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Huh huh. Muutama sivu enää, sitten 
vuoden ahertaminen on vihdoin 
ohi. Aika paljon se onkin vienyt, ai-

nakin aikaa. Lukemattomat tunnit on tul-
lut vietettyä sähkölafkalla kirjoittaen, ko-
koustaen ja taittaen.

Ajan olisi kai voinut käyttää parem-
minkin: vielä olisi yksi projekti koodatta-
vana ja vaikka kuinka monta lukua elekt-
roniikkaa luettavana. Toisaalta en usko, 
että saisin opiskelusta läheskään niin pal-
jon irti ilman opiskelijatoimintaa. Sitäkin 
olen lukioaikoina yrittänyt, etten mi-
tään muuta vähäisen urheilun lisäksi te-
kisi kuin kävisi koulua 36 tuntia viikossa. 

Eihän siitä tietenkään mitään hyvää seu-
rannut.

Kiire ja stressi tuntuvat paljon mie-
lekkäämmältä, kun niistä seuraa jonkin 
kurssisuoritusta konkreettisempi tulos. 
On mahtava tunne tajuta, että ihmiset-
hän ihan oikeasti lukevat tätä minun ja 
monien muiden hengentuotosta. Tämän 
takia kai vapaaehtoistoimintaa harraste-
taan: on kiva ilahduttaa muita ihmisiä ja 
oppia samalla ehkä joitakin uusia taitoja. 
Kilta tarjoaa opinnoilleni muutakin vasta-
painoa kuin vain bileitä: kilta on vuoden 
ajan antanut minun tehdä Sössöstä sel-
laisen, millaiseksi olen sen halunnut ke-
hittää.

Puikoista luopuminen tuntuu vaike-
alta, jo muutaman kuukauden ajan on 
ajoittain iskenyt paniikki tulevasta. Mitä 
teen sitten kun en vietäkään vapaa-ai-
kaani killan toimistolla InDesignin ääres-
sä? Paniikkiin sekoittuu myös helpotus. 
Vihdoinkin vapaa! Ja jos totta puhutaan, 
en kaikesta Sössöä kohtaan tuntemasta-
ni rakkaudesta huolimatta jaksaisi tois-
ta päätoimittajakautta ainakaan suoraan 
edellisen perään.

Tämä on ollut mahtavaa. Kiitos toimi-
kunnalleni, ja onnea tulevalle!

päätoimittaja

Ps:. Tässä lehdessä tehdään itse (mm. s. 
10-13, 16), testataan itse tekemisen apu-
välineitä (s. 14) sekä hyvästellään jos jon-
kinmoisessa muodossa (s. 5, 7).
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Viimeinen kuukausi puheenjohtajana ja viimeinen pu-
heenjohtajapalstani. Siirryn rakkaan hallitus- ja toimari-
katraani kanssa sivummalle ja päästän tulevan polven-

johtamaan kiltaa. Mutta ensi vuonna tekeminen vasta alkaa! 
Monet tämän vuonna aloitetut ja jatketut projektit kehit-

tyvät edelleen ensi vuonna. Elepaja ei ole vielä valmis, 
ulkoexcu kutsuu tekijöitään ja edunvalvonta vaatii 

puolestapuhujansa. Näin muutamia mainitakseni.
Nyt kun viimein vapaudun olemasta naimi-

sissa killan kanssa, on aikaa nähdä toimintaa 
hieman kauempaa, kun tulee tilaa hengittää. 
Älkää ymmärtäkö kuitenkaan väärin. Kuluva 
vuosi on ollut aivan mahtava! Se on anta-
nut paljon ja nyt tunnen olevani henkisesti 
valmiimpi suurempiin haasteisiin ja päässä 
pyörivät ties mitkä tulevaisuuden suunni-
telmat, osa niistä killan parissa osa muu-

alla.
Lopuksi haluaisin sanoa 

pari sanaa tämän ja ensi vuo-
den toimijoille. Nykyiset 

toimijat: älkää karatko 
mihinkään! Teillä on täl-
lä hetkellä mitä parhain 

taito ja ymmärrys killas-
ta. Jutelkaa tuleville kiltalai-

sille, tukekaa heitä ja opastakaa 
tarvittaessa. Olkaa ensi vuonnakin 

aktiivisia ja toteuttakaa itseänne killan parissa! Hallitus ei ehdi 
tehdä kaikkea, vaikka välillä haluaisikin. Jos huomaatte jossain 
ongelman, älkää tyytykö ainoastaan valittamaan siitä hallituk-
selle, vaan tarjotkaa itseänne myös tekijäksi. Kiltatoiminnasta 
voi nauttia myös olematta toimari! Kilta on kuitenkin jäsenten-
sä yhteinen, ei pelkästään hallituksen ja toimareiden hiekkalaa-
tikko.

Tulevat toimijat: nauttikaa tulevasta vuodesta. Uskaltakaa 
heittäytyä haastaisiin, olkaa aktiivisia ja oma-alotteisia! Parhaat 
muistoni olen saanut noita oppeja seuraamalla. Opetelkaa ju-
nailemaan asioita ja ylittämään esteet. Se on erittäin tärkeä ja 
arvostettu taito.

Kiitos kuluvasta vuodesta, mutta tehdään ensi vuodesta 
vieläkin parempi!

Jyrki Luukko
puheenjohtajanne

Tästä se
alkaa!
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Vuosi 2010 alkaa lähestyä loppuaan, mutta onneksi fuksi-
vuosi jatkuu vielä pitkään, aina mahdollisesti järjestettä-
vään Wappuun asti. Mutta ennen sitä on joulu. Joulupukki 

tulla tupsauttaa taas suurten säkkiensä kanssa ja tyhjentää ne 
eteiseen. Sieltä saattaa löytyä jotain sinullekin, jos olet ollut kilt-
ti ja kerännyt fuksipisteitä (vielä ehtii!). 

Joulusta kannattaakin nauttia erityisen paljon, sillä sil-
loin on aikaa lojua ja syödä äityliinin tai miksei isyliinin tai is-
ovanhempien maailman mainioimpia ruokia! NOM! Tunnettuja 
jouluruokiahan ovat suklaarasiat, piparit ja suklaakalenteri. 
Piparista nauttimisen ohessa kannattaa muistaa myös torttu. 
Ehkä myös riisipuuro ja kinkku. Jouluna voi pelata tietokone-
pelejä ja syödä. Ja vaikka netti on hidas, ilmaiset ruoat ja iso 
telkkari kompensoivat. Isosta telkkarista voi vaikka katsoa piir-

rettyjä. Muista myös soittaa Joulupukin kuumalle linjalle läähä-
tyspuheluita.

Joulusta päästäänkin kivasti uuteenvuoteen (ja sen jäl-
keen uuteen vuoteen). Uutenavuotena laitetaan raketit pauk-
kumaan, valetaan tinaa ja kovina sähköihmisinä vähän tina-
taan. Uusi vuosi ja uudet kujeet. Ku-jeet. Jee! Ja sitten jokainen 
tekee uudenvuodenlupauksen, että kerää mahdollisesti järjest-
ettävään Wappuun mennessä vähintään 300 fuksipistettä ja 
suorittaa kaikki pakolliset jutut. Ehkä se Wappukin sieltä sitten 
tulee.

P.S. Toimistolla lojuvat turkoosit kiiltäväpintaiset rintaliivit 
mustilla pitsisomisteilla saa hakea pois, jos tunnistaa omikseen.

kiPParit

Piparia ja 
torttuja kaikilleTeksti: Paula Jukarainen, 

Tuomas Kiuru
Kuva: Juulia Suvilehto
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Patruuna

Rakas
Kilta!

Muistan sen syyskuisen maanantain kun sinut ensi kerran 
tapasin. Se hetki tuntuu kuin eiliseltä, vaikka tosiasias-
sa siitä on jo kulunut seitsemän vuotta. Aurinko paistoi 

kirkkaasti, linnut lauloivat ja ruoho vihersi niemessä, jossa koh-
tasimme. En tiedä huomasitko minua ensipäivinä, mutta minä 
huomasin sinut. Olit paljon rohkeampi kuin minä. Onneksi minä 
voitin ujouteni ja tulin luoksesi.

Ajan myötä aiheutit minulle tuskaa! Ne monet kerrat olen 
joutunut takiasi pyyhkimään kyyneliä. Ne monet menetetyt 
opintoviikot, jotka vuoksesi uhrasin. Ne monet yöttömät yöt, 
jotka valvoin sinua hoivaten. Toivottavasti se ei ollut turhaa.

Annoit minulle vielä enemmän iloa! Voi sitä riemun ja haus-
kuuden määrää. Olin ihastunut, täysin. Opin sinulta niin paljon 
toiminnasta ja tavoista. Esittelit minut monelle ystävällesi, jotka 
ovat vielä pitkään yhteisiä ystäviämme. 

Annoit minulle uskomattomia tapahtumia, matkoja ja elä-
myksiä. Näitä en voi koskaan unohtaa. Se on ollut minun paras-
ta aikaani. Sinua ei kukaan voi voittaa. Olethan muutenkin suu-
rin ja kaunein.

Minulla on arkistossa sinusta monta valokuvaa. Voin ihailla 
näitä hetkiämme uudestaan ja uudestaan. Olisi kiva myös ko-
koontua joskus sinun luoksesi muistelemaan hetkiämme yhteis-
ten ystäviemme kanssa. 

Kahdenkymmenen vuoden päästä muistelemme poplarit 
päällä nuoruuden turnauskestävyyttä ja tupsumme tuuheutta. 
Niitä vanhoja hyviä aikoja, jolloin taksit auttoivat opiskelijoita, 
baarikaappi oli aina täynnä ja fuksit arvostivat teekkarikulttuu-
ria.

Arvosta teekkarikulttuuria.
Rakas Kilta, on tullut aika päättää yhteinen tie. Seitsemän 

vuotta on pitkä aika ja on annettava tilaa nuoremmille. Mutta 
älä huoli, minä en koskaan unohda sinua ja tulen aina seuraa-
maan edesottamuksiasi. Ja olen aina käytettävissäsi. 

Haluan antaa sinulle vielä yhden vinkin, joka on auttanut mi-
nua vuosien varrella. Hymyile!

Näemme vielä PoTa-90:ssä.
Idis, Patruuna

P.s. Kiitos HTMK’04, SIKH’05 sekä SIKH’06! Kiitos Emmi ja Juha!

Teksti: Timo 
Idänheimo
Kuva: Anna Miettinen
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sammakot

Sammakopalsta iskee

Operaatiovahvistin on tällainen mikropiiri... mikropiirit ovat 
tällaisia yleensä mustia kompunentteja, joista tulee metalli-
sia jalkoja ulos.

P. Kärhä mittiksen luennolla

Mun mielestä transistori on turhin komponentti mitä on iki-
nä keksitty.

Super-Oskari kiltiksellä

-Voisko nää kahvikupit joku pestä?
-Et oo ensimmäinen, joka tässä viimesen viiden minuutin si-
sään on huomauttanu asiasta.
-Siis tän killan tulevaisuus on niin jossain helvetissä näitten 
kahvikuppien takia.
-Mä niin nautin siitä, että mä en juo kahvia niin mua ei kiin-
nosta mitä kahvia sisätoimunta ostaa.
-No anteeks, nykyään kiltiksellä tarjotaan myös kaakaota niin, 
että nekin ihmiset, jotka ei suostu kasvaa aikuisiks ja opetella 
juomaan kahvia voi tulla tänne sotkee mukei.
-Mutku oikeesti kun kaakao jämähtää niin se on niin saata-
nan iljettävää.
-Se on kyllä totta et kaakao täytyy petä heti pois, muuten vi-
tuttaa.
-Kannattaa jätää vähän sinne pohjalle niin että se alkaa kun-
nolla kukkia.
-Juu nami! Se ei lähe pois.
-Mä otan tänkin asia esille valtuustossa.
-Tai sit vaan lähetät toimarilistalle mailia.
-Mä olin tänään hyvällä tuulella, sit mä tulin SIKin kiltikselle 
niin mun päivä meni ihan päin helvettiä.
-Se on se normaali, mut sä et voi lähtee kotiin sen takii. 

Hallituksen sihteeri Korhonen, yrityssuhdevastaava Johansson 
ja muutama muu klo. 11 kiltahuoneella

-Kenellä on tänään päivystysvuoro?
-Alkaa vasta vartin päästä.
-Onks sulla?
-Ei
-Kuka on päivystäjä? Miks sei oo päivystämässä?
-Viel ei oo päivystysaika!
-Sen takii sen pitäs olla täällä valmistautumassa päivystyk-
seen.
-Sä voisit kirjottaa sen viestin valmiiks listalle, että miks ku-
kaan ei oo päivystämässä.

Hallituksen sihteeri Korhonen, yrityssuhdevastaava Johansson 
ja emäntä Jokinen

-Paula, sano jotain hauskaa
-Kikkeli, tai kakka.

Päätoimittaja ja fuksikapteeni kehittävät täytettä sammakko-
palstalle

Mikään mikä kuulostaa noin paljon juustolta ei voi olla pa-
haa.

Fuksi Fourier-muunnoksesta

Sammakot ovat täällä jälleen 
kerran! Möläytyksiä voi toimikunnan 
vaihduttuakin lähettää Sössön 
maililistalle sik-sosso@list.ayy.fi tai 
laittaa Sössön palautelaatikkoon 
osoitteessa http://sik.ayy.fi/sosso/
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hPtmk

Diggarit ovat maailman syöpä.

”Mä oon sellanen konemusa/hevi/anime/ ihansa-
mamikäkunhanjokupaskaaihejostakukaaneikuiten-
kaanvälitä -diggari.” Kaikki meistä ovat kuulleet tä-
män tai tämänkaltaisen lauseen, ja ne, jotka eivät 
ole kuulleet, tervetuloa pois siitä tynnyristä, jossa 
olette kasvaneet. Väistämättä tätä lausahdusta seu-
raa hyvin tarkka, yksityiskohtainen ja suurta tuskas-
tusta kuulijoissa herättävä kertomus diggauksen 
kohteesta. Kaikkia paitsi toisia diggareita lähinnä vi-
tuttaa moinen. Aiheet, joita digataan ovat kaiken li-
säksi väistämättä täysin triviaaleja, kuten jokin hyvin 
tarkkaan rajattu musiikkilaji tms. Ihmiset, herät-
kää! Teidän pienen animemaailmanne ulkopuolel-
lakin on elämää! Teidän tyhjänpäiväinen shaissen-
ne ei kiinnosta ketään. Ette saa naista vaikka kuinka 
osaisitte luetella miljoona hyvää dj:tä tai kitaristia 
tai animesankaria jossain täysin obskuurissa parem-
muusjärjestyksessä. Menkää joskus ulos, hengittä-
kää raitista ilmaa, opetelkaa keskustelemaan jostain 
muustakin kuin hyvin rajatusta aihealueesta.

On ihan ok pitää jostakin, on vielä parenpi pitää ja 
tietää useammastakin asiasta.

Kunnioittaen,
HPTMK:n rakastettu puhemies, leimatieteiden toh-
tori ja kaivosmiesten suojeluspyhimys

T.E.K. Pärekori

HPTMK on innovatiivinen joukko huolestuneita kansalaisia. 
HPTMK:n jäsenpohja on hyvin laaja, vaikka se rajoittuukin lähinnä 
SIKkiläisiin. HPTMK:n toiminta koostuu muun muassa kannan otta-
misesta päivänpolttaviin kysymyksiin sekä elimistön huolellisesta 
sisäisestä desinfiaatiosta.

Kannanotot syntyvät hedelmällisten pienryhmäkeskus-
telujen tuloksena. Perinteinen pienryhmäkeskustelu koos-
tuu yleensä aivomyrskystä, eli niin kutsutusta ”brainfartingista”. 
Pienryhmäkeskustelujen tulokset esitellään nelikenttämuodossa 
HPTMK:n rakastetulle puhemiehelle, T.E.K. Pärekorille. HPTMK kan-
nattaa kaikkea, paitsi niitä asioita, joita jäsenistö kokee tarpeelli-
seksi paheksua, kuten hitaasti käveleviä ihmisiä.

HPTMK:n kannanottoja
osa 5

Tässä oli tällainen lol.
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Tee se itse: 

     murtaa 
sisäpiiriajattelun

Ei kannata antaa lehden tämänvuotisen toimikunnan tuotosten tason häkellyttää 
itseään; Sössöön saa kirjoittaa kuka tahansa!

Koska voit.•	  Mitä iloa on oikeuksista, joita ei käytä? Ei minul-
lakaan ole muuta syytä mainita tässä Jussi Ekströmin olevan 
Lohjalta kotoisin kuin se, että halutessani saan niin tehdä, 
lähteitäni paljastamatta. Myös hyvien tapojen mukaisia yh-
distyksiä perustan harva se päivä.
Sössö julkaisee•	  kirjallisuuden tyylilajeja monipuolisesti. 
Sössö ei ole ainakaan lähihistoriassaan ollut genre-rajoit-
teinen.
Kirjoittamalla voi ylläpitää •	 aiemmin saavuttamaansa taito-
tasoa, joka puolestaan auttaa välttämään huonon vaikutel-
man tahatonta antamista. 
Saussurelais-bahtinilaisen näkökulman mukaan: •	
”Kielijärjestelmä sekä tekee puheen (tekstin) mahdolliseksi 
että on sen tuote.”, ja täysin subjektiivisesti jo se on minusta 
kiinnostavaa. Ei itseään tarvitse rajoittaa, vaikka opiskelee 
diplomi-insinööriksi. Eli kirjoittaa voi ihan vaan siksi, että pi-
tää kirjoittamisesta.
Sössöön kirjoittaminen tuo kirjoittamiselle tarkoituksen•	 , 
toisin kuin tuotantotalouden kurssien käyminen.
Tekstinsä saa julkaistuksi.•	  Esimerkiksi minä en ikinä lue mi-
tään kirjoittamaani itse uudestaan, joten kiva, että sinä nyt 
luet. 
Kirjoittaakseen ei tarvitse olla välttämättä•	  kauhean oma-
toiminen. Sössöön kirjoittaminen on kuin ohjattu harrastus; 
päätoimittaja kannustaa kyllä. Tarvittaessa kirjoittajalle voi-
daan – kuulemma - keksiä juttuaiheet hänen puolestaan, 
jos omia ideoita ei aina synny.
Tekstistä saa palautetta.•	  Itsekin tajusin luopua angstises-
ta tarpeesta hakata suorituksillani elämän peruskallioon 
unohtumisen pelosta kumpuavaa ”minä olin täällä” –vies-
tiä ja alkaa elää elämääni omien toiveideni mukaan luettu-
ani seuraavan internetin valtamerestä www-sivujen kautta 
Sössölle löytäneen palautteen: ”pNpWNoFXAcXFZ”. 
Vastuu julkaistusta materiaalista on päätoimittajalla.•	
Itse kun tekee•	 , niin saa sellaisen kuin tulee.

Ajatelkaa lapsia!•	  Tämä vaatii ehkä pienen selvennyksen: 
Ihminen, joka haluaa sensuroida jotain julkaisukanavaa, ha-
luaa ratkaista hankalaksi kokemansa asiat välttämällä ne; 
tekniikka on sama kuin yhtälön kertominen puolittain nol-
lalla. Monesti tällaisella henkilöllä on lapsia, tai hän on jo-
tenkin muuten oppinut olevansa oikeutettu määräämään 
toisten elämästä. Herää kysymys, miksi ko. yksilö haluaa ih-
miskunnan jälkikasvun kasvavan ylisuojelluissa elämissään 
tietämättömiksi ja epävarmoiksi – vaikutuksille alttiiksi. En 
tietenkään väitä, että sensuuria vaativa henkilö suunnittelisi 
diktatuurin perustamista tai jotain muuta moraalitonta sa-
lajuonta, vaan tuon vain mahdollisuuden esille. Enkä myös-
kään allekirjoita ajatusta siitä, että jos ei toimi jotakin vas-
taan, on sen puolella, mutta toisaalta historia kertoo meille, 
että Hitler ei halunnut opiskelijoiden kirjoittavan lehtiin va-
paasti. Edelleenkään en missään tapauksessa väitä, että 
Hitlerin toiveiden noudattaminen välttämättä tekisi ihmi-
sestä natsia sen enempää kuin Raamatun määräysten kirjai-
mellinen tulkitseminen Päivi Räsäsestä kristittyä: minä vain 
hypoteettisesti mainitsen asian julkisessa mediassa. Joten 
loogisena johtopäätöksenä: jos et halua huomisten vapauk-
siesi olevan lukumäärältään pienemmät kuin tämänpäiväi-
set, tee virheet, jotta niitä ei jäisi tuleville sukupolville, tee 
maailma valmiiksi – kirjoita Sössöön.

Miksi kirjoittaa?

tee-se-itse

Teksti: Emma Suppanen
Kuvat: Juulia Suvilehto
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Tunne vihollisesi!•	  Tärkeintä on tietää mahdollisimman pal-
jon vastapuolen näkemyksistä. Tällöin pystyt tuomaan esille 
keskustelussa kuin keskustelussa hyvin positiivisessa valos-
sa ja korostaen keskustelukumppanin/ -kumppaneiden in-
hoamia tai vastustamia asioita.
Ilmiselvä trolli on ilmiselvä. •	 Älä siis mene turhan liiallisuuk-
siin. Onnistunut trolli majailee juuri sen rajan tuntumassa, 
jonka ylittämällä vastapuoli tunnistaa sinut trolliksi, eikä ota 
sinua enää vakavasti.
Pyri viemään keskustelut henkilökohtaisiin aiheisiin•	  ku-
ten maanpuolustukseen, maahanmuuttoon, politiikkaan, 
uskontoihin tai muihin voimakkaita tunteita herättäviin ai-
heisiin.
Hyökkää henkilöön tai käytä muita argumentaatiovirhei-•	
tä harkiten ja vain sellaisessa sivistymättömien ihmisten 
seurassa, jossa argumentaatiovirheitäsi ei huomata tai nii-
hin ei ymmärretä puuttua.
Liioittele ja ole mustavalkoinen.•	  Tässäkin tulee toki muis-
taa kohtuus, sillä paljastunut trolli on epäonnistunut.
Ruoki tarvittaessa omaa trolliasi.•	  Tämä ohje on tarkoitettu 
lähinnä aloittelijoille, joiden trollit eivät vielä menesty omin 
avuin.
Valitse trollauksesi kohde huolella.•	  Trollaaminen paikas-
sa, jossa kaikki muutkin ovat trolleja toimii ehkä harjoittelu-
alustana, mutta todellinen itseään kunnioittava trolli ei sel-
laiseen lähde mukaan.
Älä unohda natsikorttia •	 tai vastaavia keinoja, ne ovat pai-
nonsa arvoisia Kolmannen valtakunnan kullassa trollatessa-
si, jos osaat käyttää niitä oikein.
Haastavinta trollauksessa•	  on olla tarpeeksi huomiota he-
rättävä, jotta ihmiset tarttuisivat trolliin, mutta ei tarpeek-
si paljastuakseen trolliksi. Jos et onnistu heti, ei hätää. Vain 
harjoitus tekee tässäkin asiassa mestarin!

Näin onnistut:

Mitä trollaus on? Trollaus on internet-slangia ja 
tarkoittaa henkilöä, joka pyrkii sotkemaan kes-
kustelua, ohjaamaan sen väärille raiteille, ärsyttä-
mään ihmisiä tai parhaissa tapauksessa saamaan 
ihmiset suorastaan raivon valtaan. Trollausta voi-
daan harrastaa myös internetin ulkopuolella, 
mutta suosittelen jättämään tämän kokeneille 
trolleille ikävien seuraamusten välttämiseksi. 

Olet varmasti nähnyt ihmisiä jotka ovat kaikkea sitä mitä sinä et ole. Menestyviä, 
hyvännäköisiä, karismaattisia, varakkaita, toisen sukupuolen suuressa suosiossa, 
listaa voisi jatkaa vaikka loputtomiin. Nämä henkilöt eroavat sinusta yhdellä 
merkittävällä tavalla – he osaavat trollata. Seuraavia yksinkertaisia ohjeita 
seuraamalla sinäkin voit ahkeran harjoittelun myötä nousta tämän suurta 
kunnioitusta nauttivan eliitin joukkoon.

Tee tämäkin itse:

Trollaus 
– näin sinäkin pystyt!

tee-se-itse

Teksti: Jussi Ekström
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EESTEC:in Suomen jaoston tämänvuotinen suururakka on 
ollut Star Worksin järjestäminen. Tapahtuma toteutetaan 
yhteistyössä Aalto-yliopiston Radiotieteen ja –tekniikan 

laitoksen kanssa Otaniemessä 23.-30.1.2011.
Viikon aikana workshopiin osallistujat pääsevät kuuntele-

maan luentoja Suomen arvostetuimmilta aihealueen tutkijoilta 
ja viikon jokaisen päivän päätteeksi päivän teemaan syvenny-
tään käytännön harjoitusten ja erilaisten työpajojen avulla. Star 
Works tuo Otaniemeen myös alan yrityksiä.

Paikkamäärä workshopissa on varattu kolmeenkymme-
neen, joista 15 valitaan Aalto-yliopiston Teknillisestä korkea-
koulusta, ja toiset 15 EESTECin 48 muun jäsenyliopiston opis-
kelijoista.

Lisätietoja tapahtumasta ilmestynee EESTECin Suomen ja-
oston sivuille (eestec.ayy.fi) lähitulevaisuudessa.

EESTEC 
– Star Works

EESTEC järjestää tammikuussa workshopin, jossa opintopisteen suorittamiseen 
kuuluu saunomista ja sitsaamista – sekä perehtymistä avaruuteen, 
avaruusympäristöön ja ympäristöön avaruudesta käsin.

Teksti: Emma Suppanen
Kuva: Vilmos Somogyi



6|10 13

Pajavastaavien 
status-update

Elektroniikkapaja ei ole vielä auki, mutta pinnan alla pöhisee silti, ja rahaakin on 
saatu jo kohta kulumaan. Kyllä tämä tästä.

Vaikka remontti on ollut valmis jo pitkän aikaa, ovat pajan 
avainasiat (kirjaimellisesti, siis) tuottaneet odottamatonta 
päänvaivaa sekä ajanhukkaa, mutta asia on edennyt tie-

dekuntatasolla ainakin tiedonkulun ja delegoinnin muodossa. 
On siis odotettavissa, että paja saadaan jopa lukkoon piakkoin, 
jolloin myös kalustaminen voi alkaa ihan toden teolla.

Juuri kirjoitushetkeä edeltävinä minuutteina suoritettiin 
massiivisia laitehankintoja, ja tovin kuluttua pajalta löytyykin 
sitten jos jonkinlaista tavaraa: jännitelähdettä, työkalua sekä 
valotuskonetta. Seuraava etappi onkin sitten pyötälevyjen, is-
tuimien ja muun yleisinfran metsästäminen.

Projektin alkuperäisestä aikataulusta ei kauheasti kannata 
tässä yhteydessä puhua, eikä tulevastakaan ole hirveästi tietoa, 
koska kaikki riippuu nyt siitä, miten pian tilaan saadaan avai-
met. Olemme kuitenkin varsin luottavaisia sen suhteen, että jo 
alkukeväästä päästään pajalla kikkailemaan jo ihan toden teol-
la!

Muistakaahan, että jos paja herättää intohimoisia tuntei-
ta, niin kaiken maailman ideoita otetaan vastaan, ja ”sisäpiiriin” 
pääsee mukaan helposti liittymällä irkkikanavalle ja sähköpos-
tilistalle.

- Pajavastaavat Riku & Tuomo

Innokas elektroniikkaharrastaja komponenttien kimpussa.

Teksti: Tuomo Kohtamäki, 
Riku Lääkkölä
Kuva: Joni Orponen

tee-se-itse



6|1014

sössö testaa

Sössö testaa: Porno

Kokosimme 11 Sössö- ja yrityssuhdetoimikuntien edustajaa 
ja yhden likaisen sedän tuomitsemaan viisi erilaista por-
nografista elokuvaa. Elokuvista katsottiin noin kymmenen 

minuutin näytepätkä alusta ja tämän jälkeen pätkiä Stetson-
Harrison -menetelmällä valituista kohdista. Koehenkilöt arvos-
telivat elokuvat yhdeksän aspektin suhteen likert-asteikolla 1-5: 
yleinen visuaalinen ilme, äänimaailma, naisnäyttelijöiden ul-
konäkö, miesnäyttelijöiden ulkonäkö, juoni, tilanteen houkut-
televuus osallistujana, katsoisinko tätä vapaaehtoisesti, suosit-
telisinko Sössön lukijoille sekä viimeisenä yleisarvosana. Lisäksi 
keräsimme jokaiseen kohtaan vapaamuotoisia kommentteja. 

Koehenkilöitä ei vahingoitettu kokeen aikana, ja heillä 
oli mahdollisuus poistua kesken kokeen, jos sille oli tarvetta. 
Elokuvien jälkeen katsoimme koehenkilöiden traumatisoitumi-

sen ehkäisemiseksi ei-eroottisen elokuvan Rambo. Seuraavassa 
valittuja tuloksia elokuvien esittämisjärjestyksessä.

1. The Inconfessable Orgies of Emmanuelle
80-luvun englanniksi dubattu etelä-eurooppalainen pehmo-
pornoelokuva, jossa päähenkilö Emmanuelle ja hänen aviomie-
hensä muun muassa rakastelevat vahamuseon lattialla.

Yleisarvosanan KA: 2.4
STD: 0.7

Kommentteja:
”Miehellä vaatteet päällä pannessa. Dracula!” (yleinen visuaali-
nen ilme)
”Maisemia katseli mielummin kuin panoa.” (yleinen visuaalinen 
ilme)
”En katsoisi edes puutteessa.”
”No, jos joukkoraiskaus kiihottaa...” (tilanteen houkuttelevuus 
osallistujana)

2. Pirates XXX
Komeita CGI-efektejä ja vielä komeampia silikonirintoja Pirates 
of the Carribbeanin hengessä. Juonta on paljon, ja siihen liitty-
vät merirosvot.

Yleisarvosanan KA: 3
STD: 1

Koehenkilöt katsoisivat todennäköisimmin vapaaehtoisesti 
keskiarvolla 3.18.

Kommentteja:
”Isoja peniksiä” (miesnäyttelijöiden ulkonäkö)
”Liikaa juonta” (juoni)
”Jousimusiikki luo oikeaa tunnelmaa” (äänimaailma)
”Niille, jotka haluavat katsoa elokuvan pokensa lomassa.”
”Lähinnä pelottava” (naisnäyttelijöiden ulkonäkö)

3. Simply Beautiful
Mustavalkoinen taidepornoelokuva, jossa tuplapenetraatio 
näytetään hidastettuna jousimusiikin soidessa taustalla.

Yleisarvosanan KA: 3.35
STD: 0.81

Autenttisia reaktioita koetilanteesta

Joululahjana uskolliselle lukijakunnalle Sössö testasi pornon, jotta joulupyhiksi 
kotikotiin mukaan otettavien videotiedostojen määrä ei ylitä muistitikun 
kantokykyä. Suunnattoman Tieteellisillä Menetelmillä käsitellyistä testiaineistoista 
Sössö poimi parhaat palat sinulle, joka toivot pornoltasi mieskauneutta, 
naiskauneutta, tai ylipäätään kauneutta. Katso myös Sössön suositus!

Teksti: Anna Mannila 
ja Juulia Suvilehto
Kuvat: Juulia Suvilehto
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Koehenkilöt osallistuisivat mieluiten näihin tapahtumiin keski-
arvolla 3.37. Elokuva voitti myös miesnäyttelijöiden ulkonäössä 
keskiarvolla 3.33.

Kommentteja:
”Ei ollut, siitä plussaa” (juoni)
”Alkoi panettamaan” (suosittelisinko Sössön lukijoille)
”Mies ei ihan osaa” (tilanteen houkuttelevuus osallistujana)
”En uskonut, että DP:n voisi kuvata herkästi” (yleinen visuaali-
nen ilme)
”En tiedä, mitä tässä tapahtuu, mutta mä haluan mukaan!” (ti-
lanteen houkuttelevuus osallistujana)
”Filmin opetus: älä tarjoa miehelle tupakkaa, voit joutua pane-
maan tuntikausia auringossa.”

4. Kitty (with black midget)
Alaikäisen näköinen (mutta täysi-ikäinen!) aasialainen nainen 
ja tummaihoinen lyhytkasvuinen mies yhtyvät ulkotiloissa käsi-
varakameralla kuvattuina, kunhan nainen on ensin tukehtunut 
penikseen kolmasosan pätkästä.

Yleisarvosanan KA: 1.67 
STD: 1.43

Lisäksi Kitty (with black midget) hävisi kaikissa muissakin kate-
gorioissa.

Kommentteja:
*luts* *luts* *gack* (äänimaailma)
”Eipähän tartte hetkeen kattoo.”
”0 ihan kaikesta!”

”Juonen loppuhuipennus Oscarin arvoinen.” (juoni)
”EI JUMALAUTA!” (tilanteen houkuttelevuus osallistujana)

The Big Bang Theory XXX
Pornoparodia Rillit huurussa -nörttisarjasta. Näyttelijät muistut-
tavat alkuperäisen esiintyjiä, mutta vitsit ovat yhtä lukuunotta-
matta huonompia.

Yleisarvosanan KA: 3.58
STD: 0.67

Koehenkilöt pitivät eniten tämän elokuvan naisnäyttelijöiden 
ulkonäöstä keskiarvolla 3,92. Sössö myös suosittelee ��T:tä luki- Sössö myös suosittelee ��T:tä luki-
joilleen keskiarvolla 4.08. Lisäksi ��T voitti kategorioissa yleinen 
visuualinen ilme, äänimaailma ja juoni. 

Kommentteja:
”Avaruusjuttuja” (yleinen visuaalinen ilme)
”Miellyttävän mitäänsanomaton” (juoni)
”Nörttejä nörteille!” (suosittelisinko)
”Yhdet luonnolliset tissit oli ehkä” (naisnäyttelijöiden ulkonäkö)

Elokuvien järjestys kaikkien kohtien keskiarvolla mitattuna ei poi-
kennut yleisarvosanan perusteella tehdystä. Huomautettakoon 
vielä, että Rambo voitti kaikki pornoelokuvat paitsi yleisarvo-
sanan keskiarvossa, myös miesnäyttelijöiden ulkonäössä ja os-
allistumishalussa.

VOITTAJA!

JUMBO!
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Hierokaa toisianne...
Talvi-iltain tummentuessa ja luentojen yhä venyessä pai-

nuu monen työnsä ääressa ahertavan teekkarin selkä yhä 
tiukemmin kasaan työmäärän paineen ikeessä. Kiire ja 

vaadittujen määräaikojen saavuttaminen nostavat stressitasoa,  
eikä aikaisemmastakaan stressistä ole vielä välttämättä ehtinyt 
edes palautua. Tähän kun yhdistää vielä huonon työasennon 
sekä vähäisen venyttelyn tahi liikunnan, on yhtälö valmis: yht-
äkkiä ahkera pikku opiskelijamme huomaakin olevansa jatku-
vasti väsynyt ja jännittynyt,  työnteosta tuntuu hävinneen kaik-
ki puhti ja kaiken kukkuraksi kroppaa vaivaa kipu jos toinenkin. 
Eihän tässä nyt näin pitänyt käydä!

Täytyy siis tarttua härkää sarvista, tai tässä tapauksessa sel-
kää lihaksista, ja pehmittää niitä lihaksia! Koska itsensä hieromi-
nen on varsin haastavaa (ja loppujen lopuksi melko turhautta-
vaa), tarvitsee sinun  aluksi metsästää itsellesi sopivan oloinen 
hieroja. Potentiaalisten hierojien suhteen ei kannata suinkaan 
olla liian valikoiva, vaan hierottavaksi kannattaa tarjoutua aina 
ilman ennakko-odotuksia.  Kun sopiva hieroja on löytyny, aset-
taudu sopivalle paikalle makuulle tahi istumaan ja jättäydy hie-
rojasi vietäväksi.  Jännitykset purkautuvat kuin lämmin jäätelö!

Valitettavana tosiasana myönnettäköön, että kaikilla ei ole 
taitoa tai osaamista kunnolliseen hieromiseen. Sitä varten al-
lekirjoittanut onkin, ihastuttavan assistenttinsa avustuksella, 
koostanut seuraavan kuvakollaasin, joka havainnollistaa muu-
tamia perusotteita sekä antaa yksinkertaisia neuvoja onnistu-
nutta hierontaa varten. Älä huoli jos aluksi saattaa tuntua siltä 
että käsivoimasi ehtyisivät jo viiden minuutin kohdalla, kyllä ne 
siitä treenaantuvat.

1.

Aloita hierominen hartioiden lämmittelyllä ja irrottelulla. Älä 
kiirehdi murjomaan, muuten teet vain enemmän tuhoa kuin 
hyvää! Hieronta on kuitenkin kokonaisvaltainen kokemus, 
jossa ajan käyttö on hyve.

2.

Sitten käydään sol-
mukohtien kimppuun! 
Parhaiten jumittuneet li-
hakset löytää näppitun-
tumalla, selvästi tuntuvi-
na patteina selässä. Myös 
hierottavan tuskanhuu-
doista ja kiljahduksista 
voi päätellä olevansa oi-
keassa paikassa (ja käyt-
tävänsä ehkä liikaa voi-
maa)!

3.

Erityisesti toimistotyöskentelyssä kipeytyvät lapaluiden alai-
set lihakset. Käden asentoa liikuttelemalla näihin lihaksiin voi 
päästä paremmin käsiksi.

Teksti: Ilkka Rekola
Kuvat: Juulia Suvilehto
Malli: Nora Nupponen
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4.

Jos sormissa ei riitä voimia voi avuk-
si ottaa kyynärpään...

5.

... tai kaksi kättä.

6.

Niskaa hierottaessa on hyvä var-
mistaa että hierottava pitää pään-
sä mahdollisimman rentona .

7.

Lopuksi vielä pehmeää taputtelua 
jotta saadaan veri kiertämään!

8.

Jos sopivaa hieronta-alustaa ei löy-
dykkään, voidaan hieronta tehdä 
myös istualtaan. Jos näppivoimat 
eivät taaskaan riitä, tai hierottava 
yrittää jatkuvasti paeta, voidaan 
toisella kädellä ottaa olkapään toi-
selta puolelta vastaan. (Pakko ot-
taa! Toim. huom.)

9.

Niskan kohdalla kannattaa pitää otsasta 
kiinni, jotta hierottava voi pitää niskan-
sa rentona.
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Pikkujoulun taikaa
Teksti: Olli Pirttilä
Kuva: Kaisu Ölander

Sosiaalisesti hyväksyttyä liiallista al-
koholinkäyttöä, ylilyöntejä, näen-
näisesti hauskoja lahjoja ja kliseisiä 

perinteitä. Kyllä! Pikkujoulukausi on tääl-
lä taas.  On jälleen kerran tullut aika juh-
listaa Jeesuksen syntymää sekalaisen ör-
vellyksen ja kollektiivisen hauskanpidon 
merkeissä. Pikkujoulukausi on yksi niistä 
ajoista vuodessa kun suomalainen juh-
lakansa valjastaa ikiaikaiset perinteet te-
kosyyksi huolettomaan viihdetoimin-
taan. Tässä mielessä eroa juhannukseen 
tai esimerkiksi vappuun ei juurikaan ole. 
Pikkujoulun ja joulun luoma kaksikko 
kuitenkin luo hyvin mielenkiintoisen dy-
namiikan, jota ei juuri muissa perinne-
juhlissa ole.

Epämääräisen pitkä pikkujoulu-
kausi valmistaa ihmisiä varsinaiseen 
jouluun; Ensin otetaan löysät pois ys-
tävien sekä opiskelu- ja työtoverien kes-
ken alkoholihuuruisissa illanvietoissa. 
Kun takki sekä lompakko on saatu tyh-
jäksi, onkin aika hiljentyä viettämään 
harrasta ja rentouttavaa morkkista 
perheen kanssa varsinaisen joulun mer-
keissä. Jokaiseen perinnejuhlaan pitäi-
si saada tällainen perehdyttämisperiodi! 
Juhannus, vappu, uusivuosi, pääsiäinen, 
laskiainen ynnä muut kissanristiäiset 
sujuisivat huomattavasti sutjakkaammin, 
jos ihmisillä olisi aikaa päästä juuri siihen 
oikeaan mentaliteettiin. 

Ennen juhannusta voisi harjoitel-
la kuukauden päivät valvotuissa olosuh-
teissa tulella leikkimistä, veneestä virt-

saamista ja uimista. Humalassa tietenkin. 
Vaikutus juhannuksena kuolleiden mää-
rän laskemiseen olisi varmasti suurempi 
kuin yhdelläkään viisaasti vesillä -kam-
panjalla. Samaa periaatetta noudattaen 
uutta vuotta varten voisi harjoitella räjäh-
dysaineiden turvallista käsittelyä päihty-
neenä. Vappua varten "normaaleja" ih-
misiä voisi karaistaa esimerkiksi vuoden 
mittaisella teekkarin peruskoulutuksella.

Ettei meno nyt kuitenkaan ihan edel-
lä kuvatun kaltaiseksi äityisi, niin kannat-
taa ottaa pikkujoulujen ja joulun todelli-
sesta luonteesta kaikki irti. Perinnejuhlat 
kannattaa valjastaa muuksikin kuin vii-
nanhuuruiseen sekoiluun. Jos ei yhteistä 
"laatuaikaa" ystävien ja perheen kanssa 
muutoin vuoden mittaan tule harrastet-
tua, niin jos nyt edes sitten joulun alla.

Aika kaivaa nuhjaantunut tonttulakki kaapin nurkista 
ja virittää itsensä jälleen kerran järkälemäiseen 
juhlahumuun. 

Vinkkejä pikkujouluista selviytymiseen
Jos et muista, sitä ei tapahtunut. (Pics or it didn't happen!) –
Työpaikan pikkujoulut on hyvä jättää suosiolla väliin. Jos kuiten- –

kin olet sosiaalinen persoona, vedä edellisenä päivänä suojakänni tai 
syö tukevasti/ota shottilasillinen ruokaöljyä ennen juhlallisuuksia hup-
puun kilahtamisen estämiseksi. Näin ollen meiningin äityminen liian 
riehakkaaksi minimoituu.

Pikkujouluissa ei tarvitse aina olla vesinokkaeläimenä –
Muista että työpaikan kopiokoneet eivät ole istumista varten,  –

vaan peflettien tekoa varten.
Jos et ole täysin varma pystyväsi hankkimaan oikeasti hauskaa  –

ja nokkelaa lahjaa, älä edes yritä.
Firmasi esimies on myös ihminen –
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Taas se aika vuodesta lähestyy, jol-
loin iloiset perheet kokoontuvat 
yhdessä joulupöydän ääreen ja kai-

killa on mahdottoman hauskaa. Niin, tai 
tämähän on se ideaali tilanne, mutta ka-
russa todellisuudessa jouluun liittyvät 
perinteet tuntuvat helposti enemmän-
kin pakollisilta velvoitteilta kuin oikealta 
hauskanpidolta ja hilpeältä sukulaisten 
tapaamiselta.

Toki vaihtoehtona on myös viet-
tää joulu otaantuen omassa solussaan 
pakastepizzojen ja irkin äärellä, mutta 
kaikille tämä ei ole valitettavasti mah-
dollista. Eikä liiemmin muiden hylkiöka-
vereiden kanssa baariin menokaan, sillä 
kotiväki odottaa sinua viettämään ilois-
ta joulua sukulaisten parissa. Jos edel-
lä mainittu joulu sukulaisten seurassa 
ei kuulosta edes etäisesti tutulta ja jou-
lu Otaniemessä on todellisuutta, ei tästä 
oppaasta ole sinulle hyötyä senkään ver-
taa kuin muille poloisille.

Joulu perinteikkäästi sukulaisten ym-
päröimänä voi olla joillekin mieluisa ko-
kemus ja hyvä niin, mutta monelle se 
on pakkopullaa, joka täytyy taistella läpi 
naama enemmän tai vähemmän irvees-
sä. Ensimmäisenä mieleen tulee toki koh-
data tämä suuri haaste tuhdisti teräste-
tyn glögin voimalla. Tämä perinteikäs ja 
suoraviivainen lähestymistapa on toimi-
va, mutta vaatii myös äärimmäistä tark-
kaavaisuutta, sillä vaarana on glögin ja 
terästykseen käytettävän nautintoaineen 

suhteiden muuttuminen illan myötä hy-
vinkin alkoholipainotteiseksi ja sitä kautta 
turhan voimakas humaltuminen on tur-
han todennäköistä. Ei tämä vielä mitään, 
mutta liian äänekäs humalainen örvellys 
tai pahimmassa tapauksessa jopa avau-
tuminen kesken jouluaterian sukulais-
ten ympäröimänä voi aiheuttaa moraali-
sen krapulan lisäksi muitakin negatiivisia 
seuraamuksia kuten mm. testamentin ul-
kopuolelle jäämistä.

Siispä terästäkää glögiänne maltil-
la kohtalotoverit! Äskeisestä pelottelusta 
huolimatta myös piilopullon ottaminen 
mukaan koko illan mittaiseksi venyvälle 
koko suvun jouluaterialle on enemmän 
kuin suositeltavaa, jos kokoontuminen 
ei tapahdu vanhempiesi luona tai muus-
sa vastaavassa paikassa. Muualla kuin 
omien nautintoaineiden läheisyydessä 
illastaessa on hyvin todennäköistä, et-
tä absolutismiin taipuvainen täti tai muu 
vastaava nipottava sukulainen kuitenkin 
pihistelee viinin annostelun tai glögin te-
rästyksen kanssa, joten kannattaa pyr-

kiä omavaraisuuteen. Miksi sitten pitäisi 
pyrkiä jonkin asteiseen humaltumiseen? 
No luonnollisesti samasta yksinkertai-
sesta syystä kuin eräässä laulussakin ke-
hotetaan pitämään Vinetto mukana vuo-
sijuhlissa. Jos vastaus kysymykseen on 
edelleenkin mysteeri niin luonnollisesti 
epämiellyttäviä tai tylsiä tilanteita kestää 
paljon helpommin pikku kekkulissa kuin 
kuivin suin.

Lähes välttämättömyys on myös kul-
jettaa mukanaan älypuhelinta tai muu-
ta vastaavaa kämmentietokonetta, jol-
la pystyy pakenemaan ikävystyttävää 
tilaisuutta esimerkiksi erilaisten lauto-
jen, youtuben tai irkin autuaaseen maa-
ilmaan. Tämä on myös hyvä toissijainen 
vaihtoehto, jos alkoholikeskeinen lä-
hestymistapa syystä tai toisesta epäon-
nistuu. Näillä yksinkertaisilla ja helpos-
ti toteutettavilla keinoilla on mahdollista 
lievittää joulun ahdistusta edes hieman. 
Onnea matkaan!

Joulu survival guide
Teksti: Mehumies
Kuva: Tuomas Tikka

”Ja me toivotamme ikävää 
synkkää, kylmää, pimeää 
ja oikein surullista joulua” 
– Gösta Sundqvist

Toki vaihtoehtona on myös viettää  ”joulu otaantuen omassa solussaan pakas-
tepizzojen ja irkin äärellä, mutta kaikille 
tämä ei ole valitettavasti mahdollista.
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sik90

Joulu nimittäin. Siitä huolimatta tämä kirjoitus ei käsitte-
le tätä aihepiiriä, vaan pureutuu kiltalaisillemme tärkeäm-
pään juhlapyhään. Kalenterivuoden lähentyessä loppuaan 

on väistämättäkin aika jo suunnata katseet ensi vuoden helmi-
kuuhun.

Kirjoitushetkellä rapian kolmen kuukauden päässä siintävä 
Potentiaalin Tasaus 90 kolkuttelee jo ovella. Juhlien päivämää-
rä, lauantai 19.2.2010 (sekä seuraavan päivän sillis!) kannattaa 
merkitä kalenteriin viimeistään nyt. Lisätietoja juhlista ja nii-
hin ilmottautumisesta seuraa lähiaikoina, joten ole tarkkana! 
Helmikuussa räjähtää! Ennen tätä iltapukuglamourin ja hedo-
nistisen ilottelun suurjuhlaa tapahtuu killassa kuitenkin myös 
kaikenlaista muuta mielenkiintoista juhlakauteen liittyvää. Alla 
herkullisimmat makupalat ensi vuoden alkupuolelta!

Historian havinaa...

Oletko joskus miettynyt, että ketä nämä tyypit ovat näissä van-
hoissa valokuvissa? Kuka oli SIK:n ensimmäinen puheenjohta-
ja? Mitkä ovat parhaita fuksipääainedokkareita vuosikymmen-
ten saatosta? Millaisia tarinoita erilaisiin kiltalaisille rakkaisiin 
reliikkeihin liityy? Mitä aarteita arkisto pitää sisällään? Näihin 
ja moneen muuhun kysymykseen saataneen toivottavasti vas-

taus SIK90-juhlakauden kunniaksi kasattavassa juhlanäyttelys-
sä. Näyttely tarjoaa varmasti elämyksiä kaikille sähköteekkarei-
den historiasta kiinnostuneille tallaajille fuksista vaariin. Tätä et 
halua missata! Näyttely avataan ennen vuosijuhlia, ja se on esil-
lä koko kevään ajan. Tarkempaa infoa näyttelyn avajaisista seu-
raa ensi vuoden alkupuolella!

...ja juhlahumua

Täysin kylmiltään ei tarvitse lähteä juhlistamaan killan pyörei-
tä vuosia. Potentiaalin Tasaus 90:ä edeltää messevä vuosijuh-
laviikko, jonka aikana päästään touhuamaan niin tuttuja kuin 
uusiakin aktiviteetteja. Luvassa on näillä näkymin ainakin uutu-
kaisen laulukirjan läpilaulantaa, excuilua vuosijuhlaviikon fiilik-
sissä, tanssitaitojen kartuttamista tapa- ja tanssikoulutuksessa, 
lämmintä kaljaa nopeasti Øhlhäfvissä sekä menojalan vipatus-
ta vuosijuhlaviikon pre-Pota-bileissä. Varaudu siis räiskyvään ja 
monipuoliseen kiltaelämysten superviikkoon helmikuun kol-
mannella viikolla!

Räiskyvää joulunodotusta ja stressittömiä tenttiviikkoja toivot-
teleepi 

Sini, SIK90-toimikunnan pj

Kohti Potentiaalin Tasaus 90:ä

Se on kohta täällä!
Teksti: Sini Kinnunen
Kuvat: Mikko Kaasalainen, killan kuva-arkisto
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mama, i'm ”coming” home

Äiti, apua! Kuva: Juulia Suvilehto

... Ja laitetaankos osake vai kesämökki herrasväen pikkulinnuille..! 
– Vuosi lähenee loppuaan, ja osa meistä laskee jo päiviä 
joululomaan (äiti ainakin!). Pitäkää varpaat ja korvat lämpiminä, 
niin ei pyhien vietto mene ikävästi sairastaessa! Kiitokset hienosta 
vuodesta. 

-Äiti
Fuksivuosi on lähtenyt käyntiin, mutta 
en ole vieläkään saanut kavereita. Mitä 
minun pitäisi tehdä?

Ikävä kuulla, että et ole vielä löytänyt 
mieleistäsi kaveripiiriä. Aallossa kun on 
kuitenkin opiskelijoita enemmän kuin 
pienessä kunnassa asukkaita, joten 
omanhenkistä seuraa luulisi löytyvän, 
vaikka mielenkiinnonkohteet ja harras-
tukset osuisivat kuinka erikoiset (tai ta-
valliset, 20 000 ihmiseen mahtuu kyllä 
aika joukko niitä tuiki tavallisiakin tamp-
paajia).

Oletan, että olet yrittänyt saada ka-
vereita istumalla luennoilla uusien tyyp-
pien viereen, juttelemalla vierustoverin 
kanssa laskareissa tai pyörähtämällä kil-
tojen tapahtumissa silloin tällöin. Koska 
mitään ei ole kuitenkaan tapahtunut, 
kannattaa ehkä suunnata katseet kohti 
uusia ympyröitä: toiseen laskariryhmään, 
yhdistysten tapahtumiin tai oman solu-
kämpän keittiöön silloin, kun sieltä kuu-
luu kolinaa. Kyllä niitä kavereita löytyy, 
kunhan jaksaa nähdä pikkuisen vaivaa ja 
tutustua ennakkoluulottomasti uusiin ih-
misiin. Kaikista tutuista ei tietenkään kos-
kaan tule sydänystäviä, mutta kyllä ne 
kaveritkin ovat joskus olleet pelkkiä tut-
tavia.

Äiti auta! Joulu on tulossa, enkä oikeas-
ti keksi mitä antaisin tyttöystävälle lah-
jaksi. Tyttöystävä ostaa aina kaikkea 
hienoa, joten pelottaa että annan taas 
jotain sellaista, mistä hän ei tykkää ol-
lenkaan. 

-nim. kohta ex-poikaystävä(kö?)

Voi sinua pientä! Heti alkuun voin kyl-
lä luvata sinulle, että tyttöystäväsi tuskin 
jättää sinua, vaikka antamasi joululahja 
ei osuisikaan aivan maaliin – ethän kui-
tenkaan olisi ollut antamassa mitään niin 
epäsopivaa lahjaa kuin julistetta sinun ja 
ex-tyttöystäväsi suutelukuvasta tai lah-
jakorttia ”rauhalliseen koti-iltaan”, jonka 
aikana tyttöystäväsi voi tiskata ja pestä 
pyykkiä ilman häiriöitä poikaystävän ol-
lessa poissa jaloista 24h -risteilyllä. 

Lahjatoiveita sinun kannattaa kysyä 
suoraan mussukaltasi, sillä hänellä saat-
taa hyvinkin olla jokin erityinen toive, 
jonka toteuttaminen ei vaadi sinulta lii-
kaa ajattelua (parhaimmillaan hän saat-
taa osoittaa päiväpostissa tipahtaneen 
mainoslehtisen kuvaa [hipsukat]toi tom-
monen, mut vaaleenpunasena[/hipsu-
kat]). Mikäli taas vastaukset ovat lähinnä 
emmätiiää ja jotainkivaa, yksi varma vaih-
toehto on hommata kullallesi liput teat-
teriin/konserttiin/speksiin/mihin tahansa 
esitykseen, mistä voisit kuvitella hänen 
pitävän. Lahjaan voi yhdistää illallisen ul-
kona, ja kappas, romanttinen joululahja 
on valmis. Mikä parasta, sinun ei tarvitse 
tietää mitään naisten vaatekoista!

Mikä on kouvolas kaapelitvn symboli-
taajuus ja qam?

Ota yhteyttä omaan palveluntarjoajaasi.

Rakas Äiti: onko hallitusvuoden jälkeis-
tä elämää?

Kun noita vanhoja runkkareita katsoo, 
niin tuskinpa sitä on ollut hallitusvuon-
nakaan.

Äiti miksei me 
voida ottaa 
kissaa?

Tätä vastausta 
varten minun täy-
tyy nyt olettaa, että 
sanalla ”me” tarkoitat 
omaa perhettäsi, et it-
seäsi ja Äitiä. En vali-
tettavasti osaa sanoa 
sen tarkemmin per-
heenne eläinpoliittisis-
ta näkemyksistä, mutta voisin kuvitella 
kissanvastaisuuden johtuvat seuraavista 
syistä (joskus yksikin riittää):

1. Kissat aiheuttavat allergisia oireita 
joillekin ihmisille, mahdollisesti jopa jol-
lekin perheenjäsenistäsi

2. Kissan hoito vaatii aikaa, mitä si-
nulla tai muulla perheelläsi ei välttämät-
tä ole

3. Kissa on itsenäinen ja ainakin kau-
punkioloissa varsin hyödytön elukka: sii-
tä on seuraa vai silloin, kun sille itselleen 
sopii, eikä kaupunkiasunnoissa ole edes 
hiiriä joita pistää hengiltä

4. Kissalle on hyvin vaikeaa ellei mah-
dotonta antaa nieltäviä lääkkeitä.

Älä kuitenkaan murehdi: kun joskus 
muutat omaan asuntoosi, saat päättää 
(vuokrasopimuksen pikkupränttien puit-
teissa) ihan itse kämppiksistäsi. Sitä odo-
tellessa voit vaikka harjoitella pillereiden 
syöttämistä vastahakoisille perheenjäse-
nillesi.

Lankkaa nahkakengät toisinaan – ne 
kestävät ja näyttävät paremmilta pi-
dempään
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Puuhanurkka

Sarjis!
Käsikirjoitus: Olli Pirttilä
Kuvitus: Kaisu Ölander

Väritä
 Äiti!

Äitiltä pääsivät värit ja tausta 

hukkumaan, auta häntä saa-

maan ne takaisin.
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kulttuuri

Kukapa tänäpäivänä ostaisi mu-
siikkia? Näin taisi ajatella myös 
MadCraft-yhtyeen taustajoukot. 

Sillä vuodenikäinen bändi nimittäin jul-
kaisi debyyttinsä ilmaiseksi. Neljän kap-
paleen julkaisun voi halutessaan ladata 
osoitteesta http://madcraft.net/

Yhtyeen nettisivuilla bändin mu-
siikkia kuvaillaan  popahtavaksi punk-
rockiksi ja live-esiintymisiä energisik-
si. Genreksi rajataan Superpowered 

Punkpop. Yhtyeen keikkakalenterissa ta-
pahtumia on aina Tukholmassa saakka.

MadCraft ei ole mikätahansa tusi-
nabändi. Se on niin erikoinen että siitä 
tehdään juttu Otaniemen ehkä parhaa-
seen kiltalehteen. Erikoisen yhtyeestä 
tekee se että sillä on suhteita kiltaam-
me ja sinäkin saatat tuntea jonkun yh-
tyeen jäsenistä: Tom Nuorivaara (lau-
lu ja kitara), Juho Rinne (kitara ja laulu), 
Samuli Hyttinen (basso ja laulu), Otto 
Uotila(rummut ja laulu)

Pidin levystä heti ensimmäisellä 
kuuntelukerralla. Se tenhoaa energisyy-
dellään. Minulle muutaman biisin rytmi 
tuo mieleen erään nimeltämainitsemat-
toman suomalaisen radiokanavan hitti-
biisit. MadCraft ei selkeästi soita margi-
naaleille vaan suurelle yleisölle. Musiikki 
sopii mielestäni parhaiten sellaisiin het-
kiin, kun kaikki ei mene aivan nappiin. 
Sitä tulee kuunneltua paljon matikan 
tehtävien lomassa. Lisäksi minua häm-
mästyttää äänitteen laatu.

Levyarvostelu: MadCraft

Mitä kiltahuoneella tehdään ja ta-
pahtuu entä mitä siellä tulisi ta-
pahtua? Tässä eräs näkemys ai-

heesta.
Minulle kiltis on paikka joka saa huo-

nosti alkaneet päivät uuteen nousuun ja 
puolestaan romuttaa ne hyvin käyntiin 
lähteneet. Toisinaan se vie loputkin vä-
hästä motivaatiosta siihen johonkin hyö-
dylliseen. Toisinaan se taas antaa puhtia 
kun vauhti ei muuten riittäisi.

Makuuhuone yli 200 e kuussa . olo-
huone 6 e vuodessa, sanoi Matti Kuismin. 
Kiltiksen siis pitäisi olla viihtyisä. Eli jo-
kaisen tulisi pitää sen siisteydestä huolta 
omalta osaltaan. Toisaalta ylimääräinen 
tiukkapipoisuus saattaa lannistaa rennon 
tunnelman, joka on olennainen osa olo-
huoneen sielunelämää.

Toisinaan kiltahuoneella saa sympati-
aa ja toisinaan litsarin poskelle ja paluun 
arkeen.

Kiltis on elämä pienoiskoossa. Se voi 
talloa jalkoihinsa tai nostaa ylös tuhkas-
ta. Varaudu siis pahimpaan mikäli suun-Varaudu siis pahimpaan mikäli suun-
tanasi on kiltahuone.

Kulttuurikuulumiset

Kiltis, olohuoneeni

Teksti: Panu Simolin
Kuva: promomateriaalia
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Roskamail detect
Päätoimittaja sai marraskuun aikana mielenkiintoisia viestejä muun muassa 
Teknillinen korkeakoulu webmail-palvelulta (moocow22@att.net). Jottei 
muillekaan jäisi epäselväksi, että heidän webmail-tilinsä ovat välittömässä 
tuhoutumisvaarassa, tässä parhaat palat.

Date: Fri, 12 Nov 2010 01:54:11 -0800 (PST)
From: Teknillinen korkeakoulu webmail-palvelu 
<moocow22@att.net>
Subject: Päivitä webmail-tili

Hyvä käyttäjä Tkk huomioon käyttäjän. Huomioithan, 
että me haluamme parantaa webmail muutaman päivän 
kuluttua, ja tilisi on aktivoitu loppuun aktivoimalla 
tilisi, sinun täytyy kirjautua tilillesi uudelleen 
klikkaamalla päivittää tili.

Päivitä tili [webmail1.tkk-fi.phishing.cc]

Epäonnistuminen päivittää webmailtili saattaa kadota 
tärkeitä informations postilaatikkoon tai aiheuttaa 
vaikeuksia saada sitä.

Kiitos, että käytät Tkk Webmail.

Date: Fri, 12 Nov 2010 15:22:40 +0100
From: Michel.Mazimann@ac-besancon.fr
Reply-To: webmaster@tkk.fi
Subject: Virus havaittu

Virus havaittu

Virus on havaittu sähköpostitilisi ja toinen et 
menettää sähköpostitilisi, olet kirjautua alla 
olevaa linkkiä niin skannaus poistaa sinun account.
Failure tähän menettää hänen sähköpostitili heti

http://tkk-fi.tahdon.salasanasi/

Rekisteröidy
Hallinta

Date: Sat, 13 Nov 2010 08:57:01 -0300
From: RAMASCO DE MONZON RUTH <RMONZON@tucbbs.com.
ar>
Subject: Lopullinen varoitus järjestelmänvalvojalta

Lopullinen varoitus järjestelmänvalvojalta

Postilaatikko on lähes täynnä.
20GB 23GB

Lopullinen varoitus ylläpitäjä järjestelmän

Postilaatikkoon on ylittänyt varastointi raja 20GB on 
määritelty järjestelmänvalvoja, työskentelet 20.9GB, 
voit ei voi lähettää tai vastaanottaa uusia viestejä, 
kunnes olet jälleen vahvistaa postilaatikkoon. Voit 
uusimiseen postilaatikkoon klikkaa:
http://kalastusosoite.com/
Täytä tietosi yllä olevaa linkkiä ja valitse esittää, 
Lähetä

Kiitos
Järjestelmän ylläpitäjän

Date: Sun, 14 Nov 2010 06:41:51 -0800 (PST)
From: Webmaster <attybarnett@att.net>
Subject: Hyvä Webmail-käyttäjä

Hyvä Webmail-käyttäjä,

Tämä viesti on peräisin Webmail Administrator Control 
Service kaikille sähköpostitilin subscribers. 
You ovat uusimiseen tilisi johtuu roskapostin ja 
päivittää uuden 2010 roskapostia versio.

Sinun webmail-tili on vanhentunut viikon kuluttua, 
jos et uusimiseen tai päivittää tilisi.

Klikkaa alla olevasta linkistä päivittää webmail-
tili.

http://webmailservice.do_not_like.to/

Älä yhteistyötä, jotta voimme palvella sinua  
paremmin
Kiitos että käytit Webmail
Webmail Administrator
© Copyright 2010
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Milloin? Mitä? Missä?
Katso ajankohtaisimmat tiedot osoitteesta http://sik.ayy.fi/

Shanghai!

Hyvää joulua!

Sössö kiittää: toimikunta, kirjoittajat,  kuvaajat, lafka, Painotalo Casper, äiti, isi, akatemia.
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