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Pääkirjoitus

Pimeydessään ja kylmyydessään syksy 
on kuin ystävä, johon voi aina luottaa. 
Kesällä aina joku pettyy siihen, ettei au-
rinko paista tarpeeksi ja kuohuviini on 
liian lämmintä, talvella taas siihen, 
ettei lunta ole ja ulos viilentymään 
laitettu skumppapullo jäätyi halki. 
(Toki jos unohtaa(!) skumppapul-
lon viilentymään, pettyy toden-
näköisesti pahiten itseensä, mutta 
sekään ei ole mukavaa.)

Syksyn luotettavuudesta sen si-
jaan kertoo jotain se, että aina on 
sopivan kirpakkaa, kunnes tulee 
ihana kylmyys. Lehdet eivät kos-
kaan jää puihin, ja joulun mark-
kinointi kauppakeskuksissa alkaa 
aina aivan liian aikaisin. Vuodesta 
toiseen syksy tuo Otaniemeen 
ihanat uudet fuksit ja herättää 
Teekkarikylän elämään niin, että 
marraskuussa kesäkuukausien hil-
jaisuus on jäänyt jo kokonaan un-
holaan.

Perinteisyydestä huolimatta syk-
systäkin löytyy onneksi yllätyksiä, 
seikkailuja ja jopa perinteisiä yllä-
tysseikkailuja. Loka-marraskuun kii-
re nimittäin tuntuu tulevan keski-
vertoteekkarille kuin lumi autoilijalle. 
Onneksi hallittu kiire on kivaa, eikä se 
erityisemmin estä nauttimasta elämäs-
tä.

Syksyn paras puoli on tietysti se, että mitä pidemmälle syksy etenee, sen lähempänä kevät on. 
Kevättä ei kuitenkaan kannata tähän aikaan vuodesta liikaa miettiä, ettei tule paha mieli. Paitsi et-
tä eihän sekään haittaa! Tämän syksyn tyttösitseillä (hieno tapahtuma, ja aina syksyisin!) nimittäin 
opittiin, että kun tulee paha mieli, sille saa juoda. Skål!

Mun syys!
Kuva: Essi Jukkala
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Kuva: Jy
ri L

ind

Puheenjohtaja

"Harrastus, jokainen ihminen tarvitsee harrastuksen. Harrastus sä-
teilee ihmisen arkeen kivasti, odottaa työpäivän jälkeen palkinto-
na ja tuo sisältöä elämään.” Näin viisaita sanoja on lausunut tun-
nettu tv-persoona Juhani Kontiovaara. Ja lausahdus pitää muuten 
aivan paikkaansa.

Harrastukset ovat mitä oivallisin tapa viettää vapaa-aikaa ja 
rentoutua. Yliopistossa vanhat harrastukset saattavat helpos-
ti unohtua, mutta niiden pariin on hauska palata aina silloin täl-
löin. Toisaalta moni on myös löytänyt uusia harrastuksia opinto-
jensa oheen.

Toisaalta mistä sitä aikaa harrastamiseen sitten kaivaisi? Kela 
hiillostaa opiskelemaan, että opintotuet säilyvät. Jos opinnot ei-
vät suju odotusten mukaan, täytyy käydä töissä, että pystyy elä-
mään. Killan tapahtumissakin olisi hauska käydä. Kiltatoimijoilla 
menee vielä aikaa näiden tapahtumien järjestämiseen.

Mitä jos killasta tekisikin harrastuksen itselleen? Tapahtumia 
on paljon ja niiden parissa on helppo rentoutua ja irtautua arjesta. 
Järjestävänä tahona pystyy vielä hyvin tehokkaasti käyttämään 

kaiken vapaa-aikansakin oman hommansa tekemiseen, jolloin 
koulu- ja muut kiireet on todella helppo jättää taka-alalle. Tätä pa-
rempaa tuskin voi olla.

Miksi siis vielä odottamaan? Kähmi itsesi mukaan kiltatoimin-
taan ja harrastus ensi vuodelle on taattu. Tehtävää on jos monen-
laista ja omia ideoitakin hommasta saa esittää. Miksi valita har-
rastus akselilta golf, videopelit, laskettelu, kun killasta voi saada 
vaikka kaikki?

Joni Kurvinen 
Hallituksen puheenjohtaja 2014

P.S. ”Harrastus säteilee arkeen ja tuo elämään mielekkyyttä.”

Harrastuksista
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Kiltaeläimen elämänvaiheita
Patruuna

Ensin, 
historian hämä-

rissä (tai juuri nyt, mutta 
myöhemmin tarkasteltuna se-

kin aika on historiaa) on fuksi, jo-
ka on vielä ainakin vähän viaton ja 
onnellinen. Fuksi näyttää kuvista jäl-
keen päin katsottuna nuorelta, mutta 
kyseisellä ajan hetkellä yksilön foto-

geenisyydestä ja kuvanottotilan-
teesta riippuen jotakuinkin 

tai aivan täysin itseltään.

Usein kiltaeläi-
men innostus on yhtä 

kuin tie yhä uusiin toima-
ri- ja hallitusvirkoihin killas-

sa. Niin myös tarkkailemallam-
me yksilöllä, joka on toiminut 

mm. killan fuksikapteenina 
silloin kun MI-NÄ! olin 

fuksi.
Meidän kilta-

patruunamme on (vie-
lä hetken, sillä kiltaeläinten 

elämä kulkee yleensä kalenteri-
vuoden mittaisissa sykleissä) Riku 
Lääkkölä. Tässä lehdessä jaetaan 
paljon vinkkejä fukseille, mut-

ta tässäkin tulee yksi: Rikulle 
kannattaa jutella, Riku on 

ihana!

Jotkut 
kiltaeläimet läh-

tevät innolla toimariksi jo 
fuksina, toiset myöhemmin. 

Syvemmälle killan syövereihin 
antautuminen saa joskus ihmisen 
tekemään hullujakin asioita. Vaikka 
viattomuus vähenee, onnellisuus 

onneksi kasvaa uusien koke-
musten ja ystävien myötä.

Kiltaeläimen ura 
huipentuu joskus kilta-

patruunan saappaisiin (tai niis-
sä seisomiseen). Kiltapatruuna on 

vanhempi tieteenharjoittaja, joka tietää 
miten asioita on joskus ennen tehty, ker-

too tarinoita nuoremmille kiltalaisille ja aut-
taa pyydettäessä (joskus auttamista saattaa 
tapahtua myös ns. pyytämättä ja yllättä-

en). Joskus kiltapatruuna myös kirjoittaa 
kiltalehteen tai nostelee lyhythelmai-

siin mekkoihin pukeutuneita tyt-
töihmisiä palomiesottee-

seen.

Teksti: Aliisa Pietilä | Kuvat: Olli Laine, Tuomas Tikka, Oskari Korpelainen, Miika Ruissalo
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Ranskalainen dino
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Tumma puku

Tumma puku on yleinen asuste siistimmillä sitseillä. Tytöillä tummaa pukua tarkoittaa eri-
laisia juhlamekkoja Tällä kertaa mekon ei kuitenkaan tarvitse olla täyspitkä. Tumma puku 
antaa juhlapukua enemmän varaa soveltamiselle, eli esimerkiksi liivillä tai erivärisillä kau-
luspaidoilla voi muuttaa puvun ilmettä. 
 Kannattaa kuitenkin muistaa, että tiukimmillaan tumman puvun kanssa kuuluu 
laittaa valkoinen paita ja helmenharmaa kravatti, eli jos vaikka korvaa tummalla puvulla 
frakin vuosijuhlilla, ei kannata lähteä soveltamaan liivien tai kauluspaitojen kanssa. Yleensä 
sitseillä voi käyttää myös muita kuin tummia pukuja, mutta tähän pätee sama kuin värilli-
siin kauluspaitoihin, eli ei esimerkiksi vuosijuhliin.

Juhlapuku

Juhlapuku vedetään päälle lähinnä vuosijuhlille lähdettäessä. Miehet pukeutuvat joko 
frakkiin tai frakin puutteessa tummaan pukuun. Naisilla juhlapuku tarkoittaa täyspitkää 
mekkoa, eli esimerkiksi vanhojentanssimekolle on vihdoin käyttöä!
 Tämä pukukoodi jättää vähiten varaa luovuudelle, sillä frakin kanssa ei voi esi-
merkiksi laittaa vaaleanpunaista kauluspaitaa, vaikka onkin mahdollista, että eräät fuksi-
kapteenit on tälläisessa asussa nähty. Juhlapuvun kanssa käytettävistä nauhoista kannat-
taa muistaa se, että frakin kanssa nauhat kulkevat oikealta olkapäältä alas vasemmalle ja 
iltapuvussa ruusukkeet menevät vasemmalle puolelle. Naiset kantavat nauhoja yleensä 
ruusukkeina, koska nauhat eivät saa koskaan koskettaa paljasta ihoa.

Fuksikapteenien pikajohdatus pukukoodien alkeisiin
Teksti Ville Kapanen ja Ilkka Oksanen, kuvat Ilkka Oksanen, Ville Kapanen, Jette Sørensen ja Miika Ruissalo

Pukukoodit ovat asia, jonka kanssa tekemisiin joutumista on tässä oppilaitoksessa 
vaikeaa välttää. Päätimme tehdä aiheesta aloittelijan paketin, jolla pääsee ainakin alkuun 
yleisimpien pukukoodien kanssa. Esitellyt vaihtoehdot eivät pääsääntöisesti ole missään 
nimessä ainota, tai edes välttämättä parhaita ratkaisuja, joten omaa pelisilmää ja luovuutta 
kannattaa mahdollisuuksien mukaan soveltaa. Tarkempaa faktatietoa aiheesta löytyy 
erilaisista tapaoppaista, Sössöstä 3/11 ja osoitteesta sosso.fi/dresscode.

Onks pakko pukeutuu jos ei haluu?

Teema-asut

Erilaisiin teemoihin törmää Otaniemessä esimerkiksi sitseillä. Näihin tapahtumiin 
asusteeksi kelpaa lähes mikä vain, minkä fiksusti pystyy perustelemaan 
teemaan liittyväksi. Optimaalisessa tapauksessa valittu asu ei kuitenkaan 
teeman puitteissa juurikaan kaipaa selitystä. Tietyn tyyliset teema-asut, kuten 
esimerkiksi eläinpuvut, toimivat myös varsin kätevinä sillisasusteina. 
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Onks pakko pukeutuu jos ei haluu?

Kotimaan pitkä

Kotimaan pitkä on hyvä esimerkki siitä miten excuille pukeudutaan siististi. Yleensä koti-
maan pitkällä miesten asusteena on puku kravatin kanssa. Tällä kertaa ei kuitenkaan ole 
niin tarkkaa, onko kyseessä tumma puku, ja paita saa mielellään olla värillinen. Myös krava-
tin käytöstä lipsutaan välillä. 
 Tytöillä excursiovaatteet eroavat enemmän tummasta puvusta, sillä mekko voi-
daan korvata esimerkiksi jakkupuvulla tai muuten siisteillä vaatteilla. Esimerkiksi suorat 
housut ja siisti pusero on hyvä! Jos kaapista sattuu löytymään bleiseri, nyt on oikea hetki 
kaivaa se esiin! 

Smart casual

Smart casual on excursiovaatteiden kevyemmästä päästä. Smart casual sopii excujen lisäksi 
esimerkiksi työhaastatteluihin. Tämä pukukoodi ei ole erityisen tarkasti määritelty ja smart 
casualin vaatimukset kannattaakin suhteuttaa pukukoodia vaatineeseen tilaisuuteen. 
 Yleisesti tällä haetaan kuitenkin jotain tyylikkäämpää kuin arkivaatteet. Edellä 
mainittu Kotimaan pitkä osio taas menee jo varmasti liioittelun puolelle. Lievä ylipukeutu-
minen kuitenkin on aina parempi kuin riman alittaminen. T-paidat ja risat farkut on siis syy-
tä unohtaa suosiolla.

Haalarit

Haalarit on pukukoodeista vähiten päänvaivaa aiheuttava. Vaikka haalarit eivät aivan yhtä 
arvokas asu olekaan kuin frakki, kannattaa aina muistaa että haalari on kuitenkin edustus-
asu ja haalareissa törttöillessä ihmiset näkevät helposti minkä killan ja koulun tyyppejä kan-
nattaa syyttää.
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Pientä opiskelijaa alkaa ahdistaa, kun suuret päättäjät kiristävät valtion kukkaronnyörejä 
opintotukien osalta ja pääkaupunkiseudun asuntojen vuokrat nousevat. Jotkut kokeilevat 
onneaan opiskelijapolitiikassa, mutta Sössön toimittajat turvautuvat mielummin 
konkreettisin selviytymiskeinoihin ja ovat päättäneet jakaa muutamat vinkit Espoon yössä 
selviämiseen!

Sössön tehdessä 
juttua toinen toimittaja 

onnistui onneksi pysymään 
hereillä niin pitkään, että ehti 
tarkistamaan AYY:n tilavuok-

rauskalenterista illan ja-
jatkojen sijainnit. 

Ahkeran 
opiskelijan kannat-

taa tietysti opiskella mah-
dollisimman paljon päivässä, 
jotta paholaiset Kelan toimis-

tolla eivät vie pois viimeisiäkin 
tuen rippeitä. Learning Hub ja 
Maarintalo ovat auki ympäri 

vuorokauden, mutta niis-
sä ei saa nukkua. 

Nämä kan-
nattaa kirjoittaa 

ylös, koska ne ovat 
hyviä pantillisten 

tölkkien apa-
jia. 

Kun 
kiltiksellä nauk-

kailtu kahvi ei riitä pitä-
mään koko yötä hereillä, 
on yön selviytymistaiste-

lu aloitettava, kun varti-
ja tulee heittämään 

ulos. 

Yö 
kannattaa 

aloittaa keräämällä
 pulloja ja tölkkejä roskik-

sista, koska alkuyöstä 
on vielä voimia 

moiseen. 

Köyhän miehen Otaniemi

Teksti ja kuvat Eino Virtanen & Pietu Roisko
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Pullojen keräi-
lyssä kannattaa ns. 

olla tarkkana panttiscout-
tailussa. Esimerkiksi alepas-

ta saatavista lasisista hedelmäs-
moothiepurkeista saa pantit, 

vaikka ne eivät muistutak-
kaan tuttuja Koffin pu-

naisia tölkkejä.

Yhtään kiveä ei 
kannata jättää kään-

tämättä, tai siis muovi-
pussia avaamatta, koska 

fuksivuonna opintolainal-
la kehitettyä alkoholismia 

ei pelkillä panttirahoil-
la ostetuilla nuude-

leilla ruokita. 

Vastaantulevilta, vie-
lä opinnoissaan tavoite-

ajassa opiskelevilta nohe-
vilta ihmisiltä, kannattaa 

anella tyhjiä tölkkejä, kos-
ka kaikkihan tietävät et-
tä teekkarilakki päässä 

voi saada säälistä. 
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Tapiolan ässän pi-
han kautta kannattaa 

käydä illalla, koska van-
hempiensa rahoilla mopot 

ja es:t ostavat jonnet ovat vie-
lä sen verran uhmaiässä, et-
tä he heittelevät pärinöis-

sään pantilliset tölkit 
pitkin pihoja.

Vaikka ässän 
pullonpalautuskoneen 

kuitintulostuspainiketta 
painaessa saattaakin tulla het-

kellinen onnistumisentunne, on 
suositeltavaa hillitä itsensä vie-
lä tässä vaiheessa iltaa, ja ostaa 

koffien lisäksi ainakin muu-
tama pussi nuudeleita.

Ässäreissun 
jälkeen kello on 

yleensä sen verran pal-
jon, että Etnolla on jo asi-

akkaita. Fukseja kannattaa 
tässäkin asiassa käyttää hy-
väksi, ja käydä loottaamas-

sa roskiksesta puolik-
kaat kebuannokset. 

Etnon 
jämäkebut syö-

tyä on hyvä valmistautua 
nukkumiseen. Länsimaisessa 

tuhlaus... siis kulutusyhteiskun-
nassa löytää helposti kaikenlaisia 
pahvisia tuotepakkauksia. Näitä 

kannattaa käyttää hyväk-
si sängyn lämpöeristeen 

rakentamisessa.

Ulkona 
nukkuminen on ver-

rattain turvallista Suomessa. 
Nukkumaan mennessä täytyy kui-

tenkin muistaa, että kaikkia pant-
tirahoilla ostettuja kaljoja ei kan-
nata juoda, jottei nuku pommiin. 
Aamuluentojen missaamisesta al-

kaa helposti kursseilta tippumi-
sen kierre ja se vaarantaa taas 

opintotukien saamisen. 

Talvella on myös 
tiedostettava, että au-

rinko nousee vasta infamo-
us kello kahdeksan luentojen 

alkamisen jälkeen, eli jonkinlais-
ta pesämunaa kannattaa alkaa 

kerryttää panttitölkkirahoilla, 
jotta kykenee ostamaan he-

rätyskellon. 
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Clothing

Material: Anything with wool or silk. Both are very warm but 
breathable fabrics and can be found in many types of clothing. 
Try at least: wool socks, wool/silk stockings, silk undershirts, 
woollen shirts… Remember, lamb wool, alpaca, mohair are all 
good! Not the cheapest, but very, very warm.

 
Layering

It’s the good stuff. If you are constantly feeling cold when going 
out, one option to battle this is to put some money into one ve-
ry warm woollen overshirt/jacket/etc. Layering might make you 
look like a Michelin-man, but damn, it’s nice to be warm.

Socks

Wear them. They’ll keep your feet warm and cosy, which in turn 
will help you fight the flu. Why does keeping your prevent you 
from getting the flu? No idea, but it very much seems to be true.

Moving

Moving makes you warmer, as we all now, but try to avoid 
sweating too much. It’s not very nice when your sweat freezes 
on you.

When drunk

It’s just not a good idea to “I’ll just grab this light jacket with 
no scarf/gloves/cap because the afterparty is so close away.” It’s 
been tried, and never successfully.

When seeing others drunk

Try and see them to bed. If a person falls into +4-+6 degrees 
warm water, it can take just a few minutes for the person to be-
come hypothermic.

For more extreme safety protection, check out for example Les 
Stroud survival trips!

Surviving the winter
The Cold. It is almost here. And the winter isn’t over soon - February is usually the 
coldest month of the year. In any case, here’s a few tips on how to survive during the 
cold winter time!

Text: Isa Ojanen 
Picture: Miika Ruissalo
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Hyppy tuntemattomaan
Kun toinen graafikoista ilmoittautui laskuvarjohyppykurssille ja mitä sitten tapahtui...

Perjantai
Kolmen päivän PL-kurssi alkoi perjantaina 30.5.2014 
kello kuusi Vesivehmaan lentokentällä Hämeen 
Laskuvarjourheilijoiden kerhorakennuksessa. Kurssilla oli 
vain kolme osallistujaa, mistä oli hyötyä oppilaille, mutta ei 
niin paljon hyötyä kurssin järjestäjille. Ensimmäinen ilta si-
sälsi noin kolme tuntia teoriaa, joka jaettiin myös oppilaan 
oppaan muodossa teoriakoetta varten.

PL- eli pakkolaukaisukurssilla oppilas 
hyppää yksin tuhannesta metristä niin, 
että laskuvarjon aukaisumekanismi on 
kiinni lentokoneessa ja laskuvarjo auke-
aa heti uloshyppäämisen jälkeen. Las-
kuvarjohyppäämistä opetellaan suoritus 
suoritukselta ja pakkolaukaisu kuuluu 
kuuteen ensimmäiseen suoritukseen.

Lauantai
Lauantaina tehtiin käytännön harjoituksia, joita oli kolme erilaista:

Maahantulokierähdys
Hypittiin penkiltä maahan ja suoritettiin kaatuminen ja kierähdys ohjei-
den mukaan – ainakin periaatteessa. Se ei ollut niin helppoa, kuin mil-
tä näytti, ja jonkinlaisen itsepuolustuslajin harrastamisesta olisi varmasti 
ollut apua. Yleisesti ottaen hyvästä fyysisestä kunnosta on hyötyä, mut-
ta kyseessä on kuitenkin tekniikkalaji.
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Uloshyppy
Tätä varten rakennettu simulaattori muistuttaa hieman kiipeilyteli-
nettä, jonka vieressä on suuri patja. Siellä harjoiteltiin, kuinka tullaan 
ovelle ja missä asennossa siitä lähdetään. Oikeanlaisen ponnistuksen 
tekeminen lantiolla ja käsillä on yllättävän vaikeaa – varsinkin jos ei 
ole käyttänyt kyseisiä lihaksia koko pienen elämänsä aikana. Sitten 
pitäisi vielä muistaa katsoa koko ajan hyppymestaria ja ponnistuk-
sen jälkeen taivuttaa taaksepäin, pitää kädet takana vaikka naama 
osuukin patjaan ja laskea sadasta yhdestä sataan viiteen. Pientä tur-
hautumista oli havaittavissa, kun joka yrityksellä vähintään yksi näis-
tä unohtui.

Varavarjotoimenpiteet
Jos jotain menee pieleen varjon aukeamisessa, 
on varalla toinen varjo, jonka vain siihen kou-
lutuksen saaneet saavat pakata. Näitä tilantei-
ta harjoiteltiin roikkumalla valjaissa. Kouluttaja 
näytti kuvan siitä, miltä kupu näyttää ja oppi-
laan piti toimia sen mukaan. Kuvassa saattoi 
näkyä esimerkiksi löysiä tai katkenneita punok-
sia tai rikkinäinen kupu.
”Kertaus on opintojen äiti”, eli toistoja oli paljon 
ja päivän päätteeksi myös mustelmia ja lihaski-
puja. Illalla tehtiin vielä teoriakoe.

Sunnuntai
Hyppypäivän aamuna piti nousta sängystä, vaikka jalat tuskin kantoivat. Se 
sai kysymään itseltään, että miksi olen täällä. Yritin vain olla ajattelematta jän-
nitystä. Harjoiteltiin vielä viimeiset kerrat, kunnes hyppymestari päätti, että 
tämän ihmisen uskaltaa ottaa mukaan lentokoneeseen.

Hyppysää oli hyvä ja kerholle oli saapunut enemmänkin hyppääjiä. Ei ol-
lut enää mitään syytä, miksi ei lähtisi hyppäämään ensimmäistä hyppyään. 
Tehtiin päätös, että mennään seuraavaksi ja alettiin laittaa varustusta pääl-
le, kun edelliset lähtivät nousemaan. Sitten käveltiin lähtöpaikalle odotta-
maan konetta. Tässä kohtaa piti keskittyä ainoastaan omaan suoritukseensa. 
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Kun kone nousee ilmaan, ovi rämisee, 
runko heiluu vähän ja puut pienenevät. 
Jonkin ajan kuluttua saavutetaan tu-
hannen metrin korkeus ja avataan ovi. 
Maisemat eivät sinänsä pelota, mutta 
oppilaskaverin silmistä näkee mitä pelko 
on. Keskityn edelleenkin omaan suori-
tukseeni, kun kaverille kerrataan asiat ja 
yhtäkkiä ovella ei enää istu ketään. 

Omalla vuorolla yritän vain olla ajatte-
lematta. Vaisto yrittää sanoa, että ihmi-
nen ei lennä, mutta vakuutan itselleni, 
että kouluttaja tietää mitä minä olen te-
kemässä. 

Katse, ”MENE” ja ponnistus.

Hypyn jälkeen palautetaan varusteet 
paikalleen ja otetaan vastaan palaute. 
Pääsin ensimmäisen suorituksen läpi ja 
olen ylpeä siitä.

Teksti ja kuvat Arla von Konow

Sitten kaikki unohtuu ja tunnen putoavani. Varjo aukeaa ja asiat alkavat palata 
mieleen. Tarkistan ainakin kolme kertaa, että lentääkö se varjo nyt varmasti ja 
näyttääkö se miltä pitää. En ole törmäämässä mihinkään, olen ihan hyvässä kor-
keudessa ja varavarjon kahvakin ovat vielä paikallaan. Alan selvittää että mis-
säs päin sitä ollaan. Ilmassa on rauhallista ja ohjaaminenkin onnistuu. Radiosta 
kuuluu ohjeita ja laskeutumisellakin on onnellinen loppu. Sitten odotellaan, et-
tä kolmaskin pääsee maahan ja lähdetään kävelemään kohti pakkaustelttaa.
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Shanghai!
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MITÄ OLISIT 
HALUNNUT
TIETÄÄ

Elämä Otaniemessä on varsin auvoisaa. On naisia (vähän), miehiä 
(enemmän) ja alkoholia (loputtomasti). On hauskuutta ja huonoa 
oloa (odottakaa vain…) ja elämistä nuudeleilla. Vanhempana 
tieteenharjoittajana koenkin velvollisuudekseni myös jakaa elämässä 
ja erotiikassa hankittuja tietoja eteenpäin, tällä kertaa tosin vain 
ensimmäisestä aiheesta.

Rahattomuus on haaste ja mahdollisuus vaan 
ei este. Opiskelijaruoka on kuitenkin suhteelli-
sen terveellistä, ja tietyissä ravintoloissa sitä saa 
paljon. Hyvä vaihtoehto on aina myös kasvisruo-
at (allekirjoittanut uskaltautui syömään niitä vas-
ta 6. vuoden aikana, ja nehän olikin välillä (usein) 
lihallisia parempia) sekä salaatit. Keltsun lounas-
salaatit ovat myös varsin mainioita. Oveluudella 
pärjää myös iltaruoissa, kun opettelee kokkaa-
maan. Myös ompelutaidot on syytä oppia, ja 
merkkien kiinnitys toimii hyvänä harjoitteena.

Ruotsi. Suorita se. Nyt. Samoin kaikki matematii-
kat ja fysiikat. Nyt.

Kiltatoiminnassa opit aivan varmasti itsestäsi jo-
tain uutta, sekä hyvässä että pahassa. Ollessani it-
se fuksi en olisi koskaan voinut kuvitella olevani 
lukkari, mutta useampi vuosi ja huono vitsi myö-
hemmin… 

Viina ja vesi- älä sekoita niitä, omaan tahi kaverin 
lasiin. Juo molempia erikseen. Tai ainakin vettä.

Killan pikkujoulu, eli pikoJoule. Ei tästä voi edes 
sanoa mitään. Mene sinne.

Villasukat pelastavat talven. 

Pääset halvalla, jos juot olutta.

Kotimaan pitkä* ynnä muut vastaavat reissut. 
Lähde niille, niillä on kivaa! 

Uudet ihmiset ovat jänniä, eikä niille aina välttä-
mättä uskalla puhua. Kannattaa kuitenkin muis-
taa, että lähes jokainen on jossain vaiheessa ollut 
samassa tilanteessa ja puhumalla saa uusia kave-
reita. Tässäkin kiltatoiminta on loistava harrastus - 
uusien ihmisten tapaamiselta ei voi välttyä! 

Se tyyppi, joka on ihan idiootti kännissä, saattaa 
kohta olla tyttö-/poikaystäväsi. Ole varovainen.

Bonari naisille: opetelkaa tupeeraamaan, os-
takaa catwalk-lakka ja tuhannesti pinnejä! 
Tupeeraus on vuosijuhlakampauksen perusomi-
naisuus, catwalk-lakka on kampauksen liima (ei 
tosin kiva seuraavana aamuna) ja ilman pinnejä 
ei kampausta synny. Muutama harjoittelu ja avot 
- olet säästänyt ainakin 50 €/kerta. Varaudu har-
joittelemaan useampi tunti. Varaa myös itse juh-
lakampauksen tekoon useampi tunti. Älä myös-
kään ole liian kriittinen - juhlan loppuessa et enää 
huomioi mitä pääsi päällä keikkuu.

Teksti: Isa Ojanen 
Kuvat: Jyri Lind, Miika Ruissalo
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*Ekskursioreissu bussilla Kehä III:n ul-

kopuolelle, järjestetään yleensä maalis-

kuun loppupuolella.



Kesätyökertomuksia
Moni sähköläinen on viime kesän aikana ollut oman alan töissä. 
Tässä kuulemme Matias Korkan, ännännen vuoden sähköläisen 
kokemuksia kesätyöstä Caruna oy:ssä.

Kerro alkuun vähän itsestäsi, 
esimerkiksi opinnoistasi 
ja työhistoriastasi.

Opiskelen pääaineenani sähköjärjestel-
miä ja sivuaineenani on tuotantotalous 
ja johtaminen. Työurani aloitin jo nuore-
na erilaisissa kaupan työtehtävissä täyt-
täen hyllyjä ja toimien myyjänä.

Niinsanottuja oman alan töitä pääsin te-
kemään heti fuksivuoden jälkeen Lahti 
Energia Sähköverkoille ja siellä vierähti-
kin ensimmäiset neljä kesääni opiskelui-
den ohella.

Uusia haasteita etsiessäni päätin hakea 
noin vuosi sitten Fortumille Network 
Operatorin tehtäviin. Iloiseksi yllätyksek-
seni sainkin maaliskuussa kesken killan 
kotimaan pitkän ekskursion puhelinsoi-
ton nykyiseltä esimieheltäni ja pääsin yri-
tykseen kesätöihin.

Carunalla on ollutkin todella hyvä mei-
ninki ja pääsinkin nyt jatkamaan osa-ai-
kaisena työntekijänä, mistä olen hyvin 
iloinen. Tarkoituksenani on nyt myös pai-
naa koulut mahdollisimman nopeasti 
loppuun ja jos kaikki menee hyvin tehdä 
diplomityötäni noin vuoden päästä.
 

Miten paljon tiesit etukäteen 
Carunan toiminnasta 
ja toimialueesta? Onko 
mielikuvasi firmasta 
muuttunut töissäolon aikana?

Tehdessäni työsopimusta sopimuspa-
perissani luki vielä Fortum Distribution. 
Yrityksen irtautuminen tapahtui muuta-
mia viikkoja ennen minun töideni alkua. 
Odotukseni työtäni kohtaan eivät kui-
tenkaan tästä muuttuneet, vaan odotin 
edelleen suurempia kuvioita kuin missä 
olin aikaisemmin ollut. Yrityksen toimin-
nasta ja toimialasta tiesin jonkin verran, 

sillä oli työskennellyt alalla hieman pie-
nemmällä toimijalla jo aikaisemmin. Silti 
minulle tuli kuitenkin yllätyksiä, miten 
suuressa yrityksessä toimitaan. Tämän 
huomasi erityisesti siitä, että erilaisia jär-
jestelmiä, työkaluja ja resursseja töiden 
tekemiseen on huomattavasti pienem-
piä yrityksiä enemmän. Tämänkaltaiset 
toimintaamme edesauttavat järjestelmät 
ovatkin toimintamme kannalta tärkeitä 
ja niitä pyritään kehittämään jatkuvasti.

Mainitsit äsken että 
työnantajasi oli aikaisemmin 
Fortum Distribution, mutta 
kuluneen vuoden aikana 
tämä myytiin ja uuden 
yrityksen nimeksi tuli 
Caruna oy. Miten Fortumin 
ja Carunan yhteistyö 
näkyy sinun työssäsi? Entä 
Fortumin asiakkaille?

Olemme eri yrityksiä, mutta toimimme 
vielä toistaiseksi samoissa tiloissa, sillä 
yrityskauppa on tapahtunut vasta niin 
hiljattain.

Tämä ei juuri vaikuta normaaliin työnte-
koomme, tavoitteenamme on edelleen 
siirtää sähköä asiakkaillemme mahdol-
lisimman varmasti ja tehokkaasti. Sikäli 
yrityksen ero ei juuri näy minulle tai asi-
akkaillekkaan suoranaisesti.
 

Miten paljon hyötyä 
on ollut opinnoista, ja 
kuinka paljon (ja mitä) 
olet oppinut sähköalasta 
ja -tekniikasta töissä?

Opinnoista on toki ollut hyötyä työelä-
män kannalta, mutta niin on myös ollut 
päinvastoin. Koulunkäynti on yksittäisten 
taitojen lisäksi opettanut minulle ongel-

manratkaisutaitoja ja taitoja hakea tietoa 
haastavampiinkin projekteihin.

Sähköalasta olen oppinut hyvin paljon 
töissä käydessäni. Olen jopa muutamilla 
kursseilla pystynyt hieman haastamaan 
ja keskustelemaan luennoitsijan kanssa 
siitä, mikä on teoriaa ja miten asiat käy-
tännössä tehdään. Vaikka kaiken takana 
on tietysti luennoilla opittu teoria, teh-
dään asioita kuitenkin käytännössä mon-
ta kertaa eri tavalla.

Minkälainen on tyypillinen 
työpäiväsi? Minkälaisia 
vastuualueita sinulla on?

Tyypillinen työpäiväni on hyvin vaihte-
leva. Olen ollut mukana hieman isom-
missa projekteissa, jotka etenevät joskus 
myös hieman päällekkäin. Kesäiset ukko-
set ja myrskyt ovat myös tuoneet vaihte-
lua työviikkoihini. Ison myrskyn yllättäes-
sä normaalit työtehtävät ovat väistyneet 
ja myrskyjen aiheuttamiin vikoihin on 
keskitytty sataprosenttisesti. Välillä olen 
päässyt myös tekemään verkko-ope-
raattorin työtehtäviä Carunan käyttö-
keskukseen, jossa sähköverkkoa ohja-
taan ja valvotaan, jotta asiakkaat saavat 
mahdollisimman korkealaatuista sähköä 
mahdollisimman varmasti. Tämä tehtävä 
onkin ollut erityisen vastuullinen ja vir-
heisiin ei juuri ole varaa niin työturvalli-
suuden, kuin siirtovarmuuden kannalta-
kin. Työturvallisuus on yrityksessämme 
erittäin tärkeä asia ja sitä pyritäänkin val-
vomaan ja parantamaan kokoajan.

Käyttökeskus ja sen yhteydessä toimimi-
nen onkin ollut minulle sähkönjakelu-/
siirtoverkkojen näköalapaikka, josta olen 
päässyt näkemän kuinka alalla käytän-
nössä toimitaan ja miten luennoilla opi-
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tut teoriat käytännössä toteutetaan maan suurimman 
sähkönjakeluverkkoyhtiön toimesta.

Mikä on sinun näkemyksesi siitä, 
että kenen kannattaisi hakea 
töihin Carunalle? Otetaanko sinne 
paljonkin kesätyöntekijöitä?

Kesätyöntekijöitä otetaan Carunalle hyvin monelta eri 
alalta aina sähköverkkoja opiskelevista aina taloushal-
linnon ja IT-alan opiskelijoihin.

Osastoja on monia ja näkemykseni mukaan lähes kai-
kille osastoille halutaan uusia hyviä tekijöitä! Kannattaa 
siis hakea, jos on kiinnostusta työskennellä Suomen 
suurimmalla sähkönjakeluverkkoyhtiöllä. Itse olen ai-
nakin viihtynyt todella hyvin! Työntekijöiden viihty-
vyyteen halutaan selvästi panostaa ja työntekijöille jär-
jestetäänkin monenlaisia muun muassa hyvinvointiin 
liittyviä tapahtumia. Kannattaa siis ehdottomasti hakea!
 

Koska Carunalle kannattaa hakea töihin, 
niin osaatko antaa neuvoa tuleville 
kesätyönhakijoille mitä kannattaa 
opiskella ja miten varhaisessa vaiheessa 
opintoja on mahdollista päästä töihin?

Ensimmäisenä vinkkinä voisin sanoa, että kannattaa ha-
kea töitä ahkerasti ja olla aktiivinen.

Yrittämättä et voi päästä mihinkään. Sama pätee myös 
itse työpaikalla. Olemalla ahkera ja aktiivinen saat eri-
laisia ja haastavampia tehtäviä. Mahdollisesti myös ha-
lutessasi jatkaa osa-aikaisena tai päästä myös seuraava-
na kesänä töihin!
En näe mitään syytä miksi myös fuksi ei voisi päästä 
Carunalle töihin. Kuten mainitsin, työtehtäviä on erilai-
sia ja varmasti eri tasoisia.

Mielestäni kannattaa opiskella niitä asioita, jotka juuri 
sinua kiinnostavat. Carunalla arvostetaan selvästi osaa-
mista ja kiinnostusta asioista. Kannattaakin siis kehittää 
itseään monipuolisesti.

 

Kerro lopuksi vielä hauska kesätyötarina!

No jopas tuli hankala kysymys. Minulla on ylipäänsä ol-
lut hyvin hauskaa töissä koko kesän ajan. Pitkät työpäi-
vät myrskyjen takia eivät nekään ole tuntuneet kurjilta 
vaikka rankkaa onkin välillä ollut. Tästä voi kiittää muka-
vaa työympäristöä ja loistavia työkavereita! Kesäjuhlat 
olivat tietysti myös hauska kokemus koska niissä oli mu-
kana myös hieman teekkarihenkistä rastikiertelyä, jota 
myös Otaniemessä paljon harrastetaan. Tämä tuntui jo-
tenkin hyvin kotoisalta.
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Monipuolisuus ja 
keskeiset taidot

Killan hallitus- ja toimihenkilövirois-
ta voi jokainen löytää itselleen sopi-
van vastuualueen. Vastuualueiden laa-
juus vaihtelee esimerkiksi sisäkisällin 
tai kulttuurivastaavien tehtävistä aina 
valtuuston puhemiehen tai hallituksen 
puheenjohtajan tehtäviin. Jokaisesta 
tehtävästä jää myöhempää kilta- tai 
työuraa ajatellen kokemuksia, joita on 
vaikea löytää muualta. 

    Jokaisessa toimihenkilö- ja hal-
litusvirasta on mahdollista oppia aika-
tauluttamista ja ryhmätyöskentelyä se-
kä työstää oma-aloitteisuuttaan. Nämä 
ovat keskeisiä taitoja opinnoissa ja työ-
elämässä. Kilta onkin kuin pieni yritys 
itsessään. Erilaiset tiimit lyövät päänsä 
yhteen toteuttaakseen vastuualueisiin-
sa liittyviä tapahtumia tai valvoakseen 
opiskelijoiden etuja. Jotta tapahtuman 
toteutus olisi mahdollisimman hyvä, 
tarvitaan tapahtuman toteuttamiseen 
liittyvä aikataulu, ja jokaisen suunnit-
teluun osallisen on varattava itselleen 
riittävästi aikaa omien tehtäviensä hoi-
tamiseen. Otetaan tähän esimerkik-
si yrityssuhdetoimikunnan järjestämä 
Kotimaan pitkä excursio. Tapahtuman 
suunnittelu alkaa melkein heti toimi-
kauden alettua: soitetaan yrityksiin 
joihin haluttaisiin vierailemaan, vara-
taan bussi paikkakunnalta toiselle kul-
kemista varten ja selvitetään yöpymis-
mahdollisuudet sekä bussikuskille että 
bussilliselle teekkareita. Kaiken tämän 
tekeminen ei olisi mitenkään mahdol-
lista ilman tarkkaa etukäteissuunitte-
lua, tiivistä ryhmätyöskentelyä sekä 
toimikunnan oma-aloitteisuutta. 

Kirjoittaminen ja 
muuta näyttöä

Tärkeän yhteispuuhaamisen lisäksi voi 
ylläpitää esimerkiksi koulussa opittua 
kieli- ja rakentelutaitojaan sekä kirjoit-
tamista. Killassa tekstin tuottamista 
voi harjoittaa kiltalehti Sössössä, pöy-
täkirjoja kirjoittavana sihteerinä tai lu-
kuisissa eri toimikunnissa esimerkiksi 
sähköpostien kirjoittamisen merkeis-
sä. Vaikka monille syy hakeutua teknii-
kan alalle on juurikin se, että ei tarvitse 
kirjoittaa juuri mitään, on muistetta-
va että opinnoissa ja työelämässä kir-
joittamista esiintyy enemmän kuin 
luulisikaan. On sanottu, että kirjoitta-
maan oppii ainoastaan kirjoittamalla. 
Kirjoittamalla voi oppia jäsentämään 
ajatuksiaan nopeasti ja selkeästi. Tästä 
taidosta on paljonkin hyötyä työnha-
kurumban alkaessa, sillä ei tarvitse tus-
kailla kirjoitusurakan aloittamista, sen 
kun istuu alas ja kirjoittaa! 

Muutakin kuin kirjoittamistaitoa 
on mahdollista ylläpitää killassa. Jos 
toimii esimerkiksi ulkokisällinä tai ul-
komestarina, pääsee oman toimikun-
tansa sekä ulkomaalaisten vaihto- ja 
tutkinto-opiskelijoiden kanssa kes-
kustelemaan vähintäänkin englannik-
si, ja mahdollisesti myös muilla kielil-
lä joita on joskus oppinut koulussa. 
Käytännössä harjoitettu kielitaito on-
kin mainio tapa erottua työhaastatte-
lussa. Oman alan töitä hakiessa on toi-
sinaan myös hyvä erottua sillä, että on 
joskus rakentanut elektroniikkaa. Kilta 
tarjoaa puitteet rakennella tai korjail-
la elektroniikkaa elepajalla. Elepaja on 
osa viestintätoimikuntaa, jossa voi op-
pia webin ylläpitoa tai ikuistaa killan 
tapahtumia valokuvaajana. 

Mitä hyötyä kiltatoiminnasta on?
Moni saattaa luulla, että kiltatoiminta on vain 
ylimääräinen aikaa vievä asia. Totuus on että 
kiltatoiminnasta saattaa olla myöhemmin töitä hakiessa 
enemmän hyötyä kuin haittaa. 

Yrityssuhdemestari valvoo 
excursiomatkan etenemistä

Toimihenkilöitä tutustumassa 
ryhmätyöskentelyyn

Kaverit säilyvät vielä 
toimarivuoden jälkeenkin!
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Tapahtumien järjestämiseen kuu-
luu toisinaan ruuan tekeminen usealle 
sadalle hengelle ja juhlan jälkien siivoa-
minen myöhemmin. Vaikka heikkoher-
moisimmat saattaisivat ahdistua aja-
tuksesta, niin killassa pääsee ensiksi 
harjoittelemaan asiaa pienessä mitta-
kaavassa, ja pian huomaakin että isom-
matkin juhlat järjestyvät käden kään-
teessä. Eikä oman kodin siivoaminen 
välttämättä enää tunnu niin pahalta, 
kun on tottunut siivoamaan suurem-
piakin sotkuja.

 Johtaminen ja 
esiintymistaito

Hallituksessa muutamaa roolia lukuun-
ottamatta sekä jossain määrin toimi-
henkilöviroissa on mahdollisuus ke-
hittää omaa johtamistaitoa. Hyvin 
johdettu toimikunta nimittäin toi-
mii kuin rasvattu kone ja saa paljon ai-
kaan. Aina ei kaikki mene niin kuin 
Strömsössä, mutta kun pääsee seuraa-
van kerran johtotehtäviin, on jo jonkin-
verran tietoa siitä että mikä toimii ja mi-
kä ei, ja miten voisi itse parantaa tiimin 
työskentelytehokkuutta. Kyseisissä vi-
roissa tulee myös harjoiteltua esiinty-
mistaitoaan, kun valtuuston kokouk-
sissa kertoo aikaansaannoksistaan ja 
tulevista tapahtumista.

    Esiintymistaidon harjoittelua ja 
omasta kuoresta ulos pääsemistä voi 
myös harjoittaa vaikka laulunjohtajan 
eli lukkarin pestissä. Killan lukkareita 
haastateltaessa tulee usein esiin se, että 
lukkarit eivät olisi aiemmin voineet ku-
vitellakaan, että he olisivat neljän tun-
nin ajan äänessä jopa useiden satojen 
henkilöiden edessä, varsinkaan jos esi-
merkiksi korkeakoulun dekaani ja kil-
lan oltermanni ovat paikalla. Mutta kun 
lukkaroinnin makuun on joskus pääs-
syt, niin ei mikään esiintyminen juuri-
kaan jännitä kun muistelee että on jos-
kus ollut sitsiväen edessä ja unohtanut 
laulun sanat tai muuten vaan vetänyt 
jotain hölmöä laululeikkiä. 

    Virallisempaa esiintymistä saa har-
joitella valtuuston lisäksi myös opinto-
toimikunnan tai hallinnon opiskelija-
edustajan tehtävissä. Näissä toimissa 

otetaan kantaa koulun tarjoamaan ope-
tukseen sekä suuniteltuihin muutoksiin 
ja saa opiskelijoiden äänen kuuluviin 
jos jokin kurssi ei toimi järjestelyiltään.

Pelkkää voittoa

Työnantajan näkökulmasta se, että osaa 
ottaa vastuuta muustakin kuin omas-
ta toiminnastaan kertoo erinomaisesta 
mahdollisesta työntekijästä ja sellaises-
ta henkilöstä joka todella osaa laittaa 
itsensä likoon. Tämä on osattava tosin 
itse tuoda esille ja vakuutettava haas-
tattelija asiasta.

Ei kannata ajatella että, kiltatoimin-
ta on vain opinnoilta ja työnteolta tär-
keää aikaa pois vievä asia, sillä kiltatoi-
minnassa on monia mahdollisuuksiaan 
kehittää itseään ja valmistaa itseänsä 
työelämää varten. Suurin osa killassa 
tarjolla olevista tehtävistä ei vie hurjia 
määriä aikaa, ja niissäkin hommissa, jot-
ka vievät leijonanosan tekijänsä ajasta, 
kiltatoiminnasta on enemmän hyötyä 
kuin haittaa. Kysy vaikka seuraavaalta 
excunpitäjältä tai haastattelijalta mitä 
he ovat tehneet opiskeluaikoinaan, saa-
tat yllättyä!

Eikä kaikkein tärkeintä asiaa kan-
nata unohtaa: kiltatoiminnassa olet 
muiden samanhenkisten ihmisten 
kanssa tekemässä kivoja asioita ja pitä-
mässä hauskaa. Toimarivuoden jälkeen 
käy helposti niin, että näistä ihmisistä 
onkin tullut kavereitasi tai jopa ystäviä! 
Joskus killan kautta saadut ystävät ovat  
sellaisia jotka auttavat sinua opinnois-
sasi, palkkaavat sinut tai suosittelevat 
sinua johonkin työpaikkaan, perustavat 
kanssasi start-up yrityksen, pyytävät si-
nua kaasoksi tai bestmaniksi häihisi… 
Nämä ovat kaikki esimerkkejä suoraan 
meidän SIKistämme! 

Teksti: Jette Sørensen
Kuvat: Jyri Lind, Miika 

Ruissalo, Essi Jukkala

Innostuksen iskiessä: 
www.sik.ayy.fi/kaehmy

 Lukkarointia fukseille ja 
dekaanille - puheenjohtaja 

näyttää, että kaikki on hyvin!

… ja sen tulos!

Yhteistyötä…

Keittiötiimi ihmettelemässä 
aikaansaannostaan
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Sössö tietääKilta on saanut palautetta, jossa pyydettiin hankkimaan 
lisää naisia. Sössön toimituskunta kantaa kortensa 

kekoon, ja kertoo kaiken, mitä tietää aiheesta. 
Ymmärrettävistä syistä juttu on aika lyhyt. 

(toim. huom. Muuan tämän lehden toimittaja Suurensen 
(nimi muutettu, muttei paljon) on myös lyhyt. 

Se on hauskaa.)

SÖSSÖPOLITAN

Vain yrittäneitä laitetaan
“Mitä sä haluisit lukee Sössöstä, jos oisit fuksi?”

“No jos oisin fuksipoika, haluisin tietää miten saa 
fuksityttöjä. Jos oisin fuksityttö, haluisin tietää miten 

saa vanhempia miehiä.”

“Tai miten niistä pääsee eroon.”

“Tai mistä niitä miehiä oikein tulee.”
- osa Sössön toimituksesta 
keskustelee lehden sisällöstä

 ”Älä ainakaan istu kotona 
tuijottamassa vihreää palloa 
facebook-chatissa

Kuva: Jyri Lind
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Repliikkejä,
joiden käyttöä joko suosittelemme, tai sitten emme. Ei ole 
todisteita, että nämä olisivat koskaan toimineet. Jos testaat, 
kerro ihmeessä, kuinka kävi! (Raportit voi osoittaa Sössön 
sähköpostilistalle tai suoraan päätoimittajalle.) Näistä replii-
keistä kaikki kunnia niille, joille kunnia kuuluu.

Kun Teekkarikylässä on kesä: 
“Voidaan mennä meille. Siellä on kyllä aika kuuma, voidaan 
joutua ottamaan vaatteet pois.”

Kun on ollut vähän kiireitä ja kodinhoito on jäänyt: 
“Voidaan mennä meille. Siellä on kyllä aika sotkuista, vaan 
sängyssä mahtuu olemaan.”

Kun on jo selvää, että kaikki osapuolet ovat yhtä kiinnos-
tuneita, mutta jonkun täytyy sanoa jotain ääneen: 
“Voidaan mennä meille.”

Kun on luettu internetistä, mikä on kuulemma yleinen te-
kosyy siihen, ettei halua tehdä mitään hauskaa: 
“Mulla ei oo päänsärkyä.”

Kun on luettu internetistä, mikä auttaa päänsärkyyn: 
“Mun päätä vähän särkee.”

Kun treffit eivät menneet niin kivasti kuin toivoisi: 
“Et oo ihan mun tyyppiä, mut mennäänks meille?”

Kun olet juuri muuttamassa: 
“Mulla ei oo kotona ees sänkyä!”

Kun olet jo luovuttanut edellisen kotisi avaimet, mutta 
seuraavat eivät ole vielä hallussasi: 
“Mulla ei oo ees kotia minne mennä!”

Kun olet kiinnostavan tyypin kanssa jatkoilla tai jajatkoil-
la, ja päälläsi on mekko, jonka kiinnitys on selkäpuolella: 
“En oikein saa tätä riisuttua itse, voisitsä tulla auttamaan?”

En oo koskaan tavannut
Mistä niitä potentiaalisia vastakkaisen sukupuolen edustajia siis 
oikein löytyy? Tietääksemme jatkoilta, bussireissuilta, jatkoil-
ta, jonoista, laivoilta, bileistä, isohenkilökoulutuksesta, sitseiltä, 
ryhmätöistä, toimikunnista sekä jatkoilta. Sen sijaan rakkaus- tai 
muutkaan tarinat yleensä eivät ala saunasta tai luennoilta.

Mistä niitä naisia/miehiä oikein tulee? Tietäisit sen, jos et 
olisi nukkunut siellä biologian tunneilla. Jos nyt etsit vastausta 
kysymykseen internetistä, Sössö suosittelee hyvin suurta mää-
rää lähdekritiikkiä. Jos taas fuksivuotesi aluksi ihmettelet mies-
ten määrää, “MISTÄ näitä miehiä oikein tulee?”, olet kohdannut 
ns. Tervetuloa Teekkarikylään -ilmiön. Hämmentyminen on ihan 
okei ja täysin normaalia.

Sun pitää uskaltaa uskaltaa
Miten asiassa sitten pääsee eteenpäin, kun etsintä on hyvässä 
vauhdissa tai kiinnostava tyyppi on jopa löydetty? Ainakin kan-
nattaa käydä suihkussa ja harjata hampaat. Myös hymyileminen 
ja mukavuus ovat eduksi. (Tiedetään tosin, että jos ihminen on 
“mukava niin kuin sohva”, peli on menetetty. Erotu siis kalustuk-
sesta!) 

Pelkästään hyväntuoksuisella hengityksellä ja hymyllä on-
nistaa kuitenkin vain harvoja. Paras ohjeemme onkin onneksi 
yksinkertainen: tee aloite. Se voi tietysti jännittää, mutta anna 
mennä vaan! Voit esimerkiksi miettiä, että mitä hävittävää sinul-
la on, jos ilmaiset kiinnostuksesi toiselle ihmiselle. (Yleensä ei 
juuri mitään.)

Muista, että elämme 2010-lukua, eikä aloitteen tekemises-
sä siis kannata miettiä sukupuoltaan. Ja naiset hei, ihan oikeasti: 
(teekkari)pojat ovat usein aika ujoja. Se kiva tyyppi saattaa olla 
tosi kiinnostunut, vaikkei uskaltaisi mainita asiasta mitään. Älä 
ainakaan istu kotona tuijottamassa vihreää palloa facebook-
chatissa, sillä tavalla homma ei etene mihinkään.

Puhu suoraan
Kun ja jos niin sanottu flaksi sitten käy, on aina parempi ol-
la selkeä toiveidensa suhteen ja sanoa, mitä ajattelee ja halu-
aa. Kukaan ei ole ajatustenlukija, joten avaa se suusi ja sano ää-
neen, mitä haluat. Jos esimerkiksi haluat lähteä kivan tyypin 
kanssa treffeille, voit sanoa vaikkapa “lähdetkö mun kanssa” ja 
täydentää lausetta jollakin kivalla tekemisidealla. Jos et halua 
mitään vakavampaa tai pitkäkestoista, niin sekin on reilua ja 
kohteliasta ilmaista selkeästi. Ainakin, jos uskallat pussata, us-
kalla myös puhua. Äläkä oleta mitään!

Anatomia on biologiaa
Älä "unohda" suojautua lapsilta ja muilta ikävyyksiltä. Ota aina 
mukaan ainakin kaksi (2) kondomia, varmuuden vuoksi. Muista 
myös avain, jotta pääset takaisin kotiin. Älä koskaan kysy, että 
tarvitseeko kortsua käyttää. Käytä. Aina. Älä ole idiootti. 

Lisähuomio miehille: jos sinulla on erityisiä preferens-
sejä spärdäreiden suhteen, osta itse omat ehkäisyvälineesi. 
Valistunutkaan nainen ei voi tietää, mitä juuri sinä haluat käyt-
tää, tai että kenen kanssa niitä kumeja seuraavaksi tarvitsee.

Viimeiset sanat
Muista, että elämä yllättää. Älä koskaan sano “ei koskaan”. 
Esimerkiksi repliikit mallia "en mä nyt ton kanssa ainakaan" tie-
detään toimituksessa hyvin riskialttiiksi siinä mielessä, että sa-
nansa voi joutua syömään nopeammin kuin juo yhden siiderin.  



26

What a wonderful worldis wrong
with th

e ?
Text: The White Rabbit 
Pictures: Jyri Lind & Essi Jukkala

After a long summer it’s time 
to get back on track with 
our studies and return to 
the brick-filled campus in 
Otaniemi. However, it seems 
a whole bunch of fresh faces 
have taken over everything!

Who are they?
Apparently these young, innocent faces 
are the new freshmen. With approximate-
ly 1200 new engineering and architect stu-
dents, it’s almost inevitable that you will run 
into them at some point in time. You can re-
cognize a group of freshmen by their lack of 
guild-specific overalls, their lack of silly whi-
te caps with tassels, and most importantly 
their wide eyes and seemingly quizzical fa-
ces upon seeing what their new big college 
world is like. 

Why do I have to queue for everything! 
It seems that the new freshmen are most 
likely to be seen in groups of 8-12 being 
herded by their tutors to get everything 
in order. All the tutors of course have to 
do everything at the exact same time and 

in the exact same order. This means that if 
you want to go eat- you’re going to have to 
queue for a long while. Or if you want to get 
a new sticker for your student card, it’s gua-
ranteed that there are at least 50 people in 
front of you. Anywhere you try to go, there 
are lots of freshmen in the way. Even in the 
guild room, where tutors are keeping the 
freshmen hostage so that they might learn 
to drink coffee or play Liero. But honestly, 
the freshmen are supposed to be adults- 
shouldn’t they already know how to take 
care of their own affairs, let alone remem-
ber to eat?

When I was a freshman...
With the large group of freshmen taking 
over Otaniemi, one line in particular is 
heard more than ever, namely ‘when I was 
a freshman’. This line is heard from those 
old farts that seem to be a part of the de-
cor of the guild room. According to these 
people, when they were freshmen everyt-
hing was harder- the orientation course had 
a test, it rained all through the orientation 
week, math lectures were at 8am… I mean 
really, aren’t memories supposed to grow 
sweeter with time? Nostalgia in guild rooms 
has a very strange tint to it- everything was 
worse, but it was better that way! Seriously, 
what does that even mean? Maybe these 
people are jealous that freshmen have eve-
rything ahead of them, and they are just 
stuck at the guild room, focusing on their 
n:th year of studies beginning. 

I need my sleep. Along with 1200 new stu-
dents, orientation week also comes with 
another downside- daily events lasting un-
til 4 in the morning. This means a lot of noi-
se and the inevitable bass beat (nts-nts-nts) 
destroying every hope and chance of fal-
ling asleep. And if you finally do fall asleep, 
your roommate will come home at just that 
minute and proceed to have extensive, in-
depth conversations with the toilet. The so-
lution to this? If you can’t beat them, join 

them. You might be able to get in touch 
with your inner youth and forget how cran-
ky and important you supposedly are! How 
long has it been since you’ve been hungo-
ver at an 8AM lecture?

Freshman week edition
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What a wonderful worldis wrong
with th

e ?




