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Pääkirjoitus

On todella jännittävää nähdä mitä uudet Sössöläiset keksivät.

Kuva: Riku Hanhinen

Sössöllä on siis pidempi
saavuttaahan se kunnioitettavan 40 vuoden iän.
Ensi vuonna kiltalehdellämme on syytä juhlaan,
ä oli Kekkonen, Finlanenttin
presid
en
Suom
mäisen Sössön ilmestyessä vuonna 1969
Ensim
la.
killoil
emen
Otani
lla
moni
kuin
ia
histor
ne sekä Jimi Hendrix.
-festivaaleilla esiintyi muun muassa Jefferson Airpla
dia-talon rakennustyöt aloitettiin ja Woodstock
. Kilta on muuttunut ja niin
on ehtinyt vuosien varrella nähdä yhtä jos toista
Meidän onkin syytä olla erityisen ylpeitä. Sössö
matta lehtemme ei ole
huoli
än
teistä
on löytänyt oman paikkansa. Vahvoista perin
on Sössökin, mutta aina niin kilta kuin sen lehti
.
pariin
n
lehde
lvia
kupo
tua on innostanut aina uusia SIK-su
kahlinnut itseään menneeseen vaan kyky uudis
Sössön tilausmyynnistä lehtemessa? Tällä hetkellä ilmassa on monia ideoita aina
isuud
tuleva
olla
voisi
Minkälainen Sössö
aina ollut oma toimituksensa
on
llä
nen lehtemme asema on killan sisällä? Sössö
me verkkopalvelujen laajentamiseen. Entä millai
oista kokeilla uutta ja rikkoa
nkiint
miele
olla
kin
nut killan hallitukseen. Voisi kuiten
ja vuodesta riippuen sen päätoimittaja on kuulu
nsa?
killan nykyiset kultturivastaavat yhdistää voima
perinteisiä toimikuntarajoja. Voisivatko Sössö ja
tai Sössö osa kulttuuria? Tänä vuonä
Sössö
osa
in
olisik
uri
kulttu
sijasta
n
Olisko mahdollista, että nykyisen Hupitoimikunna
osa-alueella olla enemmänkin yhlla
kahde
kulttuuripalstaa, mutta voisiko näillä
mme
lehtee
t
tanee
kirjoit
ovat
t
taava
urivas
na kulttu
olla toisilleen paljonkin annettaaikaan uudenlaista vuorovaikutusta ja niillä voisi
teistä? Uskon, että kulttuuri ja Sössö voisivat saada
. On todella jännittävää nähdä
joiden päätettävissä. En malta odottaa juhlavuotta
vaa. Se mitä ensi vuonna tapahtuu on uusien toimi
mitä uudet Sössöläiset keksivät.
us puuhastella monenlaistekstejä eri toimikunnilta. Killassa on mahdollisu
Ensi vuotta silmällä pitäen olemmekin koonnet
on olemassa. Ota siis selvää ja ole
en toimikunta kertoo millaisia eri vaihtoehtoja
ten asioiden parissa ja omassa tekstissään jokain
utelias! Ensi vuosi voi olla yksi elämäsi parhaista!
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Puhispalsta
ähmyt

Tsekkaa sik.tky.fi => K

takan ja Kauppatieteiden YliopRaha ratkaisee, eikö niin? Osakekurssit heittelehtivät, Islannin kruunuilla voi sytyttää
varallisuudestaan pitäisi lahjoittaa Kauppilaskunnassa tunnutaan kovasti olevan sitä mieltä, että kymmeniä miljoonia heidän
opiskelijaruokailukin muuttui kertaluokja
n
mihinkää
riitä
patieteilijöiden omalle yhdistykselle. Opintotukikaan ei kuulemma
leivästä.
ja
juomasta
maksaa
kaa huonommaksi, kun nykyään pitää väkisin
opetus paremmaksi, ei rikota
Vaan eikö välillä voitaisi huolehtia muistakin asioista? Mietitään, miten saadaan kurssien
t ja kylterit tarvetulTaiKilaise
an
toivoteta
e,
pulloja kaduille, pidetään itsestämme huolta ja ollaan hyviä kavereita toisillemm
. Ajankohtaan
tärkeäksi
kokee
asian
minkäkin
nyt
kuka
–
verta,
assa
leeksi yhteiseloon teekkareiden kanssa, käydään luovuttam
esiin:
asian
tärkeän
liittyen voisin nostaa yhden itselleni
. Sekä SIK, TKY että myös muut
Tämä aika vuodesta on oikea hetki hakea järjestötoiminnasta itselleen uusia haasteita
iseen toimintaan mukaan
monenla
suositella
sydämin
täysin
voin
yhdistykset hakevat taas ensi vuodelle uusia toimijoita ja
tarinan:
kertoi
taitteesta
–lukujen
70-80
rjoittaja
tieteenha
i
vanhemp
lähtemistä! Juuri viime viikolla eräskin
tapahtumaan puhumaan. Siellä
”Mä olin valmistunut ja ollut muutaman vuoden duunissa, kun tulin johonkin killan
t 20% ja kaikenmoinen
opettanu
on
TKK
taidoista
istaan
sitten joku vielä mua vanhempi kaveri kertoi, että duunissa tarvitsem
ja työelämässäkin joimukana
ollut
monessa
olinkin
vaikka
uskonut,
lukuihin
järjestötoiminta 80%. No mähän en ihan noihin
niitä vanhempiakin
Ehkä
noita.
lähentyä
takin vuosia. Nyt on kyllä kuitenkin pakko myöntää, että omat prosentit alkaa oikeasti
tieteenharjoittajia joskus kannattaa kuunnella.”
uskoa tähän… Oma motivaationi olla mukana
Itse nyt viisi vuotta aktiivisesti mukana toiminnassa olleena ainakin minä haluan
ei tietysti haittaa, että ihan väkisinkin oppii
Yhtään
.
hommaa
kivaa
än
mielettöm
ollut
on
inta
on toki puhtaasti se, että kiltatoim
uusia taitoja ja tutustuu tosi moneen uuteen ihmiseen matkan varrella.
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Flying Xmas Q-tip
(Lentävä jouluvanupuikko)
Vaimitensemeni?
Teksti: Taru Simonen, kuvat: Kristjan Vaalberk, Nora Nupponen, grafiikka: Ville Haarala

-5-

L

ähtökohtana oli, että jonotuksen
tulee olla pidempi kuin matka, miten olisi neljä yötä? Yllättäen se voi
kuulostaa hullulta, mutta kun ideaa oli
kypsytelty jo edellisestä FXQ:sta lähtien,
ei se enää jaksanut vaivata tomeraa teekkarikoplaa. Puolijoukkueteltta oli hankittu
jo hyvissä ajoin ja kun kaminakin saatiin
varmistettua, eivät jonotuksen sankarit
meinanneet jaksaa odottaa perjantaita.
Tuhahtelijat olivat aluksi jonokansan pahin päänvaiva, mutta lafkan
mentyä kiinni ja jonotuksen siirryttyä takaisin pihamaalle näistäkin päästiin. Ensimmäinen yö sujui mukavasti ja saimme
ainoastaan yhden herätyksen kun joukko
vanhempia tieteenharjoittajia tuli tarkistamaan että jonotus sujui asiallisesti ja
nimenhuuto moitteettomasti. Näistä eräs
Otto Parantainen päätyi vielä varmistamaan ettei jonokansan hameväellä lämpö
yön aikana loppuisi.
Seuraava päivä sujui musiikkia
kuunnellen, opiskellen, jumpaten japanilaisten oppien mukaan, susikoira Sissin
kanssa leikkien, jutellen ja tietysti syöden
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JONOTUS

liikaa
makeaa!
Jono kasvoi kun
useammalle alkoi valjeta ettei kolme yötä lämmitetyssä puolijoukkueteltassa internetin,
herkkujen, elokuvien ja hyvien tyyppien
kanssa olisi välttämättä niin ylitsepääsemätön juttu. Iltaan mennessä jono olikin
sitten täynnä ja jutut alkoivat olla sen mukaisia. Keskustelimme mm seksuaalisuudesta ja fetissipaljastuksissa kävi ilmi että
eräälle 4:nnen vuosikurssin opiskelijalle
suurimman ruumiillisen nautinnon tuottaa vanupuikon työntäminen kosteaan
korvaan. Myös äärettömän kalliin nahkalaukun saaminen saattaisi tuottaa
eräälle jonotuskansan kaunottarelle
vähintäänkin henkisen orgasmin.
Teltassa nukkuminen ei miellytä kaikkia joten seuraavana aamuna
havaitsimme joukkkomme huvenneen.
Tästä huolimatta jonon seitsemän
paikkaa pysyivät täynnä. Se päivä oli
harmaampi mutta vettä ei silti onneksi tullut. Päivä sujui
jälleen jaaritellen ja
tilauspitsoja syöden
elokuvan ääressä.
Eräs namusetä Parantainen ilahdutti
meitä jälleen tuomalla jonokansalle vaahtokarkkeja, joita paistoimme "mansikan"
(kuumana hehkuvan
kaminan) kyljessä. Jono
kasvoi entisestään, saimme kuistillemme erään
tieteenharjoittajan joka
oli ottanut viimeisten

jonopäivien tehtäväkseen säännöllisen nimenhuudon valvomisen. Tämä ei kuitenkaan meitä liikaa jaksanut puhuttaa kun
maailmanrauhakin oli puolellamme.
Sitten joukkoomme alkoikin
jo kertyä fukseja. Jonotus tapahtui tässä
vaiheessa kiltiksellä Aidon menon tunnelmissa. Lopulta jono siirtyi oikosulkumoottorin kautta (jossa kukaan ei tänä vuonna
kertonut kudostensa joustamiskyvystä)
Ossinlammelle jossa vanhojen runkkareiden sitsaaminen sai fuksikarjan siirtymään

sivummalle pitsantilauspuuhiin. Se yö oli
vetinen ja sujui 300-juomapeliä pelaten
ja TAKin saunaa hyödyntäen. Onneksi tuli
aamu ja kaikki saivat viimein nimen listaan.

A

lkumatkasta fuksien hyvinvoinnista piti huolta sekalainen joukko
terveydenhoitoon erikoistuneita
ammattilaisia. Matkalla oli mukana mm
sydänlääkäri (jolle sai kertoa sydänsuruistaan) ja hammashoitaja (joka piti huolta
että kaikki saivat purukumista tasapuolisesti). Perinteinen suojatietutustuminen
onnistui kosteudesta huolimatta ja tällä
kertaa mukana oli myös suojatien merkki.
Kun olimme vetäneet huiviin yhden jos useammankin annoksen yskänlääkettä, olimme yhdellä rakon täyttymällä
Turussa. Siellä meitä odotti totuus joka sai
monen herrasmiehen kiroamaan graalin
maljan suuaukon kautta: TJ 0 (tänään jäljellä 0). Laivaanastumisen jälkeen suuntasimme konferenssitilaan,
jossa meille ohjelmassa
oli vanhojen homorunkkareiden ja laivan vakoilulaitteiston esittäytyminen, optimaalinen känni
-luento, konttauskisa ja
ruokailuvälineiden jako.
Tämän jälkeen suoritimme lääkevarastojen täydennyksen.
Loppu laivamatka oli
jokaiselle varmasti ainutlaatuinen,
minulla
se meni kiltapolitiikan,
napajallun, tanssimisen,
******, ja väistöliikkeiden
harjoittamisen (TJ 0 -pojat) parissa. Unohtamatta
tietenkään ihania fukseja
ja teekkarihymniä laivan korkeimmalla
kannella.
Aamut.. No saatiin ainakin syötyä ja päästiin bussiin. Ilmeet olivat jokseenkin haikeita, mutta rytmimuna sai
kuin saikin porukan jälleen hehkumaan.
Erään soveliaan kömmähdyksen vuoksi
pidimme myös ristiäiset koko porukalle ja
astelimme exculle uudet nimet rinnassa
killuen. Excursio Eericsonilla sujui muutamia pilkkiturnajaisia lukuunottamatta
moitteettomasti. Vanhat runkkarit ylpeiksi

teki erityisesti se, että fuksit kyselivät innokkaasti yrityksestä lisää ja annoimme
varmasti kiinnostuneen kuvan.
Johan porukka jo haiseekin!
Mennäänkö uimaan? No joo! Mennäänkö
uimeen Sergelin torille? Joo!
Perinteinen avantouintimallinnus ruotsalaisille sujui ongelmitta ja katselijat onnistuivat salamavaloista päätellen
jälleen taltioimaan tempauksen valokuva-albumeihinsa. Muutama ensimmäistä
vuottaan opiskeleva henkilö saattoi kuitenkin ennen suoritusta tarvita rohkaisevia...
Päivän kiertelyn, edustamisen,
jumppaamisen ja uimisen päätteeksi pääsimmekin viimein KTH:lle sitsaamaan. Sitsipöytiin meille oli jaettu iloiset yllätykset:
KTH oli lahjoittanut meille ruotsinkieliset
laulukirjansa, joita sitsatessa käytimme
tutun punaisen rinnalla. Fuksit antoivat
vastalahjaksi suomalaisittain kossua. Taisi
siellä jotain muutakin olla.. Tunnelma oli
nopeasti rai rai ja kaikilla näytti olevan
kivaa. Saunaankin päästiin ja keskustelemaan rintojen arvonimistä. Jos joku ei
vielä tiedä, kookos on nimike
kaikkein täyteläisimmälle rintamallille, josta voin halukkaille
luennoida lisää. Eräs ruotsalainen, joka käyttää puhelimia oven
pönkänä, päätyi juottamaan minulle drinkkejä joten tarkempaa
tietoa illan lopputunnelmista voi
tiedustella muilta FXQ-kävijöiltä.
Noh aamut on taas
aamuja.. Taidettiin me jotenkin
laivaan päästä. Useimmat poistuivat bussista ennen laivaan
nousua, mutta ainahan joukossa
on joku joka tunnustaa sisäisen
MacGyverinsa ja matkaa bussissa
laivan sisälle asti, poistuu kattoluukusta, hyppää liikkuvan rekan
katolle ja keplottelee lopulta itsensä risteilyaluksen yleisiin tiloihin....
Hiukan unta ja sitten
pötsit buffetissa täyteen! Hiukan

FXQ

piti laulaakin, syödä
ainakin ja
muistaa
kippareita
bling blingeillä. TaxFreen kautta porukalla
poreammeeseen ja saunaan.
Viimein oltiin takaisin Turussa,
noustiin bussiin ja rai rai taas! Fuksit saivat tauon aikana liikutettua matkakiitosmuistoesinejutuillaan kipparit kyyneliin ja
kuskikin tunsi rinnassaan liikahtavan kun
kauniimmaksi sukupuoleksi itsensä tuntevat reissaajat pistivät polvilleen ja alkoivat
laulaa. Lopulta päästiin Morkkischattiin,
Eskovitsiin ja Killan pienin peukalo -kisaan.
Killan pienin peukalo löytyy muuten fuksikapteeni Saara Hyrköltä, 4,4cm! Suurin ja
hävinnein taas löytyy fuksilta nimeltä Lasse Skogströn, 8,3cm!
Pianhan me oltiin takaisin sitten
jo Otaniemessä. Herkistelyn ja halailun
jälkeen porukka hajaantui kotiin, jatkoille
Joutomiehille ja osa lähti punkteeraamaan
nenästä nikotiinivalmisteita.
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Teksti: Ville Ryhänen, Marko Miettinen, Katariina Lassila, Aleksi Wallenius, Matti Kuismin, Sini Kinnunen, Riku Hanhinen, Leni Järvenpää, Saara, hyrkkö, Jyrki Luukko, Anna Karppinen, Tuomo Kohtamäki, Henri Haukkovaara, Jukka Kakkonen
Kuvitus: Silja Tirronen
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Lyhyt o
Killan organisaatio koostuu pääpiirteittäin kolmesta eri tahosta:
valtuustosta, hallituksesta ja toimihenkilöistä.
Valtuusto
Valtuusto on killan 25-henkinen ylin päättävä elin. Kiltalaiset saavat syksyisin äänestää valtuustovaaleissa (tai joskus
myös vuoden alussa täydennysvaaleissa) ehdolle lähteneistä
killan varsinaisista jäsenistä suosikkinsa edustamaan itseään.
Valtuusto päättää isoista ja sääntömääräisistä asioista kokouksissaan, joiden määrä on vakiintunut viiteen vuodessa (tosin
vaalikokous on miltei aina kaksiosainen). Sääntömääräisiä kokouksia ovat vaalikokous, jossa valitaan uusi hallitus ja toimihenkilöt, ja vuosikokous jossa, jossa hyväksytään esimerkiksi uuden
hallituksen budjetti ja toimintasuunnitelma sekä vanhan hallituksen toimintakertomus, muut kokoukset ovat ylimääräisiä.
Valtuuston rooli on myös valvoa hallituksen toimintaa. Valtuuston kokouksia ja toimintaa johtaa valtuutettujen joukosta valittu
puhemies (tai varapuhemies). Useina vuosina valtuusto on myös
muodostanut työryhmiä valmistelemaan ja suunnittelemaan
asioita; tänä vuonna työryhmiä on ollut kaksi: säätötyöryhmä on
miettinyt killan sääntöjen uudistustarvetta ja tulevaisuustyöryhmä on miettinyt jatkuvuutta killassa ja kehittämismahdollisuuksia (työryhmä vaihtaakin ensi vuodelle nimekseen jatkuvuus- ja
kehitystyöryhmä, JaKe).

Hallitus
Hallituksen rooli killassa on hoitaa killan operatiivinen toiminta ja sillä on siis päätäntävalta killan toiminnallisissa
asioissa. Hallituksen tehtävä on myös johtaa toimihenkilöitä.
SIK:ssä hallitus koostuu sääntömääräisistä puheenjohtajasta, sihteeristä ja rahastonhoitajasta sekä killan toimikuntien
puheenjohtajista. Killan toimikunnat vastaavat killan päätoimialueita ja toimikunnat koostuvat siis hallituksessa istuvasta toimikunnan puheenjohtajasta ja vaihtelevasta määrästä
toimihenkilöitä. Poikkeuksena sääntöön killassa on myös pari
toimarivirkaa jotka eivät kuulu mihinkään toimikuntaa, vaan
ovat puheenjohtajan valvonnassa.

Miten virkoihin valitaan tyypit?
jo loppuvuodesta. Valtuusto valitsee vaalikokoukValtuuston toimikauden ensimmäinen kokous on vaalikokous ja se pidetään
hallituksen puheenjohtajan valinnalla. Valtuualkaa
muodostus
sen aluksi keskuudestaan puhemiehen ja varapuhemiehen. Hallituksen
i kuin yksi, valitsee valtuusto heistä yhden
useamp
on
ita
ehdokka
jos
tetut ehdottavat virkaan halukkuutensa ilmaisseet ehdokkaat, ja
hallituksen puheenjohtajan ehdotuksesta. Puheenjohtaja on
äänestämällä. Lopun hallituksen ja toimihenkilöt valtuusto valitsee uuden
killan toimijoiksi ja esittää valmiin listan valtuuston hyväksyttähaastattelemalla valinnut omasta mielestään toimivimman kokoonpanon
ttuja tekemästä vastaehdotusta valittavista henkilöistä. Viime
väksi. Tämä on kuitenkin vain vakiintunut käytäntö eikä mikään estä valtuute
ja toimihenkilöiden titteleitä.
en
hallituks
vain
et
vuosina ainoat muutosehdotukset ovat kuitenkin koskene
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Siis…?
Valtuusto siis valvoo hallitusta ja hallitus johtaa toimihenkilöitä. Mutta jotta komentoketju ei olisi liian selkeä, toimivat
useat toimihenkilöt myös valtuuston jäseninä. Eli he valvovat välillisesti omaa toimintaansa. Hallituksen jäsenet eivät voi valtuutettuina toimia, vaan heidät todetaan estyneiksi hallitusvalintansa yhteydessä, jos heidät on valtuustovaaleissa valittu valtuustoon.
Kaiken kaikkiaan killan laaja organisaatio mahdollistaa monenlaista tekemistä ja useat kiltalaiset ovatkin saaneet aikaansa vierähtämään useiden vuosien edestä erinäisissä nakeissa – itselläni täyttyy kuudes ja näillä näkymin viimeinen vuosi killan
organisaatiossa ja joka vuosi olen voinut kokeilla jotain uutta.

miksi minä hakeutuisin
ja
dä
teh
i
vo
a
ll
so
ta
ön
nn
Mitä killassa sitten käytä
mukaan toimintaan?
asta
än vuoden toimijoiden kirjoituksia om
täm
et
nne
koo
e
mm
ole
ille
sivu
e
vill
Seuraa
vastuualuestaan.

Voisiko ensi vuosi olla yksi elämäsi parhaista?
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Rahastonhoitaja
Puheenjohtaja
On varmasti mahdotonta tiivistää kattavasti
puheenjohtajuuden olemus lyhyeen esittelyyn. Puheenjo
htaja vetää hallitusta ja sitä
kautta voi tietysti ympäripyöreästi sanoa,
että puheenjohtajan vastuulla
on periaatteessa kaikki, mitä killassa tapa
htuu. Toisaalta, on mahdotonta olla kaikessa mukana ”kädet savessa”
eli itse tekemällä, sillä näin suuressa järjestössä tapahtuu valtava määrä
asioita koko ajan. Kuitenkin, jos
jokin asia ei toimi, pitäisi puhiksen kyetä
antamaan kulloisestakin asiasta vastuullisena olevalle tukea ja apua
, muista oman elämän asioista
tinkienkin – velvollisuudentunto pitää siis
olla kohdillaan.
Itse lähdin vuoden alussa sillä mentalite
etilla, että pyrin antamaan vastuuta jokaiselle hallituslai
selle mahdollisimman paljon,
paristakin syystä: Ensinnäkin tiesin jo etuk
äteen, että lähden herkästi
mukaan moniin juttuihin, kunnes lopulta
olisin aivan solmussa kaikkien
lankojeni kanssa. Toisekseen hallitusvuosi
on – ja pitää olla – oppimiskokemus myös hallituksen jäsenelle, ja oppi
minen tapahtuu nimenomaan
vastuuta ottamalla ja itse tekemällä. Välill
ä mennään vikaan ja välillä
kaikki onnistuu täydellisesti, niin kuin eläm
ässä yleensäkin, ja tehdyistä
virheistä otetaan toivottavasti oppia. Tähä
n väliin voikin sitten lukea ensimmäisen kappaleen viimeisen virkkeen.
On vaikeata keksiä mitään yksittäistä koho
kohtaa kuluneen
vuoden ajalta, mutta on ollut hemmetin
hauska ja myös opettavainen
vuosi! On ollut mahtavaa tutustua uusii
n ihmisiin ja nähdä vuoden
alussa suunniteltujen asioiden toteutuva
n! Suosittelen puheenjohtajan
pestiä jokaiselle Kokonaisvaltaista Kokemust
a etsivälle!

Sihteeriksi
Sihteerin vastuulla on pääasiassa kokouksien dokumentointi
sekä killan arkiston ylläpito. Hallituksen sihteeri toimii myös sihteerinä
killan valtuuston kokouksissa. Sihteeri ei periaatteessa kuulu mihinkään
toimikuntaan mutta sihteeri muodostaa yhdessä rahastonhoitajan kanssa kaksikon nimeltä rahteeri, joka mm. järjestää perinteiset Rahteerisitsit
aikaisempien vuosien rahteereille.
Sihteeri on täysivaltainen hallituksen jäsen ja vaikuttaa hallituksessa siinä missä muutkin hallituslaiset. Sihteerin tulee olla skarppina
kokouksissa, kirjata ylös tärkeimmät asiat ja muotoilla ne luettavaksi dokumentiksi, pöytäkirjaksi. Sihteeri myös arkistoi pöytäkirjat (ja muutkin
tärkeät dokumentit) asianmukaisella tavalla ja tekee niistä tiivistelmät,
jotka julkaistaan killan valtuuston webnews:ssä (nyysseissä). Sihteerin
tehtäviin kuuluu myös mm. viikottaisen kokoustilan varaaminen, kokouksen ajankohdasta tiedottaminen sekä muiden ns. juoksevien asioiden
hoitaminen (esim. yhteydenotto muihin kiltoihin ja pienien kahvitilaisuuksien järjestäminen).
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Rahastonhoitajan eli ”rahiksen” ensimmäinen tehtävä toimikauden alussa on laatia budjetti
muun hallituksen avustuksella. Pitkin vuotta rahis
pitää kirjaa kirjanpito-ohjelman avulla killan tuloista
ja menoista.
Syksyn ensimmäiseen valtuuston kokoukseen hän
valmistelee välitilinpäätöksen, jonka avulla on helpompi tehdä suuntaviivoja syksyn toiminnalle. Seuraavan vuoden alussa on sitten vuorossa hieman
isompi urakka eli varsinainen tilinpäätös. Tästä on
paljolti kiinni, myönnetäänkö hallitukselle vastuuvapaus valtuuston kalenterivuoden ensimmäisessä
kokouksessa.
Vuoden mittaan rahiksen jatkuviin tehtäviin kirjanpitämisen ohella kuuluvat saatujen laskujen hyväksyttäminen hallituksen kokouksissa,
niiden maksaminen ja laskujen tekeminen muille
tahoille. Ehkäpä raskainta osa-aluetta onkin sitten
huolenpitäminen siitä, että velat killalle tulevat maksetuiksi. Rahastonhoitajan toimenkuva onkin kaiken
kaikkiaan melko tasaista puurtamista muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta. Mainittakoon vielä,
että tavallisesti kahden ja kolmen vuoden takaiset
rahastonhoitajat ovat toimineet tilintarkastajina, eli
vastuutehtävät eivät täysin lopu toimikauden loppuessa.
Rahastonhoitaja on puheenjohtajan ja
sihteerin ohella yksi kolmesta pakollisesta virasta
yhdistyksessä. Tämän pakollisuuden kautta tulee
ehkä joidenkin mielestä tehtävän paras puoli, eli sen
tuoma valta. Muiden toimijoiden tulee kuunnella
rahastonhoitajan mielipiteitä yhdistyksen taloudellisista asioista. Vallan mukana tulee toki myös jonkin verran ylimääräistä vastuuta, jota voidaan pitää
myös huonona puolena. Parasta minun mielestäni
hommassa on kuitenkin ollut hallituksessa toimiminen ja sitä kautta uusien tuttavuuksien solmiminen
muiden yhdistysten toimijoihin sekä tietenkin killan
edustaminen kaikennäköisissä tilaisuuksissa.
Ei kannata olettaa, että rahiksena pääsisi
todella helpolla hallitusvirasta. Kyllä rahiksellekin
töitä riittä, kuten kaikille hallituksessa toimiville. Rahikseksi hakemista ei kuitenkaan todellakaan kannata pelätä ainakaan siitä syystä, että ei usko osaavansa toimen vaatimia. taitoja. En minäkään mitään
vuoden alussa osannut, mutta kyllä taidot tehdessä
karttuivat, ja edellisten vuosien rahiksilta on saanut
paljon apua.

Ulkotoimikunta
Ulkotoimikunnan vastuulla killan toiminnassa on yhteydenpito ystävyysopiskelijajärjestöihin sekä killan kansainvälisistä
opiskelijoista huolehtiminen. Tänä vuonna toimikuntaan on kuulunut ulkomestari, ulkokisälli, 2 international helperiä, kviso-contact
sekä kevään ajan helping international, joka oli vaihto-opiskelija. International helperit kirjoittavat killan englanninkieliselle sähköpostilistalle viikoittaisen infomailin (vertaa jas/fuksi-maili), painottaen kuitenkin ulkkareita enemmän kiinnostavia asioita. Tämän lisäksi tänä vuonna projektina on ollut englanninkielinen fuksiopas vaihtareille sekä yhdessä htmk:n kanssa järjestetyt internationalsitsit sekä -saunaillat.
Otaniemeen myös kutsuttiin keväällä sitsaamaan kaikennäköisiä opiskelijoita itäisestä satamakaupungista, minkä johdosta
pääsimme myös välittämään kiltamme jäsenistölle vastakutsuja erinäisiin tapahtumiin. Täksi syksyksi on lisäksi suunnitteilla vielä yksi
tapahtuma, johon kutsumme vieraita Otaniemen ulkopuolelta.
Ystävyysjärjestöihin kuuluvat tietenkin myös muut sähkökillat ja tätä päästiin tänä vuonna todistamaan yhdessä ytmk:n
kanssa järjestetyillä Sähköpäivillä. Sähkökiltojen väliseen yhteistyöhön kuuluu lisäksi kolmesti vuodessa järjestettävä SYK. Ulkotoimikunta vastasi myös ruotsalaisten vuosijuhlavieraiden isännöinnistä PoTan ja Öhlhäfvin yhteydessä. Paras muistoni tältä vuodelta
liittyy myös juuri tähän: ruotsalaiset teekkarit olivat leppoisaa porukkaa ja kielikään ei ollut ylitsepääsemätön este! TKY muistutti vielä
vierailusta alkusyksyyn asti kyselemällä Ruotsiin matkannutta vieramajojen avainta. Eräs toinen mieluisa muisto on International sitseiltä, jossa Intialainen suomea puhumaton vaihto-opiskelija päätti vetäistä yhden soolon Intian Q-biisiin.

Ulkotoimikunnassa pääsee tutustumaan hyvin myös killan ja Otaniemen ulkopuoliseen menoon aina Oulusta Intiaan.
Hyötyä toimikunnassa on esimerkiksi avoimuudesta sekä sosiaalisista taidoista; international helperin hommassa myös englanti olisi
hyvä hallita siten, että pystyy ulkkareita auttamaan.
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Yrityssuhdetoimikunta
yrityssuhteiden huipulla?
Haluatko markkinoinnin ammattilaiseksi? Kiinnostaako vuosi killan
toimikuntaan on haku avoinOsaatko tanssia letkajenkkaa? Tykkäätkö kuohuviinistä? Yrityssuhde
na!
sinöörikillan toimikunta, jolla on pitkät perinteet. HaYrityssuhdetoimikunta on globaalisti toimiva, laajalle arvostettu Sähköin
a pelkäämättömiä teekkareita, joilla on intoa ja
haasteit
ja
emme ensi vuodelle Otaniemen toimipisteeseemme uusia kunnianhimoisia
ja rekrytointitehtävistä ei ole tarpeen. Sen sijaan arvostamme
uskallusta vastata vaativiin haasteisiin. Aikaisempi kokemus markkinointieritoten teekkarihenkisyyttä.
ista puhelimen ja sähköpostin avulla. Excursiot vaihKäytännössä yrityssuhdetoimikunta järjestää sponsoreita ja sopii excursio
an päivän kestävään Kotimaan Pitkään excursioon,
useamm
railuista
yritysvie
televat pääkaupunkiseudulle kohdistuvasta yksittäisestä
järjestää myös esimerkiksi FXQ:lle excursion, 2-kerrosbussin sekä
johon koko toimikunta pääsee luonnollisesti jonottamatta. Toimikunta
ana vuoden lopussa Sähköosaston Nettikahvilassa järjestetlaivat. Toimenkuvaan kuuluuvat myös yritysesittelyt Otaniemessä, suurimp
yritystä. Lisäksi toimikunta hommaa haalarisponssit,
nnealan
tietoliike
ja
tävä perinteinen Aamubrunssi, johon osallistuu monia sähköjayhteistyöhenkilöiden kanssa.
myy firmoille Sössömainoksia ja pitää yleensäkin yhteyttä firmojen opiskeli
ja Sössösponsorien hankintaan. Syksyllä järjestin ABB-excun ja
”Järjestin keväällä Mobiilisaunaillan Otaniemessä ja osallistuin kiltisremppatarkoitus olisi vielä myydä mainostilaa Sössöön.” - Yrityssuhdevasyhden Aamubrunssin päivistä. Lisäksi hankin sponsoreita Fuksisitseille ja
taava Tuomo Kohtamäki
tutustumisen ja uudet kontaktit. Onnistumiset,
Nykyiset yrityssuhdevastaavat listaavat tehtävän hyviksi puoliksi firmoihin
tai sponsorin saaminen antavat potkua eteenpäin. Parhaimpina
esimerkiksi hyvin menneen ja kiinnostavasta excursion toteutuminen
reissussa olleet synttärikestit sekä toimikunnan vaihto alkumuistoina mieleen on jäänyt Kotimaan Pitkän järkkääminen yhteisvoimin,
vuodesta.
joita opiskelijalla rajoittavat jo ennestään joko edelVarjopuolena esille nousee muun muassa yhteydenotot toimistoaikoina,
sella ja vastuullakin on myös varjopuolensa: excursiolla ilmenlisenä iltana pitkään jatkuneet juhlat tai sitten luennot. Lisäksi johtami
. Lisäksi stressiä tuottaa joskus firmojen nihkeily excursion
kunnalle
neestä huonosta käytöksestä palaute tulee yleensä yrityssuhdetoimi
tulee kehittymään.
tai sponssin suhteen, joten jos stressinhallintakykyä ei vielä ole, niin se
Olet etsimämme henkilö, jos…
…olet valmis soittelemaan yrityksiin.
, skumppahumalasta puhumattakaan).
….osaat olla asiallinen ja edustaa sivistyneesti (myös karseessa darrassa
…et pelkää Kotimaan Pitkää ja letkajenkkaa bussissa.
e myös jatkossa.

Lisäksi arvostamme uusia ideoita siitä, miten saadaan kiltaa myytyä yrityksill

rahan ja
Tulevan YTMK:laisen täytyy myös ottaa huomioon maineen kasvaminen,
paineet.
luomat
vallan lisääntymisen sekä sosiaalisen statuksen nousun
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Ohjelmatoimikunta (OTMK)
nasta. Toimikunnan vastuulla on niin sitsien
Ohjelmatoimikunta vastaa nimensä mukaisesti killan ohjelmatarjon
organisointi. Laajasta toimialueesta johtuen ohjelmaja saunailtojen järjestäminen kuin urheilu- ja kulttuuritapahtuminen
äkin löytyy melkoinen liuta. Ohjelmatoimikunnan
toimikunta on killan toimikunnista kooltaan messevin ja toiminimikkeit
vastaavat sekä lukkarit. Tätä apinalaumaa luotmuodostavat Hupitoimikunnan isännät ja emännät, kulttuuri- ja urheilu
hovimestari.
saa killan hallituksessa ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana istuva

Hupitoimikunta (HTMK)
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Urheiluvastaavat
”Urheiluvastaavan mahdollisuudet

ovat rajattomat”

Urheiluvastaavat järjestävät nimensä muk
aisesti kiltalaisille
urheilua. Kuluvan vuoden aikana urhe
iluvastaavia on ollut kaksi. He
huolehtivat mm. teekkarisarjoissa (lajei
na mm. futsal, lentopallo yms)
pelaavista killan joukkueista, tiedottavat
erilaisista urheilutapahtumista
ja hommaavat niihin lippuja (esim. Helsi
nki City Marathon, Helsinki City
Run). Lisäksi he järjestävät oman mieli
kuvituksensa mukaan kaikkea
muuta kivaa. Vuonna 2008 on järjestetty
niin killan sisäinen sulkapalloturnaus kuin urheiluiltamat yhdessä Kone
insinöörikillan kanssa. Urheiluvastaavan mahdollisuudet ovat rajattoma
t. Urheiluvastaavat toimivat
varsin itsenäisesti ja raportoivat tekem
isistään ja uusista ideoistaan
hovimestarille, joka pitää huolen budjetista
ja vie urheilun kuulumiset
eteenpäin hallitukselle.
Urheiluvastaavuus sopii parhaiten henk
ilölle, joka on itse
sporttinen ja innostunut keksimään ja
toteuttamaan omatoimisesti
erilaisia liikunnallisia tapahtumia. Lisätietoa
hommasta saa parhaiten
kyselemällä nykyisiltä urheiluvastaavilta
heidän mietteitään.

Lukkarit
”teekkari laulaa mieluummin kuin hyvin”
Lukkarit toimivat sitseillä laulunjohtajin
a. Tänä vuonna killassa on toiminut viisi lukkaria. Lukk
ariksi valittava henkilö on usein
kokeneempi sitseillä kävijä, jonka laulu
repertuaari on suhteellisen
laaja. Lauluäänestä ei sakoteta (tee
kkari laulaa mieluummin kuin
hyvin), mutta nuotissa pysymisestä
ei ole kyllä haittaakaan. Lukkarin tehtävänä on sitsien aikana vied
ä ohjelmaa eteenpäin, laulattaa
tiettyyn juomaan sopivat laulut ajall
aan ja kertoa huonoja aasinsiltoja. Hyvä lukkari on mukaansatem
paava showmies tai –nainen,
joka ei pelkää olla äänessä.
Lukkarinkaan ei sovi saapua sitseille
valmistautumatta.
Ennen sitsejä lukkarit tekevät juhla
kansalle jaettavan laululäsyn,
joka yleensä pitää sisällään lauluja,
joita laulukirjoissa ei ole.

Sisätoimikunta
Sisätoimikunnan vastuulla on huolehtia killan arkipäivän rutiineista. Sisötoimikunta vastaa kiltahuoneen ja killan tarjoamien jäsenpalveluiden ylläpidosta. Karkkien ostaminen tukusta ja karkkikoneen täyttäminen, kopiokorttien tekeminen ja lisäkopioiden myyminen sekä riippareiden
ylläpito kuuluvat sisätoimikunnan tehtäviin. Kiltahuoneella ja muissakin killan tiloissa huolehditaan että jonkinlainen yleiskunto säilyy ja että valot
palavat. Sisätoimikunnan Kiltatonttu auttaa lisäksi vuosijuhliin lähtijöitä lahjojen tekemisessä ja ideoinnissa.
Sisätoimikuntaan kuuluu sisämestarin lisäksi yleensä kolme toimihenkilöä joilla kullakin on ollut omat selkeät vastuualueet. Yksi sisäkisälleistä on toiminut karkkikoneesta ja kahvista vastaavana ja toimenkuvaan kuuluu tukkureissujen lisäksi karkkikoneen ja kahvivarantojen säännöllinen
täydentäminen. Toinen toimihenkilö on vastannut riippareiden ylläpidosta eli vanhojen poistamisesta ja uusien tekemisestä sekä vuosikurssin päivittämisestä. Kolmas toimihenkilö puolestaan vastaa kopiokorttien tekemisestä ja niihin lisäkopioiden myymisestä.
Sisätoimikunnassa voit itse vaikuttaa pitkältikin siihen mihin aikaan hommiasi teet, myöskin pystyt vaikuttamaan työtehtäviesi määrään.
Vähimmillään pääset tehdessäsi vain oman tonttisi pakolliset mutta halutessasi voit tehdä paljonkin erilaisia juttuja ja auttaa muita sisätoimikunnan
toimihenkilöitä tai vaikka muita toimikuntia. Sisätoimikunnan töissä merkitsevänä tekijänä on itsekseen tekeminen sillä toisin kuin monissa muissa
toimikunnissa toiminta ei vaadi tiimityöskentelyä vaan hommia pystyy tekemään aivan itsekseen.
Kaiken kaikkiaan sisätoimikunnasta löytyy erilaisia toisistaan poikkeavia toimia joita pystyy tekemään sekä itsekseen että porukalla, ja toimien aikavaatimuksiin pystyy pitkältikin vaikuttamaan itse.
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Fuksitoimikunta
On vuonna 2008 koostunut ihanan noloista mäyristä
Fuksitoimikunta eli kavereiden kesken FTMK on puolet
vuodesta killan pienin toimikunta. Kolmikkoa päälliköi puhee
njohtaja, joka on samalla toinen fuksikapteeneista. Toinen kippar
i on nimikkeeltään puheenjohtajan adjutantti (killan pisin
titteli btw).
Lisäksi toimikunnassa häärää ISOvastaava. Vuodenvaiht
eessa toimikunta kasvaa 100%, kun uudet toimijat valitaa
n ja vanhat jäävät
jalkoihin pyörimään aina mahdolliseen Wappuun asti.
FTMK vastaa nimensä mukaisesti killan fuksikasvatuksesta
ja muusta fuksitoiminnasta mukaanlukien ISOhenkilöihin
liittyvät
asiat. Käytännössä homma menee niin, että fuksikapteeni
t organisoivat fuksitoimintaa, järjestävät fuksitapahtum
ia ja pitävät huolta,
että fukseilla on kaikki hyvin. ISOvastaava puolestaan huoleh
tii ISOjen hyvinvoinnista. Keväällä uudet toimijat auttav
at vanhoja ja
valmistautuvat samalla omiin koitoksiinsa. Tähän kuuluu
muun muassa fuksioppaan tekeminen ja uusien ISOhen
kilöiden rekrytointi.
Uusi toimikunnan puheenjohtaja tietenkin ahkeroi myös
hallituksessa.
Parasta fuksikapteenin hommassa on ehkä monipuolisuu
s ja se, että työ ei ainakaan lopu kesken. Ja vaikka puhut
aankin
työstä, eikä kaikki tietenkään ole pelkkää ruusuilla tanssim
ista, on kyseessä kuitenkin monin paikoin leikki ja elämän
tapa. Kivaa on
myös se, että niin fuksikapteenin kuin ISOvastaavankin
hommissa pääsee tutustumaan tiiviisti muiden kiltojen
vastaaviin tyyppeihin
TKY:n toimikunnissa. ISOvastaava muodostaa oman työnku
vansa varsin vapaasti: killassa homma on ISOrekryn, ISOpar
ien jakamisen
ja ISOjen kouluttamisen lisäksi aika pitkälti juuri sitä, mitä
itse haluaa, ja TKY:n ISOhenkilötoimikunta keksii omat jekkun
sa joka vuosi.
ISOvastaavana pääsee toisintamaan ISOhenkilöille oman
ISOiluaikansa (tai miksei fuksivuotensa, jos ei ISOna ole
ollut) parhaat palat
tai vaihtoehtoisesti kehittämään jotain aivan ennenkuulum
atonta! Parhaassa tapauksessa molempia.
Fuksikapteenin pesti on työläs, ja se kannattaa tiedostaa
ennen fuksitoimikuntaan hakeutumista. Muuten saattaa
helposti
palaa loppuun. Toisena varjopuolena joku voisi pitää sitä,
että puolentoista vuoden aikana hommaan ehtii kiintyä
niin vahvasti, että
siitä luopuminen on ihan törkeeeen vaikeaa. Mutta hei:
meilläpä onkin vielä (ainakin) puoli vuotta jäljellä. Lälläslä
ä!
Fuksikipparina oleminen on kutsumusammatti. Maineen
ja kunnian takia ei kannata hakea - ei sitä niin paljon kuiten
kaan
saa. Eikä varsinkaan saa. Mutta onko siistimpää, kuin seistä
A-salissa reilun kahdensadan upouuden fuksin edessä ja
tajuta, että voi
pojat, niitähän onkin aika paljon?
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Teekkari ja kemisti
Teksti: Mikko Leskinen
Kuva:Tuomas Tikka

HERRASMIEHEN EXOTERMINEN LOPPU

VAI KAHDEN ALAN ENDOTERMINEN YHDISTYMINEN?
Olen löytänyt tieni Helsingin yliopiston Kumpulan kampukselle
Exactum-nimiseen rakennukseen, jonka aulassa pöyrii valtava
määrä hermostuneen oloisia ihmisiä. Mitähän he odottavat?
Varmaan sitä samaa kuin minäkin, opintojen aloittamista
Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa...
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Ensimmäinen päivä yliopistoopiskelijana
Kun valtaosa tiedekunnan orientoivasta
tilaisuudesta on kulutettu vanhemmalle tieteenharjoittajalle jo joskus liiankin
tuttujen asioiden kertaamiseen, kuten
opintotukiin, asunnon hankkimiseen, eri
tahojen, toimijoiden ja tukipalveluiden
mainostamiseen, koittaa päivän mieluisin
osio. Fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden
saatua lähtöpassit luennolta ja näin ollen
kauniimman sukupuolen edustajien saavutettua salissa enemmistö, astuvat kehiin
HYK ry:n tuutorit, jotka ottavat tilanteen
reippaasti haltuun.
Lyhyen epäröinnin jälkeen olen
liittynyt HYK:n jäseneksi tyypillistä kiltahuonetta muistuttavassa Opsosissa.
Kiertelemme eri laboratorioissa, joiden
nimet ja tehtävät vain vilistävät ohi. Kampuskierroksen ja liikuntamaksujen jälkeen
on aika siirtyä illanviettoon Café Mascotiin. Kyseisessä vedennauttimispisteessä
pääsee jälleen toteamaan tuutoreiden,
hallituslaisten ja muuten vain pidempään
opiskelleiden vaarattomuuden, vaikka osa
keskustelusta onkin täyttä hepreaa. Noh,
eipä tämä yliopisto ainakaan vielä niin
kauheasti eroa Teknillisestä korkeakoulusta…

Rientoja ja virallista tilaisuutta
Torstai kuluu kierrellessä järjestötoria ja
keräillessä merkkejä haalariin, mallia teekkari. Samalla saan kuulla, että pääsemme
fukseina itse hankkimaan sponsorit omiin
haalareihimme. Tieto aiheuttaa luonnollisesti sekä paniikkia että innostusta
joukossa. Perjantaina tuutorit opastavat
lukujärjestyksen tekemisessä. Itse päätän
kuitenkin suosia käyntiä hierojalla, olenhan jo kokenut lukujärjestyksen rukkaaja
ja uskon pärjääväni omillani.
Keskustan kampusalueeseen tutustumisen jälkeen odottaa lähes ainutlaatuinen tilaisuus kätellä yliopiston rehtoria,
tilaisuus, jonka Otaniemestä saamieni ko-

kemust e
n
perusteella
päätänkin käyttää
hyväkseni. Rehtorin
puhuessa huippuyliopistoista havaitsen hienoista
kilpailuhenkeä Helsingin yliopiston ja tulevan Aalto-korkeakoulun välillä. Vastakkainasettelun aika ei
siis olekaan ohi.
Lauantain kohdalta tapahtumakalenterista löytyy etkot sekä Matlukertsihengailu. Huomaan jälleen kerran
kiroilevani julkista liikennettä, joka toimii
hyvin välillä Otaniemi-Kamppi, muttei
juurikaan missään muualla ja muutenkin
tuntuu kuin YTV ja HKL olisivat unohtaneet juuri minun tarpeeni. Pääsen kuitenkin perille keräämään opintopisteitä fuksipassiin, mikä sekin on hyvin tuttua TKK:lta.
Olen kuin kala vedessä päästyäni Uuden
(Ylioppilastalon) kerhohuonemaailmaan.
Poikkean myös jatkoille itselleni jo hyvin
tutussa osakunnassa ja havaitsen, että kotiin ei julkisella liikenteellä enää pääse. Ei
siis jää muita vaihtoehtoja kuin jatkaa juhlimista aamun ensimmäisen bussin lähtöön asti. Seuraava päivä menee palauttaviin aktiviteetteihin ja lukujärjestyksen
tekoon, mikä osoittautuukin varsin haasteelliseksi. Joudun nielemään ylpeyteni ja
kääntymään tuutorini puoleen tehtävästä
selviytyäkseni.

Toinen viikko kemistinä
Alan jo tottua kemistinä olemiseen ja ensimmäinen Kemia tutuksi –kurssin luento
vahvistaa ensimmäisen päivän käsitykseni: fuksien joukossa mies-nainen suhde on
70-30, eli juuri päinvastoin kuin TKK:n tuttu mies-enemmistö. Matka jatkuu tuutorryhmän voimin yliopiston päälafkalle, joka
Avajaiskarnevaalien merkeissä pursuaa

samanlaisia
innokkaita fukseja
ja muitakin merkinmetsästäjiä kuin Alvar Aallon
suunnitteleman TKK:n päälafkan
Kampusriehassa.
Illan Ex Tempore –bileiden etkoilla joudun jo kolmannen kerran väittelyyn kiistellystä HYY:n kaavailemasta tilauudistuksesta, jonka tiimoilta
HYAL ja Osakuntalaiset ovat tukkanuottasilla. Havaitsen lisäksi istuvani pöydässä,
jossa olen ainoa sukupuoleni edustaja.
Kerron aikeistani yhdistää kemistihaalari
nykyiseen teekkarihaalariini ja vastalauseiden tulva on välitön ja voimakas. Saan myös
tietää lahkeen vaihdon merkkaavan, että on
saanut kyseiseltä henkilöltä. Mitä on saanut
jää vielä hieman epäselväksi, mutta kerrottakoon siitä joskus toiste.
Tässä vaiheessa päätän ensimmäistä kertaa yliopiston alun jälkeen käydä Otaniemessä niin tutuksi tulleen killan
tapahtumassa ja havahdun tajuttuani, että
ylioppilaskunnat, ainejärjestöt ja killat sekä
itse korkeakoulut järjestävät hyvin pitkälle
samoja tapahtumia, samankaltaista toimintaa ja tuottavat meille opiskelijoille samoja
palveluja niin yliopiston kuin TKK:nkin piirissä. Erojakin toki löytyy. Olisi mahdollista
valita jo toimivan huippuyliopiston naisvaltainen toiminta taikka Otaniemen toimivat
liikenneyhteydet ja teekkarihenki, jota ei
muualta löydy. Kerran teekkari, aina teekkari, sanotaan ja uskon väitteen paikkansapitävyyteen. Eli, teekkari ja nyt myös kemisti.
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Meine Studien (und Essen) – OSA 4
Miten nautinnollista onkaan olla töissä samaan aikaan kun opiskelet!

H

ei sinä teekkari, joka aiot aloittaa
säkenöivän uran jo ennen valmistumistasi: Check dis out!

Kirjoittelin tuossa muutama lehti sitten siitä, kuinka arvostan vapaa-aikaani: ”-- haluan kuitenkin todeta, että arvostan liikaa
vapaa-aikaani luopuakseni opiskelijaelämän täysistä eduista, johon muun muassa
työtätekemättömyys (muulloin kuin kesällä) kuuluu --”. Nyt haluankin ilmoittaa, että
olen osa-aikaisesti töissä koko lukuvuoden
eräässä akateemisessa puljussa. Onko se
hauskaa? No, menettelee toisinaan. Entä
miltä se tuntuu kun on opiskelutkin siinä
toisessa kourassa? Ei menettelekään enää
niin
hyvin.
ii h
i
Jaahas sitten pitäisi kokkailla syysiltojen
ratoksi. Tehdään nyt sitten jotain vähän
parempaa, ettei aina tarvitse ostaa niitä
Alepan Atria ”liha”pyöryköitä ja jauholihapihvejä. Kun kerta ollaan TÖISSÄ!! Bongasin tuossa pari vuotta sitten hemmetin
hyvän reseptin eräästä pastakirjasta: Spagettia Savulohen kanssa. Eli ei siis mitään
aivan liian tyyristä.

Olen wannabe
Oletteko ikinä kuulleet ihmisistä, jotka
vastustavat vahvasti jotain – siihen asti
kunnes asia oikeasti koskettaa heitä? Tässä tapauksessa on kyse siis siitä, kuinka
ajattelin että työnteko opintojen ohessa
olisi tuskaa, koska silloin olisi kaksi rautaa
yhtä aikaa tulessa (paitsi jos olisin jossain
braindead-työpaikassa töissä, johon mennään ns. sisään ja ulos). Nyt sitten suostuin
tekemään pari päivää viikossa töitä. Joka
kerta kun olen suoltanut itselleni merkityksetöntä dataa työpaikalla näin alkusyksystä, on tuntunut, että voisin tehdä jotain
paljon mielekkäämpää ja hyödyllisempää
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tällä ajalla. En siis koe, että
työ olisi minulle mitenkään tärkeää.
Korkeintaan siinä mielessä, että siitä saa
rahaa. Minkä johdosta joudun palauttamaan n. 450 euroa KELA:lle, eli karkeasti
hieman yli puolen kuukauden palkan.
*****.
Jotenkin olen saanut itselleni uskoteltua,
että tämä kyseinen työpaikka on hyvä monin tavoin: se on suhteellisen vakaa eikä
anna potkuja yhtä helposti kuin Jari Sarasvuo. Ja se näyttää TOSI hyvältä CV:ssä. Velikin aina
ki
i sanoi,i että
ttä pitkä
itkä ttyösuhde
ö hd näyttää
ä ttää
hyvältä CV:ssä, vaikka vain venyttäisit pippeliä päivät pitkät – pääasia että olet ”osa
tiimiä”. Eräs luontaisetu kyseisessä paikassa on: kuntosali, jota tosin tulee käytettyä
melko harvoin. Työn tekeminenkin oli kesällä hauskaa suurimman osan ajasta. Tällä
hetkellä tuntuu siltä, että olen töissäkin
koulussa, sillä hommat ovat samaa kuraa.
Nälkä! Tämän kertainen ruoka on niin kulinaristinen orgasmi, että se vaatii reseptin
mukaan joko konjakkia tai viskiä. Pihinä
ihmisenä passitin henkilökohtaisen avustajani noutamaan Alkosta halvinta whiskiä: Glen Scanlan Finest Scotch Whisky. 20
cl ja 5 euroa. Pullosta tosin meni puolet jo
viime viikonloppuna, mutta sitä riittänee
vielä ruuanlaittoon.
Summa summarum: saan palkkaa vähemmän kuin mihin olen bruttona sitoutunut
(KELA vie), minulla on vähemmän aikaa
opiskella (mikä johtaa toki lisästressiin) ja
minulla on yleisestikin ottaen vähemmän
vapaa-aikaa, koska voi tulla esimerkiksi
näitä ”mukavia” ylläreitä aka kokouksia.
Näitä asioita kutsuttaisiin kurssilla kan-

santaloustieteen pers-teet
”vaihtoehtoiskustannuksiksi”. Toisaalta
olen hyvämaineisessa firmassa ja saan näkyvyyttä työhönotossa CV:lläni. Jos siis haluaisin joskus olla joku uraohjus, jonka
elämän tärkein ohjenuora on tahkota
rahaa
h jja verkostoitua
k t it toisten
t i t rahantahkoh t hk
ajien kanssa, olisin näihin tyytyväinen. Tällä hetkellä tuntuu siltä, että haluaisin elää
huoletonta elämää. Siihen ei kuulu ohjukset. Eikä muutkaan aseet.

Olen nonconformist
Nyt kun vauhtiin päästiin niin syödään välissä! Tee ao. reseptin mukainen ruoka ja
lue tämä juttu loppuun!
Henkilökohtainen toiveeni itse asiassa on,
että maailmantalous romahtaisi ja maiden
rajat pistettäisiin kiinni, jolloin tämä ”ubiquitous” (kaikkialla läsnä oleva) eläminen
rajoittuisi hiukan. Ihmiset voisivat ehkä
ehtiä ajattelemaan joskus omilla aivoillaan
siinä sivussa. Vielä parempi olisi, jos yhteiskuntamme muuttuisi keräilykulttuuriksi,
eli ruoka haettaisiin metsästä. Jokaiselle
tulisi hyvä kunto ja se naapurin kynäniskakin saisi itselleen elämän.
Työ, jossa saa olla juuri sellainen kuin haluaa, on mielestäni optimi. Se, että firma pyrkii salakavalasti ujuttautumaan viattoman

Junskin päihdyttävä savulohi-viski-pasta
(valmistusaika 10-15 min.)

Valmistusohje:

1
Ainekset:
teekkarin elämään, on mielestäni kuvottavaa. Voin
kuvitella, kuinka jonkun
firman esimies tulee vieno
hymynkare kasvoillaan sanomaan,
että ”kyllähän sinne koulutuskurssille olisi hyvä osallistua..”. Mitä tuosta lausesta jää puuttumaan on se, että
”jos ett osallistu,
”j
lli t ett osoita
it olevasi
l
i ttarpeeksi
ki
uratykki”. Mitä jos tunkisit sen ”knowhowkompetenssikvartaalitalousfuckthisshit”
–kurssisi sinne missä hajottajabakteerit
myllertävät? Voisinko tehdä sitä, mihin minut palkattiin ja saada ne massit käteen –
no strings attached?

-450 g munanuudeleita (spagetti
käy myös)
-1 rkl (oliivi)öljyä
-2-2,5 dl kuohukermaa
-1½ dl viskiä tai konjakkia
-125 g savulohta
-hyppysellinen cayennepippuria
-1 tl korianteria tai persiljaa
-85 g (100) fetajuustoa muruina
-suolaa ja pippuria maun mukaan
-jos haluaa oikein päteä, ruuan voi
koristella esim. tuoreella persiljalla

.Kiehauta iso kattilallinen kevyesti suolattua vettä keskilämmöllä.
Lisää pasta ja keitä kunnes se on
sopivan pehmeää. Valuta hyvin, laita pasta takaisin kattilaan ja pirskota
päälle öljy. Peitä, ravista kattilaa, nosta
sivuun ja pidä lämpimänä.

2

.Kaada kerma pieneen kattilaan
ja kuumenna se kiehumispisteeseen, mutta älä anna kiehua.
Kaada viski (konjakki) toiseen pieneen
kattilaan ja kuumenna kiehumispisteeseen, mutta älä anna kiehua. Ota
molemmat
l
t kkattilat
ttil t pois
i llevyltä
ltä jja sekoita kerma ja viski (konjakki) keskenään.

3

.Leikkaa savulohi ohuiksi suikaleiksi ja lisää kermaseokseen.
Mausta maun mukaan suolalla
ja pippurilla. Sekoita joukkoon korianteri sekä cayennepippuri.

Olen ihminen
Olen siis hiukan ristiriitaisin tuntein töissä.
Hyvä työilmapiiri talossamme tosin pelastaa paljon, vaikka varsinainen työnteko
hiukan antisosiaalista meininkiä onkin.
Katsotaan mitä tästä tulee – ainakin olen
tämän työputken jälkeen yhtä kokemusta
rikkaampi, jossen muuta.
Jos saan antaa sinulle, hyvä Lukija, suosituksen, sanoisin että jos et ole töissä, älä
mene. Tee töitä sitten, kun olet valmis siihen. Kun tunnet sisäisen ohjuksesi moottoreiden jyrähtävän käyntiin. Silloinkin
töitä olisi suotavaa tehdä vain minimaalisesti, siis juuri sen verran mitä itse koet tarpeelliseksi, eikä yhtään enempää. Muista
nauttia elämästä ja erityisesti ruuista.
Bon Appetit!

4

.Laita pasta lämmitetylle vadille.
Kaada kastike päälle ja sekoita
hyvin kahdella isolla haarukalla.
Laita neljälle lämmitetylle lautaselle,
ripottele päälle fetajuustoa ja koristele persiljanoksilla. Tarjoile. Voit tarjota
lisänä vielä vihreää salaattia.

Resepti: Maittavat pastat -kirja, Teksti: Juha-Matti Lehtinen
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Ihanat treffit
Teksti: Anne Vainio, kuvat: Ville Haarala, iStockPhoto
Treffeillä halutaan antaa hyvä kuva itsestään. Treffeistä yritetään tehdä mahdollisimman mukavat ja täydelliset. Ilta ei kuitenkaan aina suju suunnitelmien mukaan.

Elokuvateatteri

Kaupunkikävely

Karaokebaari

Elokuvateatteri on perinteinen paikka treffeille. Se on tylsä ja helppo valinta. Elokuvateatteri on hyvä valinta
ujoille, koska siellä ei voi keskustella. Pimeässä lähentely on helppoa
ja kädestä pitäminen on mukavaa.
Kannattaa kuitenkin varoa, ettei pidä
kädestä liikaa kiinni, sillä seuralaisen
käsi voi helposti puutua ja hiota. Illan
voi myös pilata juomalla liikaa. On todella hirveää olla elokuvissa, kun on
kauhea vessahätä. Kun kiemurtelee
tuolissaan tuskissaan, antaa varmasti
hyvän kuvan itsestään.

Helsinki on kaunis kaupunki. Sieltä
löytyy paljon nähtävää. Mikään ei voisi olla mukavampaa kuin rauhallinen
kävely ihastuttavassa pääkaupungissamme. Välillä voi pysähtyä jäätelökioskille ostamaan jäätelöä. Mukavan
tunnelman voi pilata flirttailemalla
myyjälle. Tilanne ei parane, vaikka
flirttailulla saisi alennusta jäätelöistä.
Kävelyllä voi pysähtyä myös puistonpenkille pussailemaan. Pieni pusutuokio piristää, jos osaa suudella.
Kielen tunkeminen kurkkuun ja liika
kuolaaminen ei seuralaista välttämättä kiinnosta.

Karaokebaari on hyvä paikka treffeille. Kauniilla laululla on helppo hurmata seuralaisensa. Karaokebaarissa
riittää myös juteltavaa, sillä muiden
lauluesityksistä voi aina keskustella.
Illan voi kuitenkin helposti pilata.
Huono lauluääni tappaa tunnelman
nopeasti. Jos surkeaan lauluun lisätään huono kappale, on tunnelma
varmasti pilalla. Hyvä esimerkki on
Tommi Läntisen “Syvälle sydämeen
sattuu” -kappale. Silloin seuralaisen
sydämeen sattuu varmasti.

Baari
Rauhallinen baari on hyvä paikka
keskustella. Monessa baarissa on
myös lautapelejä, joita on mukava pelata. Tietovisapeleissä voi
osoittaa, kuinka fiksu ja tietäväinen on. Toisaalta liika tietämys
saattaa ärsyttää seuralaista, sillä
häviäminen ei ole kenestäkään
kivaa. Treffit voi pilata juomalla
itsensä aivan liian humalaan ja
sammumalla lautapelin päälle.
Ilta on täysin pilalla, jos seuraavana päivänä ei edes muista, että
on pelannut jotakin peliä baarissa mukavan seuralaisen kanssa.
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Opintokolumni

Aalto-yliopisto lähestyy. Kun Aalto-yliopisto aloittaa toimintansa ensi vuoden syyskuussa, meillä tulee
olemaan myös uusi ylioppilaskunta. Monet tietävätkin jo sen, että uuden ylioppilaskunnan suurimpia kiistakapuloita on nk. omaisuuskysymys. Kuinka jaetaan nykyisten ylioppilaskuntien varallisuus, kun ne lakkaavat
olemasta alle vuoden päästä? TKY:n visiossa puhutaan siitä kuinka kaikki vanhojen ylioppilaskuntien rahat ja
omaisuus pistettäisiin sataprosenttisesti uudelle Aalto-Yliopiston Ylioppilaskunnalle (AYY). KY:n mielestä taas
varallisuus tulisi jakaa niin, että varallisuus per opiskelija säilyisi samana kaikilla. Karkeasti voidaan sanoa, että
TKY:n visiossa KY joutuisi suuremman varallisuutensa takia maksumieheksi ja KY:n visiossa TKY joutuisi maksumieheksi suuremman jäsenistönsä takia.
Kevään lopussa ja kesän kynnyksellä Töölössä tapahtui: perustettiin Helsingin Kauppatieteen Ylioppilaat RY – itsenäinen yhdistys, jonka tehtävänä on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, ammatillisia, taloudellisia, sosilaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opintoihin liittyviä pyrkimyksiä. 22.10.
KY:llä tehtiin esitys omaisuuden lahjoittamisesta uudelle yhdistykselle ja varovaisimmatkin arvioijat laskenevat
että summa mikä uudelle yhdistykselle laitettiin on huomattava: osakkeita, rahastoja, ylioppilaskunnan opiskelija-asuntolat, KY-talon kiinteistö sekä kaikki irtaimisto. KY:n edustajisto päättää esityksen kohtalosta seuraavassa
kokouksessaan 30.10. ja voi olla, että AYY jää ilman huomattavaa varallisuutta mikä kenties sille kuuluisi. Ilmeisesti sekä TKY:n että OPM:n lakimiesten mukaan ylioppilaskuntien yhdistyessä vanhojen, lakkautettavien ylioppilaskuntien varallisuuden kohtalo siirtyisi uuden ylioppilaskunnan käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Lokakuun
puolivälissä tehtiin myös sovintoesitys siitä kuinka AYY rahoitettaisiin. Tässä sovintoesityksessä TKY:n omaisuus
siirtyisi kokonaisuudessaan AYY:lle ja KY:ltä annettaisiin 4,5 miljoonan euron edestä rahasto-osuuksia sekä koko
KY:n asuntokanta sillä poikkeuksella, että kauppatieteiden opiskelijoilla olisi etuoikeus KY:n nykyisin omistamiin
asuntokohteisiin seuraavat 30 vuotta. TKY:n edustajiston kokouksessa 23.10. kyseistä sovintoesitystä ei allekirjoitettu, mutta kokouksessa päätettiin että TKY:n koko omaisuus siirretään uudelle ylioppilaskunnalle. Näin AYY
pystyy turvaamaan ylioppilaskunnan palvelut kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille.
Juttelin tässä taannoin kylterikaverini kanssa, joka ei ymmärtänyt KY:n asennetta tulevaan yliopistoon
ja sen ylioppilaskuntaan ja etenkin siihen, miksi KY on niin itsekäs omaisuutensa suhteen. Toisaalta eräs tuttuni,
joka aloitti opiskelunsa TKK:ssa, mutta nyt opiskelee HSE:ssa, ihmetteli kovaan ääneen minkä takia teekkarit
ovat niin itsekkäitä kun haluavat kylterien rahat. Asioihin on tapana olla kaksi näkökulmaa.

Lähteet
n muodostamisesta
-TKY:n visio uuden ylioppilaskunna
-Kylteri 3/08
RY –nimisen yhdistyksen säännöt
-Helsingin Kauppatieteiden Ylioppilaat
isesta
-Esitys omaisuuden lahjoittam
nen
-Yliopiston Ylioppilaskunnan rahoittami
-Luonnos sovintoesityksestä: Aalto

Riku, SIK:n opintomestari
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Juha-Matti Lehtinen, Silja Tirronen
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Syksy-survival
Teksti: Venla Pouru, Kuva: John Kannenberg
Arki-ilta kalliolaisessa ravitsemusliikkeessä. Kanta-asiakkaan oloinen mies astuu sisään kuin tullakseen nauttimaan jokapäiväisen,
nestemäisen leipänsä. Baarimikko hamuilee jo keskioluttuoppia tulijalle, joka kuitenkin rikkoo hiljaisen yhteisymmärryksen sanoen:
“Laita jotain kuumaa, vaikka totia.” Viima käy ovesta sisään. Tiedän syksyn tulleen.

S

yksy on vuodenaikojen maanantai: pimeyttä, kylmyyttä, kiirettä, alakuloa. Siitä on
vaikea keksiä hyviä tai ainutlaatuisia puolia.
Ennen niin houkuttelevat lehtikasat ja lätäkötkin kutsuvat jo seuraavaa sukupolvea.
Tehtyäni jo yli kuukauden verran empiiristä
tutkimusta selviytymisestä, olen tullut siihen
tulokseen, että vaihtoehtoja on tasan kaksi:
joko paeta tai taistella.

PAKO MATKALLE?
On hyvä muistaa, että vaikka täällä on kylmää
ja pimeää, kaikkialla ei sitä ole. Pakoajankohdan ja -reitin suunnittelu on olennaista: Kun
tuntuu siltä, että kriittinen piste kiireen ja yleisen syysfiiliksen kanssa on saavutettu, kannattaa tarttua Vapaudut vankilasta -korttiin ja
suunnata − oikeastaan ihan minne vaan, mikä
tuo vaihtelua ja missä voi irtautua tavallisesta
elämänrytmistä. Voit lähteä (aika)budjetista
riippuen vaikka parin päivän kaupunkilomalle Keski-Eurooppaan, päiväksi kylpylään, iltapäiväksi Flamingoon… Jos pystyt irtoamaan
vain illaksi, kannattaa kokeilla itäisen tsatamakaupungin klubeja: ilta reggaen tai muun
rytmimusiikin parissa vaikkapa Kuudennella
linjalla tai Libertéssä voi viedä mielen mukavasti muualle. Viime talvelta muistuu mieleen
Latin Boat -bileet ravintolalaiva Wäiskillä: salsan ja skan parissa tuli kuuma − ja ulkona puhaltava jäinen tuuli unohtui.
Jos tarvittavaa aktivoitumisenergiaa ei tunnu löytyvän, eskapismia voi harjoittaa myös kotisohvalla, esimerkiksi matkadokumenttien parissa. Folke West saattaa

masentaa entisestään, mutta sattuman kautta voi löytää myös antoisaa nojatuolimatkailua, esimerkiksi dokumentin Jamaikalta, jossa
juodaan rommia ja sukelletaan merirosvolaivan hylkyyn.

TAISTELLAKO VASTAAN?
Vaikka itse syksystä on vaikeaa iloita, voi sen
aikana silti olla mukavaa ja kivaa. Syksylle ja
vähän muullekin voi mennä nauramaan vaikka stand up-klubille. Pimeyttä voi hälventää
ympäröimällä itsensä kynttilöillä. Järeimmiksi
aseiksi voidaan kuitenkin luokitella…
…ensinnäkin ajatus lähestyvästä
pikkujoulukaudesta. Ei mene kauaakaan, kun
ensimmäiset yhdistykset ja kaveriporukat alkavat järjestää pikkujoulujaan. Loppusyksy
kuluu kuin huomaamatta, kun muistaa käydä niissä kaikissa eli koota itselleen kunnon
pikkujoulukauden. Teemalla tai ilman, riippumatta siitä, vieraileeko joulupukki pirskeissä,
oli osallistujia sitten 2 tai 200, pikkujoulut
ovat juuri sopiva tapa näyttää syksylle kuka
on kuka.
…toiseksi − ja hyvin läheisesti edelliseen kohtaan liittyen − syksy on mainio
ajankohta ja tekosyy juoda kuumia drinkkejä.
Perinteisen minttukaakaon ja Irish Coffeen
ohella voi kokeilla muun muassa Kumman
kaa -sarjasta tuttua Lumumbaa (4 cl Brandya,
kuumaa kaakaota ja kermistä) tai Red Toddya
(3cl karpalovodkaa, mustaherukkalikööriä ja
kuumaa vettä).
Siedettävää syksyä, koetetaan selvitä!

Kirjoitettu eräänä synkkänä, tavallistakin sateisempana päivänä.
Seitsemän kuukautta kesälomaan.

pikoJoule 28.11 @ Smökki , ilmo 17.11. klo 12.02 @ Interwebs
Stand up -maanantait Manalassa klo 20, 2 viikon välein 10.11. alkaen
Alko avoinna ma-pe 9-20, la 9-18
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Kiltapatruuna:
sa tapahtunutta...”

truunan toimes
”Aikaisemmin kiltapa

Tämän vuoden ensimmäisessä Sössössä kirjoitin siitä millaisia ajatuksia
ja suunnitelmia itselläni tuolloin oli kiltapatruunan toimenkuvassani. Tämänkertaisella kiltapatruunan palstalla kerron miten nämä ovat tähän asti toteutuneet.
Kerron myös muutamia näkemyksiäni ja kokemuksiani toimimisesta SIK:n toimihenkilönä.
Kävin taas äsken kertaamassa killan webisivulta kiltapatruunan virallisen tehtäväkuvauksen: ”Usein hieman edistyneempi tieteenharjoittaja, joka kokemuksensa turvin opastaa ja neuvoo killan nuorempia toimijoita.” Tämä tehtäväkuva on siinä mielessä erikoinen, että sitä ei ole määriteltty kovinkaan tarkasti,
vaan kukin kiltapatruuna tekee toiminnastaan itsensä ja kiinnostustensa näköistä.
Vuoden alusta (tai oikeastaan jo viime vuoden puolella) lähtien vahvin kiinnostuksen aiheeni oli tulevaisuustyöryhmän toimintaan osallistuminen.
Tulevaisuustyöryhmä sai ensimmäisessä kokoukseessaan aiempaa
konkreettisemman muodon: tänä vuonna toimintansa aloitti Jatkuvuus- ja Kehitystyöryhmä (lyhyesti JaKe). JaKen tarkoitus on pohtia pitempiaikaista jatkuvuutta ja kehitystä killan toiminnassa. Kun toimihenkilötasolla (*) ns. operatiivinen
toiminta tapahtuu noin viikon aikajaksoissa ja valtuustossakin keskitytään ”vain”
muutaman kuukauden mittaisiin kokoustenvälisiin harppauksiin, on JaKen toiminnan aikajänne yli vuoden mittainen. Killan valtuutetuilla ja toimihenkilöillä
on virallinen toimikausi vuoden mittainen, käytännössä yksittäiset ihmiset ovat
kiltatoiminnassa erilaisissa hommissa ehkä n. 2,1 vuotta putkeen (luku määritelty
Stetson-Harrison -menetelmällä). JaKen jäsenten toimikausi on kaksivuotinen, siten että vuosittain puolet työryhmästä vaihtuu. Tällä kokoonpanolla ja työryhmän
vaihtuvuudella tuodaan kiltaan myös entistä pitempiaikaista toiminnan kehittymistä.
Muita vuoden aikana tapahtuneita juttuja ovat olleet mm. SIK:n irkkikanavilla hengaaminen, N-sitseillä lukkaroiminen, valtuuston kokouksissa vieraileminen, keskustelut kiltahuoneremonttiin osallistuneiden ihmisten kanssa ja
kiltahuoneremontin suunnitteluun osallistuminen. Harmittava asia on, etten ole
työkiireiden takia pystynyt osallistumaan myös remontin varsinaiseen toteutuk-
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seen. Lisäksi olen pyrkinyt kirjoittamaan säännöllisesti (ja usein jopa ajoissa, kiitos
toimitukselle joustavuudesta!) mahtavaan kiltalehteemme Sössöön. Harmi, etten
ole saanut kovinkaan paljoa palautetta teksteistäni. Onko se sitten niin, että ”kun
ei kuulu mitään, niin kaikki menee hyvin?” :-)

Mikä tai mitkä seuraavista väittämistä ovat mielestäsi totta?
a) Kilta on (rivi)jäsenistöä varten?
b) Kilta on toimihenkilöitä varten?
c) Toimihenkilöt ovat kiltaa varten?
d) Toimihenkilöt ovat (rivi)jäsenistöä varten?

Mielestäni kaikki yllämainitut väittämät ovat totta. Ilman toimihenkilöitä ei killan toiminta jatkuisi kovinkaa montaa viikkoa. Toisaalta, toimareiden on
hyvä muistaa että minkä vuoksi ja ketä varten kiltahommia tehdään. Olisi väärin
todeta yksioikoisesti, että ”kilta ja sen toimijat ovat olemassa vain ja ainoastaan
rivijäsenistöä varten”. Kilta antaa koko jäsenistölleen paljon asioita: toimihenkilöiden järjestämät lukuisat tapahtumat ja monipuoliset palvelut ovat kaikkia kiltalaisia varten. Kilta antaa myös aktiivisimmille ihmisille mahdollisuuden osallistua
ja tuoda oman panostuksensa teekkaritoimintaan ja -kulttuuriin. En osaa sanoa
onko näistä väittämistä mikään ylitse muiden. Ehkä lähimpänä omaa näkemystäni on vertaus talon perustuksiin: kaikkia näitä tarvitaan, muuten talossa (=killan
toiminnassa) on jotain vinossa. Ja kuten hyvin tiedetään, vinoon rakennettu talo
ei pystyssä pysy. Ainakaan pitkään. Toivottavasti niin kaikki toimihenkilöt, kuin rivijäsenetkit ymmärtävät tulevaisuudessa paremmin myös ”sen toisen osapuolen”
kiltamaailmaa.
Tämänkertaisen palstan loppuun täytyy todeta, että olen tämän(kin)
vuoden aikana päässyt tekemään varsin monipuolisia juttuja, joista mikään ei
sinällään ole ollut sidoksissa tiettyyn toimenkuvaan tai virkanimikkeeseen. Haluaisinkin kannustaa toimijoita ja muitakin killan toiminnasta kiinnostuneta pohtimaan niitä omia kiinnostuksen kohteita ja ottamaan reippaasti yhteyttä jos tuntuu
halua tehdä asioita ”oman tontin ulkopuolelta.” Tekijöitä ja hyviä tyyppejä kaivataan aina, toimenkuvasta ja tehtävästä riippumatta.

Terveisin,
Saku, kiltapatruuna
(*) ”Toimihenkilö” tarkoittaa tässä tekstissä killan toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä.
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Pulmakulman ratkaisu:
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Jarrumies, joka asuu Chicagon ja Detroitin puolivälissä, asuu myös Mr. X:n lähellä, joka ansaitsee kolme kertaa enemmän kuin hän. Tämä Mr. X ei voi olla Mr.
Robinson, sillä Mr. Robinson asuu Detroitissa. Hän ei voi liioin olla Mr. Jones, koska Mr. Jonesin vuositulot, 20 000 dollaria (maailmantalous vituillaan, tiedetään), eivät
ole kolmella jaolliset. Implikaatio: Jarrumiehen naapurin, Mr. X:n, täytyy olla nimeltään Smith.
Matkustaja, jolla on sama nimi kuin jarrumiehellä, asuu Chicagossa. Kyseessä ei ole Mr. Robinson, koska tämä asuu edelleen Detroitissa. Kyseessä ei voi olla
myöskään Mr. Smith, sillä Mr. Smith on jarrumiehen naapuri, ja jarrumies asuu Chicagon ja Detroitin puolivälissä. Tästä seuraa että matkustajan täytyy olla Mr. Jones.
Siten myös jarrumiehen nimi on Jones. Smith voittaa lämmittäjän biljardissa, joten lämmittäjän täytyy olla Robinson, ja Smith on siis veturinkuljettaja.
Jos päättelit oikein tai edes pystyit seuraamaan ratkaisua, olet ansainnut kylmän bissen seuraavassa kohdalle osuvassa VR:n ravintolavaunussa.

Kysymys: Kuka on veturinkuljettaja???
Vihjeet:
1. Mr. Robinson asuu Detroitissa.
2. Jarrumies asuu täsmälleen Chicagon ja Detroitin puolivälissä.
3. Mr. Jones ansaitsee täsmälleen 20 000 dollaria vuodessa.
4. Jarrumiehen lähin naapuri, yksi matkustajista, ansaitsee täsmälleen kolme kertaa enemmän kuin jarrumies.
5. Smith päihittää lämmittäjän biljardissa.
6. Matkustaja, jolla on sama nimi kuin jarrumiehellä, asuu Chicagossa.
Smith, Robinson ja Jones työskentelevät junassa lämmittäjänä, jarrumiehenä ja veturinkuljettajana, mutta EIVÄT mainitussa järjestyksessä. Junassa on matkustajina kolme liikemiestä, joilla sattuu olemaan samat nimet: Mr. Smith, Mr. Robinson ja Mr. Jones.
Tämän numeron pähkinä on muotoiltu klassisen Smith-Jones-Robinson-klassikon pohjalta. Jokainen tehtävässä annettu
tieto on olennainen ja tulee ottaa ratkaisussa huomioon.
Teksti: Venla Pouru
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Tapaus

Mitä sinun alkusyksyysi

kuuluu?

Ensimmäinen tositarina tapahtui noin kaksi vuotta sitten yhdelle pienelle rastapäälle ja toinen puolestaan pitkätukkaiselle
hujopille, jolla on edelleen sama nahkatakki kuin tuolloin. Tarinoiden opetus lienee se, että meitä on joka lähtöön, eikä koskaan voi
tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Harvoin on liian myöhäistä tehdä asioita, mutta mahdollisuuksiin kannattaa myös tarttua. Kunhan tekee sitä, mikä itsestä tuntuu hyvältä.

Nauttikaa!
Suurten, keskikokoisten ja pientenkin päätösten ja seikkailujen kautta fuksikapteeneiksenne osuneet
- Saara ja Ode
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Hilpeät syksyt!
Vaikka joulua kohden mennään kovaa
vauhtia, ei silti kannata hautautua kotiin vain piilotellakseen suurilta joulumainosröpyiltä. Päälle ne
iskevät kuitenkin jossain vaiheessa. Onneksi moista
voi paeta mukaviinkin paikkoihin.
Ateneumissa on nyt menossa parikin japanilaiseen kuvataiteeseen erikoistunutta näyttelyä. 7.12. asti on sekä näyttely japanilaisilta valokuvaajilta että kahden Edo-kauden maalarin näyttely.
Jälkimmäinen toteutetaan nyt ensimmäistä kertaa
Japanin ulkopuolella. Lisätietoja voi katsella Ateneumin sivuilta.
Myös Manalan tänä syksynä joka toinen
maanantai pidettävät 2 euron stand up harjoitukset
on syytä pitää muistissa. Tuolla hinta-laatu-suhteella
on melkein kannattavampaa käydä katsomassa kuin
olla käymättä.
Jos jossain vaiheessa haluaakin linnoittautua kotiin ja kaipaa hieman jotain rennompaa luettavaa koulukirjojen rinnalle, kannattaa kokeilla Johanna Sinisalon uutukaista Linnunaivot. Sinisalolla
on taito ruotia elämää ja osoittaa sen omituisuudet
tekemättä tekstistään kuitenkaan liian alleviivaavaa
tai puuduttavaa.
Otaniemessäkin tapahtuu. Aina välillä. Viittomakieleen perehdytään 10.11., jolloin harjoitellaan käyttämään viittoen yleisimpiä ilmaisuja, sekä
tietenkin yleisön toiveita. Käyhän lisäämässä SikWikiin ilmaisuja, joita haluaisit itse opetella. Paikalla
myös hieman enemmän asiaa harrastaneita, joten
kysymyksiä viittomiseen liittyen pääsee esittämään
laajemmin paikan päällä.
Pelailua on myös luvassa 25.11., jolloin
järjestetään ensimmäinen peli-ilta. Jos innostusta
löytyy, voi killan kesken jatkaa lauta- ja korttipelailua
hieman enemmän tai vähemmän säännöllisemmin.
Jos omia pelejä löytyy, niitä kannattaa toki ottaa mukaan. Nyt nähdään, kenellä on killan pisin rautatie
Yhdysvaltojen lävitse!
Tällä kertaa kokeilussa on SikWikiin lisättävä linkkilista. Sinne saa käydä linkittämässä vaikka hyviä nettisarjiksia tai muuta kulttuuriin liittyviä
juttuja, joista voisi olla muillekin iloa. Käyhän siis lisäämässä oma kortesi kekoon tai katsomassa, josko
listoista löytyisi jotain uutta ja mielenkiintoista.

Mukavia syksyn jatkoja toivottelee
-30-

Heta ja Anna

Tapahtumakalenteri
- pe 7.11. TKY:n 136. vuosijuhla
- ma 10.11. klo 14 Fuksien urasykkyrä,
S4, Sähkölafka

- ma 10.11. klo 16:15 Accenture excu
- ma 10.11. klo 17:30 Viittomakieli-ilta,
Otarannan kerhohuone

- pe 14.11. klo 21:00 Meilahden liikuntayö, Meilahden palloiliuhalli

- la 15.11. klo 16 Retuperän WBK 75 vuotta
- ma 17.11. klo 12 pikoJo
- ti 18.11. Kiltiksen avajaiset

uleilmo

- ti 18.11. klo 19 Antipikkujoulebileet, Rantsu
- ke 19.11. Knowhow08-messut, Vaasa

- to 20.11. klo 18 Yrityssauna: Orbis,
OK20 pieni
- ti 25.11. klo 16 Accenture excu

- ti 25.11. klo 17 Peli-ilta, Takkakabinetti (MT 3A)
- pe 28.11. klo 19 pikoJoule, Smökki

- ti 2.12. Aamubrunssi, Nettikahvila
- la 6.12. klo 00:20 Ilotulitus, Otaniemen urheilukenttä
- ma 8.12. Ratikka-ajelu, Spårvagn
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Oikotie unelmatyöhön!
Tuntuuko unelmiesi työpaikan löytäminen vaikealta? Academic Work voi olla ratkaisu ongelmaasi!

Academic Work etsii nyt asiakkaalleen WSP Finland
Oy:lle rakennesuunnittelijaa.

Academic Work etsii nyt asiakkaalleen Sanomakonserniin kuuluvalle Netwheelsille sovelluskehittäjää.

Oletko?

Oletko?

t
t
t
t

Ajattelutavaltasi moniuloitteinen
Tiimihenkinen
Järjestelmällinen ja pitkäjänteinen
Tekniikan insinööri

t Jo hankkinut osaamista eri ohjelmointitekniikoista
t Innostunut ja aikaansaava
t Tuleva diplomi-insinööri

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle

t Kansainvälisen työilmapiirin
t Urakehitysmahdollisuuksia
t Kilpailukykyiset työsuhde-edut

t Haastavan työn mielenkiintoisessa ympäristössä
t Erinomaisen mahdollisuuden osaajalle, joka haluaa edetä
urallaan
t Mukavan tiimin tuen

Academic Work on Pohjoismaiden suurin opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden henkilöstövuokraus- ja rekrytointiyritys – tarjoamme
osa- ja kokoaikatyötä sekä rekrytointeja useimmilta aloilta esimerkkeinä tekniikan ala, kaupallinen ala, myynti ja markkinointi ja IT.
Academic Work aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 1998, opiskelijoiden toimesta, tietenkin! Tällä hetkellä toimintaa on Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, Suomessa ja Tanskassa. Tähän asti olemme auttaneet jo yli 20 000 opiskelijaa ja vastavalmistunutta saamaan töitä.
Tammikuussa 2008 Academic Work avasi toimistonsa Helsingissä, jossa työskentelee noin 30 nuorta, energistä ja kunnianhimoista
asiantuntijaa ja joukko kasvaa jatkuvasti. Olet sitten juuri opintosi aloittanut tai loppusuoralla, meillä voi olla juuri sinulle sopiva työpaikka. Autamme sinua ammattitaidolla, ota vaan meihin rohkeasti yhteyttä!

Lue lisää osoitteessa www.academicwork.ﬁ, rekisteröi CV:si ja olet askeleen lähempänä unelmiesi työpaikkaa!

