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Päätoimittaja
Teemu Lepola

Taas syksyn tullessa joutuu tekemään otsikossa mainitun kysymyksen puitteissa 
henkilökohtaista pohdintatyötä. Kesällä homma oli selvä. Satun nimittäin asu-
maan erään Itä- Helsinkiläisen metroaseman lähettyvillä, ja työpaikkani sijaitsi 
aivan maamme pääkaupungin keskustassa. Työmatka kesti hyvällä tuurilla 20 
minuuttia, huonommalla puolisen tuntia, eli suunnilleen saman verran kuin 
kestää löytää maksuton parkkipaikka Helsingin keskustasta. Kun minulla kerran 
tarkoitukseen sopiva kulkuneuvo parkkipaikallani on, tuntuu järkevältä sitä myös 
käyttää. Viime vuonna kuljinkin autolla myös koulumatkat. Pyöreästi 16 kilomet-
riä suuntaansa, eli yhteensä reilut kolmekymmentä kilometriä päivässä, olettaen 
että reitti kulkee suoraan kotoa Otaniemeen tai päinvastoin. Aikaa tähän matkaan 
omalla autolla menee kellonajasta riippuen 20-50 minuuttia. Tämän syksyn olen 
poikkeuksetta koulumatkani kulkenut julkisilla kulkuvälineillä, eli metrolla ja bus-
silla. Matkaan kuluu aikaa suurin piirtein nelisenkymmentä minuuttia. 

Omalla autolla selviäisin matkasta merkittävästi nopeammin, jos suunnittelisin 
aikatauluni siten että tulisin Otaniemeen joko puoli kahdeksaksi tai kymmenen 
jälkeen. Lisäksi toiseen suuntaan pitäisi lähteä ennen kolmea, tai vaihtoehtoi-
sesti odottaa että iltapäiväruuhkat ovat ohitse. Nopeuden lisäksi toinen autoilua 
puoltava asia on musiikin kuuntelu. Tai oikeastaan se että omassa autossani saan 
laulaa musiikin tahdissa juuri niin lujaa kun haluan. Julkisissa kulkuvälineissäkin 
mp3-soitin kulkee kätevästi mukana, mutta luulen että matkaan saattaisi tulla 
pienehköjä hidasteita jos täydessä ruuhkametrossa kajauttaisin ilmoille oman 
tulkintani esimerkiksi Apulannan tai Kotiteollisuuden tuotannosta. Mutta silti. 
Ilman luonnonkatastrofejakin polttoaineen hinta on pilvissä, ja vanha Toyotani 
kuluttaa menovettä enemmän kuin tuoreemmat merkkiveljensä. Kiitokset muuten 
japanilaiselle 1980-luvun tekniikalle, menopelini ei ole suurempia investointeja 
vaatinut. 

Sitä paitsi julkisilla liikkuessani pystyn hyödyntämään matka-ajan opiskeluun. 
Neljässäkymmenessä minuutissa ehtii lukemaan uskomattoman paljon kuvatek-
niikasta ja tietokoneen arkkitehtuurista. Voin myös hyvällä omalla tunnolla sanoa 
olevani luonnon ystävä vähentämällä yksityisautoilun tuottamaa saastemäärää. 
Lisäksi säästän myös omia rahojani. En ole laskenut montako päivää pystyn kou-
lumatkat autoilemaan kuukausilipun hinnalla, mutta tiedän että vuoden alusta 
määrä pienenee, kun Helsinkikin lisää opiskelija-alennuksen 50 prosenttiin. Ja 
vielä tahdon lausua kiitokseni Kampin uuden bussiterminaalin johdosta. Eipä 
tarvitse ensi vuonna minunkaan hytistä pakkasessa Malminrinteen pysäkillä, vaan 
saan rauhassa odottaa bussia sisätiloissa. 

Ai niin, hyvää syksyn alkua ja erityisesti jaksamista opintojen parissa.

Julkinen liikenne vaiko oma auto?
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Kiltauutiset

Pienet sammakot

Piirros: Antti Karilainen

Opintomestari vaihtuu
Killan opintomestarina toiminut Liisa Toikkanen vaihtoi opis-
kelu alaa ja maisemaa. Uudeksi opintomestariksi on valittu 
entinen opintokisälli Heini Heikkilä.

Uusi opintokisälli
Heini Heikkilän siirtyessä opintomestariksi tulee uudeksi 
opintokisälliksi Nina Lagus.

“Kompleksiluvun koolla ei ole väliä, vaan sillä 
miten sitä käyttää.”

-Arttu Niskasaari (pääsössö ‘02) S3:n aloitusluen-
nolla.

“Tämän kun tietää, lasku ei voi mennä kuin oi-
kein, ellei laske väärin.”

-S3-assari Ari-Pekka Perkkiö laskareissa.

“Tuleeko helppo tentti?”

“Älä kysy noin vaikeita.”
-Kysymys prof. Ari Sihvolalle Staattisen kenttäteorian 

ensimmäisellä luennolla.

“Tiiättekö mikä on siistii? Juoda kaljaa ja pela-
ta lieroo ja sit juoda lisää kaljaa ja pelata lisää 
lieroo!” 

-Aki Oksanen kaljalierosta

”Yks kysymys: Ei saa nuku!”
-Fuksi fxq:lla ekana aamuna bussissa.

”Olit unohtanut terminaalisi auki kiltahuoneelle. 
En tehnyt mitään ilkeää. Kopsasin vaan javahar-
joitusten ratkaisut itselleni ja suljin terminaa-
lin.”

 -nimettömänä pysyttelevä javakurssin suorittaja.

Piirros: Silja
 tir

ronen
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Ina tarinoi
Tätä tekstiä kirjoittaessani FXQ-jonotus on jo täydessä vauh-
dissa ja listan vahvistamiseen on aikaa viisitoista tuntia. Tällä 
hetkellä kiltahuoneella jonottelee tosin enemmän vanhoja kuin 
fukseja. Tämä on tosin ymmärrettävää, sillä onhan vanhoille 
selkeästi vähemmän paikkojakin.

Kun tämä lehti ilmestyy FXQ on jo onnellisesti (toivotta-
vasti) seilattu ja tuliaisistakin suurin osa jo kulutettu. Tällä 
hetkellä päällimmäisenä mielessä on kuitenkin jännitys FXQ:
n onnistumisesta. Tapahtumana fuksicursio on kuitenkin suu-
rimpia yksittäisiä killan järjestämiä tapahtuma. Ja vastuussa 
olemme me kipparit ja yrityssuhdetoimikunnan ihanat pojat.

Jännityksestä toiseen. Sitä on ollut koko kipparikauteni 
ainakin tähän asti. Marko ei jännäile läheskään niin paljon 
kuin minä, joka olen ihan pikku jutuistakin välillä aivan rikki. 
Viime Wappuna olin monta päivää aivan paniikissa kaikenlais-
ten järjestelyjen tiimoilta. Ja nyt syksyllä, vähän ennenkuin Te 
tulitte jäi moni yö lyhyeksi ja moni ateria väliin. 

31.8. oli tavallaan raskaimpia päiviä mitä olen pitkään 
aikaan elänyt. Jännäsin todella rankasti. Mitä jos en muista 
kaikkia asioita? Mitä jos en muista mitä piti sanoa? Mitäs jos 
menen täysin lukkoon kolmensadan vielä tuntemattoman ih-
misen edessä? Mitäs jos kukaan ei tykkää miusta (tämä oli se 
pahin pelko?)? 

Mutta sitten päivä vaihtui. 1.9. Aamusta vielä kiireellä muu-
tamia valmisteluja, mutta tunnelma oli aivan toinen. Enää ei 
pelottanut eikä ahdistanut juuri lainkaan. Oli vain sellainen 
hyvä jännitys. Samanlaisen kokee teatterissa juuri ennen laval-
le astumista. Tietää että kohta se pyörä lähtee pyörimään, eikä 
sitä sen jälkeen enää pysäytetä. On vain mentävä mukana.

Nyt se pyörä pyörii. Te pyöritätte sitä. 
TKK:lle, TKY:lle ja killoille on joka syksy suuri ponnistus 

saada 1500 uutta ihmistä kiinni korkeakoulussa opiskelemises-
ta ja elämästä. Me teemme parhaamme, mutta loppupeleissä 

Tämä on fuksikapteenien palsta. Tälle 
palstalle me kipparit kirjoittelemme 
kaikenlaisista asioista vuoden mittaan, 
aina mahdolliseen Wappuun asti.

Post Scriptum (tm) by Marco

Inan käyttöohjeet:

-väsynyt Ina
Halaa ja keitä kahvia

-stressaantunut Ina
Halaa varovasti ja keitä kahvia. Älä juuri puhu, se vain murisee 
takaisin.

-iloinen Ina
Halaa ja keitä kahvia. Juttele.

-vihainen Ina
Suojaan! Parempaan suojaan! Varoita muita. Jos tilanne lähtee 
käsistä, soita 050 401 6949 niin tulen kesyttämään Inan.

pallo on teillä. Te teette korkeakoulusta, sähköosastosta ja kil-
lasta sellaiset kuin itse haluatte. Killan järjestämät tapahtumat 
ovat vain raameja, joihin voitte itse sovittaa sellaisen kuvan 
kuin tahdotte. Lähtekää tekemään koulustanne sellaista kuin 
itse haluatte sen olevan. 

Ja sellainen asia vielä, että olen oppinut tuntemaan Teistä 
jo ainakin muutamia ja kokoajan jännittää vähemmän. Uskon 
että joku jopa tykkää miusta.

Piirros: Silja
 tir

ronen
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Miksi lähteä mukaan toimintaan?
Kilta-aktiivina toimiminen on loistava tapa päästä kokei-
lemaan omia kykyjään ja oppia sekä kokeilla uusia asioita. 
Ja tässä hommassahan epäonnistumisestakaan ei sakoteta. 
Kiltatoiminnassa saa lisäksi paljon uusia kavereita ja kontak-
teja, joista saattaa olla myöhemmässä työelämässäkin hyötyä. 
Lisäksi kiltatoiminnasta saattaa oppia työelämää varten myös 
hyödyllisiä taitoja. Rahallista hyötyähän kiltatoiminnasta ei ole, 
mutta pääasia onkin että kaikilla on yhdessä kivaa.

Mitä sitten voin tehdä ja miten pääsen 
mukaan?
Ensimmäiseksi kannattaa miettiä omat kiinnostuksen kohteet. 
Killassa on monenlaisia tehtäviä, joista osa on jopa melko nä-
kymättömiä. Ohessa on kerrottu muutamista tehtävistä, ja 
lisää tietoa löytyy killan internet-sivuilta, osoitteessa http:
//sik.tky.fi. Lisäksi eri toimikuntien puheenjohtajat kertovat 
myös mielellään oman toimikuntansa toiminnasta. Jos haluat 
mukaan toimintaan, voit käydä lokakuun puolenvälin jälkeen 
ilmoittautumassa killan nettisivuilla. Ensi vuodeksi valittava 
killan hallituksen puheenjohtaja kokoaa toimikunnat joulu-
kuun alussa. 

Mukaan kiltatoimintaan!

Kolme vuosineljännestä on jo 
takana, ja vuosi 2006 tuo mukanaan 
killallemme uuden hallituksen 
ja uudet toimihenkilöt. Killan 
toimihenkilöiksi valitaan ensi 
vuonna taas noin nelisenkymmentä 
mukavaa teekkaria, jotka pääsevät 
oman mielenkiintonsa mukaan 
puuhailemaan esimerkiksi 
opintoasioiden, fuksitoiminnan, 
yrityssuhteiden ja jopa 
kiltalehtemme parissa.

Teksti: Teemu Lepola
Kuvat: Aki Lähdesmäki, Anne Myller
Piirros: Silja Tirronen

Sössö 5/2005

6

Sössö 5/2005

7



Tässä muutamia esimerkkejä mitä killan 
toimihenkilöiden tehtäviin kuuluu
Fuksitoimikunta huolehtii ensimmäisen vuoden opiskelijoi-
den ohjaamisesta sekä opiskeluihin että teekkarikulttuuriin.

Hupitoimikunta järjestää killan saunaillat ja sitsit, yleensä 
fuksipääaineiden tekijöiden avustuksella.

International helper pitää huolta siitä, että myös killan 
ulkomaalaiset jäsenet ovat perillä asioista ja viihtyvät

ISOhenkilövastaava koordinoi ISOhenkilöiden toimintaa 
ja aktivoi heitä.

Kiltapatruuna tarkastelee vanhana ja viisaana koko killan 
toimintaa ja paukahtaa tarvittaessa.

Kiltatonttu ideoi ja toteuttaa lahjoja killan edustajille vuosi-
juhliin ja muihin edustustapahtumiin.

Kulttuurivastaava organisoi killalle lippuja erinäisiin kult-
tuuritapahtumiin kuten konsertteihin ja teatteriesityksiin. 

Lukkari laulattaa kiltalaisia sitseillä ja lauluilloissa sekä pitää 
juhlia hallussa.

Opintotoimikunta keskustelee ja ottaa kantaa osaston 
opintoihin liittyviin asioihin, valvoen näin opiskelijoiden etu-
ja. Lisäksi tukee halopedien (hallinnon opiskelijaedustajien) 
toimintaa.

Puheenjohtaja heiluttaa nuijaa hallituksen kokouksissa ja 
varmistaa, että killassa kaikki toimii ja että lakia toiminnassa 
noudatetaan.

Rahastonhoitaja hoitaa killan rahaliikenteen tehden vuoden 
lopussa tinlinpäätöksen.

Remppatoimikunta vastasi kiltahuoneemme remontoinnista 
ja laajennuksesta wanhan opintoneuvolan tiloihin.

Sihteeri vastaa siitä, että hallituksen ja valtuuston kokouksista 
saadaan kaikki tärkeä kirjattua ylös.

Sisätoimikunta huolehtii killan sisäisestä infrastruktuurista 
eli käytännössä kiltiksestä, varastosta, kopiokoneista ja riip-
pareista.

Sössötoimikunta vastaa siitä, että kiltalehti Sössössä on 
tarpeeksi hyviä juttuja ja kuvia.

Taittaja huolehtii Sössön taitosta.

Tiedotustoimikunta tiedottaa kiltalaisia tulevista tapahtu-
mista webissä, ruutukehällä, paperimainoksilla ja jäsenistö-
meilillä sekä ylläpitää killan tietokoneita ja webisivuja.

Urheiluvastaava järjestää killalle urheilutapahtumia ja -
vuoroja.

Yrityssuhdetoimikunta huolehtii, että killalla on hyvät 
suhteet yrityksiin ja kiltalaiset pääsevät excursioille.
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Seitsemän kierroksen peli
Pelissä pelataan seitsemän kierrosta, ja joka kierroksella tarkoi-
tuksena on kerätä ja pöydätä erilaisia korttiyhdistelmiä ja siten 
päästä eroon omista korteistaan. Ensimmäisellä kierroksella 
kerätään kahdet kolmoset, esimerkiksi kolme seiskaa ja kolme 
kuningatarta. Samoja kortteja saa toki pöydätä useampia, eli 
esimerkiksi seiskoja voi olla neljä tai jopa enemmän. Koska 
kierroksen tavoitteena on kerätä kahdet kolmoset, ei myöskään 
saa pöydätä enempää kolmosia. Eli seiskojen ja kuningattarien 
lisäksi ei saa pöydätä esimerkiksi kolmea ässää. Seuraavalla 
kierroksella kerätään yhdet kolmoset, ja yksi vähintään neljän 
kortin mittainen värisuora. Värisuora koostuu samaa maata 
olevista peräkkäisistä korteista. Lisäksi ässä käy sekä suoran 
ylä- että alapäähän. Eri kierroksilla kerättävät tavoitteet on 
listattu oheisessa taulukossa. 

Kaksi pakkaa ja vähintään kaksi kaveria
Pelataksesi tarvitset kaksi 52 kortin pakkaa ja vähintään kaksi 
kaveria. Mielipiteet vaihtelevat siitä, onko optimaalinen määrä 

pelaajia neljä vai viisi. Pelissä ei siis käytetä jokereita, mutta 
saman asian ajavat mustat kakkoset. Eli pata ja risti kakkoset, 
joita on siis yhteensä neljä, ovat niin sanottuja villejä kortteja, 
eli ne voivat korvata minkä tahansa kortin kerättävässä sarjas-
sa. Kortit sekoitetaan ja jokaiselle pelaajalle jaetaan 11 korttia. 
Poikkeuksena jakajasta seuraava pelaaja, joka saa yhden 
ylimääräisen kortin. Loput kortit laitetaan pinoon selkäpuoli 
ylöspäin pöydän keskelle. Jakajasta seuraava aloittaa aina 
pelin laittamalla yhden korttinsa kuvapuoli ylöspäin pakan 
viereen. 

Tuon kortti sopisi minulle
Shanghaissa pelivuoro alkaa aina siten että nostaa yhden kortin 
käteensä, ja päättyy siihen että laittaa yhden tai pöytäyksen 
jälkeen useamman kortin pois kädestään. Edellisen pelaajan 
lopetettua vuoronsa, hänen jälkeensä oleva pelaaja päättää 
haluaako nostaa sen kortin minkä edellinen pelaaja heitti 
pois, vai nostaako hän kortin ”pimeästä” pakasta. Pelaajan on 

Shanghai!
Lukijoiden pyynnöstä julkaisemme jälleen jutun 
kiltahuoneen suosituimmasta korttipelistä. 
Kiltahuoneella enemmän aikaa viettävän on lähes 
mahdotonta välttyä ”Shanghai” ja ”hellurei” 
huudoilta. Mutta mistä tässä suositussa pelissä on 
oikeastaan kyse? Pelistä on olemassa useita versioita, 
mutta nyt esittelemme kiltahuoneella yleisesti 
hyväksytyt säännöt.

Teksti: Teemu Lepola
Kuvat: Pyry Ekholm
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siis mietittävä 
tarvitseeko hän ky-
seistä korttia vai ei. 
Jos joku muu pelaa-
jista kuin kortin pois 

heittänyt tai hänen 
jälkeensä vuorossa 

oleva pelaaja haluaa 
poisheitetyn kortin, hän 

ilmaisee asiansa huutamal-
la ”Shanghai”. Tässä nopeus 

voittaa, eli useamman pelaajan 
huutaessa Shanghai, nopein saa kortin. 

Tällaisessa tilanteessa etu on kuitenkin sillä pelaa-
jalla jonka vuoro on, sillä hänellä on etuoikeus nostaa pöytään 
lyöty kortti. Jos hän ei halua kyseistä korttia nostaa, Shanghain 
huutanut pelaaja saa sen ja lisäksi hän nostaa yhden ”sakko-
kortin” toisesta pakasta. Yhtä pelikierrosta kohti voi saada 
kolme onnistunutta ”Shanghaita”. Shanghai-tilanteen jälkeen 
peli jatkuu normaalisti, eli vuorossa oleva pelaaja nostaa taas 
kortin valitsemastaan pakasta.

Sarjat kerättynä kädessä
Kun pelaaja saa kerättyä kierroksella vaadittavat korttiyh-
distelmät eli sarjat, hän voi pöydätä ne eli laittaa kuvapuoli 
ylöspäin pöydälle. Tämän jälkeen pelaajan tulee vielä päästä 
lopuista korteistaan eroon, ja peli jatkuu aivan normaalisti. 
Pelikierros päättyy aina siihen, kun yksi pelaajista pääsee kai-
kista korteistaan eroon. Sarjojen pöytäämisen jälkeen käteen 
jääneistä korteista voi päästä monella tavalla eroon. Hän voi 
jatkaa omia ja toisten pöytäämiä sarjoja sopivilla korteilla. 
Kolmosia voi jatkaa saman suuruisilla korteilla ja värisuoria 
suoran jatkeeksi sopivilla korteilla. Lisäksi pöydättyään pelaaja 
saa heittää vuoronsa päätteeksi kaikki saman suuruiset kortit 
pois kädestään. Ennen pöytäämistä vuoro päättyy aina yhden 
kortin pois heittämiseen. Myöskään muiden sarjoja ei saa jat-
kaa ennen kuin on pöydännyt omat sarjansa.

3-3

3-4

4-4

3-3-3

3-3-4

3-4-4

4-4-4

Ja sitten laskemaan
Kun joku pelaajista onnistuu pääsemään korteistaan eroon, 
muut pelaajat saavat miinuspisteitä kädessään olevien korttien 
mukaan. Miinuspisteitä tulee yhdestä kortista kortin silmälu-
vun verran. Ässästä miinuspisteitä saa neljätoista, ja mustat 
kakkoset ovat 25:n miinuspisteen arvoisia. Pisteet kirjataan 
ylös, ja aloitetaan seuraava kierros. Pelin voittaja on se, joka 
kaikkien kierrosten jälkeen on onnistunut saamaan itselleen 
vähiten miinuspisteitä. Kunnioitettavana pidetään myös jos 
itselleen saa haalittua yli 700 miinuspistettä. 

Shanghai-taulukko
Oheisia taulukoita löytyy jokaisen sössön viimeiseltä aukeamal-
ta. Sössön taulukot on tarkoitettu neljän pelaajan pelin tulosten 
kirjaamiseen, minkä lisäksi valmiista taulukosta voi helposti 
tarkistaa myös pelattavien kierrosten järjestyksen, jos se sat-
tuu unohtumaan. Saadut pisteet kannattaa aina lisätä suoraan 
pelaajan edellisiin pisteisiin, jolloin pelitilannetta voi seurata 
reaaliaikaisesti, eikä pelin jälkeen tarvitse suorittaa huikeita 
päässälaskuja kun häviäjien jättipotti kerääntyy pikkuhiljaa 
kierrosten kuluessa.

Taulukon numerot tarkoittavat kerättäviä korttisarjoja: kol-
moset kolmea samaa numeroa ja neloset neljän peräkkäisen 
kortin suoraa. Pelin kolmella ensimmäisellä kierroksella pe-
lataan siis kahta ja lopuilla kolmea erilaista korttiyhdistelmää 
per kierros.

Pelin voittaja on se, 
joka kaikkien kierrosten 
jälkeen on onnistunut 
saamaan itselleen 
vähiten miinuspisteitä. 
Kunnioitettavana 
pidetään myös 
jos itselleen saa 
haalittua yli 700 
pistettä. 

Shanghai ei ole pikapeli.
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Sotakirjeenvaihtajan palsta, osa 5:

Ohi on!

Teksti: Jori Lallo
Kuvat: Viestimies Kähkönen

Kotiuduin heinäkuun kahdeksantena, tuona lämpimänä ja 
aurinkoisena kesäpäivänä, jolloin yksikkömme vessat olivat 
tukkeessa, haju kuin viemärissä ja yksikköupseerin pinna oli 
kireimmillään. Näistä pienistä ikävistä seikoista huolimatta ky-
seessä oli kuitenkin yksi elämäni ikimuistoisimmista ja onnelli-
simmista päivistä, koska tuolloin puolivuotinen palvelusaikani 
oli ohi ja taivaalla paistoi todellakin reservin aurinko.

Armeijan viimeiset kuukaudet olivat ehdottomasti palveluk-
seni parhainta antia. Tähän syynä oli lähinnä loppusotanani 
eli Salpa’05-sotaharjoitus ja joukkueeni ylimääräinen nakki, 
joka piti sisällään Jukolan Viestin TV-yhteyksien vetämiset 
valokaapelilla. Vaikka työtä oli ja paljon, vallitsi kasarmin ulko-
puolella silti aivan erilainen ilmapiiri. Lämpimimmät muistot 
jäivät ehdottomasti valtatien varressa lakun vetämisestä sekä 
pöperöiden syömisestä Sippolan lähipubissa.

Viimeinen viikko oli todellakin tapahtumaa täynnä, koska 
kotiutuvien sankareiden olo oli aiempaa levottomampaa. Sen 
lisäksi, että laskettiin aamuja yhden käden sormilla, sai yksikkö 
myös osakseen sotilaspoliisien ja prikaatin päivystäjän riemun 
iltavapailta paluun kunniaksi. Levottomuuksista kertoi myös 
se, että parin “vatipään” palvelus pidentyi muutamalla päiväl-
lä. Lisäksi aiemmin mainitsemani vessojen tukkeituminen oli 
omiaan lisäämään viimeisen päivän tuskaa ja  yksikköupsee-
rimme mielestä tukkeutuminen johtui tapahtumaa edeltävän 
yön oksennuksista. Uskottavuus tässä tietenkin täysi kymppi, 
mutta uskottava se oli kun kyseessä oli yliluutnantin sana.

Pienoisia yllätyksiä ilmeni myös kotiutumispäivän viimei-
sinä tunteina yksikössä, kun kotiutuvat vaihtoivat vapaalle ja 
samalla siviilit päälle. Oli jotenkin hupaisaa, kun vasta puolen 
vuoden yhteiselon jälkeen pääsi näkemään miltä tupakaverit 

näyttivät siviilissä. Tämän jälkeen paikkamme valtasivatkin 
uudet alikersantit ja meistä luovuttiin. Tunne porteista ulos 
ajettaessa kaverin kanssa oli oikeasti mahtava ja tilanteen 
kruunasi taustalla soiva The Verven Bittersweet Symphony.

Vaikka urakka on nyt takana ja seuraava uurastus onkin ker-
tausharjoitukset lähitulevaisuudessa, on mieli silti aina välillä 
haikeana muistellessa takana olevan puolen vuoden aikaisia 
tapahtumia. Kyllähän siellä rehellisesti sanottuna vitutti ja 
paljon, mutta kyllä sitä aina välillä osaa kaivatakin. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että olisin halunnut palvella 9 tai 12 
kuukautta. Kyllä puoli vuotta oli itselleni sopiva aika ja myös 
koulutukseni oli mieleinen, koska kyllä peilien konfigurointi 
aina poteroiden kaivamisen voittaa. 

Nyt on kuitenkin aika reservin ja koulun jatkumisen. Ei 
auta muuta kuin jäädä odottamaan sitä kertauskutsua ja näh-
dä inttikavereita jossain vaiheessa kun oman saapumiseränkin 
yhdeksän kuukaudenkin gona-taistelijat kotiutuvat aivan parin 
päivän kuluttua.

Viestimies Lallo kiittää ja kuittaa viimeisen kerran!

Sössön noheva sotakirjeenvaihtaja on 
kotiutunut armeijan harmaista ja jatkaa 
nyt taisteluaan yhteisen hyvän puolesta 
Kreyszig ja Nabla aseinaan. Aamuja on siis 
nolla, mutta muistot eivät ole kadonneet 
mihinkään.
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Syksyssä on aina enemmän uuden alun fiilistä kuin vuoden-
vaihteessa. Kesän rutiinit vaihtuvat taas enemmän tai vähem-
män opiskelijan arkipäiväksi. Tämä syksy on tuonut tullessaan 
jotakin aivan uutta myös muille kuin mystisessä sähkötalon 
labyrintissa taapertaville fukseille. Joillekin saattoi tulla ihan 
yllätyksenä, ettei kursseilla pystykään enää tänä syksynä ke-
räilemään opintoviikkoja, vaan listoissa lukee kurssinimen 
perässä jokin salaperäinen ”op”. Lisäksi meistä jokainen on 
varmaankin päässyt seikkailemaan webtopin syövereissä. Mo-
nilla jo viime keväänä opintopisteisiin ja uuteen tutkintoraken-
teeseen tutustuneilla pyörii mielessä mahdollinen vaihtaminen. 
Jos tunnet olevasi yksi heistä tai jokin muu asia uudessa sys-
teemissä vielä askarruttaa, suuntaa kulkusi tu-infoon.

Syksy – uusi alku?

Killan opintotoimikunnan tu-info to 3.11.2005 

klo 13 sähköosaston nettikahvilassa.

Meille voi myös jättää etukäteen kysymyksiä killan pu-
naiseen postilaatikkoon tai lähettää postia opintolistalle 
(sik-opinnot@tky.hut.fi). Myös killan opintotoimikunnassa 
puhaltavat nyt uudet tuulet. Vanha opintomestarimme siirtyi 
kesän aikana Keski-Suomen edunvalvonta-apajille, joten alle-
kirjoittanut on opintomestarin virassa tämän vuoden loppuun 
saakka ja toimikunnan opintokisälleinä puuhastelevat Maria 
Maksimov ja Nina Lagus. He toimivat myös halopedeinä eli 
hallinnon opiskelijaedustajina. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että osaston eri toimikunnissa, joissa päätetään osaston 

Halopedejä etsitään vuodelle 2006! Tule sau-

nomaan ja kuulemaan lisää halopedtoiminnas-

ta ma 7.11.2005 Jmt 3A:n kattosaunaan klo 19 

eteenpäin.

Myös killan nettisivuilta löytyy lisää tietoa eri toimikun-
nista (sik.tky.fi/www/ -> Opiskelu -> Halopedit) sekä nykyis-
ten halopedien yhteystiedot. Jos sinulla heräsi kysymyksiä 
halopedtoiminnasta tai voisit olla kiinnostunut lähtemään 
halopediksi, laita rohkeasti meiliä killan opintomestarille 
(heini.heikkila@hut.fi).

Uudistunut opintotoimikunta 
ei ole jäänyt toimettomaksi. 
Sopivaa tapahtumaa löytyy 
nyt sekä opintouudistuksista 
ihmeissään oleville 
että opintokiemuroihin 
vaikuttamaan haluaville.

asioista, on opiskelijaedustajat, jotka yrittävät saada päätöksiä 
tehtäessä myös opiskelijoiden ääntä kuuluviin sekä tuoda uusia 
ideoita opiskelijoilta toimikuntiin. Tänä vuonna halopedit ovat 
esimerkiksi olleet mukana suunnittelemassa osaston sähköis-
tä kurssipalautejärjestelmää, uutta käytännön myyntitaito 
–kurssia sekä tutkintouudistuksen käytännön toteuttamista 
sähköllä.

Aktiivisimmilla toimikunnilla on kokous kerran kuussa, ja 
lisäksi halopedeillä on silloin tällöin mukavaa muuta toimintaa, 
muun muassa tänä syksynä TKY:n järjestämät halopedsitsit. 
Halopediksi voit hakea, vaikka et olisikaan killan toimari. Tänä 
vuonna opintotoimikunta erityisesti toivoo, että halopediksi 
lähtisi runsaasti muitakin kuin killan toimitsijoita. Joka vuosi 
valitaan uudet halopedit eli eri toimikuntien varsinaiset jäsenet 
sekä varajäsenet. Siispä opintotoimikunta kuuluttaa:

Teksti: Heini Heikkilä
Kuva: Anssi Hakkarainen

Opinto-
palsta

Uusi opintotoimikunta.
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Siis mikä ihmeen EESTEC
EESTEC on Euroopan sähköteekkareiden yhteistyöjärjestö, 
jonka tavoitteena on luoda kansainvälisiä yhteyksiä ja myös 
lisätä tekniikan alan tuntemusta. Parhaiten tämä tavoite toteu-
tuu Workshopeissa, joissa alan erikoisosaajat pitävät luentoja 
tietystä teknisestä aiheesta. Luentojen ja yritysvierailujen poh-
jalta tehdään ryhmätöitä ja keskustellaan pienryhmissä, näin 
tutustuen uusiin ihmisiin. Kevyempi ohjelma kuuluu olennaise-
na osana myös näihin ammattimaisiin vaihtoihin; kohdemaan 
kulttuuriin ja tapoihin tutustuminen, juhlia unohtamatta, 
sisältyy automaattisesti kaikkeen toimintaan.

LC Helsinki, eli killassa toimiva EESTEC:n paikallisjärjestö, 
saa lähes viikottain kutsuja eri maissa järjestettäviin tilaisuuk-
siin. Kaikilla killan jäsenillä on oikeus osallistua toimintaan, 
helpoiten tietoa tulevista tapahtumista saa liittymällä järjes-
tön sähköpostilistalle. Vastavuoroisesti täällä on järjestetty 
ohjelmaa muiden maiden jäsenille, viime aikoina tosin vain 
vapaampia kulttuurivaihtoja. Viime vuosien trendi kansainvä-
lisessä toiminnassa on ollut ammattimaisuus, 
niinpä mekin päätimme etsiä suurempia 
haasteita ja järjestää sisällöltään kor-
keatasoisen Workshopin.

Tuumasta toimeen
Ideaa lähdettiin kehittämään 
aivan ruohonjuuritasolta. 

Vastaavaa tapahtumaa ei oltu aikoihin järjestetty täällä, 
joten kenelläkään ei ollut kokemusta tällaisesta projektista. 
Ensimmäisenä oli päätettävä aihe, jonka ympärille sisältöä 
ryhdyttäisiin rakentamaan. Tulevaisuuden tekniikat ovat ta-
vallisimmin perustana, niinpä päätimme tehdä Workshopin 
älykkäistä taloista ja niihin liittyvästä tekniikasta. Asumisen 
ja elämisen helpottamiseksi tehdään jatkuvasti uusia tuotteita, 
mutta villeimmät ideat ovat vasta prototyyppejä tai odottavat 
vielä kypsymistään suunnittelijoiden mielikuvissa. Luvassa 
on siis varmasti mielenkiintoista tietoa alan huippuyritysten 
visioista sekä haastavia ryhmätöitä.

Opintopisteitä jaossa
Lisätäksemme hankkeen kiinnostavuutta, päätimme tarjota 
myös suomalaisille mahdollisuutta osallistua tähän erilaiseen 

oppimiskonseptiin. Teorian aiheesta tarjoavat yhteistyöyri-
tykset luennoilla ja yritysvierailuilla kahden 

päivän aikana. Seuraavat kaksi päivää 
sisältävät annettujen case-tehtävien 

ratkaisemista ryhmätyönä, josta 
palautetaan raportti. Osaston ja 

killan yhteistoiminnalla tästä 
viikon kestoisesta intensiivi-
jaksosta saatiin muodostettua 
kolmen opintopisteen laajui-

Smart House Workshop 
    - EESTEC tulee kylään

Teksti: Aki Oksanen
Kuvat: Antti Karilainen, Emmi Rautkylä

Marraskuun loppupuolella 
Teknillisen korkeakoulun 
Sähkö- ja tietoliikennetekniikan 
osasto ja Sähköinsinöörikilta ry 
järjestävät kurssin S-118.900 
Sähkötekniikan projekti. 
Samaan aikaan EESTEC LC 
Helsinki on kutsunut 20 
sähköopiskelijaa Euroopan 
teknillisistä korkeakouluista 
viikoksi Workshop-
tapahtumaan. Kyseessä on siis 
harvinainen tilaisuus luoda 
kontakteja niin yrityksiin kuin 
ulkomaisiin opiskelijoihin.

Mukavampaa kuin koulun penkillä.

Jos siis kansainvälinen 
meininki kiinnostaa ja haluaisit 
osallistua tämän ainutlaatuisen 
tapahtuman tekemiseen, ota 

rohkeasti yhteyttä.
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nen erikoiskurssi.
Kurssi on tarkoitettu pidemmälle opinnoissaan ehtineille 

opiskelijoille, jotka opiskelevat pääaineenaan jotain aiheeseen 
liittyvää tekniikkaa. Suomalaiset voivat hakea kurssille tapah-
tuman kotisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti, palauttaen 
samalla vaaditun esitehtävän. Kurssille on varattu parisen-
kymmentä paikkaa TKK:n opiskelijoille, mahdollisesti hieman 
enemmän riippuen EESTEC-kiintiön täyttymisestä.

Kansainvälisiä kavereita
Etteivät ulkomaalaiset vieraamme pelkästään opiskelisi ja 
nukkuisi, heille järjestetään onneksi muutakin ohjelmaa äly-
talo-projektista ylijäävälle ajalle. Vapaa-ajan ohjelma tarjoaa, 
muillekin suomalaisille kuin kurssilaisille, loistavan mahdol-
lisuuden tavata muiden maiden sähköteekkareita, tällä kertaa 
ihan kotoisessa Suomessa. Tutustuttuaan vieraina oleviin ul-
komaalaisiin Workshopin yhteydessä, on paljon mukavampaa 
osallistua muiden paikallisjärjestöjen järjestämiin tapahtumiin 
ulkomailla ja tavata siellä tuttuja. Yleensä viikon mittaiset 
vaihdot maksavat osallistujalle vain matkojen hinnan, joten 
vastavierailu ei tule kohtuuttoman kalliiksi.

Osallistumalla onnelliseksi
Viikon mittainen visiitti Suomessa sisältää vieraille kuitenkin 
enemmän vapaa-aikaa kuin opiskelua, siispä myös muun 
ohjelman järjestäminen vaatii työtä ja tekijöitä. Jos siis kan-
sainvälinen meininki kiinnostaa ja haluaisit osallistua tämän 
ainutlaatuisen tapahtuman tekemiseen, ota rohkeasti yhteyttä. 
Tänne pohjoiseen asti uskaltautujat ovat aina olleet loistopo-
rukkaa ja hauskoja hetkiä on varmasti luvassa tälläkin kertaa. 
Marraskuinen Suomi voi tarjota eteläisemmästä Euroopasta 
saapuneille monia hauskoja kokemuksia, joiden toteuttaminen 
on vain mielikuvituksesta kiinni. Mukana voi olla sellaisella 
panostuksella kuin itse haluaa ja kaikki halukkaat pääsevät 
varmasti mukaan tekemään tästä vieraillemme ikimuistoista 
käyntiä Suomeen.

Osallistuminen tapahtuman järjestämiseen Suomessa on 
helpoin tapa tutustua EESTEC:n toimintaan ja kokea se loista-
va yhteishenki, jota ei kokematta voi tietää. Vaihtelua arkiseen 
puurtamiseen saa myös osallistumalla muiden LC:iden järjes-
tämiin vaihtoihin tai Workshoppeihin, joihin olemme saaneet 
kutsuja ja yleensä kaikki halukkaat pääsevät viikon mittaiselle 
reissulle, vaikka kaverinkin kanssa. Tartu tilaisuuteen!

Smart House Workshop: 

http://sik.tky.fi/workshop/

EESTEC LC Helsinki: 

http://www.hut.fi/~eestec/

Aikaisemmista EESTEC-tapahtumista poimittua.
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Teksti:
Samuli Kauranne,
teekkari, fil. yo
samuli.kauranne@helsinki.fi

Kuvitellaanpa tilanne: TKY:n edustajisto päättää ensi talvena 
suuressa viisaudessaan toteuttaa Dipoliin TKK:n vaatiman 
laajan remontin ja kustannuksen kattamiseksi nostaa vuosit-
taisen jäsenmaksun, joka on kaikille läsnä oleville opiskelijoille 
pakollinen, 250 euroon. Jäsenmaksun nostosta saatavilla li-
sätuloilla aiotaan remontin lisäksi myös kustantaa 
koko edustajistolle viikon loma Ibizalla 
seminaarimatkan nimellä.

Seuraa kysymys: Miten tupsu-
kansa reagoisi tällaiseen edusta-
jiston toimintaan? Kuinka moni 
olisi valmis lähtemään saman 
tien barrikadeille osoittamaan 
mieltä tällaista mielivaltaista ja 
jäsenistölle vastikkeetonta tuhlai-
lua vastaan. Oma veikkaukseni on, 
että melko moni. Yli kahdensadan euron 
pakollinen lisä vuosimenoihin tuntuu ikävän kovasti 
kukkarossa valtaosalla opiskelijoista. Jatkuvasti työssäkäyvil-
läkin olisi luultavasti parempaa käyttöä rahalle, varsinkin kun 
korotusta ei voi edellä mainituin perustein pitää tavallisen 
Teemu Teekkarin kannalta millään tavalla vastikkeellisena.

Edellinen tilanne oli täysin kuvitteellinen, mutta otetaan 
todellinen ja ajankohtainen esimerkki muualta yhteiskunnas-
ta. Tätä kirjoittaessa eduskunta oli juuri hyväksynyt toisessa 
käsittelyssä kiistellyn uuden tekijänoikeuslain, joka mm. kri-
minalisoi kopiosuojauksen murtamisen. Uusi tekijänoikeuslaki 
nousi laajaan julkisuuteen vasta, kun sen valmis luonnos esi-
teltiin eduskunnalle. Lukuisat asiantuntijat julistivat mediassa, 
kuinka paljon epäselvyyksiä lakiin liittyy ja miten se heikentää 
merkittävästi kuluttajan oikeuksia nykyisestä. Poliittiset ja 
epäpoliittiset järjestöt laativat kannanottoja ympäri Suomea, 
myös Otaniemestä otettiin kantaa. Eduskuntaan satoi viikossa 
enemmän huolestunutta kansalaispalautetta kuin vuoden 2003 
vaalien jälkeisenä aikana yhteensä.

Kaikesta tästä huolimatta laki hyväksyttiin äänin 121-34. 
Miksi? Koska eduskunta käyttää Suomen ylintä päätösvaltaa 
ja eduskunta muodostuu kansanedustajista. Edelleen jokai-
nen kansan siihen tehtäväänsä valitsema edustaja muodostaa 
äänestyspäätöksensä omien näkemystensä perusteella. Määri-

telmällisesti hänen täytyykin menetellä juuri näin, koska hän 
on ennen vaaleja omat näkemyksensä tuonut julki ja niiden 
perusteella kansalaiset ovat häntä äänestäneet. Periaatteessa.

Jokin asiassa saa kellon kilisemään mielessäni. Aivan. Aka-
teeminen minäni kysyy, että piileekö asiassa kukaties jonkinlai-

nen opetus? Kyllä vain: niin metsä vastaa kuin sinne 
huudetaan. Asennetutkimusten mukaan 

huomattava osa suomalaisista äänes-
tää mielikuvien ja persoonallisten 

piirteiden perusteella, ei sillä pe-
rusteella, mitä ehdokas ajattelee 
ja mitä asioita hän kannattaa tai 
vastustaa. Jos äänestysperuste 

on tämä, on melko lailla turhaa 
alkaa itkemään siinä vaiheessa, kun 

kansan valitsemat edustajat säätävät 
lakeja, jotka eivät mitenkään vastaakaan 

kansan oikeustajua. 
Vastaavalla tavalla kuin eduskunta käyttää Suomen ylintä 

päätösvaltaa, käyttää edustajisto TKY:n ylintä päätösvaltaa. 
Mikäli aluksi kuvaamani hypoteettinen skenaario toteutuisi, 
ei tavallisella Teemu Teekkarilla olisi mitään varaa naputtaa 
siitä, että edaattorit lähtevät hänen rahoillaan Ibizalle – it-
sehän on äänestänyt tai vielä pahempaa, jättänyt kokonaan 
äänestämättä.

Toivoa sopii, että tekijänoikeuslakijupakka on vielä muis-
tissa seuraavissa eduskuntavaaleissa ja että osa ulkonäön tai 
julkisuusimagon perusteella äänestävistä kansalaisista jopa 
miettisi silloin, millä perusteella äänestää. Edustajisto ei ole 
toistaiseksi päässyt sössimään vakavasti teekkarien oikeusta-
jua vastaan, mutta kerta se olisi ensimmäinenkin. Kuka tietää, 
josko seuraava edari keksii jotakin esimerkkitilanteeni tapais-
ta tai kukaties jotain vielä absurdimpaa. Silloin ei auta itku 
markkinoilla, jos äänestit kaveria tai sitä killan ”hyvää tyyppiä” 
tietämättä lainkaan, mitä asioita hän ajaa tai kannattaa.

Vaalit on kuitenkin vielä käymättä, jokaisella teekkarilla on 
vielä aikaa täyttää velvollisuutensa teekkariyhteisöä kohtaan 
ja äänestää sellaista ehdokasta, joka oikeasti tuntuu omalta 
ehdokkaalta ajatusmaailmansa takia eikä sen takia, että hän 
järjestää hyviä jatkoja tai on hyvän näköinen.

Hypoteettinen tilanne

Asennetutkimusten mukaan 
huomattava osa suomalaisista 

äänestää mielikuvien ja 
persoonallisten piirteiden perusteella, 

ei sillä perusteella, mitä ehdokas 
ajattelee ja mitä asioita hän 

kannattaa tai vastustaa.
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Eräänä kauniina syksysisenä päivänä Sanni ja 
Samuli Sähköteekkari päättivät lahteä yritysvie-
railulle läntiseen kuningaskuntaan. Tätä retkeä 
he valmistelivat pitkään ja pyysivät valmisteluun 
avuksi kaksi komeaa teekkaripoikaakin. Retkestä 
tulisi mainio ja Sanni ja Samuli olivat lähtemisestä 
todella innoissaan.

Kun retki oli suunniteltu Sanni ja Samuli tuumi-
vat: ”Tästä matkasta tulee niin mukava, että olisi 
surku jos ystävämme eivät pääsisi mukaan”. Matka 
oli kuitenkin mahdollista järjestää vain rajoitetulle 
määrälle ihmisiä, joten Sanni ja Samuli päättivät 
järjestää jonotuksen, jossa päätettäisiin ketkä kaik-
ki pääsevät mukaan retkelle.

Jonotus oli todella hauskaa. Iltaa istuttiin ja 
lettuja paistettiin. Kun ilta kääntyi aamuksi oli 
Sannille ja Samulille selvinnyt jo sekin ketkä kaikki 
matkalle lähtisivät. Nyt alkoivat kuumat viimehet-
ken valmistelut. Varattiin bussi- ja laivakuljetukset, 
majoitukset, iltaohjelma ja mikä tärkeintä: Yritys-
vierailu kolmikirjaimiseen ulkomailla sijaitsevaan 
sähköalan yritykseen.

Kun lähtöpäivä alkoi lähestyä alkoi Sannia ja 
Samulia sekä kahta komeaa teekkaripoikaa hie-
man jännittää. Kaikki tuntui kuitenkin menevän 
suunnitelmien mukaan eivätkä tarinamme sanka-
rit murehtineet turhia. Sitten (nyt seuraa tarinan 
yllättävä käänne, jossa kaikki alkaa kusta) kahta 
päivää ennen lähtöä toinen komeista teekkaripo-
jista sai puhelun. 

Puhelu tuli kolmikirjaimiselta sähköalan yri-
tykseltä ulkomailta. ”Valitettavasti ette voikaan 
tulla tänne”, he sanoivat. Sanni, Samuli ja komeat 
teekkaripojat joutuivat hetkelliseen paniikkiin. Mitä 
ihmettä he tekisivät. Matkat oli varattu ja ystävät 
kutsuttu mukaan. Ei tämän näin pitänyt mennä. 

Hetken aikaa tilanne oli kaoottinen. Sitten Sanni 
ja Samuli kuitenkin ryhdistäytyivät ja päättivät olla 
murehtimatta turhia. Retkestä tulisi kuitenkin hieno 
ja mukava. Nyt tarvitsisi vain keksiä jotain muuta 
ohjelmaa kuin vierailu kolmikirjaimiseen ulkomailla 
sijaitsevaan sähköalan yritykseen.

Pienen mietintätuokion jälkeen Sanni ja Samuli 
saivat ajatuksen. ”Jos veisimme kuitenkin lahjan 
kolmikirjaimiselle sähköalan yritykselle!” keksi 
Samuli. ”Minulla on lahjaidea”, totesi Sanni. Ja niin 
alkoi kuumeinen lahjan valmistelu. 

Kun Sanni ja Samuli, heidän ystävänsä ja kaksi 
komeaa teekkaripoikaa vihdoin lähtivät retkelleen. 
Kävivät he heti retkensä alkumetreillä ilahduttamas-
sa kolmikirjaimista ulkomailla sijaitsevaa sähköalan 
yritystä ihanalla lahjallaan. 

Mikä se lahja oli? Voi. Se oli suuremmoisen 
kaunis ja valtavan suuri tunkki. Tätä suurempaa ja 
kaunimpaa tunkkia ei oltu läntisessä kuningaskun-
nassa koskaan nähty. Kolmikirjaimisen ulkomailla 
sijaitsevan sähköalan yrityksen väki oli haltioissaan. 
He hihkuivat innosta nähdessään upean lahjansa. Ja 
kun Sanni ja Samuli totesivat heille: ”Pitäkää tunk-
kinne!” he eivät voineet uskoa korviaan.

Kiitokseksi upeasta lahjasta kolmikirjaimisen 
ulkomailla sijaitsevan sähköalanyrityksen johtaja 
päätti ottaa Sannin, Samulin, heidän ystävänsä ja 
kaksi komeaa teekkaripoikaa kuitenkin vieraakseen. 
Hän järjesti heille suuret pidot. Sen hienompia juh-
lia ei läntisessä kuningaskunnassa ollut koskaan 
vietetty.

Juhlissa kunniapaikalla, yrityksen johtajaa vas-
tapäätä ja Sannin ja Samulin välissä seisoi tietysti 
upea, hohtava tunkki. Kaikilla oli upea ilta ja he 
elivät onnellisisna seuraavaan aamuun asti.

Ja mikä parasta: Kaikki saivat pitää tunkkinsa!     

Tarina kolmikirjaimisesta ulkomailla 
sijaitsevasta sähköalan yrityksestä ja 
infernaalisen suuresta tunkista

Tunkki

Teksti: Ina Sandström
Piirros: Teemu Lepola
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Torremolinos sijaitsee alueella jota kutsutaan nimellä Aurinko-
rannikko, espanjaksi Costa Del Sol. Alue on keskittynyt hyvin 
vahvasti turismiin, mikä myös näkyy katukuvassa. Turisteja 
on ympäri maailman, mutta myös maan pohjoisosassa asuvat 
espanjalaiset tulevat viettämään lomiansa alueelle. Torre-
molinoksen ympärillä on muitakin suomalaisille kuuluisia 
lomanviettopaikkoja. Torremolinoksen itäpuolella vajaan 
puolen tunnin matkan päässä sijaitsee Malaga. Länteen päin 
lähdettäessä naapurista löytyy Benalmadena, jonka jälkeen 
vastaan tulee Fuengirola. Seuraavassa keskitymme siihen, 
mitä nämä paikat tarjoavat turisteille.

Hotelleja ja vielä hotelleja
Turismin tärkeys näkyy katukuvassa siten, että alueella on 
todella paljon hotelleja. Löytyy pientä ja suurta, luksusta ja 
vähän vaatimattomampaa, jokaiselle jotain. Hotellin valin-
nassa kannattaa miettiä omia vaatimuksiaan ja tarpeitaan. 
Suomalaiset matkanjärjestäjät esittelevät esitteissään hotel-
leja hyvin, ja lisäksi suurimpien hotellien nettisivut ovat ihan 
käyttökelpoista tavaraa. Turismi kukoistaa alueella oikeastaan 
huhtikuusta lokakuuhun, kuumimmat kuukaudet ovat heinä- 
ja elokuu.

Rantaa ja ravintoloita
Hotellien lisäksi myös ravintolabisnes kukoistaa. Vaikka itse-
kin asuimme kaksi viikkoa huoneistohotellissa jossa oli myös 

kunnon keittiö, tuli poikkeuksetta iltaisin käytyä ravintolassa 
syömässä. Eihän sitä viitsi lomaansa keittiössä viettää, vai 
mitä? Malagasta Fuengirolaan pääsee koko matkan kävelemään 
rantaa pitkin. Käytännössä koko matka on yhtä pitkää hiekka-
rantaa, joka on kuitenkin käytännön syistä pilkottu pienempiin 
osiin. Rantakadun varresta löytyy satamäärin ravintoloita. On 
italialaista, kreikkalaista, intialaista, kiinalaista, englantilaista 
ja tietysti espanjalaista ruokaa. Ravintoloiden hintataso ja 
annoskoot vaihtelevat paikoittain, joten pientä salapoliisityötä 
kannattaa tehdä. Löytyypä alueelta muutama suomalainenkin 
ravintolayrittäjä, jos kaipaa kotoisampaa otetta lomailuun.

Yöelämään tutustumassa
Rannalla makailun ohella yleisimpiin lomanviettotapoihin, 
varsinkin nuorison keskuudessa, kuuluu luonnollisesti bilet-
täminen. Alueelta löytyy lukuisia yökerhoja, joissa tiedetään 
mitä tarkoittaa juhliminen. Monet yökerhot avaavat ovensa 
vasta kahden kolmen aikaan, ja sulkevat ovensa aamulla 
joskus seitsemän kahdeksan aikaan. Myös baareja 
ja pub-tyylisiä ratkaisuja on paljon, sillä 
täytyyhän Britanniasta tulevien 
turistien päästä tutustumaan 
lajitovereihinsa. Ainoa asia 
mikä minua henkilökohtai-
sesti ihmetytti, on se että 
alueelta löytyy tasan yksi 
Kasino, jossa turistit voivat 

Sössön lomaopas:

  Costa Del Sol

Teksti ja kuvat: Teemu Lepola

Päätoimittaja lomaili 
kaksi viikkoa heinäkuisessa 
Etelä-Espanjassa, tarkemmin 
paikassa nimeltä Torremolinos. Nyt 
kerromme hieman mitä Torremolinos ja 
sen ympäristö turisteille voikaan tarjota.

Alue 
on keskittynyt 
hyvin vahvasti 

turismiin, mikä myös 
näkyy katukuvassa.
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käydä häviämässä rahansa. Hinnat alkoholijuomissa vaihtele-
vat myöskin suhteellisen paljon eri paikkojen välillä. Eräässä 
rantakuppilassa puolentoista desin tequilashotti ja litran olut 
maksoivat yhteensä 5 euroa, kun taas isommassa yökerhossa 
kolmesta pienestä oluesta ja yhdestä screwdriverista sai mak-
saa 18 euroa. Monissa paikoissa drinkit maksavat suunnilleen 
saman kuin suomessa, mutta drinkkien alkoholillisen osan 
osuus on suurempi. Esimerkiksi tyypillinen Bacardi-cola si-
sälsi noin kaksi desilitraa Bacardia ja lasin viereen sai 0,35 
litran Cola- pullon.

Mitä muuta voi tehdä?
Kaikki meistä eivät tietenkään ole bileihmisiä, eivätkä vält-
tämättä tahdo maata rannalla. Costa Del Solista löytyy myös 
paljon vaihtoehtoista toimintaa turisteille. Shoppailu on yksi 
tärkeä osa monelle lomalla. Alueelta löytyy paljon pieniä 
kauppoja ja kojuja, joissa myydään lähinnä matkamuistoja, 
elintarvikkeita ja vaatteita. Esimerkiksi vaatteiden hintataso 
on vielä Suomea paljon alhaisempi. Lisäksi Malagasta löytyy 
pari isompaa kauppakeskusta, joissa saa helposti puoli päivää 
kulumaan. Lisäksi alueella on paljon huvittelumahdollisuuksia. 
Alueelta löytyy kaksi vesipuistoa, tivoli, eläintarha, akvaario ja 
merieläinpuisto. Lisäksi on mahdollisuus osallistua erilaisille 
retkille, esimerkiksi ohjatut kalastus- ja vesijettiretket ovat 
suosittuja. Lisäksi järjestetään myös hieman pidemmälle suun-
nattuja retkiä, kuten Gibraltarille ja jopa Marokkoon. Alueen 
arkkitehtuuri ja maisemat tarjoavat myös paljon pelkästään 
katseltavaa ja valokuvattavaa. 

Juna, taksi, skootteri?
Costa Del Solissa liikkuminen on suhteellisen halpaa ja help-
poa. Malagasta Fuengirolaan menee paikallinen metro, Renfe, 
jolla on yhteensä parikymmentä pysäkkiä. Yksi jopa sijaitsee 
aivan lähellä Malagan lentokenttää, johon kaikkien Costa Del 
Soliin matkaavien lennot päätyvät. Taksilla pääsee myös liik-
kumaan nopeasti, ja kymmenellä eurolla pääsee jo suhteelli-
sen pitkälle. Toki alueella on myös linja-autoverkosto, mutta 
ainakaan itse en tarvinnut bussien palveluja. Alueella on myös 
paljon auto- ja skootterivuokraamoja, joten on myös mahdol-

lista itse päästä kokeilemaan espanjalaista liikennekulttuuria, 
mikäli uskaltaa. 

Viikko vai kaksi?
Jos nyt tuntuu siltä että ehkä voisit lähteä joku päivä lomaile-
maan Espanjan etelärannikolle, niin suosittelen lämpimästi. 
Mutta lähteäkö viikoksi vai kahdeksi? Jos tahdot pelkästään 
maata rannalla ja ehkä vähän shoppailla ja bilettää, niin viikko 
riittää mitä luultavimmin. Mutta jos tahdot rauhassa nauttia 
muustakin alueen tarjonnasta, niin suosittelen kahta viikkoa, 
vaikka sekin saattaa lopulta tuntua liian lyhyeltä. Tosin löy-
tyyhän alueelta myös paljon vuokrattavia asuntoja, joten myös 
koko kesän pituinen lomailu alueella onnistuu.

Rantakadun varresta 
löytyy satamäärin ravintoloita. On 

italialaista, kreikkalaista, intialaista, 
kiinalaista, englantilaista ja tietysti 

espanjalaista ruokaa.

Oikealla: Kaunista rantamaisemaa.
Keskellä: Krapula-aamun pelastus, 

hotellin vieressä sijaitseva Burger King.
Alla: Ison hotellin uima-altaalla on 

myös paljon käyttäjiä.
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Mitä mielessä?
Sössön noheva toimittaja kävi tiedustelemassa ihmisiltä mitä 
he ajattelevat erään pakollisiin opintoihin kuuluvan perus-
kurssin luennolla. Tutkimusmetodi oli yksinkertainen; toi-
mittaja laittoi kiertämään paperin, jossa luki “Kirjoita tähän 
mitä ajattelit juuri ennen kuin sait paperin käteesi”. Paperiin 
ei kierroksen aikana ainakaan kovin filosofisesti merkittäviä 
ajatuksia ollut ilmaantunut. Tässä kuitenkin muutamia, ihan 
vaan tiedoksi, että mitä siellä luennolla ajatellaan.

-Konduktanssi...täh???

-Onko tolla opella Tubée?

-Valkokankaalla lukee overview?

-Missä olen?

-Mikäköhän lappu tuolla nyt kiertää?

-Miksi?

-Onkohan TAAS mitään järkee istuu täällä?

-Nälkä...

Mahtuipa mukaan yksi oikeasti filosofinen ajatus...

-Miksi voileipä putoaa voipuoli alaspäin lattialle

Kevyt-Sössö

Uusi WebTopi aiheuttaa reaktioita

Piirros: Jere Karsten
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Fuksi

Shanghaitaulukot
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Tulevia tapahtumia

La 22.10. Tenttikausi (TKK)
  Tenttikausi 22.-29.10.Muista ilmoittautua tentteihin.

Ti 25.10. ABB-Excursio (Pitäjänmäki)

Ti 25.10. Komedia Kiviä Taskussa (Studio Pasila)

La 29.10. AlumniWeekend (S4)
  Osaston nykyiset ja entiset opiskelijat sekä henkilö  
  kunta kohtaavat.

La 29.10. SyyssitsiLokaJoulu (Suurjännitehalli)
  Sitsaamassa nykyiset ja entiset sähköteekkarit.

Ti 01.11. Edustajistovaalit
  TKY:n edustajiston valinta vuosille 2006-2007.

To 03.11 TU-info (Nettikahvila klo 13)

To 03.11. EIS:n Pikkujoulut/viininmaistajaiset (Otaniemi)

La 12.11. TKY 133 
  Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan 133 -vuotis  
  vuosijuhla.

Keskellä yötä Ruotsissa.
Kuva: Antti Rantakallio
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