
lukemaan saapunut fuksi ajetaan armotta ulos. Mitä siitäkin tulisi jos kaikki saman jäsenmaksun maksaneet kiltalaiset saisivat käyttää 
tasa-arvoisesti kaikkia killan tarjoamia palveluja?

Artikkelin kirjoittaja on Pohjanmaalta Otaniemeen muuttanut 
vuoden 07 fuksi ja yksi tämän vuoden ISOhenkilöistä. Lisäksi 
hän on aktiivisesti mukana kilta- ja yhdistystoiminnassa, toimii 

linnanisäntänä ja osallistuu aktiivisesti killan tapahtumiin.

Tuukka Lahti
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Aurinkoisia päiviä!
Nyt kesäloman alettua on mukava viettää aikaa astetta ren-
nommalla otteella. Kesä on tietenkin täynnä mitä erilaisimpia 
festareita. Toivottavasti jokainen on löytänyt jo omansa. Jollei 
vielä ole, niin festarit.comista voi katsella, josko itselle joku ex-
treme-vaihtoehtoehto löytyisi. Ja jos jäi kaihertamaan kevään 
stand up festivaalin väliin jääminen, niin voi ottaa revanssia 
Kuopiossa järjestettävästä festivaalista. Hämeenlinnasta vaih-
detaan vain kaupunkia, mutta sama Tomaattiteema jatkuu. 
5.-7.6. esiintymässä on 13 koomikkoa 17:sta esityksessä, joten 
hupia on luvassa.
 Kesällä voi tehdä myös linnavierailuja. Esimerkiksi 
Raaseporin linna on auki toukokuusta syyskuuhun. Linnoituk-
setkin näyttävät varmasti paljon mukavammalta aurinkoisena 
kesäpäivänä, kuin talvella lumipeitteen alla. Linnoituksia ja 
linnojahan löytyy Suomestakin toistakymmentä, vaikka osa ei 
välttämättä ole kovin erotettavissa sammalpeitteen alta.
 Kesäteatterit voivat olla myös tarkistamisen arvoisia. 
Teatteri.orgin kautta löytyy ympäri Suomea toimivia kesäteat-
tereita, joissa vierailla. Jollei itsekseen kehtaa mennä, niin äiti 
tai mummo on varmasti positiivisesti yllättynyt kutsusta lähteä 
moista katsomaan. Eikä hintatasokaan välttämättä ole Savon-
linnan Oopperajuhlien luokkaa.

Kulttuuria kulttuuria!
 Vaikka on lämmin ja linnut laulaa, peruson-
gelmat eivät mene minnekään.  Pitää pohtia pitäisikö 
alkaa harrastaa extreme-lajeja tai pitäisikö valehdella. 
Puhumattakaan perusongelmista, kuten pitäisikö siir-
tää asioiden tekemistä huomiseksi ja kuinka paljon 
kehtaa sitten juoda ensi joulun pikkujouluissa. Grath 
Sunden on ratkaissut asian kirjassaan Insinöörin logiik-
ka, jossa on kehitetty yhtälö kullekin ongelmalle. Miksi 
kuluttaa aikaa ja saada harmaita hiuksia pohtiessaan 
kannattaisiko lähteä kuntosalille, kun asian voi paljon 
kätevämmin ratkaista sijoittamalla yhtälöön muuta-
man lukuarvon. Ja mikä parasta, näistä yhtälöistä sel-
viää ilman matematiikan peruskurssejakin, joten aivot 
voi edelleen pitää siellä narikassa, jonne ne tenttikau-
den jälkeen jätti.
 Syksyllä on sitten lisää kulttuuria.  Manassa 
loppuivat stand upit toukokuussa kokonaan, mutta 
eiköhän sen innoittamana ainakin eksytä syksyllä kat-
selemaan komiikkaa jonnekin muualle.

Hauskaa kesää toivottaa,
Heta ja Anna

Kuva: Flickr.com

Kolme urheaa ja älynlahjoiltaan 
arvostettua tutkimusmatkailijaa 
jäi viidakon kätköissä piilotelleen 
hirmuisen ihmissyöjäheimon van-
geiksi. Heimolaiset olivat kuiten-
kin vastikään ahmineet runsaasti 
tutkimusmatkailijoita eikä heitä 
nälättänyt kovin akuutisti. Niin-
pä he päättivät hiukan leikitellä 
vangeillaan. Tutkimusmatkailijat 
istutettiin suuriin keittokattiloihin 
jonoon niin, että etummainen ei 
nähnyt muita, keskimmäinen näki 
etummaisen ja taimmainen kes-
kimmäisen ja etummaisen. Heille 
esiteltiin viisi sulkapäähinettä. Kak-
si oli tehty mustista korpinsulista 
ja kolme valkeista joutsenensulista. 
Heimon shamaani asetti jokaisen vangitun tutki-
musmatkailijan päähän päähineen niin ettei tämä nähnyt minkä värisis-
tä sulista hattu oli tehty. Sitten asetettiin ehto: mikäli joku tutkimusmat-

kailijoista arvaisi oikein 
hattunsa sulkien värin, 
hän saisi pitää päänsä ja 
nahkansa ja lihansa, ja 
lähteä alas jokea sivistyk-
sen pariin elossa.

 Seurasi pitkä hiljai-
suus ja kuumeista pohdin-
taa, kunnes viimein jonon 
etummainen uskalsi hih-
kaista: ”Minun sulkahattu-
ni on valkoinen!” Ja toden 
totta, niin hänen hattunsa 

olikin. Niinpä hänet vapau-
tettiin ja kaksi muuta tut-

kimusmatkailijaa syötiin; ja 
niin kaikki olivat tyytyväisiä, 

paitsi syödyt tutkimusmatkai-
lijat. Mutta kuinka etummainen 
tiesi sulkiensa värin?

Pulmakulma

Ratkaisu seuraavassa numerossa.
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Iron Maiden 

18.07.2008 17:00 @ Olympiastadion
Iron Maiden julkaisee helmikuussa 2008 ”Live After 
Death” tupla-DVD:n, jonka myötä starttaa tuleva ”So-
mewhere Back In Time” -maailmankiertue. Kilta on 
hankkinut kyseiselle keikalle 8 kpl kenttälippuja, joita 
myydään normaaliin tapaan kiltahinnalla!

Helsinki City Marathon 

16.08.2008 15:00 @ Helsinki
Helsinki City Marathon tulee taas! Jos 42,195 km:n 
lenkki tuntuu juuri sopivalta niin mukaan vaan. SIK on 
hommaamassa lippuja kyseiseen tapahtumaan ja kilta 
tukee osallistumista hieman, joten tätä kautta pääsee 
halvimmalla.

Varaslähtö 

23.08.2008 15:00 @ Alvarin aukio + Gorsu
Tulevat fuksit pääsevät haistelemaan Otaniemen tuulia 
jo vähän etukäteen. Mukana menossa kippareita, ISO-
henkilöitä ja muita iloisia veikkoja. Pelaillaan Alvarilla 
auringonpaisteessa, ja siirrytään sen jälkeen Gorsuun 
(JMT5) saunomaan ja viettämään loppuiltaa. Grilli on 
ehkä kuumana, omat sapuskat mukaan.

Fuksit tulevat!!! 

01.09.2008 12:00 @ A-sali, päälafka
Onneksi olkoon TKK! Maanantaina 1.9.2008 aloittaa ni-
mittäin iso joukko tosi rouheita tyyppejä taipaleensa 
kohti valmistumista. Sähkö luonnollisesti kaappaa täs-
tä jengistä parhaat, mukana menossa siis SIK FUKSIT 
08! Fuksi, ole paikalla!

Tapahtumakalenteri

Ratkaisu seuraavassa numerossa.




