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Sössö 4|07

FXQ:lla kuultua: ”Ouluun tulee paljon vähemmän ulkomaalaisia opiskelijoita, kuin Otaniemeen.” ”Oon mä nähny ulkomaalaisen Oulussa.”
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Pääkirjoitus

 Valtuusto päätti kokouksessaan 1/2007 pitää hallituksel-
le kertausharjoitukset killan historiasta. Ponnessaan he velvoittivat 
hallituksen lukemaan killan 75-vuotishistoriikin vuodelta 1996.
Näistä kertausharjoituksista huolimatta jouduin jälleen miettimään 
mistä lehtemme nimi Sössö oikeastaan tulee. Jos päätoimittajalla 
on vaikeuksia muistaa oman lehtensä nimen historia, täytyy sen 
olla suurimmalle osalle kiltalaisista täysin tuntematon. Seuraa siis 
Sössön historian pikakurssi. 
 Sössö ilmestyi ensimmäistä kertaa 1.9.1969 nimellä S-ÖS. 
Nimi oli johdettu sähköosaston lyhenteestä s-os. 70-luvun puolivä-
lissä lehden nimi muuttui nykyiseen muotoonsa.
 Sössö aloitti opiskelijoiden riippareihin noin joka toinen 
viikko jaettavana tiedotuslehdykkänä. Alkuajan Sössö oli yläkul-
masta niitattu A4-nivaska. 70-luvun loppuun mennessä lehti oli 
kuitenkin jo muuttanut muotonsa keskeltä taitetuksi ja niitatuksi.
 Vuosien saatossa Sössö on muuttunut tiedotus- ja mie-
lipidelehdestä enemmän viihteelliseen suuntaan. Samalla ilmes-
tymistiheys on harventunut huomattavasti. Vuonna 1977 lehti il-
mestyi enää yhdeksän kertaa vuodessa. Suuntaus on entisestään 
korostunut tiedottamisen siirtyessä sähköiseen muotoon. Nykyään 
Sössö ilmestyy vain kuusi kertaa vuodessa. Jutut ovat yhä harvem-
min kiireelliseen tiedotukseen liittyviä ja yhä useammin yleishyö-
dyllisiä tai viihteellisiä
 Killalla on kourallinen sähköisiä tiedotuskanavia sekä 
oma toimikunta niiden hoitamiseen. Tiedotustoimikunta hoitaa 
esimerkiksi killan sähköpostilistoja sekä nettisivuja, joilta löytyvät 
mm. blogi- ja wiki-sivut. Myös uutisryhmät ovat edelleen osa killan 
sähköistä tiedottamista.
 Tänä vuonna Sössön toiminnassa on keskitytty kiltaleh-
den statuksen nostoon, panostamalla etenkin taittoon ja painoon. 
Panostuksesta on osoituksena esimerkiksi kaksi taittajaa, sekä 
värikannet jokaisessa numerossa. Suunta onkin ollut oikea. Jo en-
simmäinen numero oli, sivukoon kasvattamisesta huolimatta, pak-
sumpi kuin yksikään viimevuotinen lehti. Sivumäärä on jatkanut 
tasaista kasvua kesänumeroon asti, jossa se oli jo kunnioitettava 36. 
Kesänumeron 700 kappaleen painos on loppunut.
 Sössö on moniin muihin kiltalehtiin nähden autuaassa 
asemassa. Killalla on paljon jäseniä sekä yhteistyökumppaneita. 

Sähköosasto taas on TKK:n suurin osasto ja sillä on hyvät suhteet 
killan kanssa. Sössö rahoitetaan killan ja osaston tuen sekä mainos-
myynnin avulla. Kaikkien kiltalehtien on turha edes uneksia osaston 
tuesta ja osa tukea nauttivista on osaston puolelta ajoittain kovan-
kin sensuurin alaisena.
 Hyvästä asemasta huolimatta vapaaehtoispohjalta tehtä-
vän kiltalehden teko ei aina ole ongelmatonta. Pitäisi ottaa huomi-
oon toimittajien ja taittajien aikataulut, tenttiviikot ja erinäiset ta-
pahtumat, joita ennen lehden täytyy mainostajia varten olla ulkona. 
Suurin ongelma on kuitenkin deadlinen pitäminen ja joka lehteä 
varten saankin postittaa ison määrän potkimisviestejä erinäisiä kir-
joituksia lehteen luvanneille.
 Sössö on aina ollut ja tulee aina olemaan koko killan lehti. 
Juttuja otetaan mielellään vastaan etenkin uudemman polven kil-
talaisilta. Vanhempia kirjoittajia ja valmistuneita kun tuntuu olevan 
suhteessa enemmän. Aihe on vapaavalintainen, mutta pakollinen. 
Fukseille on luvassa fuksipisteitä.

– Jos tähän lehteen ei tule kirjoituksia, niin kyllä minä kirjoitan.
– S-ÖSössä ei sössötetä.
– S-ÖS olkoon rentoutumisväline

Näillä sanoilla alkoi Matti Kosolan toimittama ensimmäinen S-ÖS.
Samat ajatukset pitävät edelleenkin paikkansa, pieniä korjauksia 
lukuun ottamatta: 
– Jos tähän lehteen ei tule kirjoituksia, niin minä kyllä potkin

Päätoimittaja Pekko Ahtiainen
(Lähteet: Sähköinsinöörikilta 1921–1996)

Julkaisija: Teksinillisen korkeakoulun Sähköinsinöörikilta ry.  Päätoimittaja: Pekko Ahtiainen [pekko.ahtiainen@tkk.fi] Kirjoittajat: Minttu Hie-
tamäki, Antti Kalliomäki, Juuso Parkkinen Vierailevat: Olli Laine, Henna Vepsäläinen, Timo Idänheimo, Aleksi Salonen, Esa Häkkinen, Emmi Väli-
mäki, Sanna Kuikka, Jenna Kaisanlahti, Emmi Rautkylä,  Otto Parantainen, Juha Västi, Nina Lagus Kuvaajat: Jukka Kakkonen, Ari Partinen, Olli Lai-
ne, Timo Idänheimo, Otto Palonen, Timo Enarvi, Virpi Helanen, Salum Abdul-Rahman Kuvittaja: Silja Tirronen, iStockphoto ”Älä koske”-merkki: 
Sähkökilta TTY Taittajat: Sadi Hossain, Leni Järvenpää Paino: Painotalo Casper Oy, marraskuu 2007 Painos:  600 kpl Palaute ja verkkolehti: 
sik-sosso@list.tky.fi, sik.tky.fi
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PJ-palsta
opistoa. Meitä opiskelijoita siinä todella tarvitaan, koska opetusmi-
nisteri ei avajaisissa rahaa juurikaan hankkeelle luvannut. Mikäs sen 
fiksumpaa kuin käyttää orj.. ei, kun siis ilmaistyövoimaa.
 Ai niin ja vanhemmat opiskelijat varmaan muistavat 
myös, että tutkintorakenneuudistuskin on edelleen kesken. Itsekin 
opiskelen vanhassa järjestelmässä. Eiköhän kohta ole kolmas, nel-
jäs, viides  järjestelmä päällekkäin. Sitä odotellessa voi vaikka aloit-
taa kouluttautumisen laatuosaajaksi tai laatuopiskelijaksi. TKK:lla 
suoritetaan marraskuusta lähtien ulkopuolisen ryhmän tekemää 
laatujärjestelmän auditointia.
 Samalla kun korkeakoulun rakenteita myllätään, on mei-
dän opiskelijoiden oltava hereillä. Minusta tuntuu ainakin, että 
rakennusvaiheessa tehdyt virheet on kalliita korjata jälkeenpäin. 
Ainoana pohdittavana asiana ei kuitenkaan ole korkeakoulupoli-
tiikka, vaan myös teekkarius.
 Onneksi TKK:lle tulee nyt neljä tiedekuntaa. Sen pitäisi var-
mistaa, että TKK:lla pysyy valta myös uudessa Huippuyliopistossa. 
Mutta miten käy meidän teekkareiden? Itse olen aivan varma, että 
teekkarius tulee säilymään. Nyt kuitenkin on hyvä aika istua alas ja 
miettiä minkälaisia tuulia on jatkossa odotettavissa. Suosittelen kui-
tenkin nyt niin vanhoja kuin nuoriakin tutustumaan teekkarikult-
tuurin saloihin. Se on meidänkin vastuulla, että myös seuraavien 
vuosien ja vuosikymmenten aikana teekkarius säilyy ja kukoistaa 
entistä paremmin!
 Syksyn kylmään korkekoululupolitikkaan ja säähän ovat 
onneksi lämpöä tuoneet uudet Fuksit. Syksyä ja teidän aktiivisuutta 
on ollut hieno seurata!

 Pari viikkoa sitten ilmojenhaltija vaihtoi kesän syksyksi. 
Tuntui kuin jääkausi olisi iskenyt. Korkeakoulussakin on viimevuo-
sina ollut vaihtelevaa säätä. Viimeaikoina on voinut jopa miettiä, 
että kumpi muuttuu nopeammin ilman lämpötila vai korkeakoulu. 
Pitkäaikaiset osastot ollaan pyyhkäisemässä uusien tiedekuntien si-
sään. Jos tämä asia kuulostaa oudolta, on ehkä syytä tutustua siihen 
paremmin.
 Uusien tiedekuntien lisäksi on hyvä muistaa, että samaan 
aikaan on menossa myös muita muutoksia. Sanoisin, että tällä het-
kellä on käynnissä vähintäänkin kolme valtavaa muutosta. Mikä 
surullisinta kenelläkään ei ole kiire saattaa aloitettuja muutoksia 
loppuun, vaan uusien aloittaminen tuntuu jopa päämäärältä. Tä-
män kaltaisissa tilanteissa jopa muutosvastarinta alkaa väsyä, joten 
päästään kierteeseen, jossa kukaan ei jaksa tehdä muutoksia lop-
puun ja uusia muutoksia on helppo käynnistää.
 Tiedekuntien lisäksi myös �Huippuyliopisto� tunkee ikku-
noista ja ovista. Rehtorin lukukauden avajaisissa esittämää pyyntöä 
mukaillen: pyydän kaikkia mukaan rakentamaan Suomen kilpai-
lukykyä ja luomaan Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä yli-

Lämmintä loppusyksyä niin sisälle 
kuin uloskin!

Olli Laine 
Puheenjohtaja 2007

Voiko muutokselta välttyä?
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 Istun koneeni ääressä ja yritän miettiä mitä kertoisin teille killan valtuustosta. Mielessäni pyörii fraaseja ”ylin päättävä valta”, ”kumi-
leimasin” sekä ”vastuuvapaus”. Kuulostaako todella tylsältä? Kerron lyhyesti ja todistan toisin.
 Killan valtuusto on todellakin ylin päättävä valta TKK:n Sähköinsinöörikillassa. Sen tärkein tehtävä on valvoa hallituksen toimin-
taa ja rahankäyttöä ympäri vuoden. Valtuusto pääsee syksyisin valitsemaan killalle uuden puheenjohtajan, hallituksen sekä toimihenkilöt, 
unohtamatta myöskään kevään vastuuvapauden myöntämistä vanhalle hallitukselle. Voin taata, että yksikään kokous ei ole toisen kanssa 
samanlainen. 
 Valtuusto antaa paljon muutakin kuin vaan kahvia ja pullaa kokouksissa. Valtuutettuna saa todella kattavan kuvan siitä, mitä kaik-
kea kilta oikeasti tekee. Ei vain juhlia ja hupitoimikunnan pitkiä (mutta mukavia) jajatkoja, vaan paljon aktiivista toimintaa niin osastolla kuin 
ylioppilaskunnassakin. Valtuustossa pääsee myös verkostoitumaan helposti vanhempien tieteenharjoittajien kanssa sekä kenties hyvän 
alun pidemmällekin kiltauralle.
 Valtuusto tarvitsee joka vuosi uutta verta riveihinsä. Ehkä sinunkin olisi syytä asettua ehdolle valtuustovaaleissa. Jos nyt heräsi 
kiinnostuksesi, tule ihmeessä juttelemaan tai selaa hieman killan webbisivuja niin tiedät varmasti lisää. Ei haittaa vaikka olet fuksi tai N-
vuosikurssin ”vanhaparta”, valtuustossa voit vaikuttaa! Itse ainakin aion osallistua vaaleihin, joten tule antamaan hyvä vastus!

Kohti syksyä ja uusia haasteita,
Timo Idänheimo

Valtuuston Puhemies 2007 

Sinustako valtuutettu? Miksipä ei!
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Tiedekuntajako

Teknillisen korkeakoulun hallitus päätti 3.9.2007 kokouksessaan TKK:n 12 osaston uudelleenorganisoinnista neljään tiedekuntaan 
01.01.2008 alkaen.

Uusien tiedekuntien nimet ovat:

Uudistuksen mukaan neljään tiedekuntaan muodostuu 24 laitosta ja osa erillislaitoksista siirtyy tiedekuntien alaisuuteen. Hallituksen 
hyväksymät päätökset ovat vastaus niihin haasteisiin, joita yliopiston kansallinen ja kansainvälinen kehitys edellyttävät.

Samassa yhteydessä vahvistettiin myös tiedekuntien sisäinen laitosjako. Laitosjakoa ja laitosten nimiä tullaan todennäköisesti tarkista-
maan vuodenvaihteeseen mennessä.

Uudistuksen mukainen hallintojohtosääntö hyväksyttiin myös kokouksessa.

Uudistustyö käynnistyy valitsemalla neljä professoria valmistelemaan tiedekuntien perustamista ja asettamalla sektorikohtaisia työryh-
miä. Vaalivalmistelut uuden hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen valitsemiseksi aloitetaan välittömästi.

Uudistuksella luodaan tulevaisuuden kilpailukykyä ja parannetaan resurssien käyttöä. Tavoitteena on entistä kansainvälisempi ja kilpai-
lukykyisempi TKK, perustelee rehtori Matti Pursula.

Bio- ja kemiantekniikan 
tiedekunta

 Insinööritieteiden ja
 arkkitehtuurin 

tiedekunta

Perustieteiden 
tiedekunta

 Sähkö- ja 
tietoliikennetekniikan 

tiedekunta

Tiedekuntien valmisteludekaanit valittu!

Sähkö- ja tietoliikennetekniikan tiedekunta: Pekka Wallin

Bio- ja kemiantekniikan tiedekunta: Matti  Leisola 

Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta: Kauko Viitanen 

Perustieteiden tiedekunta: Olli Simula

“Nyt on vaarana, että kurottaessamme kohti taivasta, pavut 
putoavat lattialle ja käteen jää ainoastaan tyhjä säilykepurk-
ki.”
   -Christian Peltonen, TKY     

Lisää mielenkiintoista keskustelua aiheesta:
http://blogit.tky.fi/

Faktatietoa:
http://www.tkk.fi/nyt/ -> Tiedekuntajako

TKK:n hallitus päätti yliopiston uudesta 
tiedekuntajaosta

Teksti: Olli Laine & Henna Vepsäläinen
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Tiedekuntajako

 TKK:n hallitus päätti kokouksessaan 3.9.2007 tiedekun-

tamalliin siirtymisestä.Päätöksessä hyväksyttiin uusi tiedekunta- ja 

laitosjako, vahvistettiinhallintojohtosääntö, sekä päätettiin toteu-

tuksen aikataulusta.

 TKK:n hallituksen opiskelijajäsenet (Ulla Rintala ja Chris-

tian Peltonen) olivatkuitenkin sitä mieltä, että hyväksytyssä esityk-

sessä on huomattavia puutteita, jaettä nyt asetetussa aikataulussa 

ei ole mahdollista saavuttaa uudistukselleasetettuja tavoitteita. Hei-

dän mielestään päätetyn sijaan tulisi ensin muodostaalaitokset, ja 

jatkaa tiedekuntajaon valmistelua vuoden 2008 aikana. Tehty pää-

tösei myöskään mahdollista TKK:n, HSE:n ja TaiK:n yhdistymisen ja 

yliopistolainuudistuksen vaikutusten aitoa huomioimista.

 Opiskelijajäsenet katsovat, että nopealla aikataululla ta-

pahtuva toteutus eimahdollista laboratoriotason järjestelyjen to-

dellisia muutoksia. Päätetyssälaitosjaossa ei ole onnistuttu kerää-

mään luonnollisia kokonaisuuksia yhteen, jasiten uhkana on, että 

uudistuksella ei saada aikaan tavoiteltuja hyötyjä.

 Yliopistolain muutokset ja innovaatioyliopiston muodos-

tuminen estävät pysyvyydenluomisen organisaation ylärakentee-

seen, joten merkittävien muutosprosessien määräkasvaa. Opiskeli-

jajäsenten näkemyksen mukaan kiireeseen ei ole riittäviäperusteita. 

Kokouksessa hyväksytty hallintojohtosääntö ja siinä määritettävät-

rakenteet ovat vielä merkittävän valmisteluntyön tarpeessa.

 Muutoksen toteutus TKK:n, HSE:n ja TaiK:n yhdistyessä an-

taisi riittävän lisäajanTKK:n sisäisten asiakohtien ratkaisemiseksi ja 

ulkoisten muutosten vaikutuksenhuomioimiseksi. Kyseinen menet-

tely vähentäisi myös tarvittavien uudelleenorganisointien määrää 

ja vähentäisi täten organisaation kokonaiskuormitusta.

 -TKY

Opiskelijoiden eriävä mielipide

Miten asioiden laita on nyt?
TKK: n laatua auditoidaan 21.-23.11.2007. Ulkopuolinen työryhmä haastattelee sekä etu-

käteen valittuja, että satunnaisesti tapaamiaan TKK:laisia. Ole varuillasi!

Asioihin on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa!
Uuden tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajat (HALOPEDit) valitaan pian. Nyt jos kos-

kaan on aika olla aktiivinen. Lisätietoa halopedien valinnasta killan ja TKY:n webissä.
7
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 Kun mä fuksina tänne taapersin, en tiennyt mitä vanha on. Nyt tiedän. Yleensä se on likaisen synonyymi, ainakin jos kyseessä on jo 
muutaman opiskeluvuoden kartuttanut, tapahtumissa aktiivisesti pyörivä ja sitä yleisempää sukupuolta edustava teekkari. Tupsu viuhuen 
ja silmät kiiluen setä ”välittää teekkariperinnettä” eteenpäin sinisilmäisille fuksitytöille. Aivan totaalisesti näiltä lipeviltä tupsufossiileilta on 
vaikea välttyä, jos mielii hääriä mukana kilta- tai muussa teekkaritoiminnassa, mutta kun jutut herran omasta fuksivuodesta (joka oli silloin 
kun sinä vielä harjoittelit kertotaulua) alkavat tympiä, on hyvä hallita pari pelastautumislausahdusta. 

Fuksitytön selviytymisopas  

- kuinka vältät vanhat likaiset sedät  

1. ”Aah, tuoltahan mun poikaystävä tuleekin!”
 Repliikin teho voi kärsiä jos on vahingossa lipsauttanut jo asioiden 
oikean laidan (eli sinkkuuden). Haluat ehkä turvautua johonkin 
toiseen tekosyyhyn myös, jos lähettyvillä sattuu lorvailemaan joku 
kiinnostava nuoremman polven teekkari- tai fuksiuros (en suostu 
vielä uskomaan etteikö sellaisiakin löytyisi).

2. ”Mulla on huomenna kasilta luento, pakko lähteä.”
 Usko tai älä, on aivan sama oletko oikeasti lähdössä. Luultavasti jou-
dut saman yksilön käsittelyyn vielä myöhemmin illalla, kun tämä ei 
kuitenkaan erota sinua muista fuksitytöistä. Repliikki tietysti ontuu, 
koska harvahan kasilta luennolle eksyy - varsinkaan herra ikiteekka-
rin mielestä. Tyyppihän on omana opiskeluaikanaan hoiperrellut aa-
muluennoille aikaisintaan kymmeneltä ja silloinkin samoilla silmillä 
(ja vain ja ainoastaan koska luentosalin penkki on sattunut olemaan 
lähin pehmeä nukkumisalusta).

3. ”Odotas, käyn nopeasti vessassa.”
 Yleensä harhautat likinäköisen miesihailijasi nopeasti ja hukut su-
loisesti ihmismassaan. Vaarana on vain että lausahdus ”Teekkari on 
herrasmies.” on painunut turhan syvälle vanhemman tieteenhar-
joittajan aivopoimuihin, jolloin tämä saattaa pitää välttämättömänä 
neidin saattamista pytylle asti.

4. ”Viitsisitkö hakea mulle vähän lisää boolia?” 
Päästät tämän suustasi ja herrashenkilö ui boolimaljassa ennen 
kuin ehdit tavata sanat ”n:s vuosikurssi”. Huonolla tuurilla janoisten 
fuksityttöjen sankari törmää sinuun myöhemmin samana iltana ja 
tuputtaa (ehkä jollekin toiselle fuksille tämän replan innoittamana) 
hakemaansa boolilasia. Tähän väliin voi aina kokeilla legendaarista 
”Kristityt eivät käytä alkoholia.” -vetoa (kts. Sössö 3/2007, sammakot). 

5. ”Niin, monta lasta sulla olikaan?” 
Jos mikään muu ei auta, on iskettävä kunnolla ja lujaa vyön alle. Siinä 
missä vanhan ja likaisen sedän löytää syksyn jokaisesta fuksitapah-
tumasta, hänen ikätoverinsa kruisailevat liikekokouksista vaipan-
vaihtopuuhiin farmariautollaan. Käytä alkuhämmennys hyväksesi ja 
liukene paikalta ennen kuin vanhus ehtii vedota ikinuoruuteensa. 
 
 
 Jos jostain syystä tunnet outoa vetoa vanhaa likaista 
setää kohtaan, on syytä miettiä paria seikkaa. Ensinnäkin saattaa 
ihan oikeasti löytyä syy sille, miksi setä on edelleen sinkku. Toi-
seksi, oletkohan edelleen viiden vuoden päästä kiinnostunut iki-
teekkarista? Vaikka itse lähestyt valmistumista, herralla on luulta-
vasti edelleen se piiriarska ykkönen tenttimättä. Kannattaa myös 
analysoida omaa humalatilaansa. Alkoholilla on taipumus saada 
likaisinkin setä vaikuttamaan unelmiesi erhekyläkämppikseltä.  

 Jos tämän kaiken luettuasi sekaannut silti vanhemman 
polven haalariveikkoon, lopputulos on omalla vastuullasi. En tieten-
kään voi väittää etteikö minulla olisi omat luurankoni (lue: fossiilit) 
kaapissa, mutta juttu onkin hyvä lopettaa vanhaan viisauteen: Älä 
tee niin kuin ISOhenkilö on tehnyt, vaan niin kuin ISOhenkilö sa-
noo. 
Hauskaa ja viatonta fuksivuotta kaikille fuksitytöille (ehkä vähän 
myös -pojille) toivottaa

 
Jenna ”Kompakti” Kaisanlahti
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Fuksikapteenien palsta
 Tätä tekstiä kirjoitettaessa syksy on hyvinkin jo puolivälin paikkeilla ja tentti-

viikkokin kolkuttelee uhkaavasti aivan nurkan takana. Meillä kippareilla on tähän asti 

kuluneesta syksystä hyvä fiilis. Toivottavasti myös teillä, arvon fuksit ja muut lukijat.

 Alkusyksyn hulinoitten jälkeen on ollut itse kullakin jo muutama hetki 

aikaa asettua ja saada kiinni päivittäisistä rutiineista, joita opiskelijan elämään vää-

jäämättä kuuluu. Meidän kipparien näkökulmasta on ollut erityisen palkitsevaa, 

että isosta sähköfuksien massata erottuu jo paljon yksilöitä. Kaikkien nimiä emme 

vieläkään muista, mutta joka viikko oppii uusia.

 Suurimmat kipparien kontolla olevat yksittäiset ponnistukset ovat tä-

män syksyn osalta ohi. Killan tapahtumakalenteriin kurkistaessa voi havaita, että 

ainoastaan fukseille suunnattuja tapahtumia on syksyllä enää Ratikka-ajelu. Nyt 

voimmekin keskittyä nauttimaan muiden järjestämistä tapahtumista. Toivottavasti myös te 

löydätte tienne lukuisiin killan järjestämiin tapahtumiin. Toivomme nimittäin, että te kaikki osallistutte, näette ja koette 

paljon tämän ensimmäisen vuoden aikana. Se kannattaa.

 Vinkkinä kaikille voisimme myös mainita, että vuoden vaihteessa remmiin astuvat uudet toimihenkilöt ja hallitus. 

Nyt on oikea aika miettiä, olisiko juuri Sinulla kiinnostusta lähteä johonkin toimarinakkiin. Mielellämme näkisimme myös 

vuoden 2007 fukseja ensi vuoden toimijoina.

 Kirjoitimme syyskuun alun jälkeen jo yhden kipparipalstan, mutta koska yksi Sössö on jäänyt välistä, ei sitä ole 

vielä julkaistu missään. Kyseisen raapustuksen voi käydä lukaisemassa SIKblogista killan sivuilta. Osa tuota tekstiä, kiitokset, 

on mielestämme sen verran tärkeä, että haluamme julkaista sen myös tällä foorumilla. Siispä itse itseämme lainaten:

 ”Tähän loppuun haluaisimme esittää vielä hiukan kiitoksia. Sähköllä on kippareita vain kaksi ja fukseja yli kaksisa-

taa. Ei siis mitenkään ole mahdollista, että olisimme kahdestaan ehtineet tekemään kaiken tähänastisen työn. Haluamme 

siis kiittää jo nyt kaikkia fuksien tuloa valmistelleita tahoja ja erityisesti ISOhenkilöitä, jotka ovat kerta kaikkiaan korvaamat-

tomia!”
Fuksikapteeninne,

Nina ja Otto

VARMISTA JÄSENETUSI!
LIITY HETI!www.tek.fi/opiskelijat

TEKin jäsenenä saat käyttöösi maan parhaat työelämää tukevat 
teekkaripalvelut. Tarjoamme esimerkiksi:
• Lakipalveluita ja työsuhdeneuvontaa työelämän tilanteissa
• Jäsenetuna lehtiä, tutkimuksia, oppaita ja muita julkaisuja
• Jäsenetuna TEKin vastuu-ja oikeusturvavakuutuksen 
   opiskeluaikaisten työsuhteiden osalta
• Tietoa työmarkkinoista
• TEKRekryn laadukkaat urapalvelut
• Mahdollisuuden liittyä työttömyysturvakassaan (IAET-kassa)

MAKSUTON opiskelijajäsenyys osoitteesta:
www.tek.fi/opiskelijat
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 Useimmille rockfestarit tuovat mieleen pitkät jonot, täpötäydet bajamajat, telttailun ja kylmät suihkut. Aina ei niin kuitenkaan 
tarvitse olla.
 Suomen kesä tarjoaa lukuisan määrän erityyppisiä ja -kokoisia festareita, joissa ei tarvitse jonottaa tuntiakausia tai todistaa lukuisia 
pahoinpitelyitä. Suuret tapahtumat toki tarjoavat nimekkäimät esiintyjät, mutta pienemmissä tapahtumissa saattaa olla parempi tunnelma 
– jota festarireissulta usein odotetaan. 
 Musiikillisesti tiettyyn tyylilajiin keskittyvät festarit kokoavat yhteen samanhenkisiä ihmisiä, joskus taas tapahtuman koko ja järjes-
telyt auttavat luomaan leppoisan ilmapiirin. Sössön ennakkoluuloton toimittajakunta reissasi ympäri Suomea marginaalisempiin tapahtu-
miin.

Rockfestari Naamat, Muurame

 Jyväskylän kupeessa järjestettiin jo kahdeksatta kertaa hyvinkin vaihtoehtoi-
nen rockfestari. Kaveriporukan tapahtumasta alkunsa saanut tapahtuma tunnetaan lep-
poisasta meiningistään. Sana on vuosien aikana kiirinyt – tänä vuonna festarin 800 lippua 
myytiin jo ennakkoon loppuun sen enempiä mainostamatta. 
 Paljon enempää vieraita ei tapahtumapaikkana toiminut maatila ei olisi voinut 
ottaakaan. Toimittajan saapuessa perjantaina alkuillasta leirintäalueena toiminut pelto 
oli jo ääriään myöten täynnä. Hetken epätoivon ja parin kaljan jälkeen teltanmentävä 
paikka kuitenkin löytyi. Ahtaudesta huolimatta telttanaapureista ei jaksettu hikeentyä, 
pystytysurakan lomassa kuului viereisestä teltasta tervetullut kysymys: ”Maistuisiko naa-
pureille jaloviina?”.
 Musiikkitarjonta vaihteli tiukoista rocktrioista, kuten Superchrist ja Knuckelbone 
Oscar, lastenmusiikkiyhtye Tohtori Orff & Herr Dalcrozeen. Lauantai-iltapäivää jouduttivat 
kivinavetassa esiintyneet stand-up -koomikot Ismo Leikola ja Zaani. Riihessä sijainneen 
päälavan illat huipentuivat Jarkko Martikaisen ja The Others a.k.a. 22PP:n esiintymisiin.
 Sadekuurot varjostivat tapahtumaa ja järjestäjät olivatkin tuoneet paikalle hie-
man liikaa mutaa. Peltofutisturnaus muuttui pian mutafutikseksi, mutta onneksi festari-
vierailla oli mahdollisuus pulahtaa lähistön metsälampeen ja lämmitellä tilan rantasau-
nassa.

Flow Festival, Helsinki

 Suvilahden vanhassa voimalassa Sörnäisissä järjestettyyn Flow Festivaliin hou-
kuteltiin indierockin ja elektronisen musiikin ystäviä varsin vakuuttavalla esiintyjäkaartil-
la. Pihan päälavalla kuultiin kansainvälisiä elektron, soulin ja indien huippunimiä, kuten !!!, 
CocoRosie ja Bebel Gilberto. Telttalavalla soitti lähinnä paikallisia kuuluisuuksia, mm. The 
Five Corners Quintet, Jori Hulkkonen ja Luomo. Sisällä voimalahallin Klubissa esiintyivät 
loppuiltaisin dj:t, kuten Cut Chemist ja Gilles Peterson. 
 Ensimmäistä kertaa tapahtumapaikkana toiminut voimala-alue sopi teknofes-
tivaalille kaikessa post-moderniudessaan täydellisesti. Sisäpihan asfalttipiha oli verhoiltu 
matolla ja avara voimalahalli valkoisine seinineen mahdollistivat valojen tehokkaan käy-
tön dj-esiintymisien aikana. 
 Suuri kävijämäärä yllätti järjestäjätkin, joka kostautui perjantaina pitkähköinä 
jonoina anniskelupisteissä. Myöhemmille päiville lisätyövoimaa onnistuttiin kuitenkin 
haalimaan ja tunnelma pysyi rentona lievästä ahtaudesta huolimatta.
 Tapahtumana Flow’n kaltainen urbaani festivaali eroaa luonteelta melko lailla 
perinteisistä rockfestareista. On aivan eri asia käydä öisin kotona nukkumassa ja suihkus-
sa, kuin elää kolme päivää telttakylän uutispimennossa. Muutama loistava esiintyjä (eri-
tyismaininnan ansaitsee !!!:n solisti Nic Offer upean omintakeisella lavaesiintymisellään) 
onnistui kuitenkin nostamaan tunnelman kattoon näilläkin kemuilla. 

Jotain ihan muuta
Teksti: Minttu Hietamäki & Antti Kalliomäki

- retrospektiivi festarikesään

Kuva: Virpi Helanen
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Nummirock, Nummijärvi 
(Etelä-Pohjanmaa)

 Nummirock on saanut alkunsa 
lavatansseista viitisenkymmentä vuotta sit-
ten. Raskaammalle musiikkilinjalle siirryttiin 
80-luvulla, ja myös juhannuksen 2007 katta-
us näytti varsin metalliselta.
 Toimittajan seurue saapui paikalle 
”vasta” torstaina, jolloin nähtiinkin jo ensim-
mäinen veto, Sentenced-coverbändi Forever 
One, kaljateltan puolella. Festarialueen vie-
reiselle leirintäalueelle pystytettiin jälleen 

iso leiri, jossa ei niin väki kuin hevikään hil-
jentynyt ennen sunnuntaipäivää.
 Tänä vuonna potin räjäyttivät mm. 
jenkkiläinen Virgin Steele ja puolalainen Be-
hemoth. Ari Koivusen keikalla nähtiin ennen 
kaikkea eniten alastomia miehiä, jotka kä-
vivät yksi toisensa jälkeen vilauttelemassa 
Idols-sankarille omaisuuksiaan. Mainitta-
koon muuten, että Nummirokissa alastomia 
tai vähintäänkin housuttomia ihmisiä ei voi 
välttyä bongaamasta viikonlopun aikana.
 Kolmen lavan lisäksi esityksiä näh-
tiin myös leirintäalueen puolella. Monessa 
leirissä saatiin todistaa Terässpedejen keik-

kaa. Kahden miehen akustisen bändin hitit 
Spedet lyö tulta ja Spedetär saivat päihty-
neessä porukassa kummasti liikettä aikaan 
aamun valoisina tunteina.
 Jääkylmät suihkut ovat ajatuk-
senakin lähellä itsemurhayritystä, mutta 
onneksi aamun virkistäytyminen onnistuu 
leirintäalueen rannassa. Myös festarialueen 
puolella on pitkä pätkä hiekkarantaa, josta 
on hyvät näkymät myös rantalavalle. Num-
mijärven alue keskellä metsää ja kaukana 
sivistyksestä ei voisi juuri olla otollisem-
pi paikka nauttia kesän juhlasta ja testata 
omaa selviytymiskykyä eläimellisen menon 
keskellä.

Kuva: Timo Enarvi
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 Killan hallituksen kokouksissa rahteeri 
ihastuttaa läsnäolollaan. Koska sihteerillä ja rahas-
tonhoitajalla ei ole omia toimikuntia, he muodos-
tavat rahteerin. 
 Rahastonhoitaja on vastuussa killan las-
kuista, erityisesti niiden summista ja eräpäivistä.
Välitilinpäätös on saatu jo jonkin aikaa sitten val-
miiksi, ja vuoden lopussa odottaa tilinpäätös. Ra-
hastonhoitaja on vastuussa myös kaikenlaisesta 
muusta rahaliikenteestä. Tästä johtuen rahaston-
hoitaja on varsin usein hyvin selvillä kaikesta, mitä 
killassa tapahtuu, tai ainakin niin pitäisi olla. Välillä 
silti tarpeellisia tietoja saa vain pyytämällä useasti 
ja uhkailemalla. Seuraavaksi on ehkä syytä siirtyä 
kiristämiseen. 
 Sihteeri laatii hallituksen kokouksiin 
esityslistat ja kirjaa hallituksen ja valtuuston ko-
kouksissa päätetyt asiat pöytäkirjaan. Pöytäkirjat 
tarkastutetaan, jonka jälkeen ne arkistoidaan. Sih-
teeri toimii myös killan arkistonhoitajana. Yleisen 
käsityksen vastaisesti sihteerin tehtäviin ei 
kuulu kahvin keittäminen :).

Kuin kaksi marjaa

Olli Teemu

Rahteeri

Kuvat: Jukka Kakkonen

Teksti: Emmi Välimäki & Sanna Kuikka
Kuva: Otto Palonen & Jukka Kakkonen
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 Riemunhypiskelyni lähestyi lunaarigravitaatiotasoa saadessani kontolleni vuotuisen jalon tehtävän tarkastella tämänvuoden ha-
mefuksitarjontamme laatua. Mukailin siis pikimmiten päässäni soivaa laulua, kävin jääkaapin kautta ja aloin kylmän viileästi analysoida tilan-
netta. Virkistävän hapokas tunne kurkunperälläni kiihotti minut syviin mietteisiin viimeistään loppuyötä kohden.
 En ole vielä juurikaan ehtinyt tarkkailemaan kohteitani kovinkaan läheisesti. Eivät ole mokomat edes pyrkineet lähelleni. Ainoaksi 
vaihtoehdokseni jäi siis luontodokumenteista oppimani metodit, Discovery Channel ja Avara Luonto tietty päälähteinäni. Olin siis pakotettu 
seuraamaan fuksityttösten ruokailutapoja etäältä kuten paraskin norsukivääri olalla gintonicia siemaileva brittikolonisti savannilla hellehat-
tu märkänä. 
 Vanhan sedän silmällä, joskin nuoruuden innolla, mulkoillen olen notifioinut nuorista fuksityttäristämme joitakin selkeitä ominais-
piirteitä. Jokaiselle on tuntunut kelpaavan kepeä naposteltava erinäisissä enemmän ja vähemmän juhlavissa tilaisuuksissa. Vaihtelu on ollut 
avain näiden jalojen piirteiden syömäpaikalle houkuttelemiseen. Myöskin syömärytmissä on näkynyt merkittäviä trendejä. Yleisesti luen-
tojen mukaan päivärytmittyneet ovat valinneet ateriointisijaintinsa kolmen eri kriteerin mukaan: sijainti, seura, ravitsemuksen laatu. Tämän 
kolmikannan varassa on teoreemani kauneimpien ja siroimpien fuksiemme olemuksesta.

Ohessa alustava teoreemaani pohjautuva analyysi tilanteestamme:

Itsenäinen
Ruokailupainotus: Ravitsemuksen laatu
Kiltatoiminnassa aloittaminen: 
1. - N. vuosikurssi
Hänestä tulee vielä jotain.

Rauhallinen
Ruokailupainotus: Sijainti ja seura
Kiltatoiminnassa aloittaminen: 
2. - 4. Vuosikurssi
Vetelee naruja kulissien takana jo nyt ja var-
mistaa pelikentän.

Ujo
Ruokailupainotus: Sijainnin läheisyys ja kä-
tevyys
Kiltatoiminnassa aloittaminen: 
1. - N. vuosikurssi
Odottaa oikeaa hetkeä näyttää kyntensä.

Kaapinpaikan määrittelijä
Ruokailupainotus: Seura ja ravit-
semuksen laatu
Kiltatoiminnassa aloittaminen: 
1. vuosikurssi
Hän tuli. Hän sanoi. Tapahtui.

Tikapuukiipijä
Ruokailupainotus: Seura
Kiltatoiminnassa aloittaminen: 
1. - 2. Vuosikurssi
Kohta hallituksissa, monikossa.

 Pohdinnan lopputuloksena vatsan kautta käy tie fuksin sydämeen. Leipä se fuksin tiellä pitää. Ei oppi ojaan kaada (nesteleivättä). 
Vanha kansa tietää mistä puhuu. Näiden tulosten valossa on todettava, että Matti, Teppo ja Seppo olivat oikeassa ja kaiken takana on sitten-
kin nainen. Millainen nainen, sen päätät sinä. Jokainen ääni lasketaan. Jo tänä syksynä! Uncle SIK wants you!
 Kaikki hyvin ja rauha maassa siis tänäkin vuonna. Jos joku ei sanaani usko, niin voi itse vihdoinkin käydä vaikkapa suorittamassa 
sen roikkumaan jääneen turhan peruskurssinsa tai muuten vain korottelemassa ykkösiänsä kyseenalaisin motiivein. Näihin sanoihin ja tun-
nelmiin laatuoluen loppuessa; Se Esa kiittää ja kuittaa.

”Se Esa”:n fuksityttövertailu
Teksti: Esa Häkkinen
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 Innopoli 2:n syövereissä majailee opintopsykologi. Kuka hän on, 
mitä hän tekee, miten hän liittyy juuri sinuun? Opintotoimikunta selventää 
asiaa kymmenellä kysymyksellä:  
 
Kuka olet?  
TKK:n opintopsykologi Timo Tapola.  

Mitä teet? 
Ohjaan opiskelijoita opiskelun haasteissa löytämään voimavaransa.  

Miten sinut saa kiinni?  
opintopsykologi@tkk.fi tai puhelimitse, lisätietoja 
http://opintopsykologi.tkk.fi  
 
Minkälaisia palveluja tarjoat opiskelijoille?  
Tarjoan 1-5 käyntikertaa kestävää yksilöohjausta ajanvarauksella ja päivys-
tystä Maarintalolla keskiviikkoisin klo 12-14.  
 
Minkälaisista asioista keskustelet useimmiten asiakkaiden 
kanssa?  
Ajanhallinnan ongelmista. Siitä miksi päivä meni WoWia pelatessa eikä 
lukiessa tenttiin.  
 
Minkälaiset kysymykset eivät kuulu sinulle?  
Kaikki käy.  
 
Onko sinulle pitkä jono?  
Jonossa on nyt 5 ihmistä eli jono ei ole pitkä. Marraskuu on kiireisin aika ja 
silloin jono pitenee.  
 
Sähköosastolla opiskelijoiden suorittamat opintopistemäärät 
ovat epävirallisten tilastojen mukaan pudonneet viime vuosi-
na. Mitä mieltä olet asiasta?  
2005 tutkinnonuudistus on selkeästi hidastanut opiskeluja. Kirjoitin tästä 
aiheesta rehtoreille kirjeen, jota Kalevi Ekman uusimmassa TKK:n tiedotus-
lehdessä lainaa (http://www.tkk.fi/nyt/paakirjoitus/index.html). Mielestäni 
kandiopinnot eivät suju tarpeeksi nopeasti ja olen ehdottanut rehtoraatille 
että matematiikan opintojen rakennetta muutettaisiin pikimmiten. Tällä 
tavalla olisi mahdollista saada vaikuttavuutta koko TKK:n tasolla kandiopis-
keluihin.  
 
Panostaako korkeakoulu mielestäsi tarpeeksi opiskelijoiden 
hyvinvointiin/opintojen ohjaukseen?  
Vastaan tähän nykyään aina näin. TKK:ssa on yksi ihminen, jonka päätyö on 
opiskelijan ohjaus; opintopsykologi. Tästä voi vetää omat johtopäätökset.  
 
Onko sinulla vielä jotain erityistä, jota tahtoisit kertoa opiske-
lijoille?  
opintopsykologi.tkk.fi ja sieltä voi katsoa isohenkilökoulutuksen materiaa-
lit, pitäisi jeesiä opiskelijaa kuin opiskelijaa.

 Syyskuussa kilta heräili loman jäljiltä ja sähkön 
käytävät täyttyivät äänistä ja, no niin, opiskelun tuskasta. 
Lafkalla kesän töitä tehneenä täytyykin sanoa, että jo oli 
aikakin! Kesä on koululla varsin hiljaista, tutkijoista kun ei 
lähde paljoakaan ääntä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei 
mitään olisi tapahtunut. Pinnan alla on nimittäin kuplinut, 
monellakin eri tavalla.
 Kesän aikana TKK:lla päätettiin parantaa tulevai-
suuden kilpailukykyä ja resurssien käyttöä muuttamalla 
osastojaon neljäksi tiedekunnaksi 1.1.2008 alkaen. Käytän-
nössä siirtymisen pienistä vastuualuista suuriin on tarkoi-
tus vapauttaa voimavaroja opetukseen ja tutkimukseen. 
”Tavoitteena on entistä kansainvälisempi ja kilpailukykyi-
sempi TKK”, perustelee rehtori Matti Pursula. Kiltatoimintaa 
muutos ei hankaloita, päinvastoin, se korostaa entisestään 
kiltojen tehtävää opiskelijoiden yhdistäjänä. Ei siis huolta, 
SIK jatkaa vetreänä vielä jatkossakin!
 Osastollamme on puuhasteltu myös ihan konk-
reettisesti. Inkubion kerhohuonetta nakuteltiin kesän ai-
kana kasaan talkootyön avulla ja ainakin nyyssiryhmien 
(avautumisten) perusteella moni SIKkiläinen odotti jo in-
nolla pääsevänsä tutustumaan uuteen kerho- ja ehkäpä 
myöhemmin kiltahuoneeseeen. Kuulemani mukaan huo-
ne saatiinkin kansalle avoimeksi lokakuun alussa ja nyt 
kaikki katseet on käännettty kiltautumisprojektiin. Tämä-
kään muutos ei uhkaa SIK:n olemassaoloa millään tavalla. 
Päinvastoin, eikö ole mukava saada uusi kaveri leikkiken-
tälle?
 Sitten on sitä arkista toimintaa, jonka merkitys 
korostuu kesän aikana. Yksi niistä on sähkön kuppilan eli 
Skuppilan toiminta. Oletteko huomanneet, että meillä on 
Otaniemen paras keittiöhenkilökunta?! Hyviä uutisia: Jaa-
na apureineen pitää meidät tänäkin lukuvuonna leivissä!
 Istuimme Nummisen Sinin kanssa lounaalla 
miettien, miksi kaikki ympärillämme on aina niin hirvit-
tävän negatiivista. Olkoot tämä minun poimintoni kesän 
hyvistä uutisista.

Iloa ja valoa tähänkin lukuvuoteen!

Kiltapatruunattaren pieni totuus

PS. Inkubio muuten sai kerhohuoneensa sisustamiseen 
avustusta Teekkaritoiminnan edistämisrahastolta TTER:ltä. 
Sen kautta sinäkin voit hakea tukea teekkarihenkiseen pro-
jektiisi. Seuraava hakemusten DL on 30.1.2008. 

Teksti: Emmi Rautkylä

Opintopalsta 
- Kymmenen kysymystä opintopsykologille
Teksti: Juha Västi
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 Järjestyksessään toinen SIK:n pokeriturnaus järjestettiin 
18.9. ja takkakabinetti täyttyikin ääriään myöten innokkaista uhka-
pelaajista. Naamoista suurin osa oli ainakin allekirjoittaneelle täysin 
tuntemattomia, mikä toivottavasti kertoo nuorten opiskelijoiden 
kiinnostuksesta tapahtumaa kohtaan. Toisaalta pokeri on nykyään 
semmoinen massaharrastus, ettei suosio yllätä. Oman värinsä ta-
pahtumaan toivat Fuksiekskursiolle jonottavat elämättömät olmit, 
joiden säännöllisen epäsäännölliset ”Huuto!”-rääkäisyt rikkoivat 
kihelmöivää hiljaisuutta.
 Kaikkiaan 32 pelaajaa osallistui Texas Hold’em –turnauk-
seen, jota olivat organisoimassa Olli ”Puhis” Laine ja Sampo ”Et sä 
voi pelaa tolleen!” Verkasalo. Homma pyörähti käyntiin kolmessa 
pöydässä, joita sitten yhdisteltiin pelaajien tippuessa pois. Seuraa-
vassa kuvaus allekirjoittaneen turnausmuistoista:
 ”Pelini lähti käyntiin hiukan passiivisesti, ehkä edellis-
vuotisesta turnauksesta karmealla hillolla napattu voitto aiheutti 
pieniä suorituspaineita. Muutaman käden jälkeen koitti mahdolli-
suus, kun epävarmalta näyttänyt vastapelaaja roiskaisi kohtuullisen 
pienen pinonsa keskelle. En uskonut kovin hyvään käteen ja päätin 
katsoa KJ:lla. Harmittavasti vastassa oli KQ ja homma meni poskel-
leen. Muista pöydän pelaajista pokeripaitaan pukeutunut iso kave-
ri haali itselleen vakuuttavasti helpohkoja voittoja ja Teemu ”Tuleva 
puhis” Laine väläytti tuuriaan vetämällä riverisuoralla ohi parista.
 Sitten olikin aika lyödä jo huolestuttavan pieneksi ku-
tistunut pino keskelle AK:lla ja tuloksena triplaus. Tämän jälkeen 
hyvät kädet olivat harvassa. Meinasin iskeä A10-suitedilla, mutta 
jänistin. Onneksi, sillä pöytään tullee kaksi jätkää ja kurkoa aihe-
uttivat semmoiset panostukset muilta että hirvitti. Pöydän chip-
jakauma jatkoi keskittymistään parille aktiiviselle pelaajalle (mistä-
hän johtui…). Pojilla oli selvästi pelihaluja ja kohta he päätyivätkin 
ottamaan toisistaan mittaa laittamalla noin 80 % kaikista pöydän 
merkeistä peliin. Flopin jälkeen vastakkain olivat värin veto ja akka-
hai. Värin vetäjä sai pienen parin turnilla, mutta river räjäytti pankin 
paljastumalla akaksi. Tynkäväri aiheutti vahvasti esiintyneelle poke-
ripaidalle lähtöpassit. Elämä on.
 Meikäläisen pino oli  jälleen kutistunut onnettoman pe-
laamisen johdosta ja käteen sattunut kasipari (taisi olla koko turna-
uksen ainoa parini) sai luvan muuttaa kurssin. Sain välittömät mak-
sut kahdelta isolta pinolta ja huolestutti. Floppiin lävähtänyt kasi 
helpottikin oloa huomattavasti ja pokerinaamassa oli pitelemistä. 
Vastapelaajat eivät yllättäen yrittäneetkään ostaa toisiaan ulos ja 
koputtivat loput kortit pöytään. Toisella pelaajalla olleet taskuakat 
lisäsivät entisestään vahingonilon tunnetta lumiukkoja esitellessä. 
Triplasin hymyillen.
 Aikaa oli vierähtänyt parisen tuntia, kun jäljellä olevat 10 
pelaajaa kokoontuivat finaalipöytään. Stackini ei ollut mitenkään 
kateutta herättävä, mutta sama tilanne oli monella muulla. Täs-
sähän oli vielä oiva tilaisuus pistesijoille. Finaalipöytään selvisivät 
myös mm. päätoimittajamme ja molemmat Laineet. Sen sijaan 
maailmallakin mainetta niittäneelle Sampolle Otaniemen rau-
tahermot olivat selvästi liikaa, hähä. Olli tosin törmäsi pian AQ:lla 
AK:hon ja peli oli selvä. Pikkuhiljaa blinditkin rupesivat kasvamaan 
merkittävän suuriksi ja päätin luottaa BB:lle (ei Big Brother) sattu-
neeseen K4:een katsomalla vastustajan epävarmalta vaikuttaneen 
all in:n. Vastassa A5, ja pöytään tulleet 4 ja 5 lähinnä ärsyttivät. Pi-
nosta puolet pois.

 Heti perään päätin jälleen kokeilla KJ:lla ja iskin loput 
merkit pöytään. Sain maksun kahdelta, joista toinen kuitenkin os-
tettiin ulos. Vastassa oli K5, mutta kuinkas ollakaan floppiin pärähti 
femma ja tietysti kurko kettuilemaan. Värin vetokin olisi ollut mutta 
kun ei niin ei. Tuloksena turnauksen kahdeksas sija, joka tosin oli 
peliesitykseen nähden enemmän kuin hyvin. Ei tässä nynnyilemällä 
kuulukaan pärjätä. Jäin kuitenkin seuraamaan huimaa kamppailua, 
olihan rohkea päätoimittajamme edelleen mukana ja hyvissä ase-
missa.”
 Pekko pelaakin ennakkoluulottomasti ja kasvattaa pino-
aan useilla napakoilla panostuksilla. Turnauksen viimeinen jäljel-
lä oleva tyttö Maria näyttää osaamistaan voittamalla kurkoparin 
kolmella kakkosella. Jäljellä on kuusi pelaajaa ja hetken hiljaiseloa 
viettänyt Juho hyökkää kädet täristen. Huima panostus tuo potin, 
ja Juho iskee uudestaan! Maria vastaa A8 all in:lla, mutta Juhon AJ 
kestää. Maria ulos viidentenä. Juholta lähtee mopo käsistä ja heti 
kohta tippuu Jesse (4.) riveriväriin. Hiki valuu ja Juho nousee vah-
vaksi suosikiksi.
 Jännitys tiivistyy ja katsojiakin alkaa kerääntymään. Juhon 
ylivoimaa lähtevät haastamaan Pekko ja Teemu. Pekko ei pelkää ja 
iskee kaiken peliin K7:lla. Juho vastaa Q7:lla, ja hyvältä näyttää. Juho 
hillottaa kuitenkin jälleen riverillä värin ja päätoimittaja jää nuole-
maan näppejään: ”Ihan tyytyväinen olen, ei tullut tyhmästi pelattua 
missään vaiheessa”. 
 Heads upista tulee mieleen lähinnä tarina Daavidista ja 
Goljatista, sen verran on Juho niskan päällä. Teemu onnistuu pian 
tuplaamaan, mutta selkäranka taitaa olla jo poikki, sillä pian Teemu 
katsoo Juhon all in:n heikolla kädellä. J5:lla on paha taistella ysipa-
ria vastaan ja voitto ratkeaa. Teemu on kuitenkin tyytyväinen: ”Ihan 
hyvä, ihan hyvä. Oluidenkin jälkeen jäin vielä voitolle tästä illasta”. 
Juho jää odottelemaan tärinän loppumista.

Pokeriturnausjuttu
Teksti: Juuso Parkkinen
Kuva: Timo Idänheimo
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 “Palauteryhmä – kahvia ja pullaa.” Palauteryhmän pito on ihan normiduunia jokaiselle opintotoimikuntalaiselle ja siitä meidät 
ehkä parhaiten tunnetaankin. Silti jotenkin hommaa tuntuu välillä kerääntyvän aina kirjamarkkinoista haloped-sitseihin tai skumpan jake-
lusta sössöartikkelien kirjoittamiseen. Taakan helpoittamiseksi vastuuta onkin hieman jaettu ja siitä johtuen haluaisin esitellä kaikki toimi-
kuntamme jäsenet:

Opintotoimikunta

 Harvalle varmaan selviää pari päi-
vää ennen lukukauden alkua, että opiskele-
maan pitäisi mennä. Näin kävi mulle, urakehi-
tys nurmiporasta fuksiksi tapahtui puolessa 
tunnissa, ja entinen jääkäri oli lomalappu 
takataskussa matkalla kotiin aloittamaan 
opiskeluja. Ei kai siinä mitään, maksut mak-
samatta eikä oikeastaan mitään ymmärrystä 
TKK:sta. Onneksi vaihto poissaolijasta läsnä-
olijaksi oli helppo ja nopea tapahtuma, enkä 
siis menettänyt muuta kuin varaslähdön. 
Muiden etumatka fuksipisteissä ei siis ehti-
nyt kasvaa järin suureksi...
 Ensimmäiset päivät olivat kyllä 
hauskaa menoa, jatkoja joka ilta ja omaan 
fuksiryhmäänkin pääsi vähän tutustumaan. 
Otasuunnistus oli mahtava tapahtuma, vii-
narakettien ampuminen ja polyteekkarien 

raittiusseuran rasti olivat parasta antia. Muu-
tama merkkikin tarttui mukaan kuin varkain, 
vaikka tarjonta oli aika vähäistä. Hyvä yleis-
kuva eri yhdistyksistä kuitenkin muodostui, 
ja pariin listaan taisin nimeni raapustaa hu-
malatilasta huolimatta. Aika ei vain millään 
riittänyt kaikkien rastien läpikäymiseen, 
mutta eiköhän tässä vuoden aikana tule lo-
putkin sankarikerhot  tutuiksi ainakin jossain 
määrin. Valitettavasti kaikki eivät kestäneet 
loppuun saakka, vaan ryhmä harveni tasai-
seen tahtiin tapahtuman edetessä.
 Loppuviikko tarjosikin sitten lisää 
juhlintaa, joka huipentui lauantain saunail-
taan. Valitettavasti fukseja ei paljoa paikalla 
näkynyt, olisi ollut kiva vähän tutustua mui-
hinkin kuin oman fuksiryhmän tyyppeihin. 
Onneksi teekkareita oli paikalla laumoittain, 

joten peliseuraa sentään löytyi. Saunassa 
tunnelma oli koko ajan korkealla, eikä yksi 
fuksi tuntenut oloaan ulkopuoliseksi teekka-
rien ympäröimänä. Koko viikon paras juttu 
oli ehdottomasti kaljakimble, vaikka ensim-
mäinen kierros loppui aivan liian nopeasti 
ja huonon tuurin takia suu ehti kuivahtaa 
kokonaan. Seuraavalla kierroksella tulikin 
sitten sellainen puskuri, etten olisi millään 
selvinnyt yksin kotiin asti. Kiitokset kyydistä, 
vaikkei mulla mitään hajua olekaan kuka sen 
antoi. Ensi viikko näyttää myös mukavalta, 
ainakin stadisuunnistus pitää tsekata. Haus-
kaa vuotta kaikille fukseille meikäläisenkin 
puolesta, pidetään huoli että tästä vuodesta 
tulee unohtumaton!

Aleksi Salonen

Fuksipistekirjoitus -Tästä se lähtee

Opintomestari Henna:
Mestarimme pitelee koko muu-
ta toimikuntaa joko rautaisen 
nyrkin tai pehmeän tohvelin 
alla, riippuen siitä ovatko muut 
taas jättäneet kokouksen epä-
huomioissaan väliin. Jokaviik-
koisessa tapaamisessamme 
Henna pitää huolta, että tehtä-
vät on jaettu reilusti kaikkien 
kesken.

Opintokisälli Katri:
Palauteryhmävastaavanamme 
Katri pitää huolta siitä, että pe-
rustyömme rullaa raiteillaan ja 
kursseille pidetään “kritiikkises-
sioita” aina välillä. Samoin van-
hana otmk-veteraanina Katri on 
hyvin perillä kaikesta mitä pitää 
tehdä ja toimiikin hyvin usein 
tietopankkina.

Opintokisälli Juha:
Juhan pääasiallinen vastuualue 
on opintotoimikunnan siirty-
minen digiaikaan sähköisen 
tenttiarkiston muodossa. Mene-
vänä tyyppinä Juha pitää myös 
huolta siitä ettei asiat vajoa liian 
vakaviksi.

Opintokisälli Tuomas:
Vastanimetty pressivastaavam-
me – muun vastuualueen puut-
tuessa – Tuomas kirjoittelee 
aina välillä sössöön. Todellisuu-
dessa tätä tapahtuu kuitenkin 
aika harvoin ja muun ajan hän 
viettääkin aktiivisesti vastuuta 
vältellen.
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 Terveiset Loviisan kesämaisemista! Pari kuukautta on nyt raikasta 
meri-ilmaa haisteltu, ja samalla kasvateltu syöpäriskiä töissä. Elokuun alussa 
aloitin hommat säteilysuojeluavustajana Fortumin ydinvoimalaitoksen vuosi-
huollossa.
 

 Sunnuntainen bussimatka Loviisaan sujui mukavassa 
koomassa, eikä siinä vaiheessa ollut mitään käsitystä, minne 
sitä oltiin matkalla. Mielessä vain toive siitä, että suomea ruot-
siksi murtava kuljettaja kuuluttaa, kun ollaan oikeassa kaupun-
gissa. ”Asioilla on tapana järjestyä”. Illalla löysin kuin löysinkin 
itseni voimalaitoksen viereisestä parakkikylästä ja seuraavana 
aamuna punainen säteilysuojelukypärä päässä töistä.
 Omana hommana säteilysuojelussa on käy-
tännössä pitää huoli, etteivät vuosihuollon työnte-
kijät nappaa liikaa säteilyannosta missään vaihees-
sa töitään, ja ettei radioaktiivinen lika leviä laitoksessa. 
Vauhtia ja vaaratilanteita on riittänyt ainakin ehdottomasti 
parhaassa hommassa, lyijytyksessä. Reaktorin höyrystintilan 
putkiviidakossa päästään vähän väliä kantamaan kasoittain 
lyijymattoja, joista rakennetaan säteilysuojia paikkoihin, joissa 
töitä joudutaan tekemään. Alkaa olla melkoinen tekemisen 
meininki, kun saa konttailla ympäri höyrystintilaa hartioilla 
80 kg lyijyä samalla kun viereiset primääripiirin putket pom-
mittavat säteilyllä ja rintataskussa annosmittari hälyttää kuin 
viimeistä päivää. Toisaalta moniin hommiin liittyy myös suurta 
vastuuta. Esimerkiksi suojainhuollossa on oltava tarkkana, ettei 
likaisia varusteita pääse jakoon kentälle; reaktorikuilussa pyöri-
neen naamarin käyttö puhdistamattomana saattaisi aiheuttaa 
työmiehelle huomattavan syöpäriskin.
 Työn ulkopuolella on myös ollut vauhdikasta, vaikka 
majoitusalue sijaitsee metsän keskellä 15 km päässä keskustas-
ta ja hanavesi maistuu kuolemalle. Aika kuluu mukavasti lenk-
keillessä, minigolfia pelatessa ja venäläisten turbiinimiesten 
kanssa autolla ajellessa. Juoksulenkkeily tosin loppui muuta-
man viikon jälkeen, kun taksikuski kertoi karhujen liikkuneen 
alueella tiheämpäänkin tahtiin viime aikoina. Loviisassa on 
saanut nauttia jollain kierolla tavalla vapaudesta, sen verran 
irrallaan on tullut oltua koko ulkomaailman tapahtumista. 
 Monet tuntuvat ihmettelevän, kuinka näinkin opin-
tojen alussa (2 vuotta siis takana) olen onnistunut saamaan 
paikan ydinvoimalaitoksessa. Totuushan on, että erilaisia voi-
malaitos- ja tuotantohommia riittäisi suurelle osaa teekkareita 
(fukseja unohtamatta!), kunhan vain uskaltauduttaisiin Kehä 
kolmosen ulkopuolelle ja mielummin vähän kauemmaksikin. 
Hommat voittavat varmasti Alepan tiskin mennen tullen sekä 
kokemuksessa että palkassa. Tulevat työnantaja sitä paitsi ar-
vostavat yllättävän paljon kokemusta alan kenttähommista – 
siinähän sitä oikeasti pääsee näkemään, kuinka asiat toimivat. 
Ei muuta kuin rohkeutta kehiin ja työpaikkahakemukset vetä-
mään kevättalvesta!
 Harmittamaan omassa hommassa tietysti jää se, että 
uusien fuksien ensimmäiset riennot jäävät tänä syksynä väliin. 
Onneksi on koko vuosi aikaa ottaa kiinni. Syksyn kiltatapahtu-
mia odotellen,

 
SIK vakoilija 2007

Homerina Homerin paikalla
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Time to raise the flag of hate! 
Mökäporukka löytyy festareilla helposti kerhon lipun alta. 

http://www.mcmoka.fi

Teksti: Minttu Hietamäki
Kuva: Salum Abdul-Rahman

 Hevaymusiikki on maailman tär-
kein asia! Näin ajatteli myös MC Mökän 
perustaja yön pikkutunneilla syksyllä 1998 
kirjoittaessaan nyysseihin ilmoituksen, jossa 
haettiin TKK:n opiskelijoiden joukosta ras-
kaan musiikin ystäviä uuteen yhdistykseen. 
Nykyään Mökään kuuluu noin kahdeksan-
sataa jäsentä ja toiminta on aktiivista ympä-
ri vuoden. 
 Hevareihin yhdistetään helposti 

likaisuus, mutta mökäläi-
set todistettavasti pe-
sevät hiuksensa kerran 
kuussa järjestettävissä 

saunailloissa. Saunalla soi 
musiikkia aina power metallista viemäriöri-
nämättöön, ja omat levyt ovat tervetulleita 
soittoon, kunhan eivät huonoja ole.
 MC Mökän säännölliseen toimin-
taan kuuluu myös bändi-iltojen järjestämi-
nen. Kerran tai pari vuodessa järjestetään 

Helsingin keikkapaikoissa isompia tapahtu-
mia, joissa lavalla on tähän mennessä nähty 
esimerkiksi Moonsorrow, URN sekä joku-
nen ulkomaalainenkin bändi. Otaniemessä 
Mökä järjestää kaksi kertaa vuodessa de-
mobändejä esitteleviä bändi- ja videoilto-
ja, joissa on kovien keikkojen lisäksi päästy 
todistamaan myös asiallista pittitoimintaa 
yleisössä. 
 Sauna- ja bändi-iltojenkin lisäksi 
toimintaa löytyy moneen lähtöön. Syys-
kuussa vietetään yö Bodom-järven rannalla 
musiikkia huudattaen ja murhapaikkaan 
tutustuen, baarikierrokset kierrättävät po-
rukkaa vaikkapa Helsingin metroasemien 
kulmakuppiloissa, ja Tallinnan-reissuilla 
päästään aiheuttamaan sekaannusta pai-
kallisilla heviklubeilla. Elokuussa mökäläis-
ten festarikesä huipentuu Saksassa Wacken-
festareihin, jonne on järjestetty Mökän oma 
bussimatka vuodesta 2004 lähtien.

 Virallisen tauhkan lisäksi on tärke-
ää mainita, että mökäporukka muodostaa 
TKY:n alayhdistyksen lisäksi myös oikean 
kaveripiirin, jonka yhteishenki on loistava. 
Oli mielessä sitten perjantainen baari-ilta 
Helsingissä taikka ulkomaanreissu, joukosta 
löytyy varmasti seuraa. Festareilla kokoon-
nutaan yhteiseen leiriin, ja klubikeikoilta 
lähdetään samoille jatkoille. Yksikään teek-
kariyhdistys ei yhdistä jäseniään jokapäi-
väisessä elämässä yhtä tiiviisti kuin Mökä. 
Kyseessä on fakta, ei mielipide. 
 MC Mökän jäsenyys ei maksa mi-
tään, eikä jäseniltä vaadita pitkää tukkaa. 
Liittyminen onnistuu Mökän verkkosivujen 
kautta. Sivuilta löytyy muutakin – ainakin 
tapahtumakalenteriin kannattaa tutustua 
saman tien ja lähteä rohkeasti mukaan seu-
raaviin räminöihin.

MC Mokä
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Palvelukseen halutaan:

Sähköinfo Oy/STUL ry etsii 1–2 sähköteekkaria kirjoittamaan juttuja

Sähkömaailma-lehteen ja Sähköala.fi-verkkosivuille opiskelijoita

kiinnostavista aiheista ja sähköalan tapahtumista.

Oletko kirjoittanut juttuja vaikkapa kiltalehteen? Jos kiinnostusta ja

oppimishalua löytyy, riittää tämä hyvin meriitiksi. Plussaa

valokuvaustaidosta ja verkkosivujen päivitystaidoista.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä tutustumaan sähköalan yrityksiin ja

tekniikkaan, joustavat työajat ja opiskelukiireisiin mukautuvan

työmäärän. Alkupalkka 10 e/h, optiona kesätyö/harjoittelupaikka.

Lehtien ja verkkosivujen lisäksi kustannamme sähköalan oppikirjoja ja

teknisiä oppaita. Toimistomme sijaitsee Leppävaaran vanhalla

ostoskeskuksella, mutta osan töistä voi tehdä halutessaan myös kotona.

Hakemukset mennessä osoitteeseen

mikko.arvinen@stul.fi.

10.11.2007

Kirjoitustaitoinen sähköteekkari

Puhdasta energiaa
Pure Energy
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