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PÄÄKIRJOITUS

Haluun sun 
palavan

Kuva: Oskari "tykkään 
ottaa kuvia, joissa Jutta 
syö" Korpelainen

päätoimittaja

Kaikki kiva ja hassunhauska loppuu 
aikanaan. Tämä vuosi oli aivan parasta. 
Kiitos ja Pusmoi.

Mistä on tämän vuoden Sössöt tehty?
Jumalista, helmeilevistä viineistä,
turhista elämänohjeista, kiroitusvirheistä.
Niistä on tämän vuoden Sössöt tehty.

Mistä on tämän vuoden Sössöt tehty?
Paavosta, epäeroottisista novelleista,
pilleistä, kinoksista.
Niistä on tämän vuoden Sössöt tehty.

Sössö
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puhiksen pulinatpuhiksen pulinat

Viimeistä viedään!
On viimeisen puheenjohtajapalstan aika, ja kirjoitus-

hetkellä tämän vuoden toimijoilla on enää alle kaksi 
kuukautta toimikautta jäljellä. Vuosi lähenee siis lop-

puaan, ja niin myös minun aikana killan puheenjohtajana. 
Kohtapuolin täytynee siis aloittaa se nostalgiantäyteinen ku-
luneen vuoden kaihoisa muistelu, joka luonnollisesti kuuluu 
asiaan. Vuosi on ollut ikimuistoinen ja uskomattoman hieno, 
mutta siitä huolimatta puheenjohtajan pallilta on mukava as-
tua alas, sillä innokkaita ja päteviä hakijoita uudeksi nuijan 
heiluttajaksi on ilmaantunut monia.

Tässä kohtaa täytyy kääntää katse hetkeksi menneeseen vuo-
teen. Tämä vuosi on ollut killalle vähintäänkin yllätyksellinen 
sekä toiminnantäytteinen. Paljon on tapahtunut. On ollut 
säätöä sekä yllättäviä tilanteita, mutta nyt kun pöly alkaa hil-
jalleen laskeutua, ei lopputulos näytä kuitenkaan yhtään has-
summalta (vaikka itse sanonkin). Tästä voinen kiittää kaikkia 
teitä, jotka olette olleet tänä vuonna killan toiminnassa mu-
kana hallituksessa, toimarina, valtuustossa tai ihan muuten 
vain ottaneet jollakin tavalla osaa killan toimintaan tapahtu-

mien järjestäjinä tai niihin osallistujina. Kiitos tästä vuodesta 
siis itse kullekin säädylle ja kiltalaiselle!
Myös tulevaisuuteen tähyily lienee paikallaan tässä vaihees-
sa. Seuraavan vuoden toimijoiden valinta alkaa olla tätä jut-
tua kirjoittaessani jo käsillä, ja sen ilmestyessä luultavimmin-
kin jo takana päin. Uusi hallitus ja uudet toimarit on valittu, 
ja näin killalla on uudet, uljaat ja tarmokkaat tekijät vuodelle 
2013! Suosittelen teitä kaikkia nauttimaan tulevasta vuodes-
ta, heittäytymään mukaan ja ottamaan kaiken irti kiltatoimin-
nasta tai siitä, mitä ikinä ensi vuonna teettekään.

Kiitos siis vielä kerran kuluneesta mahtavasta vuodesta ja suu-
ret onnittelut kaikille vuoden 2013 kiltatoimijoille! Nyt minun 
on aika astua alas estradilta ja päästää muut parrasvaloihin.

Over and out,

Jussi Ekström
hallituksen puheenjohtaja, herrasmies ja nostalgikko
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KIPPARIt

Vaikein asia teekkariudessa
Loistavat sitsit illalla, vielä paremmat jatkot kuutosessa ja mukava rappukäytävä 
sänkynä. Teekkarius hymyilee, mutta aamulla vastassa on todellisuus. Teekkarin on 
pakko myös opiskella. Ei jaksa...

Ei niin, mutta pakko on pakko. 
Epäonnistuminen opinnoissa näkyy vä-
littömästi syksyllä postilaatikossa ja usein 
vielä välittömämmin turhautumisena 
tenttiviikoilla. Vaikka yleispäteviä ohjeita 
opiskeluun on hyvin vaikea antaa, on kui-
tenkin mahdollista todeta, että tiettyjen 
opiskelumetodien ja noppien määrän vä-
lillä on vahva korrelaatio

No mikä sitten toimii?
Suoraan sanottuna ei mikään. Tällä tar-
koitan siis sitä, että mikään yksittäinen 
opiskelumetodi ei ole pommin varma. 
Useimmilla kursseilla kuitenkin kaikkein 
eniten apua on laskareiden tekemisessä. 
Tämä johtuu yleensä siitä, että useimmi-
ten laskareista saa suoraa pistekompen-
saatiota tenttejä varten, joka on luon-
nollisesti aika jees. Opiskelijan kannalta 
huonommin järjestetyillä kursseilla näin 
ei kuitenkaan ole, vaan laskarit ovat "va-
paaehoisia". Allekirjoittanut ei kuitenkaan 
ole vielä törmännyt oikeasti vapaaehtoi-
siin laskareihin, koska ilman hyvää lasku-
rutiinia tentteihin lukeminen on todel-
la tuskallista. Toinen toimivaksi todettu 
opiskelumetodi on yllämainittu tenteihin 
lukeminen. Tällä en nyt missään tapauk-
sessa tarkoita sitä surullista tippalinssis-
sä, äitiä ikävöiden tehtävää naurettavaa 
viimeisen illan hikoilua maarilla. Tällä tar-
koitan useammalle illalla jaettua ja har-
kittua tenttiin lukemista, joka sisältää niin 
vanhoja tenttejä, laskareita ja kurssima-
teriaalia tarpeen mukaan. Tentteihin lu-
keminen kannattaa oikeasti jakaa useam-
malle illalle ja aloittaa ajoissa. Jännästi 
sitä vaan oppii paremmin kun ei ole kiire.

Nyt se puhuu pehmoisia, 
ei kurssimateriaalista 
ole apua

Surullista, mutta joskus totta. Joskus kurs-
simateriaalilla, laskareilla ja tentillä ei ole 
mitään yhteistä. Näissä tapauksissa käy-
tännössä ainoa tapa selvitä kurssista kun-

nialla on tiedostaa tämä heti lähdöstä ja 
käsitellä kaikkia kolmea erillisinä suori-
tuksina. Tällöin vanhojen tenttien ratko-
minen etukäteen korostuu. Toinen surul-
linen asia ovat luennot. Joskus niistä on 
apua, joskus taas ei. Aina kannattaa kui-
tenkin käydä itse toteamassa ovatko lu-
ennot hyödyllisiä. Kiltahuoneen sohvil-
la istuvien SIKkiläisten tiedot ovat usein 
pahasti päivityksen tarpeessa ja sik-
si kaikkea näiltä opiskelijoilta kuultua ei 
kannatakkaan uskoa. Joskus luennoilla 
kannattaa käydä, toisinaan ei. Muutaman 
luennon jälkeen niiden hyödyllisyys on 
varmasti tullut selväksi.

Ei toimi PISTE
Oikeasti on vain yksi varma tapa epä-
onnistua ja se on luovuttaminen. 
Harmillisen usein kiltahuoneella tai käy-
tävällä törmää opiskelijaan, joka luovut-

taa ennenkuin on edes kunnolla aloit-
tanut. Tämä luovutus tapahtuu todella 
usein ensimmäisten laskareiden jäädessä 
välistä. Kieltämättä huono aloitus, mut-
ta joskus käy näin. Kaikkeen ei aina pysty, 
mutta siitä ei kannata lannistua! Ota itse-
äsi niskasta kiinni ja hoida laskarit sitten 
seuraavalla viikolla kunnialla.

Loppujen lopuksi
Tärkein yksittäinen tekijä opiskelujen on-
nistumisessa ja oikeastaan minkä tahansa 
tekemisen onnistumisessa on suunnitel-
ma. Asioilla on tapana järjestyä, kunhan 
vain suunnittelee mitä tekee. Hyvällä 
suunnittelulla säästät itseltäsi aikaa, jo-
ka on oikeasti ainoa asia, jota teekkarilla 
on liian vähän. Teekkariuden suurin haas-
te onkin todellisuudessa ajan hallinta, ei-
vät opinnot.
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Anna palaa suunnitellen
patruuna

Kuva:  Oskari Korpelainen

Jahas, päivät kiltapatruunattarena al-
kavat olla vähissä. Mihin tämäkin vuo-
si hurahti? Vasta viime viikollahan oltiin 
Potentiaalin Tasauksen pyörteissä. Oliko 
tässä jokin kesäkin? Mihin kaikki aika ka-
tosi?

Näin valmistumisen lähestyessä olen 
tutustunut tarkemmin suunnitte-
lun ihmeelliseen maailmaan. Jo ak-
tiviisimpina opiskeluvuosinani koin 
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman 
eli HOPSin hyödylliseksi – toivottavas-
ti sinäkin. Opintosuunnitelmastaan kan-
nattaa tehdä realistinen ja pitäytyä sii-
nä. Valitettavasti vasta tässä vaiheessa 
ymmärsin, että henkilökohtaista suunni-
telmaa olisi kannattanut laajentaa myös 
muille osa-alueille.

Suunnittelusta on hyötyä erityisesti oman 
työuransa pohdinnassa (varsinkin, jos 
päätyy tekemään työkseen suunnittelua). 
Kun tähtäät kesätyövalinnoillasi tiettyyn 
kohteeseen, on hyvinkin todennäköistä 
(0,91), että myös päädyt sinne. Nykyinen 
työtarjonta saattaa vaikuttaa masenta-
valta, mutta erilaisia mahdollisuuksia ja 
polkuja tutkailemalla vaihtoehtoja löytyy 
riittävästi. Voit lähestyä unelmayritystäsi 
muiden kuin oman alasi työtehtävien tai 
alihankkijoiden ja partnereiden kautta. 
Kun pääset mukaan verkostoon, kaikki 
sujuu helpommin. Kesätyöhaku tai aina-
kin sen suunnittelu kannattaa aloittaa jo 
nyt. Samalla, kun teet suunnitelman tule-
vasta urastasi jo nyt, pidät sen mielessä-
si seuraavina vuosina. Näin unelmat eivät 
unohdu.

Vapaa-ajan suunnittelua ei kanna-
ta myöskään unohtaa. Kiltanakkien ja 
muun yhdistystoiminnan kohdalla aja-
tukset keskittyvät usein seuraavaan vuo-
teen, mutta miksei samantien miettisi ko-
konaisuutta opiskeluajalleen. Esimerkiksi 
omana haaveenani on ollut käydä 
Teekkaripurjehtijoiden rannikkolaivu-
rikurssi (usko tai älä), mutta se on aina 
unohtunut. Tutustu siis kattavasti AYY:n 

tarjontaan ja löydä sieltä omat juttusi pi-
demmälle aikavälille.

Kuten sanottua, itse en ole paras esimerk-
ki suunnitelmien toteuttamisesta. Tämän 
vuoden alussa päätin pidättäytyä pikku-
hiljaa kiltatoiminnasta, mutta olen silti 
löytänyt itseni lukkaroimasta sitsejä, järk-
käämästä silliksiä ja EESTEC-matkoilta. 
Onneksi tulevaisuus kauempana kiltatoi-
minnasta, joka on pakko pian jättää taak-
seen, on samalla selkiintynyt. Kun Minä 
olin fuksi, en tiennyt, mitä opinnoillani 
hain. Omaa suunnitelmaa tehdessä on 

hyvä muistaa, että tärkeintä ei ole kui-
tenkaan saavuttaa sen päämäärää vaan 
nauttia matkasta. Matka saa olla täynnä 
yllätyksiä ja kiertoreittejä.

Anna siis palaa ja lisää HOPS-exceliisi (tai 
millä se nykyään tehdäänkään) pari väli-
lehteä muillekin suunnitelmillesi!

Kiitos kilta.

Kiltapatruunanne
Anna
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Kilta
Killan valtuustolla oli tänään kokous, jossa valittiin killalle puheenjohtaja vuodelle 2013. 
Paikalla oli noin 50 killasta kiinnostunutta vanhaa ja nykyistä aktiivia.Pysähdyin kuitenkin 
miettimään sitä, että killassa on tällä hetkellä yli tuhat jäsentä, ja valtuustovaaleissa 
äänestysprosentti oli vain noin 15. Haluaisinkin tässä nyt avata kiltaa kaikille sikkiläisille. 
Tiedän, että tämä tuskin on paras mahdollinen media tälle tekstille, mutta jostain on 
pakko aloittaa.

Mikä kilta on?

Kilta on opiskelijajärjestö, ja kuten kaikkien opiskelijajär-
jestöjen, sen tarkoituksena on yhdistää alansa opiskelijoi-
ta. Se on viestintä- ja vaikutuskanava kaikkien EST- ja TLT-
opiskelijoiden välillä. SIK tarjoaa sikkiläiselle mahdollisuuden 
tehdä asioita ja vaikuttaa asioihin, joihin ei välttämättä yksi-
nään pysty. Kiltaa voikin verrata esimerkiksi puolueeseen, jos-
sa yksittäisen jäsenen idea tai agenda voidaan tuoda suurem-
man joukon tietoisuuteen ja samalla muuttaa yhteiskuntaa. 
Kilta ei ole poliittinen järjestö, joten se ei ota kantaa yhteis-
kuntaan, mutta kilta ottaa kantaa esimerkiksi korkeakoulun 
opintoasioihin ja teekkarikulttuuriin. Siksi yksittäisen sikkiläi-
sen idean pohjalta voidaankin saada muutettua esimerkiksi 
kurssien järjestelyjä tai järjestettyä jotain huikeaa niin sikki-
läisten, kuin kaikkien teekkareiden iloksi. Kannattaa muistaa, 
että esimerkiksi Jäynäkilpailu oli alun perin SIK:n järjestämä. 
Kilta on loppujen lopuksi juuri sitä, mitä me sikkiläiset halu-
amme sen olevan.

Mitä kilta tekee?

Kilta toteutaa sen säännöissä määriteltyjä tehtäviä. Näistä tär-
keimpänä on luonnollisesti edunvalvonta. Kilta kuitenkin te-
kee paljon asioita, joita sen säännöissä ei suoranaisesti käs-
ketä. Missään ei näet lue, että killan pitää tarjota edullista 
kahvia kiltiksellä tai että killan pitää viedä kiltalaisia excursi-
oille. Nämä ovat vain hauskoja ja hyödyllisiä bonuksia, joihin 
on saatu idea historian havinassa. Onkin todella tärkeää, et-
tä jokainen sikkiläinen, eli jokainen killan jäsen, tuo omat aja-
tuksensa ja ideansa julki killassa. Tämä on näet ainoa tapa, jol-
la pystymme luomaan uusia perinteitä ja tarpeen vaatiessa 
hautaamaan vanhoja tarpeettomiksi muuttuneita käytäntöjä 
ja tapahtumia. Sikkiläinen, älä siis koskaan epäröi tuoda aja-
tuksiasi esille!

Miksi kilta tekee näitä asioita?

Niin kuin jo mainitsin, kilta järjestää tapahtumia, koska joku 
on joskus saanut hyvän idean. Eikä mikään killan piirissä ta-

pahtuva tekeminen tai tekemismalli ole itseisarvo. Sitsejä jär-
jestetään paljon, koska niille on kysyntää. Opintotoimikunta 
parantaa kursseja, koska niissä on epäkohtia. Kilta siis pyrkii 
tekemään kaiken mahdollisen parantaakseen jokaisen sikki-
läisen asemaa 
korkeakoulussa ja teekkariyhteisössä. Kilta siis tekee juuri sitä, 
mitä me haluamme sen tekevän, ja jos se ei sitä tee, on mei-
dän vastuullamme omalla toiminnallamme vaikuttaa killan 
tekemiseen. Tämä ei vaadi toimari- tai hallitusvirkaa – pelkkä 
yhteydenotto killan hallitukseen ja valtuustoon riittää.

Tärkeätä

Kilta on kaikkia sikkiläisiä varten, ja onkin meidän tehtäväm-
me huolehtia siitä, että kilta ajaa ja tekee asioita meidän kaik-
kien hyväksi!

Killan valtuusto: sik-valtuusto@list.ayy.fi. Tänne voit laittaa 
käytännössä ihan mitä tahansa kiltaa koskevaa, koska on juu-
rikin killan valtuutettujen tehtävä huolehtia siitä, että kilta te-
kee sitä, mitä sen jäsenistö haluaa.

Killan hallitus: sik-hallitus@list.ayy.fi. Jos haluat, että jotain ta-
pahtuu heti, kannattaa viesti laittaa tänne. Killan hallituksella 
on velvollisuus vastata jokaiselle kiltalaiselle toiminnastaan ja 
tutkia kaikkien ideoiden toteutusmahdollisuus.

Yksittäisten toimikuntien puheenjohtajat: http://sik.ayy.fi/fi/
contacts/. Sama kuin yllä, mutta mahdollistaa keskitetyn pa-
lautteen ja ideoiden antamisen.

Jos haluat varmistua siitä, että ideaasi viedään eteen-
päin, laita cc-kenttään sik-valtuusto@list.ayy.fi. Tällöin 
hallituksen on viimeistään pakko reagoida välittömästi!

Samu Ahvenainen
Sikkiläinen
Fuksikapteeni
Valtuuston varapuhemies 2013
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Älkää juoko vissyä
Teksti: L'eau du vent, vicomte de Vichy

Vichy on maakunta Ranskassa, mutta 
paremmin se tunnettaneen kaasutetusta 
vedestään eli vissystä. Vedelle voisi luulla 
olevan monia oivia käyttökohteita, mutta 
vissylle...

Keski-Euroopassa, kun mennään baariin ja tilataan vet-
tä, osoitetaan sivistyneisyyttä tilaamalla se hiilihapo-
tettuna. Vissylle on siis kovat markkinat, ja tuntuuhan 
kupliva vesi paljon paremmalta suun raikastajalta kuin ta-
vallinen kraanavesi. Ja jos on aivan erityinen tarve olla ihan 
vain hys, soveltuu vissy tilannejuomaksi oikein mainiosti. 
 
Mutta tähän ne ainoat oikeat 
sovellutukset sitten jäävätkin. 
Loput menevät pieleen sen ta-
kia, että loppujen lopuksi vis-
sy on vain kallista pieruvettä. 
 
Peseytyminen vissyllä olisi var-
maan jännää, mutta tuhottoman 
kallista. Eivätkä ne kuplat toi-
mi ollenkaan kivasti pesutehon 
parantajina, joten älä edes yritä. 
 
Jotkut ihmiset väittävät, että 
hiilihapotettu vesi rauhoittai-
si hapokasta vatsaa... Mutta kun 
tarkemmin miettii, onko viisas-
ta laittaa happoisaan lihapus-
siin jotain, mikä on myös hapo-
kasta? Eikä se edes yritä maistua appelsiinille. 
Samaan syssyyn kaatuu myös mahdollisesti spe-
kuloitu teho krapulajuomana, sillä kun Jaffa tu-
lee ylös, jää edes vieno appelsiinin maku suuhun, 
mutta vissyn tullessa ylös vain oksun maku. Yök! 
 
Viimeisenä vissyä voisi kokeilla suomalaisittain 
viinan blandiksena. Sinänsä erittäin fiksu aja-
tus: kunhan viina-vissy-suhde on alle 50 %, tulee 
drinkistä hieman miedompi, ja vissyn kuplat jo-
pa lieventävät alkoholin terävyyttä. Samalla tu-
lee nautittua kivasti nesteitä viinan ohella, mistä 
kiität itseäsi krapuloidessasi seuraavana aamu-
na!

Mutta ei. On se kossuvissykin nimittäin ai-
ka kamalaa. Jo yön aikana voi kaikis-
ta kuplista tulla aika turvonnut olo, eivät-
kä aamuyön darramätötkään solahda niin 
sujuvasti kurkusta alas. Seuraavana aamu-
na sitten vain ihmettelee, miksi etoo ja on tur-
pea olo, mutta ei päänsärkyä. Ja ei kossuvis-
syllä välty edes krapulapäivän lihaskivuilta. 
 
P.S. Jos sinulla ei ole vissyä, 1) ota vesilasi ja 
2) pieraise siihen, jolloin 3) sinulla on vissyä! 
AAAHAHAHAHAHAH.
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Olipa kerran ulkositsit keväällä 2009. Ulkositseille oli kutsut-
tu opiskelijajärjestöjä ympäri Suomen, ja niinpä Smökkiin ko-
koontui suuri joukko teekkareita ja muita mukavia ihmisiä.

Ulkositseillä lukkarina ollut Otto ”Ode” Palonen, killan silloi-
nen fuksikapteeni, kertoi hauskan aasinsillan. Aasin selkä tai-
si katketa kokonaan ja koko eläin hukkua jorpakkoon, ja siksi-
pä tamperelainen Signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan 
kilta TeLE päätti luovuttaa Odelle – ja sitä kautta koko SIK:lle 
– puujalan. Puujalka on akateeminen kunniamerkki, jonka 
kantaja voi luovuttaa puujalan eteenpäin hyvää huumoria 
viljelleelle SIK:n jäsenelle. Puujalkaa ei voi kuitenkaan antaa 
takaisin kenellekään, jolla se on jo ollut. Odelle luovutetus-
sa puujalassa oli teksti ”SIKille T: TeLE” ja lisäksi siihen kirjattiin 
myöhemmin kaikki puujalkaa kantaneet ihmiset.

Puujalan matka jatkui varsin nopeasti. Samaisilla ulkositseil-
lä muuan Janne Holm (tiedotusmestari vuodelta 2007) ker-
toi susikoira Roista, ja niinpä vain noin puolen tunnin jäl-
keen Ode luovutti puujalan Jannelle. Jannella puujalka pysyi 
yli vuoden, kunnes vuoden 2010 wanhojen wappusitseil-
lä Janne vihdoin katsoi, että on tullut aika luovuttaa puujal-
ka Emil Westeniukselle (SIK:n hallituksen nykyinen sihteeri). 
Emil siirsi puujalan silloiselle fuksikapteenille Tuomas Kiurulle 

Killan virallisen puujalan tarina
…eli mikä on ”se” milloin kenenkäkin olalta roikkuva asia
Teksti: Aliisa Pietilä

FXQlla 2010, ja Tuomas taas luovutti kun-
niamerkin killan istuvalle puheenjohta-
jalle, Jussi Ekströmille, kotimaan pitkällä 
2011. Samana päivänä, jona järjestettiin 
Kaukkarit 2011, siirtyi puujalan paino 
Tommy Johanssonin, silloisen yrityssuh-
demestarin, olalle. FXQlla 2011 oli en-
simmäisen naisen aika kantaa puujalkaa, 
ja Jette Sørensen sai kunniamerkin hal-
tuunsa. Jette kantoi puujalkaa kunniak-
kaasti aina Potentiaalin Tasaus 91:n silli-
aamiaiseen saakka, jolloin hän luovutti 
kunniamerkin Aliisa Pietilälle.  
Sitten koitti vihdoin wappu 2012, ja Aliisa 
luovuttu puujalan Klaus Heleniukselle 
(SIK:n istuva viestintämestari).
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Niin. Klaus oli killan virallisen puujalan ja arvok-
kaan kunniamerkin yhdeksäs kantaja, ja kuten 
puujalan arvolle kuului, otti Klaus sen mukaan-
sa SIK:n kesäpäiville kesällä 2012. Klaus lähti 
kesäpäiviltä kotiin ilman puujalkaa. Ja sen pi-
tuinen se.

Puujalan tarina ei kuitenkaan pääty tähän. 
Uuden puujalan näemme todennäköisesti 
vuoden 2012 pikoJoulessa – ja jos emme siellä, 
niin viimeistään tammikuussa 2013 (jos maail-
manloppua ei tule).

Nyt, arvon fuksit, fuksinmieliset ja muut, joille 
puujalka ei ole tähän mennessä ollut kovin tut-
tu osa killan kulttuuria: puujalka luovutetaan 
arvostettavan teekkarihuumorin viljelijälle, 
joskus yksittäisestä vitsistä, joskus jatkuvasta 
suorittamisesta, onpa elämäntyöstäkin puhut-

tu. Jos kunnia kantaa tätä puista kunnia-
merkkiä joskus osuu sinun kohdallesi, 
muista kantaa sitä ylpeydellä ja rakkau-
della, aina hyvän huumorin mielessäsi pi-
täen. Lopuksi vielä muistutettakoon, että 
missä vain puujalan kantajia kokoontuu, 
aina huumori kukoistakoon ja pahanma-
kuinen viina virratkoon, ja heikommat 
mielet olkoon hiljaa.



12

KOHUWAU
Teksti: Tissivau-Mikael ja Veteraani-Annukka

No huh huh! Kuluneena syksynä olemme saaneet 
nauttia monenlaisista kansaa, sotaveteraaneja ja venäläisäitejä 
järkyttäneistä kohuista. Melkein journalismin miltei ammattilaisina halusimme 
nostaa Sössön lukijakunnan tietouteen syksyn merkittävimmät uutisaiheet ja aiheista 
kirjoitetut mielenkiintoisimmat otsikot. Palkitsemisalgoritmina ei käytetty STV-
vaalitapaa vaan "muistatsä mikä se lapsijuttu oli, ootas mä googlaan" -metodologiaa.

WAU! Kuntavaalit
Kuntavaalien mestareiksi uurnilla selvisi 
Perussuomalaiset, vaikka puheenjohtaja 
Soinilla olikin naama vähän mutrulla. Iloa 
saattoi latistaa se, että kaikki muutkin 
puolueet julistautuivat vaalien voittajik-
si. Otsikoista päätellen oli kuitenkin vain 
kaksi voittajaa: kosmetiikkateollisuus se-
kä penis- ja kakkametaforat.

Erinomaisena esimerkkinä molempien 
voittajien hyödyntämisestä kuntavaali-
uutisoinnissa esitämme Juha Sipilän va-
lokynän:

Nokkelista kakkasanaleikeistä tahdom-
me puolestaan antaa erityismaininnan 
Paavo Arhinmäelle:

Vinkki lehdistölle ja Jari Tervolle: juu, kyl-
lähän se jytky sanana tuo kakkaamisen 
mieleen. Kakkaväännökset eivät silti ole 
hauskoja, eivät edes silloin, kun lausu-

jana on kulttuuriministeri. Kyllä me tie-
dämme, että olette näitä sukkeluuksi-
anne toissa keväästä asti mielissänne 
pyörittäneet. Parempi olisi jos vain pitäi-
sitte ne lötkyt ja jöötit siellä.

Kuntavaalikategorian bonusuutinen:

D-vitamiinihuijaus 
– Pienten lasten 
vanhemmat peloissaan!

Itä-Suomen huippuyliopiston tutkimus 
paljasti, että monet D-vitamiinivalmisteet 
sisältävät huomattavasti etiketissä ilmoi-
tettua vähemmän D-vitamiinia. Kansa on 
jälleen raivostunut ennen kaikkea huija-
tuksi tulemisesta, mutta myös pienten 
lasten puolesta. 

Tai no, kirjoittamishetkellä tuorein tie-
to kertoo, että tutkimusta ei välttämättä 
suoritettu oikein, ja valmisteet sisältävät 
sittenkin enemmän D-vitamiinia kuin eti-
ketti lupaa. Toimittajat kokevat tässä se-
kavassa tilanteessa parhaimmaksi ratkai-
suksi Ylen kommentoijan suosituksen: 
tilaa lääkkeesi Internetistä. Siellä et saa 
apteekkien myyntipuheita, vaan kanssa-
kuluttajien käyttökokemuksial

UPS! Vesitorni romahti
Jyväskylän vesitornitragediassa ei kuollut 
tai edes loukkaantunut ketään, ja tapah-
tunut aiheutti vain lievää haittaa aamu-

Arhinmäki: Jytky 
muuttui jöötiksi
(Aamulehti.fi, 28.10.2012)

Keskustan Sipilällä 
oli ihmepuikko 
salaisena aseena
(Iltalehti.fi, 29.10.2012)

Tutkija ää nes
tys pro sen tis ta: 
Huuma ja kiima 
jäivät syntymättä
(hs.fi, 29.10.2012)

IHMEPUIKKO
Onko se Talvivaaran uraania? Vai liito-
oravan kakkaa? Vaiko Timo Soinin jöö-
ti?

Katso kuvat!

Kaikkien aikojen 
supermyrsky uhkaa 
New Yorkia – seuraa 
livelähetystä
(iltalehti.fi, 29.10.2012)

Dvitamiinikohu 
pelottaa pienten 
lasten vanhempia
(yle.fi, 25.10.2012)

OHO! Supermyrsky yllätti
Yhdysvalloissa tuhannet jäävät kodit-
ta ja kymmeniä on kuollut, ja hurrikaa-
nista supermyrskyksi muuntautunut 
Sandy uhkaa jo presidentinvaalejakin. 
Onneksi suomalainen media osaa lypsää 

tilannetta kuin tilannetta ja tarjoaa meil-
le eturivin paikat toisen mantereen asuk-
kaiden kärsimystä pällistelemään. Sandy-
kategorian voittaa Iltalehti:
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päivän ajan lähimmän lähiön asukkaille. 
Silti Yleisradio katsoi tarpeelliseksi seu-
raavan uutisen:

Ilman tätä uutista et ehkä tietäisi, että ve-
sitornien vesivarastoja voi käyttää myös 
esimerkiksi tulipalojen sammuttamiseen! 
Voi hurja!

Kansa raivostui 
Marskilla ratsastamisesta 
– joko taas?

Niin kauan kuin joku muistaa Marskia 
ja sotaveteraaneja, niin tämä sama joku 
loukkaantuu hyvin helposti kaikesta, mi-
tä näistä semijumalista sanotaan. Tai niin 
ainakin kaikki luulevat.

Oikeasti juttuun haastatel-
lut eivät olleet oikeastaan 
edes järkyttyneitä, eivätkä 
suoralta kädeltä tyrmän-
neet elokuvaa niin pahasti 
kuin otsikko antoi ymmär-
tää. Suosittelemme luki-
jaa tsekkaamaan jutun it-
se Iltalehden nettisivuilta, 
sillä se on niin korkean ta-
son mestarinäyte otsikoil-
la vääristelystä ja paisut-
telusta, ettemme pysty 
jutun syvintä henkeä tä-
hän replikoimaan.

Tämän kohu kategorian 
prop sit me ne vät Ilta-
Sano mille nokkelasta ti-
lannetajusta:

Veteraanit järkyt
tyi vät Man nerheim
näyttelijästä
(iltalehti.fi, 16.8.2012)

Tumma Marsalkka IS
testissä: "Parempi 
kuin vaalea"
(iltasanomat.fi, 15.8.2012)

Mihin vesitornia 
tarvitaan? 
(yle.fi, 3.11.2012)

Ko hu pe rin tö prin sessa: Johan Bäck man
Jos mies voi sanoa Yleisradion suorassa keskusteluohjelmassa, että Venäjällä 
hän voi provosoida mediassa mielin määrin, ja jälkikäteen kiistää lausunton-
sa, syyttää suomalaista mediaa ajojahdista ja harkitsee maastapakoa, on hän 
arvovaltaisen juryn mielestä ansainnut kohuperintöprinsessan arvonimen.

Ko hu ku nin gas: Saul Schubak
Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja ei ole vielä tätä juttua kirjoitettaes-
sa tajunnut, että harva nimenomaan lapsilisien kritisoinnista hänen kom-
mentissaan loukkaantui. Lisäksi hän on ehtinyt  vedota viattomien lasten 
parhaaseen ja esittää klassisen epäanteeksipyynnön: “Sori et sulle tuli pa-
ha mieli.” Povaamme miehelle menestyksekästä uraa arvostetulla kohautus-
alalla ja nimeämme hänet syksyn kohukuninkaaksi.

Ko hu ku nin ga tar: Anu Saagim
Anu Saagim ansaitsisi oikeastaan jonkinlaisen elämäntyötunnustuksen kai-
ken suomalaisille pyhän pilkkaamisesta, mutta meillä eivät rahkeet tällai-
seen riitä. Sen sijaan tunnustamme Anun ylivertaisen kohautusvoiman syk-
syn kohukuningattaren tittelillä, joka myönnetään pyhistä pyhimmän eli 
Porin pilkasta. Anu kertoi Radio Rockin haastattelussa nähneensä Porin ja 
halunneensa heti takaisin Neuvostoliittoon — niin, ei tästä oikeastaan enää 
pääse mihinkään.

Vahvoista yksilösuorituksista olemme myöntäneet kolme henkilökohtaista kohukunnianimeä.

PÄHKÄHULLU DESANTTI

– EIKUN DOSENTTI

MARSKILLA 
RATSASTETTIIN
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Mikä näitä kursseja vaivaa?
Teksti: Nora Nupponen

Aloitin opintoni vuonna 2007 tietoliiken-
netekniikan linjalla. Kukaan tuntemani 
vuosikurssilaiseni ei ole vielä valmistunut. 
Jossain vaiheessa taisin kuulla koulun ti-
lastoista, että suurin osa vuosikurssistani 
oli lopettanut jo kolmeen vuoteen men-
nessä. Kun kyselin muilta tietoliikenne-
tekniikan opiskelijoilta, mitkä ovat olleet 
työläitä tai vaikeita kursseja, tietyt kurssit 
pompsahtivat jatkuvasti esiin. Seuraavaksi 
pohdittu niiden kurssien ongelmia.

rän saavuttaminenkin on mahdotona. Kurssin järjestelyt ovat 
yhdet parhaista, mihin olen törmännyt, mutta tentti on jotain 
ihan käsittämätöntä.

Transmission Methods in 
Communication Systems

Kukaan tätä kurssia käynyt ei varmasti voi sanoa oppi-
neensa kovinkaan paljon. Tässä kurssissa tentti on ollut 
myös kulmakivi. Usein vaikka olisi tehnyt kaikki tehtävät 
kurssin aikana, kurssin tentissä ei ymmärrä edes, mitä ky-
sytään. Välillä tenttiin on saanut tuoda materiaalia muka-
na ja tenttikysymyksiin on niistä löytänyt suoraan vasta-
ukset. Tämän kurssin useat ovat läpäisseet oppimatta tai 
ymmärtämättä mitään, edes tentin kysymyksiä.

Muita esille tulleita ongelmakohtia olivat mm. ruotsi, 
TRAK ja verkkopalvelujen tuotanto… Itse odotte-

len edelleen sitä hetkeä, että elektroniikat ja C:t 
saan läpäistyä ja sitä samppanjalla juhlittua.

Elektroniikan 
perusteet

Onko kyse nyt siitä, että opiskelijat 
ovat laiskoja, vai ehkäpä siitä että kurs-
si on liian vaativa pohjatietoihin verra-
ten? Useat kurssia käyvät ovat jo labra-
kurssin läpäisseet ja monet jo melkein 
dippaa vaille valmiita. Ei ole kovin mo-
tivoivaa käydä kurssia viimeisenä kurssina, 
kun on selvinnyt kaikista muista kursseista 
ilman tämän kurssin tietoja, ja luultavasti sel-
viää myös työelämässä.

C-ohjelmoinnin peruskurssi

Mietitään esimerkiksi, että tästä kurssista saa kuusi opin-
topistettä, ja työmäärältään se on huomattavasti työlääm-
pi kun perusfysiikat, joista saa saman opintopistemäärän, 
itseasiassa se on huomattavasti työläämpi kun mikään 
kymmenen opintopisteen kurssi tai vaikkapa kandi. Itse 
työmäärä ei kuitenkaan ehkä aiheuta suurinta ongelmaa 
tämän kurssin suhteen, vaan tentti. Harva saa tentistä yli 
vaaditun minimipistemäärän ja useilla minimipistemää-
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Totuus sähköläisistä
Teksti: Vieraan rodun teekkari Otaniemestä

Sössö on kautta aikojen ollut hyvin monipuolinen lehti. Silti sillä on yksi heikkous. 
Sössön maailmankuva muodostuu yksiväristen silmälasien takaa, sähköläisen 
PERSEktiivistä. On aika nähdä sähköteekkari ei-sähköläisen silmin. Vieraan rodun 
teekkarin näkemys sähköläisestä, var så god.

Ensinnäkin sähköläisiä on kaikkialla. Niitä valkoisia haalarei-1. 
ta. Ei kukaan katsele selän logoja tai vertaile puhtaan- tai 
luonnonvalkoisen sävyjä. Ihan sama.

Ja koska kaikki sähkö-2. 
läiset ovat poikia, myös 
huonoimmat iskureplii-
kit ovat yleensä sähköläisillä. Esim. "Kun sä olet noin nega-
tiivinen niin meistä tulis hyvä pari...sto."

Sähköllä on myös vähän tyttöjä, mutta en ole koskaan jutel-3. 
lut heille, koska en käytä irkkiä.

Moni sähköläinen on melko jäinen. Vastaukset ovat yleensä 4. 
hiljaisia ja ytimekkään lyhyitä murahteluja. En tiedä, onko 
tämä vain ujoutta, jonka alla pyristelee oikeasti sympaatti-
nen pieni olento? Vai ovatko kaikki sähköläiset vain nörtte-
jä, jotka ovat hyvin peloissaan vieraan teekkarin läheisyy-
dessä? Vai ovatko he sittenkin vain meitä muita ylempänä? 
Parempia? Kauniita? Sisäisesti kauniita?

Sähköläisissä on kuitenkin jotain hyvin vastustamatonta. Se 5. 
on jotain, mitä ei voi koskettaa. Jotain ujouden ja röyhkey-
den välistä. Jotain salaperäistä ja mystistä. Aah.

Joillakin sähköläisillä 6. 
on finnejä. 

Vaikka sähköläiset ovatkin kohdan 4 mukaisesti melko jö-7. 
röjä, riittävän iloliemen alaisina sähköläisen sielusta raot-
tuu pieni kaistale myös vieraan rodun teekkarille. Monesti 
isoissa tapahtumissa sähköläiset kuitenkin lymyilevät tis-
kin takana omassa porukassaan juomia ojennellen. Tällöin 
vieraan rodun teekkarin ja sähköläisen välille muodostuva 
suhde vastaa myyjä–asiakassuhdetta. Hmm.

Jotkut sähköläiset ovat kaljuuntuvia tai kaljupäitä.8. 

Sähköläisten kiltahuoneella on ulkopuolisen silmiin hyvin-9. 
kin kadehdittava yhteishenki. Muutamilla kiltahuonetun-
nelman vakoilukerroilla olen jopa tuntenut sydämessäni 
helähdyksen: haluan kuulua tähän perheeseen. Haluan is-
tua noilla sohvilla. Haluan näpyttää tuon tietokoneen nä-
pyttimiä.

Tarkkaillessani sähköläisiä 10. 
olen havainnut, että hei-
dän valtaamillaan reviireillä 
on hyvin usein kakkakasoja 
muistuttavia kuvaelmia.

Tuomas Kiurulla on kihara 11. 
tukka.

Bonuskohta: kikkiläisillä on vielä sähköläisiäkin 12. 
huonommat iskurepliikit. Esim. "Ooksä fuksi?"
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Menin Oikosulkuun ja siitä 
hulluuteen – yhden teekkarin 
kertomus
Teksti: Anna Mannila | Kuvat: Oskari Korpelainen

Sähköpäivät alkoivat osaltani torstaina 1.11. noin kello 16:45, 
kun toimikuntamme saapui Jämeräntaival 1:n ala-aulaan. 
Mukanamme meillä oli hirveä kasa Sössöjä, boolin lantringit 
ja kurkut sekä musiikkivehkeet. Päätoimittajan kirottua het-
ken typeryyttään lähetimme delegaation takaisin sähkölafkal-
le hakemaan boolin viinaksia, ja odotellessamme aineksia val-

mistelimme rastimme levittelemällä Sössöt pitkin pingispöytää 
ja kirjoittamalla rastillakävijöidenkin iloksi suurelle paperille 
Robinin Paniikkiin-kappaleen kertosäkeen lyriikat.

Rastimme oli tottakai Sössö-aiheinen: alunperin tarkoituk-
sena oli taitella, Sössön ohjeiden mukaan, mahdollisimman 
monta Sössö-kurkea. Lisäpisteitä saisi, jos suostuisi laulamaan 
Robinia. Taitellessamme mallikurkia jouduimme kuitenkin tote-
amaan sen yllättävän vaikeaksi – "Siis kumpi puoli on tyhmem-
pi? Mikä helvetin pimppitasku?" "Sä teet taas sitä väärin päin." 
Jouduimmekin muuttamaan tavoitettamme ja totesimme, että 
pisteitä täytyy saada myös hyvästä yrityksestä.

Lopulta saimme boolinkin kasaan, ja sen jälkeen ilta sujui var-
sin iloisesti ryhmiä vastaanottaessa ja opastaessa. Näimme 
monia variaatioita Sössö-kurjesta, niistä mainittakoon Sössö-
lentokone, Sössö-laiva, Sössö-kurjennokka ja Sössö-possu, joka 
oli variaatioista parhain. Jokaikinen ryhmä suostui laulamaan 
Robinia, ja useampikin totesi kyseisen kappaleen sanojen sopi-
van hyvin Rauli Badding Somerjoen Paratiisin säveleen (kokei-
le itse, ohessa kertosäe). Muilta rasteilta kiiri huhuja emolevys-
tä takapuolessa ja takapuolesta Joutomiesten tanssitangossa, 
mutta itse emme saaneet yhtään fuksia riisuuntumaan, vaikka 
vannoutuneina puumanaisina tietenkin yritimme. Illan koho-
kohta oli ehdottomasti killan puheenjohtajan Jussi Ekströmin 
vierailu, jonka aikana hän tiukasti katsasti rastimme.

Menimme Oikosulkuun
Viimeisenkin ryhmän lähdettyä ja kiertelyajan päätyttyä siivo-
simme rastimme ja siirryimme pikaisen Joutomiespyörähdyksen 
kautta Oikosulkuun. Oikosulku on Aalto-yliopiston 
Sähköinsinöörikillan fuksien järjestämä baaribiletyyppinen ta-
pahtuma, joka tänä vuonna toimi myös Sähköpäivien ensim-
mäisen illan jatkoina. Itse en ollut käynyt Oikosulussa sitten 
fuksivuoteni, joten oli hauska katsastaa, millaista fuksit olivat 
saaneet aikaan. Kiitosta täytyy antaa illan teemasta – avaruus 
on yksi lempiasioistani. Juhlapaikka, Helsingin Dom-ravintola, 

Vastoin yleistä uskomusta Sähköpäivät eivät synny edellisenä iltana pa-paniikissa, 
vaan tälläkin kertaa suunnittelu aloitettiin jo kuukausia aiemmin, kun killan hallitus 
päätti ajankohdasta ja varasi tilat. Sähköpäivien ohjelmaakaan ei ainakaan suurimmaksi 
osaksi keksitty edellisenä yönä, vaan jo viikkoja aiemmin jaettiin nakit ensimmäisen 
illan rastien, sitsien ja silliksen osalta. Sössö-toimikunta sai tässä yhteydessä vastuun 
yhden rastin järjestämisestä.



17

toi kuitenkin mieleeni lähinnä Hiroshiman atomipommimuse-
on katossa lilluvine kupolinrunkoineen.

Fuksit olivat kiitettävästi onnistuneet neuvottelemaan tarjouk-
sia illalle, joskin Yodan lääke -snapsi oli sininen (miksi sininen? 
Ei Yodassa ole mitään sinistä?) ja maistui pahalta. Lisäksi ha-
nassa ollut päärynäsiideri oli hirveintä, mitä olen ikinä juonut. 
Viini oli kuulemma ihan hyvää, ja olisihan sieltä saanut kaljaa-
kin. Oikosulun speksi oli yhtä sekava kuin muistan fuksivuoteni 
speksin olleen, mutta tämänvuotisessa speksissä oli hienot eri-
koistehosteet. Lisäksi siinä tanssittiin Gangnam Stylen tahtiin. 
Bileiden aikana ihmetystä ja ihastusta herätti myös mies koko-
vartalospandeksissä. Loppujen lopuksi pippaloissa oli todella 
hyvin jengiä, varmaan jollakulla ihan hauskaakin eikä perästä 
tietääkseni ole kuulunut, eli hyvää työtä, fuksit, hyvin tehty!

Yrityssuhdetoimikunta meni paniikkiin
Olin ajatellut käyttää sisäpaikkakuntalaisen oikeuttani seuraa-
vana aamuna ja laistaa yritysesittelyistä kouluhommien ja lah-
nauksen hyväksi. Toisin kuitenkin kävi: hätäilevä yristyssuhde-
mestari ja -toimikunta vakuuttivat minut, että salissa oli vain 
40 vierasta ja se on todella noloa, nämä ovat antaneet meil-
le hirveästi rahaa, joten huidottuani sapuskaa naamaan löy-

sin itseni S2-salista kuuntelemasta Tuomo "johtaja" 
Kohtamäen esitelmää Eatonista. En yhtään ihmette-
le, ettei erityisen moni tamperelainen ollut jaksanut 
vielä tässä vaiheessa paikalle, olivathan he edellise-
nä päivänä olleet kolmen tunnin Eaton-excursiolla, 
ja tämä ei ole mikään oksennussanaleikki, ihan oi-
keasti.

Yrityssuhdetoimikunnan painostus kuitenkin auttoi, 
sillä lopulta esitelmäsalissa oli noin 100 kuuntelijaa, 
joista yksikään ei huudellut. Esitelmät olivat myös 
varsin mielenkiintoisia, etenkin Ina Lehdon yleissi-
vistävä luento aiheesta älykkäät sähköverkot ja au-
tomaattisesti luettavat sähkömittarit. Nyt minäkin 
tiedän, mikä on kanta- ja jakeluverkon ero ja mik-
si kysynnän täytyy tulevaisuudessa joustaa. Lisäksi 
opin, että jos kysyntä ja tarjonta eivät ole verkossa 
tasapainossa, verkko kaatuu. Esitelmä teki oloni hie-
man haikeaksi, sillä sähkövoimatekniikka olisi sitten-
kin saattanut olla hyvin mielenkiintoista ja ainakin se 
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maksaa hyvin. Myös ZenRoboticsin esit-
tely oli erittäin kiinnostava, vaikkei eh-
kä niin yleissivistävä kuin Inan luento. 
Kaikista yrityksistä ja edunvalvontajär-
jestöistä oli paikalle lähetetty teekkari tai 
diplomi-insinööri, liekö yrityssuhdetoi-
mikunta sitten valistanut, mitä tuleman 
pitää.

Menimme hulluuteen
Illalla oli perinteiset Sähköpäivien sitsit, 
jotka perinteisesti lähtivät käsistä joskus 
alkuruuan aikana. Itselläni oli kuitenkin 
erittäin hauskaa: vaihdoinpa jopa pöy-
tää sitsien aikana. Jossakin vaiheessa il-
taa toinen pöytäseurueeni totesi, että nyt 
täytyy aloittaa uudestaan, ja aloitimme 
sitsit uudestaan Hoosiannalla. Tämän jäl-
keen lauleskelimme ensin erilaisia uskon-
nollisia kappaleita, myös Suvivirren (jo-
ta oli lukion ja yliopistovuosien jälkeen 
jo tullut ikävä) ja sitten kaikkea Kirkasta 
Eppu Normaaliin.

Sitseille oli saatu juomasponssi, ruo-
ka oli erittäin hyvää ja minun erikois-
ruokavalionikin löysi aina tiensä luokse-
ni paikanvaihdoksista huolimatta. Siellä 
myös jaettiin Sähköpäivien kiertopal-
kinto ja sähköteekkarien SM-mestaruus. 
Voittajajoukkue oli sekajoukkue eri kau-
pungeista. Sitsit saatiin bakkanaalimai-
sesta juhlinnasta huolimatta päättymään 
mallikkaasti täydellisestä hiljaisuudes-
ta alkaneeseen kappaleeseen. Jatkoille 
siirryimme Rantsuun. Siellä oli alastomia 
teekkareita.

Tämän vuoden Sähköpäivät huipentui-
vat lauantaiseen sillikseen, josta en osaa 
sanoa enempää kuin että pitsa oli ihan 
helvetin hyvää ja ruuat muutenkin to-

della laadukkaat viiden euron silliksek-
si. Mukava oli myös saada pyhäinpäivänä 
ruokaa poistumatta Otaniemestä. Kaiken 
kaikkiaan Sähköpäivät 2012 sujuivat mal-
likkaasti, kaikilla tai ainakin Annukalla oli 
hauskaa, eikä pahempaakaan nönnötys-
tä tullut, mitä nyt joku siivooja oli kuu-
lemma pahastunut perjantaina "eritteis-
tä lattialla".

Robinin Pa niik kiin-kap pa leen 
kertosäe
Kun sä kuvaan mukaan tuut
ei mun pääs oo kukaan muu
mutta sanoja ei ulos suusta tuu
Mä Oikosulkuun meen
ja siitä hulluuteen
mutta sanoja ei ulos suusta tuu
Menen pa-paniikkiin
kun katot mua silmiin
Sussa pitäis olla tarra
joka varoittaa
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Yritysbrunssi järjestettiin 
tänä vuonna kaksipäiväisenä 
tapahtumana 26. ja 28.11. 
Nettikahvilassa, ja mukana 
oli seitsemän yritystä 
sekä monia kiltalaisia eri 
vuosikursseilta. Skumpan ja 
Sodexolta tilatun maittavan 
brunssin lomassa yritysten 
edustajat ja opiskelijat 
pääsivät verkostoitumaan ja 
juttelemaan keskenään.

Ma 26.11. Kova sähkö
ABB
Fortum
Vacon
TVO
Fingrid

Ke 28.11. TLT ja hi-tech
Accenture
Konecranes
HiQ

Yrityssuhdetoimikunta kiittää 
osallistuneita yrityksiä ja 
kuuntelijoita!

usko ihmiseen saa ihmeitä aikaan

Vaconia perustaessa 12 miestä ja yksi nainen laittoivat yhteen teknologisen osaamisensa ja 
intohimonsa kehittää maailman parhaimman taajuusmuuttajan. Tuo sama intohimo ja usko 
omaan osaamiseen on ohjannut Vaconia eteenpäin jo miltein kaksikymmentä vuotta. Nyt meillä 
on yksi markkinoiden laajimmista AC käyttöjen portfolioista. 

Usko itseesi - niin mekin teemme!      www.vacon.fi

Hans Carlsson
Product Marketing Director
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Sadonkorjuu
“Hei kaikki ! En tiedä mistä aloittaa, mutta toivottavasti tämä sosso.fi on hyötyä minulle . Toivotan teille kaikkea hyvää”
–escrt girl

Kesällä oli kesäkästä ja kesäisin Kesäsössö sitten miesmuistin. Toisin kuin paperijul-
kaisussa, verkossa majailevan Sössön jutuista pääsee antamaan [palautetta] entistäkin 
helpommin, eli painamalla kommenttinamiskaa ja vuodattamalla tunteensa suoraan 
toimitukselle. Ja kommentteja tuli! Nyt on aika Kesäsössön sadonkorjuun, ja Sössö-
toimikunta tarjoilee Sinulle, rakas lukija, tuoreimmat Sössö-hedelmät. Osittain siksi, 
ettemme osaa tulkita niitä kaikkia.

“One of the Most Beautiful Places on Earth is The River Walk in 
Dalgan Park in Navan Co. Meath Ireland. Dalgan Park is Home of 
the Columban Fathers and they allow the Public Access to the 
Walk for most of the year. You will see many Squirrels, Rabbits 
and even the odd Fox. Unfortunately the new M3 Motorway 
cuts through some of the Park and it will citarenly change things 
but we hope not too much. Since i am a travel writer i need to to 
go around with my tourist on that respect i was able to say.any 
ways u can visit my site i think that will give enough informati-
on to my Dublin friends”
–Dan juttuun Paavo tässä moi

Paavo thinks one of the Most Beautiful Sights on Earth is the 
St. James's Gate Brewery. Paavo sure loves his Guinness!

“Nyt on pakko tuoda vähänn toisenlaistakin näkökulmaa kea-
tomrlla omista kokemuksistani. Itse tein ensimmäisen maisterin 
tutkintoni 2 vuodessa, jonka ohella olin osa-aikaisesti ja keikka-
luontoisesti töissä sekä sain lapsen.Vaihtoon en lähtenyt, koska 
olin jo ennen yliopisto-opintoja opiskellut stipendiaattina kana-
dalaisessa collegessa, ollut vaihdossa Etelä-Afrikassa ja au pairi-
na Lontoossa, joten ajattelin että kv-kokemusta on jo tarpeeksi 
ulkomailta. Valmistumisen jälkeen mietin, että teenkö väikkäriä 
vai toisen maisterin tutkinnon. Päädyin jälkimmäiseen, koska 
tutkijan ura tai työ yliopistolla ei itseäni kiinnostanut lainkaan. 
Tällä hetkellä teen siis 25-vuotiaana toista tutkintoa kauppa-
tieteistä (olen YTM ja kauppatieteiden yo.) kokopäivätöiden 
ohessa: työskentelen tuotepäällikkönä IT-alalla ja olen 4-vuoti-
aan tytön yh-äiti. Eli kiirettä pitää, mutta (melkein) kaiken voi 
mielestäni saada aikatauluttamalla ja priorisoimalla. Toki pitää 
myös muistaa levätä ja laiskotellakin. Tarkoitukseni ei nimittäin 
ole päätyä lataamoon alle kolmekymppisenä – eikä toki sen jäl-
keenkään. ;D”
–Svetlana artikkeliin Kesäkurssit

Svetlana on kyllä aivan oikeassa. Sössö-toimikunnalla ei ole 
kaikkia eväitä täydelliseen elämänhallintaan, mutta ainakin 
osaamme käyttää ehkäisyä erehtyessämme intiimiin kans-
sakäyntiin. Hauskaa perhehelvettiä hahhahaha!

“Itse asiassa veksijä taisi olla tasan 18 kpl ja niistäkin valta-
osa Wennercon maahantuomia. Voidaanko näin pientä otan-
taa käyttää kun valitaan vuoden viski, mielestäni ei voida. 
Pelkästään Alkon valikoimissa on moninkertainen määrä.Tämä 
ei kerro mistään muusta kuin siitä, että viskien maahantuojia ei 
kiinnosta olutfestarit.Paikka voisivat vielä vaihtaa niin, nykyinen 
on hieman syrjässä.”
–Courtney kesäsiideritestiin

Oletamme Courtneyn ottaneen viskipullolla kovaa iskua ta-
karaivoon, koska eihän tässä ole mitään järkeä. Siideristä on 
vaikea tehdä viskiä, arvioivat killan asiantuntijat.

“Kaisu: ah, se olisi niin ihanaa, jos olisi kreavi kurssilla, jonka 
kanssa voisi sönköttää. Okei, suunnilleen kaikki lukiokaverini 
ovat hyviä englannissa eivätkä tajua sitä, miten se edes voi ol-
la vaikeaa, mutta he ainakin tietävät, etten minä osaa englan-
tia, mutta olen silti hyvä muissa asioissa. :D Tai siis kun se on niin 
typerää ja noloa keskusteluharjoituksissa jonkun vähän tunte-
mattomaaman kanssa, kun en ihan oikeasti tajua mitään, mitä 
se minulle sanoo. Usein ihmiset eivät sitten jaksakaan jäädä kes-
kustelemaan kanssani, vaan vaihtavat nopeasti paria. On totta, 
että joskus en tunnista jotain sanaa kirjoitettuna, vaikka puhut-
tuna sen tunnistaisin (kuten fake; meni luvattoman kauan taju-
tessa, että se tarkoittaa feikkiä) ja päinvastoin.  Minulla ei ollut 
puoleen vuoteen kirjaa, josta olisin voinut opiskella. Englannin 
opiskeluni tuolloin oli pelkän kuullun varassa, eikä se oikein 
edistynyt. Sain kuulla myös haukut siitä, etten kirjoittanut kap-
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Jos on käynyt niinkin kurjasti, että ehdit nauttia lyhyestä ja sa-
teisesta kesästäsi, voit palata viimekesäisiin juttuihin osoit-
teessa www.sosso.fi. Toimitus myös tarjoaa ylitsevuotavasta 
rakkaudesta kiltaansa kohtaan myös Sössön joulukalenterin, 
jonka löytää saman osoitteen takaa joulukuussa. Kattilat täyn-
nä Sössöä!

Paavon bestis 4va 4sho

Kaisu, Adel on todellakin oikeassa: heikko kielitaito ei vä-
hennä ihmisarvoa. Jos Java ei siis edelleenkään ole vahvin 
kielesi, ei huolta, sillä me emme tuomitse sen vuoksi.

“Way to use the internet to help people solve porblmes!”
–Flip juttuun Paavo tässä moi

Paavo too has many porblems. Herpadiderpderp.

“Eihän sinne mitään piitaloja olla myymässäkään,ostakaa 
ttieoisuutta olisi mun viesti takasin.Saari joutuu kuitenkin 
tuhjentymään,meille ei mahu,yrittäkää kiinaan.”
–Maya juttuun Japanista ei löydy lonkeroita

Siirretään se Jaappanian saari Kiinaan! Jospa sieltä löytyisi 
edes yksi lonkero, jonka voisi tyhjentää.

palesanstoja, kuten kaikkien muidenkin piti tehdä. Sitä ei sitten 
huomioitu lainkaan, kun ihmettelin, että mistä kirjoitan ne, kun 
minulla ei kerta ollut kirjaa.Olisin siis hyvin valmis uskomaan, 
että viidennen luokan kirjattomuus vaikuttaa kielitaitooni edel-
leen. Silloin romahti se pohja, jonka päälle pitäisi edelleen ra-
kentaa. Jos pohjaa ei ole, kaikki valuu hukkaan.Englannin opis-
kelijan palkkaaminen yksityisopeksi on sinänsä ihan hyvä idea, 
mutten aio sitä tehdä. Minulla on yksi kreavi, joka on luvannut 
jo vuosi sitten auttaa minua englannin opiskelussa yksityisope-
tuksen muodossa, mutta jotenkin se vain jäi. Enkä minä ikinä 
viitsisi mennä kenenkään tuntemattoman luokse pyytämeään 
apua englannissa. Tyhmää on, tiedän. Nyt olen kuitenkin päät-
tänyt oppia englantia ja päästä läpi kursseista ja kaikkea. Yritän 
myös muistuttaa itselleni, ettei ihmisarvoni kärsi huonosta kie-
litaidostani, vaikka siltä usein tuntuukin.”
–Adel juttuun Keittopäivä

Tähän hauska otsikko

Kohtasin vanhan tutun, pitkästä aikaa. 
Kuten kuvitella saattaa, kohtaaminen ei 
ollut iloinen. Yleensäkään kun kohtaa van-
hoja tuttuja tilanne ei ole kummallekaan 
osapuolelle miellyttävä. Niitä tuttuja joi-
ta haluaa nähdä nimittäin muistaa tava-
ta aika-ajoin. Pälyilimme toisiamme ja lau-
oimme latteuksia. Mielikuvituksettomuus, 
vanha kuomaseni, mitä sinulle nykyään 
kuuluu?
Yritin karistaa mielikuvituksettomuuden 
kannoiltani. Ensiksi yritin meditoida, kos-
ka Pauliina väitti yläasteella sen toimivan. 
Kun olin saanut raihnaiset polveni taipu-

maan lootusasentoon muistin, että täl-
lainenhan ei sovi alkuunkaan. Ei kaikkia 
Pauliinoita kannata kuunnella, hömpsäh-
täneitä kun ovat.
Avasin nettiselaimeen writtenkittenin, 
koska olen kuullut, että tajunnanvirran kir-
joittaminen auttaa mielikuvituksettomuu-
den häätämiseen. Ruutu peittyi “penis pe-
nis penis penis”-toistosta, kunnes vihdoin 
sain palkinnokseni ensimmäisen kissaku-
van. Kitteni söpö, muttei tarpeeksi söpö.
Päätin käydä suihkussa, kahdestakin syys-
tä: haisin pahalle ja parhaat ideat syn-
tyvät joko kylpyhuoneessa tai vessassa. 

Kylpyhuoneet ovat ainoita oikeita idea-
hautomoita. Suihku osoittautui kuiten-
kin pettymykseksi, koska maailman paras 
shampoo oli loppunut. Ei kukaan voi selät-
tää mielikuvituksen puutetta ilman hyvää 
shampoota! Kaikki oli pilallaaaaaarghhh!
Illalla viimein keksin sen, kikkakolmosen. 
Jos miehiin, lapsiin ja kotieläimiin pätee 
hyvän käytöksen palkitseminen, miksei 
myös minuun? “Jutta hei, jos mä oon niin 
kiva että täytän sulle sen tyhmän tyhjän 
kohdan Sössössä kauheella kuraripulilla, 
niin lähdethän mun kanssa kaljalle?”

Teksti: "ei ainakaan kata!"
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Suklainen syksy
Teksti: Tuuli Sarantola

Päivät pimenevät eikä lunta vielä näy, kouluhommat kasautuvat ja tapahtumaputket 
sen kuin kasvavat. Syksy tulee joka vuosi, muttei sen tarvitse olla yhtä kurjuutta! Näillä 
resepteillä saat sisäisen aurinkosi loistamaan kovempaa, ja ehkä muutaman suojakilon 
talven varalle. Jotta valitseminen olisi helpompaa, Sössön oma suklaamittari kertoo 
sinulle reseptien suklaisuusasteen!

Suklaakeksit – 
Chocolate Chip 
Cookies
Mittarin lukema: 

Ainekset:
225 g voita
2 dl fariinisokeria
1 dl sokeria
2 munaa
2 tl vanilliinisokeria
n. 5 dl jauhoja
1 tl soodaa
0,5 tl suolaa
n. 4 dl suklaata

Pro Tips:

Vanilliinisokerin ja vaniljasokerin välil-•	
lä ei ole käytännössä eroja. Käytä kum-
paa vain!
Riko muna ensin lasiin varmistaaksesi, •	
ettei se ole pilaantunut. Pilaantunut mu-
na haisee ja on ikävä!
Sähkövatkain on pop. Ja munakello.•	
Jauhojen kanssa ei tarvitse olla niin tark-•	
ka mitan kanssa. Plusmiinus-vähän-
miten-sattuu on aivan hyvä.
Muutaman päivän vanhasta maidosta •	
on hyvä leipoa!

Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi. Lisää munat ja vatkaa lisää. Sekoita toisessa 
kulhossa keskenään jauhot, sooda, suola ja vanilliinisokeri. Lisää voi–sokeri-
vaahtoon. Viimeiseksi lisää suklaa, joko valmiina suklaahippuina, tai paloit-
tele levy. Pane taikina jääkaappiin n. 20 minuutiksi. Vuoraa uunipelti leivin-
paperilla, ota kaksi lusikkaa ja tee pieniä kasoja pellille noin viiden sentin 
välein. Paista uunin ylätasolla noin kymmenen minuuttia 175 asteessa, kun-
nes keksit saavat hieman väriä. Anna jäähtyä, keksit kovenevat vielä tässä 
vaiheessa. Valmistaa 4×12 kpl. Paljon seks– siis keksiä!
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Mokkapalat

Mittarin lukema:

Sisältä pehmeät suklaakakut

Mittarin lukema:

Ainekset:
4 dl maitoa
4 munaa
4 dl sokeria
6 rkl kaakaota
6 dl vehnäjauhoja
300 g voita
4 tl vaniljasokeria
4 tl leivinjauhetta

Kuorrutus:
2 rkl kaakaota
5 rkl kylmää kahvia
250 g tomusokeria
2 rkl voita
2 tl vaniljasokeria

Ainekset:
levyllinen maitosuklaata
125 g voita
reilut 1,5 dl sokeria
reilut 1,5 dl vehnäjauhoja
6 munaa

Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi. Sulata voi, ja lisää siihen 
maito. Lisää voi–maitoseos vaahtoon. Sekoita keskenään 
jauhot, kaakao, vaniljasokeri ja leivinjauhe, ja lisää vaahtoon 
siivilän läpi, ettei tule jauhomöykkyjä. Paista 175-asteisessa 
uunissa noin 30 minuuttia. Valmistaa uunipellillisen mokka-
paloja. Leikkaa palasiksi sitten kun se on jäähtynyt!

Kuorrutuksen voi laittaa pellilisen päälle sitten, kun se on 
jäähtynyt. Sulata voi, sekoita siihen kahvi, kaakao ja vanil-
jasokeri. Kun laitat tomusokeria, tarkastele kuorrutuksen 
koostumusta. Levitä pellillisen päälle heti, tai kuorrutus eh-
tii kovettua! Jos et jaksa tehdä kuorrutusta, sirottele hieman 
tomusokeria päälle.

Näihin tarvitset muffinsivuoan. Voitele vuoat ja sirottele ne 
sokerilla. Vatkaa sokeri ja voi vaahdoksi. Lisää munat yksitel-
len ja hyvin vatkaten voi–sokerivaahtoon. Lisää jauho siivilän 
läpi. Sulata suklaa ja lisää edellisiin. Sekoita, kunnes seos on 
tasainen. Kypsennä 10–12 minuuttia 200-asteisessa uunissa. 
Älä kypsennä kokonaan, vaan jätä keskus raa'aksi. Anna kak-
kujen olla kymmenen minuuttia ennen kumoamista. Tekee 
12 kakkusta. Tällä reseptillä voi myös tehdä ison kakun, jol-
loin paistoaika on hieman pidempi. Varo suklaaähkyä!
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Otaniemi nähdään usein miestenkerhojen mekkana, 
missä voi huoletta nostaa maljaa naisten sortamisel-
le, nauraa heidän vihaisille pm-ässäilyille, ja muutenkin 
tuntea olonsa ylhäiseksi pelkästään, koska jalkojen vä-
lissä roikkuu porkkana. Kannattaa kuitenkin aina pitää 
mielessä, että tätä raukkaa finnintäyteistä kylää pyörit-
tävät naiset, ja että citykanit temmeltävät yhä vapaina.

Puumanainen on kokenut elämän rankalla polulla, ja 
näin ollen hänellä on monia viisaita sanoja varastossa. 
Ne hän pitää kuitenkin itsellään, mutta sen sijaan jakaa 
yleisturhan tietonsa tavallisen rivipervoilijan kanssa, 
jotta hänestäkin saattaisi jonain päivänä kasvaa kissa-
otus.

Mieluummin nasaalissa 
kuin anaalissa?

Nenänkaivaminen on erittäin rumaa, ja niin on pyytä-
mättä ja yllättäen sormen tunkeminen toisen pyllyyn-
kin, varsinkin julkisesti. Kaivurin ei aina tarvitse olla 
utelias, vaikka monet niin väittävätkin. Pidä siis sormet 
ristissä, tai omissa housuissa, ellei housuja ole jalassa 
tai istut muiden seurassa kokouspöydän ääressä.

Popsi popsi porkkanaa, 
siementä se vahvistaa

Erään tutkimuksen mukaan sperman nieleminen edes-
auttaa mahdollisen tulevan lapsen syntymistä ilman 
suurempia hylkimiskomplikaatioita. Miehet siis huo-
mio, tässä yksi tieteellinen argumentti lisää käytettä-
väksi seuraavan kerran, kun naisenne ei suostu leikki-
mään pupua. Naisille myöskin tiedoksi, että tämä on 
aivan validi syy juoda jotain aivan muuta sinä iltana, jos 
eivät lapset vieläkään kiinnosta, ainakaan niin vanhan 
miehen kanssa.

Elämäni puumana

Puuhamaassa on  ”nuorempaa porukkaa.
– Puumanainen puuhailusta

20:52 <eräs fuksi> pervot tädit iski taas
20:52 <eräs fuksi> menisitte queryyn

Teksti: hottisbeibe68
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Tää helpottaa mun sil- ”miä niin paljon.
– Eräs puumanainen fuksipojan otettua paidan pois

Puumaiset verkostot  ”sekoitetaan usein puuma-
naisten verkostoihin.
– Hämmentynyt opiskelija sovelletun todennäköisyys-
laskennan kurssilla

Nuoret tähdet vetävät puumanaisia (suku)
puoleensa.
– Robinilta puuttuu palanen, mutta Tuulilla on koko 
kesä aikaa

Porkkana vs. banaani
Vaikka porkkanat joutuukin itse poimimaan maas-
ta käymällä päälle ja vetämällä, putoavat banaanit 
suoraan puusta käteen. Puumanainen tietää kuiten-
kin olla tyytymättä banaaniin, kun kovempaakin vi-
hannesta on tarjolla. Vaikka porkkana joskus likainen 
onkin, katkeaa se huomattavasti vaikeammin kuin 
banaani, eikä mikä tahansa hedelmä kestä kissamais-
ta käsittelyä. Pysy siis kaukana viidakosta ja suuntaa 
kasvimaalle!

Puumanaisen ilmeet
Aina ei puumanaisen sanavarasto riitä kuvaamaan, 
mitä kaikkea hänen mielessään liikkuu. Tällöin on 
turvauduttava visuaalisiin apukeinoihin, joista tär-
keimpänä on ilme. Puumanaisen käytetyimpiä ilmei-
tä ovat "oksennan kohta suuhuni" -ilme, "näyttävät-
pä tissini tänään isoilta" -ilme, ja "onpas fuksilla kovat 
vatsalihakset" -ilme.

Lahjakkailla puumanaisilla 
on erikoiskykyjä

Puumanainen mielletään usein pelkäksi himokkaak-
si tuoreen opiskelijanalun metsästäjäksi, mutta tä-
mä ei tarkoita, etteikö hän muutakin osaisi tehdä. 
Naapurimaastamme asti on kantautunut tieto, että 
puumanaisen kostuessa saunassa saattaa hän tarvita 
aivan uudenlaista pidikettä kaljalleen, sillä käsillä voi-
si olla parempaakin tekemistä. Pyyhe siis pois, kalja 
tisseihin ja hämmentämään fukseja vapailla käsillä.

Puumanaiset pesivät 
pimeissä luolissa

Koskaan ei voi tietää, missä puumanaisen kohtaa, sillä 
hän on ovela otus. Puumanainen joutuu usein naami-
oitumaan, ettei saaliinsa huomaisi häntä ja pelästyi-
si liian helposti. Luotettavan vakoilukanavan kautta 
on kuitenkin päässyt paljastumaan, että puumanai-
set pesivät varsinkin alkusyksystä aktiivisesti tuoreil-
la fuksikanavilla roikkuen kuitenkin alle kolme vuotta 
vanhoilla vastaavilla kanavilla.

Puumanaisia valeasuissa
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Aerodynaamiset 
ominaisuudet

Paketissa olevassa piz-
zassa on yleensä muka-
na pahviluiska, jonka tar-
koitus on ilmeisesti estää 
pizzaa muussaantumas-
ta rikki kuljetuksen aikana 
ja toimia tarvittaessa jon-
kin sortin tarjoilualustana. 
Jälkimmäisestä ei varsinai-
sesti ole takeita, mutta sii-
hen lähes kaikki sitä käyttävät. Se myös 
tekee pakkauksesta mukavan jäykän, jo-
ten tässä testissä pizzaa lähinnä heitel-
lään ympäri huonetta (toim. huom. pizzaa 
ei kannata ottaa pois paketista, jos tämän 
tekee sisätiloissa). Ennakko-odotuksista 
huolimatta pizza paketteineen lensi var-
sin suoraan ja hallitusti, heitti sitä sitten 
pysty- tai vaakasuorassa. Vinossa heitet-
täessä paketti tuppasi suoristumaan lop-
pua kohden eli paketti vaikuttaisi myös 
itsensä vakauttavalta.

Ulkonäkö
Heittotestin jälkeen on-
kin aika poistaa pak-
kaus ja alkaa ihmetel-
lä varsinaista tuotetta. 
Haju on varsin ominai-
nen mikropizzoille, ai-
ka ummehtunut. Täyte 
näyttää varsin epäilyt-
tävältä - kuten aina - 
mutta tällä kertaa piz-
zaan on eksynyt jotain 
tavallista omituisem-

paa, mistä johtuen onkin ehkä ihan hyvä, 
että en aio syödä sitä (ks. kuva 2). Lisäksi 
on huomioitava, että vastoin pakkauksen 
etupuolella olevan kuvan luomia mieli-
kuvia, pizza ei muistuta edes etäisesti si-
tä herkullisen näköistä lättyä, jonka varo-
maton ostaja luulee saavansa. Lisäksi en 
näe varsinaisessa pizzassa yhtään anan-
asta.

Loppupäätelmä
Ravintoarvoja tutkiessa vaikuttaa sil-
tä, että jos ei kerrassaan mitään muuta 
ruokaa viitsi hankkia, niin kai tuolla elää. 
Tosin eihän kukaan tätä juttua käsittääk-
seni ruoan takia luekaan. Jotta tässä ju-
tussa olisi vielä vähemmän järkeä, tes-
tataan nyt vielä, kuuluuko tästä lätystä 
musiikkia. (ks kuva 4). Vähän aikaa yritel-
tyäni jouduin ikäväkseni toteamaan, et-
tä tämä tuote ei kelpaa edes musiikillisen 
nautinnon saamiseen. Niille, jotka käyttä-
vät näitä ihan oikeasti ravinnokseen, ha-
luan vielä toivoa, että tuo aiemmin mai-
nittu "lisämauste" – tai mikään muukaan 
osa täytteestä sen puoleen – ei liity mi-
tenkään oheiseen kuvaan kuolleesta ora-
vasta. 

Saisiko olla mikropizzaa..?
Kun minulta pyydettiin juttua mikropizzasta – siis juuri niistä omituisista eineskiekoista, 
joita saa kauppojen kylmäkaapista noin euron korvausta vastaan – ajattelin alkuun, että 
miksi kukaan haluaisi lukea Sössön kaltaisesta laatujulkaisusta mitään, mikä liittyy näihin 
einespizzoihin, jotka roiskeläppinäkin tunnetaan. Sittenpä tajusinkin: eihän kukaan 
niistä halua lukea ruokana, sehän nyt olisi varsin typerää. Siispä pureuduinkin siihen, 
mitä muuta niillä voi tehdä. Suurin osa näistä testeistä on varsin omituisia, ellei jopa 
typeriä ja siksipä kehotankin kaikkia lukijoita olemaan kokeilematta näitä itse, onhan 
Sössön noheva toimitus jo nähnyt senkin vaivan puolestanne!

Teksti: Oskari Lahti

Kuva 1: Aivan tavallinen mikropizza, 
kinkulla ja ananaksella tottakai

Kuva 2: Epäilyttävän näköinen pizza ja sen 
tavallista epäilyttävämmän näköinen lisämauste

Kuva 3: "Mitä luvataan ja mitä saadaan"

Kuva 4: Yhtään levysoitinta ei 
vahingoitettu tätä juttua tehdessä.

Kuva 5: ...



31

Oskawi on täysin fiktiivinen hahmo, 
eikä liity oikeaan toimittaja-Oskariin, 
jonka juttua tämä sarjakuva on 
korvaamassa.

MISSÄ SUN 
JUTTU ON?

seikkailut

Oskawi on töissä 
klo 16-02

Oskawi on Maarilla 
koodaamassa 02-08

Oskawi lämmittää mikro-pitsaa klo 05 Maarilla

Oskawi koomaa
kiltahuoneella 
klo 08-12

Oskawi käy Sössön kokouksessa klo 16-18

Oskawi käy bilettämässä klo 

19-01:37, ja kiistää olevansa 

kännissä Oskawin deadline meni jo 
klo 23:59, uusi 
Sössömenkkakierto alkaa

osittain rankkaa
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Asioita on monenlaisia. Joitain asioita voi klikkailla, joitain taas 
ei. Ne voidaan jakaa esimerkiksi kivoihin, ikäviin, naamansulat-
taviin ja pelottaviin asioihin. On myös Erityisen Kivoja asioita, 
mutta ne ovat erityisiä.

Kivoja asioita ovat esimerkiksi kil-
lan varaslähtö pitkän kesän jälkeen, 
kun näkee kavereita pitkästä aikaa 
tai se, kun lähtee lomalle. Muita ki-
voja asioita: Sössöön kirjoittaminen 
Joutomiesten baaritiskillä, ohjelmat, 
joista on olemassa mukavasti toi-
miva OS X -versio, Jette ”S?rensen” 
Suurensen (lisätietoja Jussi Ekströmiltä), tämän jutun kirjoitta-
ja, pallomeri, maito sunnuntai-iltapäivisin, kun on päässyt vas-
ta aamulla nukkumaan, viisipillia.jpg ja jäätelö. Mukava asia on 
myös mennä laatikkoon juomaan pullo Kossua. (Lisätietoja Ville 
Kapaselta.) Myös lempijuoma ja lempiruoka ovat kivoja asioita. 

Klaus Thunder & Ukkosmaine on myös varsin ki-
va asia.

Ikäviä asioita taas ovat viikset, nälkä, korkokenkä-
mallit, joiden kokoskaala päättyy numeroon 39, 
tiskaaminen, laskuhumala, Juan ja Rick, liian pie-
net mukit, baarien hinnat, STRESSI JA VÄSYMYS, 
saunat, joihin ei mahdu koskettamatta jonkun 
penistä ja olut. (Lämmin olut ABBAn soidessa sen 
sijaan on Ihan Mukava asia.)

Lyhyt lista asioista, jotka sulattavat naa-
man: Microsoft Word, turha hinaaminen, 
Feissarimokien kuvakaappaukset, jotka 
eivät ole trolleja, ”kuuluvat” WLANit, jot-
ka eivät kuitenkaan kuulu, oluen hinnan 
suhde kaiken muun alkoholin hintaan, 
ITMK:n obsessio Jari Isakssoniin.

Pelottavia asioita taas ovat keski-ikäi-
set miehet (paitsi jutun kirjoittajan isä), 
Transfer piirretyssä Matka maailman 

ympäri 80 päivässä, jalkaan iskevä suo-
nenveto uidessa sekä kuorsaavat mies-
puoliset henkilöt omassa 
rappukäytävässä.

Hauskoja asioita ovat 
Tuomas Kiurun (killan viralli-
sen puujalan III kantaja) vitsit, 
Jussi Hietalan (Rakennusinsinöörikillan 
Tuomas Kiuru) vitsit, omat vitsit (koska 
omat vitsit ovat aina hauskimpia), Otto 
Palosen (killan virallisen puujalan I kan-
taja) vitsit sekä ala-astediscomusiikki.

Erityisen kivoja asioita, siis ERITYISIÄ, siis 
aivan mahtavan ihania asioita ovat wap-
pu ja sillis.

Myös ledivalot ovat asioita, 
vaikka ne olisivatkin Suulas 
Tarantolon (nimi muutettu, 
muttei paljon) tisseissä. 

Lopuksi lista asioista, joita ei kanna-
ta mainita Tuomas Kiurun läsnäolles-
sa, koska ne eivät ole hauskoja, paitsi 
em. Kiurun mielestä: pieru, kakka, ri-
puli, penis, unkarilainen lastenmusiik-
ki ja se-pronomini.

Tout les choses qui sont des 
choses
eli tarinoita asioista

”Mikä on yhteistä kalalle, trumpetille ja piipulle? Entäpä mitä on hyvyys ja kampela?” 
kysyi Ultra Bra niinä kultaisina aikoina, joita fuksit eivät muista. Vastaushan oli, että 
asioitahan ne ovat. Mutta mitä ihmeen ”asioita”. Onko ”asia” kiva vai ikävä juttu? Killan 
uunituoretta puheenjohtajaa siteerakseni, ai häh? Tässä vastaus.
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Erilaisia johtopäätöksiä
"Heillä (sähköasentajilla) ei juuri sillä het-
kellä ollut jakorasioita mukana, joten he 
laittoivat siihen pistorasian", vastaa vuok-
raisäntäni, kun kysyn keittiön oven ylä-
puolella sijaitsevien pistorasioiden tar-
koitusta. Tarkemmin katsoen tämä on 
vain yksi monista luovista yksityiskohdis-
ta, jotka paljastavat minun poistuneen 
EU-alueen ulkopuolelle: sähköjohtojen 
liitoksia pelkällä sähköteipillä ("mikä so-
keripala, teippihän pitää aikaa myöten 
aina vain paremmin, kun liimasta tulee 
tahmeampaa!"), valoefektillä varustettu-
ja pistorasioita, vetoja vähän mistä ja mi-

ten sattuu… Toisin sanoen, tervetuloa 
Buenos Airesiin!

Täkäläisten suhtautuminen sähköön on 
yleisesti ottaenkin ehkä hieman suo-
malaista huolettomampi, "itte tein ja 
säästin" -asennetta on havaittavissa 
muuallakin kuin vain yliopistoni sähkö-
osaston johdotuksissa. Yksi ensimmäis-
ten viikkojen olennaisista asioista onkin 
oppia, mitkä olivatkaan ne turvalliset 
paikat ladata läppärin akkua. Samoin 
ekskursiolla AM-radioantennin tukiase-
makoppiin opiskelija saa kyllä ihan itse 

vahtia, ettei kanssaopiskelija tule innostuk-
sissaan sohineeksi loisteputkella liian lähel-
tä jännitteisiä osia, aseman henkilökuntaa 
kun ei ihan hirveästi tunnu huolestuttavan.

Paikalliset toteavat minulle aika ajoin, kuin 
jopa hieman häpeillen, että eurooppalaisel-
le tämä Argentiinan meininki mahtaa olla 
aika kaoottista. Että eihän siellä Suomessa 
nyt varmaan yliopiston rakennuksiin sada 
ja tuule sisään, tai pääkaupungin keskus-
tan liikenne seiso lähes päivittäin mielen-
osoitusten takia. Ja nettikin on kuulemma 
Pohjoismaissa maailman nopein (käytän-
nössä nopeudet jäävät täällä 1–2 megaan, 
tai vielä todennäköisemmin alle).

Mitäpä tuohon nyt sitten vastaisi?

"Kaaos" voi toki olla jonkun vain hetken 
aikaa Bairesin elämää katselleen mieles-
tä osuva sana kuvailemaan tämänhetkistä 
kotikaupunkiani, mutta itse lisäisin siihen 
eteen sanan hallittu. Kuka tai mikä tätä kaa-
osta sitten hallitseekaan, se jokin on onnis-
tunut luomaan liikkeisiinsä rytmin, jonka 
tahtiin ei vain voi olla lyömättä käsiä, tai kat-
tilankansia, yhteen. Se, ettei jokin asia toimi, 
ei tarkoita sitä, ettei kaikki kuitenkin lopulta 
(ehkä?) järjestyisi. Jotenkin. Vähän niin kuin 
Otaniemessäkin.

Myönnetään, tiedotusvälineisiin tai hallin-
toon ei aina voi luottaa. Kadulla vastaan-
tuleviin ihmisiin ei aina voi luottaa. Niin ja 
taksikuskeihin varsinkaan ei kannata luot-
taa. Kuitenkin nämä kaikki ovat vain yksi 
osa kokonaiskuvaa. Sitä kokonaiskuvaa, jo-
ta minulla onneksi on aikaa selvitellä vielä 
yli seitsemän kuukautta. Sillä, ojito, aika mo-
nella asialla tuppaa täälläkin olemaan vä-
hintään kaksi eri puolta.

Lopullinen vastaukseni? –Ei kannata teh-
dä liian hätäisiä johtopäätöksiä. Tai liitoksia-
kaan.

Suerte, chicos!
Terveisin
Hilla

Kirjoittaja opiskelee sähköä vuoden ajan 
Etelä-Amerikassa

Vinkki mielenilmaukseen: Unohtuivatko kattilankannet kotiin? Googlaa icacerolazo!
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Tout autour de nous, il se passe des choses que l'on ne comprends pas. 
Normalement, on ne les remarque même pas, on s'en fout. Mais trop c'est trop! 
Voici quelques pensées qui nous ont fait dire: qu'est-ce que c'est fuck?

Lapsellisesti käyttäytyvät ihmiset
Näin yliopistoikään päässeenä välillä jää ihmettelemään, mi-
ten paljon onkaan aikuistunut siitä ajasta, kun asui kotona ja 
pyykit ilmestyivät maagisesti puhtaina kaappiin. Kaveripiirikin 
on laajentunut, sillä on oppinut kanssakäymisen taitoja, ei-
kä aina ajattele vain itseään. Silti välillä tulee vastaan yksilöi-
tä, jotka ovat henkisesti vielä ala-asteella, vaikka samaan ikä-
luokkaan kuuluvatkin. Silloin herää vain kysymys, että miten? 
Miten kukaan on voinut päästä tähän asti elämässään oppi-
matta mitkä ovat kompromissi ja muiden mielipiteet? Miten 
sellainen ihminen tulee ikinä pärjäämään työpaikallaan, jos ei 
tule toimeen työkavereidensa kanssa? Joitakuita ihmisiä pitää 
kuulemma osata vain käsitellä. Mielestäni heidän pitäisi oppia 
käsittelemään ympäröivää maailmaa.

Tentti-ilmoittautumiset
Okei, käsi ylös: kenelle tuli yllätyksenä, että pakollisista
tentti-ilmoittautumisista seuraa vain suorittamatta jäänei-
tä tenttejä? Syksyn ensimmäinen tenttiviikko on nyt nähty, 
ja kuinkas kävikään: yksi kurssi huuteli Nopassa saaneensa 
jatkoaikaa ilmoihin, kiltiksellä kaverit taas kirosivat sitä, kun 
luulivat ilmonneensa, mutteivät olleet, ja lopulta tenttisalissa 
oli kuitenkin ylimääräisiä opiskelijoita. Niin, ja niissä saleissa, 
joissa ilmoittautumiset tarkastettiin, koko härdelli vain hidas-
ti salin täyttämistä. Pahiten tilanne varmaan kosketti fukseja, 
joilla on kahden välikokeen kursseja: jos vaivannäön jälkeen 
ei pääse ensimmäiseen välikokeeseen, koska unohti viikkoa 
aikaisemmin, että ilmo sulkeutuu NYT, voi motivaatio käydä 
kurssi loppuun helposti laskea. Jos Aalto-yliopiston tavoite 
on saada opiskelijat valmistumaan nopeammin, kenen mie-
lestä oli hyvä idea ottaa armonantovalta pois kurssien henki-
lökunnalta? Oikeasti, kuka edes ehtii läksyjen paineessa aja-
tella tenttiviikkoa viikkoa etukäteen.

MIELIPItEEt

Ole samaa mieltä 
kanssani!
Voimakkaat mielipiteet on okei. 
Voimakkaiden mielipiteiden huutelu toi-
sille ilman kunnon perusteluja on lähin-
nä ärsyttävää, varsinkin, jos ei edes yrite-
tä ymmärtää, miksi joku voi olla eri mieltä. 
Näitä henkilöitä tulee vastaan kaikkial-
la, esimerkkeinä: "Ota Jeesus elämää-
si", "Apple <3" ja "Kaikki muu paitsi hevi 
on turhaa". Jos tällainen ihminen saa sel-
ville että olet eri mieltä hänen kanssaan, 
hän kyllä ilmoittaa eriävän mielipiteen-
sä. Mikäli tartut tähän "keskustelunava-
ukseen" ja alat puolustaa näkemystäsi, 
huomaat pian ajautuneesi umpikujaan. 
Parempi siis olla vain hiljaa.

Perunoita ja herneitä
On se kumma kun tässä maailmassa kaikki 
olettaa että voi olettaa että kaikki voivat olet-
taa kaikkien olevan nyreissään jostain eikä se 
näin ole. Tosin oletanhan minäkin, että luki-
ja on nyt jo vähintäänkin otsa rypyssä edelli-
sestä lausehirvityksestä. Kun ei vaan voi olet-
taa että voisi räyhätä olemattomista herneistä, 
jotka ovat ihan jossain muualla kuin siellä ne-
nässä. Missä niiden pitäisi olla. Kaiketi. Kun ei 
potuta niin silloin ei potuta. Ei ole paljoa pot-
tumuussia tehtävissä, ärtsoppa ja pannaritkin 
luonnistunevat paremmin Leijona-cateringiltä 
kuin kirjoittajan nenästä kaivetuilla herneillä. 
Joita siis ei ole. Kun ei potuta.
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MIELIPItEEt

Ruuhkabussin iloja
Täydessä linja-autossa käytäväpaikalla matkustaminen 
ei todellakaan ole mielekästä, jos vieressä sattuu istu-
maan sosiaalisesti rajoittunut  reppana, joka ei saa sa-
notuksi, milloin haluaa jäädä pois. Pysäkin lähestyessä 
tämä kommunikointikyvytön ihmisparka alkaa pakata 
tavaroitaan suurielkeisesti ja vääntelehtimään ja heilu-
maan paikallaan. Jos vihje ei edestakaisin vehtaamalla 
ja oviin päin vilkuilemalla mene käytäväpaikalla istujal-
le perille, saattaa venkuloija tylysti ja häikäilemättä vain 
nousta paikaltaan lähes toisen syliin pakottaen tämän 
väistämään. Tämänkaltainen käytös on todella epäkun-
nioittavaa, lapsellista ja ärsyttävää (vaikka samalla myös 
kuitenkin äärimmäisen huvittavaa), joten kiltit ikkuna-
paikan matkustajat, lopettakaa penkillänne panikoimi-
nen ja sanokaa sen sijaan: ”Anteeksi, jäisin nyt!”

Evvk.jpg
Mikä näitä ihmisiä vaivaa, jotka kirjoittavat irkkika-
naville monien rivien pituisia vaginamonologeja? 
Ketään ei oikeasti kiinnosta mitä kahvimerkkiä juo-
daan minäkin viikonpäivänä ja missä mielentilas-
sa. Luulisi tajuavan jo siitä ettei kukaan kommen-
toi väliin (tai kommentti on enintään "no kiva"), 
että ketään ei kiinnosta, oliko paita tänä aamu-
na rytyssä vai ei. Vaikka irkkiin pystyykin helpos-
ti avautumaan heti, kun kynsi katkeaa (vähintään 
sadalla sanalla, yksityiskohdin) ei ketään tuo maa-
ilman turhin tieto oikeasti kiinnosta. Kirjoitetaan 
vaikka tuollaiset turhuudet omaan päiväkirjaan. 
Jonka voi sitten vaikka myöhemmin polttaa, kun 
ei se todellakaan mitään järkevää sisällä.

Deadlinet
Kuolemanlinja, tuo käymätön korpimaa. Jokainen luki-
jamme on varmasti saanut monta määräpäivää eri teh-
täviä varten, ja ylittänyt näistä aikarajoista ainakin 110 
prosenttia. Motivaation hajoamislain perusteella pasi-
anssi muuttuu sitä houkuttelevammaksi, mitä lähem-
mäksi deadline tulee. Tässä valossa mitä järkeä koko 
deadlinen käsitteellä on? Kuolet kuitenkin, yrititpä sit-
ten aloittaa ajoissa tai vasta minuuttia ennen dedistä. 
On siis paljon helpompaa luovuttaa, ja ottaa rennosti, ja 
tehdä vasta sitten, kun kinostaa. Ei talvella muutakaan 
tekemistä ole, kun on kylmää ja pimeää!

Lokajoulu
Joulukoristeita ja -suklaita ilmestyi kaup  poihin ensim-
mäisen kerran lokakuun alussa. Vaikka kaupat herättä-
vätkin pientä ärtymystä, selviän ehkä silti valittamatta 
asiasta. Muttta ihmiset oikeasti, teillä ei silti ole mitään 
tekosyytä laittaa joulusoittoääntä lokakuussa! Oikeasti! 
Ainakaan ette sitten pidä niitä puhelimia äänet päällä 
duunissa, koska se on ehkä ärsyttävintä ikinä! ARGH!

Virikkeettömyys 
hamsteripallon kuoressa
Kaikille pienille ja söpöille eläimille maailma tarjo-
aa rajattomasti virikkeitä. Hamstereilla on juoksu-
pyöriä ja ulkoilupalloja, kissoille kerrostornitalojen 
kokoisia raapimapuulinnakkeita ja kaljuille pienih-
misille (tunnetaan myös vauvoina) erikokoisia ja 
-värisiä rakennuspalikoita, jotka elävät kaksoiselä-
mää helistiminä. Missä on aikuisten, rumien ja har-
maiden ihmisten virikkeet? Missä on Sössön oma 
leikkihuvipuisto täynnä sateenkaarioksennuksen 
väriloistoa, pehmustettuja seiniä ja juoksupyöriä? 
Allekirjoittanut tarvitsee oman, aikuiskoon hams-
teripallon, jonka oranssinvärisestä pleksilasista voi-
si turvallisesti tuijottaa televiisiosta laatuviihdettä, 
kuten 16 and pregnant, vahingoittamatta itseään 
liiaksi.
Ja kuka teistä vitsiniekoista oli niin hahahauska, et-
tä tilasi meille kotiin näytepakkauksen aikuisten 
miesten vaippoja? Postiloni oli tähän asti ainoa vi-
rikkeettömän elämäni valopilkku, mutta nyt sekin 
rontti luulee että eturauhasessani on jotain vikaa! 
Eikä minulle ole edes siunaantunut sellaista!
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Sössömenkkakalenteri

Yllättävän PMS-oireilun iskiessä pura turhautumisesi Einoon (ei Einon-omaan-kanaan).

Dear Leader
 Jussi Ekström

 looking at things

Jussi looking at 
avaruuskenkä

Jussi looking at sössökurki

Jussi looking at sössöbooli
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