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Hellurei ja happosateet!

Täällä kirjoittelee vuoden 2018 virkaatekevä puheenjohtajanne Petra. Olen neljännen vuoden 
ympäristötekniikan opiskelija ja jo fuksivuodesta asti hallitushommissa roikkunut. Tämäkin 
kirjoittelu tuntuu yllättävän tutulta, sillä aloittelin hallitustaipaleeni pääkirjoittajan pestissä. 
Vapaa-ajalla minut löytää yleensä kiltahuoneelta, tai poikkeustilanteissa kotoa kisseä silittele-
mästä.

Meillä onkin killassa ollut ihan uskomaton kevät, erityisesti juhlavuoden huipennuksena pide-
tyt vuosijuhlat jättivät lämpimiä muistoja mieleeni. Tätä kirjoittaessani olen juuri toipunut ju-
hlavuosirankkaXQsta, joka sekin oli paljon odotettu eventti. Vielä on onneksi muutama YKIn 
tapahtuma edessä ja tietenkin Wappua odotellaan kuola valuen (tj 29)!

Kesän aikana vuorossa on paljon keskustelua herättänyt kiltahuoneen remontti. Siitä tuleekin 
melkoinen case, kun kilta laitetaan uusiksi pintaremonttia perusteellisemmin. Nyt jos koska 
kannattaa muuten lähteä mukaan suunnitteluun ja vaikuttaa omaan ja muiden kiltahuonevii-
htyvyyteen jatkossa. Kukaan ei tietenkään jaksa työtä ilman huvia, joten onneksi kesä päästään 
myös tappamaan hyvällä porukalla tutussa paikassa (merkkaa jo kalenteriin 20.-22.7.).

Syksykin tuo vaihtelun tuulia tullessaan, kun muut ymppikillat saapuvat Tampereelle viet-
tämään ymppipäiviä. Silloin on Hervanta täyttyvä kaikenkirjavista ja iloisista teekkareista, ja 
me saadaan heitä kestitä usean päivän ajan. Syksy tuo mukanaan tietenkin myös uudet fuksit, 
sekä vanhat ja perinteiset tapahtumat. Itseni en malta odottaa mitä kaikkea tämä vuosi tuo 
tullessaan!

Benkkuhuuruisin terveisin,

Petra Oksa

Heissan!

Vuosi vaihtui jo hyvä tovi sitten ja sen myötä myös YKIn hallitus pistettiin uusiksi. Minä otin 
koppia päätoimittajan ja taittajan hommasta ja siitä saankin hyvän(?) aasinsillan itseni esitte-
lyyn. Olen siis Sanna, kolmannen vuoden ympäristöteekkari ja viime aikoina olen kunnostau-
tunut ristiretkeilijänä T3-hankkeen suhteen: opintojaksoja on tullut suoritettua sekä keskustan 
yliopistolla että TAMKilla ja onhan Tekunkadulla yksi kiipeilykurssi tullut käytyä. Oikeastaan 
TTY:llä ei minulla tällä hetkellä kovin montaa luentoa ole. 

Alkuvuosi on mennyt hyvin tiiviisti fuksien haalarisaunan sekä 25-vujujen ja rankan merkeis-
sä. Lisäksi ykiläiset pärjäsivät vallan hienosti MM-kyykässä, joten luvassa taitaa olla varsin 
kyvykkäitä seuraajia Laivahomoille. Itse olin hieman suuremmassa vastuussa vuosijuhlista 
juhlavuositoimarina meidän maailman parhaan vujutiimin kanssa, mutta nyt sekin on jo ohi. 
Vujut sujuivat kokonaisuudessaan hyvin, vieraat tykkäsi (kuka muka ei tykkäisi ilmaisesta 
skumpasta, jota ei edes tarvitse metsästää?), vujutiimi tykkäsi sekä silliksen trubaduuri tykkäsi 
ja taisi saada samalla myös elämänsä kokemuksen teekkareiden tavasta syödä aamiaista.

Kevään tullen myös kesätyöt alkavat hiipiä jokaisen mieliin. Toivottavasti kaikilla on pullat 
hyvin uunissa, Perttu varmaan höpöttelee teille aiheesta lisää KYHin terveisten merkeissä. 
Omasta kokemuksesta voin kertoa, että Teekkarin työkirja on ihan oikeasti kätevä nide ja Yr-
ityspäivillä kannattaa mennä juttelemaan ständi-ihmisille, niin inhottavalta kuin se tuntuukin. 
Ennen kesää on kuitenkin luvassa wappu, ihana tapahtumantäyteinen pariviikkoinen, joka 
preppaa parhaalla mahdollisella tavalla viimeistä tenttiviikkoa varten. Myös YKI on menossa 
mukana järjestämässä huikeita tapahtumia, joissa toivottavasti nähdään mahdollisimman mo-
nia Indikaattorinkin lukijoita!

Hauskaa kevään jatkoa!

Sanna Lager

PÄÄKIRJOITUS PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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←	 @YKI-hallitus	 	 	 2018	

Isännistö	on	kyllä	aikamoinen	vastakohtien	jaos-
to;	isäntä	on	varsinainen	etelän	vetelä	ja	renki	
puolestaan	pohjolan	pakkasten	karaisema.

Niinpä!	On	kyllä	ihania,	ja	fukseja	molemmat!	
Onneks	ne	pitää	kiltahuoneen	raiteillaan	ja	
yleensä	jompikumpi	on	velvollisuuksien	aikaan	
ajokunnossa	;)	

Mä	tykkään	yritystiimistä,	ne	takoo	tulosta	tosi	
hyvällä	tahdilla!

Joo	ja	mä	kuulin,	että	myös	yritystiimillä	on	tosi	
kivat	harrastukset:	nukkuminen	ja	syöminen!	<3	
Ja	ne	oli	muksuina	tosi	söpöjä	ja	osasi	jo	silloin	
juhlia	vuosijuhlia,	jopa	aasin	selässä.

Emännistö	on	mun	mielestä	aivan	omaa	luok-
kaansa!	Ihanat	fuksit	pitää	killan	kahvivarastot	
täynnä	ja	valittaa	viikkosiivouksista	muulle	hal-
litukselle	<3

Joo	ja	emännistöllä	on	ihan	paras	harrastus:	no-
peat	pallopelit	pienillä	palloilla!	Ne	on	siinä	ihan	
huippuja!

Fuksisektorista	ei	ihmeempiä.	Fuksit,	pilalla.	Tu-
torit,	pilalla.	Fuksisektori,	pilalla.	Pelkkää	paskaa	
tilalla.

←	 @YKI-hallitus	 	 	 2018	

Sanna	T.,	renki

Markus,	isäntä

Venla,	emäntä

Neela,	piika

Marikki,	yritysy-
hteistyötoimari

Eeva-Kaisa,	yrity-
syhteistyötoimari

Niklas,	yritysy-
hteistyövastaava

Eve,	fuksitoimari

Pekka,	fuksivastaava

Santeri,	fuksipappa

ATK-toimarilta	löytyy	kyllä	mielipide	moneen,	
varmimmin	siihen	saa	yhteyden	postaamalla	
tg-chattiin	keskustelua	herättävän	uutisen.	Tai	
puhumalla	paperikoneista.

Päätoimittaja	on	aktiivinen.	Ja	yllytyshullu.	Ja	
nauravainen.	

←	 @YKI-hallitus	 	 	 2018	

Juu	ja	liikuntatoimari	on	ihanan	pirtsakka!	Las-
kettelu	oli	kivaa	eikä	haitannut,	vaikka	kukaan	ei	
tullutkaan	avantouimaan.

Sanna	L,	päätoimittaja

Taimi,	liikuntatoimari

Aleksi,	ATK-toimari

Tapahtumasektori	on	myös	aika	jees,	ne	kuluttaa	
aika	paljon	killan	sohvia	ja	kittaa	kahvia.

Niinpä!	Välillä	tapahtumasektorin	kanssa	sattuu	
ja	tapahtuu,	enimmäkseen	kuitenkin	tapahtuu.

Mikael,	tapahtumavastaava

Alexander,	tapahtumatoimari

Tiedotusvastaava	ja	opintovastaava	on	kyllä	ai-
kamoisia	sähköpostintukkijoita.	Ne	myös	säätää	
ja	sählää	aika	paljon,	mutta	ehkä	just	sen	takia	
saakin	välillä	jotain	oikeesti	aikaseksi.

Kristiina,	opintovastaava Emma,	tiedotus-	ja	some-
vastaava

←	 @YKI-hallitus	 	 	 2018	

Joo	ja	PJ	on	tänä	vuonn	lähesturkulainen	ja	sen	
järkevä	ja	rauhallinen	VPJ	auttaa	sitä	huoleh-
timaan	ettei	kilta	mene	helvettiin.	Lisäksi	VPJ	
hoitelee	rahiksen	hommia	jo	toista	vuotta,	ehkä	
se	saa	viimein	karhuttua	ikivanhat	maksamatto-
mat	exqumaksut!

Niinpä!	Ja	vastatuulessa	kasvanut	sihteeri	yrittää	
jättää	todisteita	killan	toiminnasta	jälkipolville.

Tanja,	rahis	&	VPJ

Petra,	PJ

Siiri,	sihteeri

Kaikkitietävä	Sfinksi:	“Part	of	the	ship,	part	of	
the	crew.”	“Ken	ei	ole	koskaan	Benkkua	juonut,	
heittäköön	ensimmäisen	kiven.”	Ei	muuta	sanot-
tavaa.

Jep,	seniorisektori	alkaa	olla	jo	aika	vanhaa	
kamaa,	mut	silti	ne	jaksaa	vetää	ihan	hyvin.

Essi,	Kaikkitietävä	Sfinksi

Lauri,	kiltakummi

Ville,	alumnitoimari

XQ-sektori?	One	word:	Baltia.

Perttu,	XQ-toimari	&	KYH

Meri,	XQ-vastaava



Heippa vaan kaikille! Nyt kävi niin hassusti, että puolitoista vuotta 
KYHinä ei riittänyt, joten pääsette nauttimaan TEKin Pertusta vielä vuo-
den verran lisää! Haluaisin siis tässä TEKstissäni ilmoittaa, että makkara 
tulee RILlissä paistumaan ahkerasti jatkossakin, jottette TEKään näkisi 
nälkää.

Mutta mennäänpäs asiaan. Toivottavasti sinullakin, hyvä lukija, on jo 
löytynyt se oikea, joka auttaa sinua selviämään elämän koitoksista, ja 
jolle vastavuoroisesti sinä olet valmis antamaan lähes kaiken aikasi. 
Vieläkin toki hänet on mahdollista löytää, mutta saattaa joutua 
tyytymään siihen, jonka saa sen sijaan, että saisi sen, 
jonka haluaa. Joka tapauksessa ei ole ikinä pahitteeksi 
tutkia uusien tuttavuuksien taustoja, joten heti, kun 
saat hänen paperinsa käsiisi, kannattaa niihin 
tutustua tarkemmin. Eihän se älyttömän yleistä 
ole huijariin törmätä, mutta sitä tapahtuu ja 
kyllä on jälkeenpäin petetty olo, jos niin käy.

Joten kannattaa lähettää se 
työsopimus TEKin lakimiehelle. 
Ihan vaan varmuuden vuoksi. 
Hyvää kesää kaikille!

Terveisin
Perttu-setä

Päivä 1:

Tämänvuotinen kuumotusta herättänyt ja odotettu RankkaXQ sijoittui niinkin kauas kuin 
Baltiaan. Reissumme starttasi sähkö- ja tietotalon väliseltä parkkipaikalta kello 8:30, ja bus-
simme käänsi suuntansa kohti etelän lämpöä. Reissun alkutaipale oli omalla tavallaan rankin, 
sillä ensimmäisessä yrityskohteessamme oli nollatoleranssi, eli jouduimme siis olemaan selvin 
päin excursion kuusi ensimmäistä tuntia. Monille nämä olivat ainoat. Kaljaa himoiten ja kä-
det täristen koimme toisenkin pettymyksen, sillä Perttu oli polttanut exqulevyn biisit mp3-for-
maatissa, eikä levysoitin suostunut toistamaan kyseisiä biisejä. Bussiolympialaiset saimme 
sentään käyntiin kilpailemalla esimerkiksi siitä, kumpi puoli saa tuotua eteen pyydetyn tavaran.

Ensimmäinen yrityskohteemme oli Nesteen Porvoossa sijaitseva Kilpilahden jalostamo, jossa 
edelläkävijöinä he toivottivat Tampereen yliopiston ympäristöteekkarit tervetulleiksi. Saimme aluk-
si yleisesittelyn Nesteen yritystoiminnasta kuten esimerkiksi sen eri yksiköistä, tuottamista polt-
toaineista sekä Kilpilahden jalostamosta. En tiedä, sanottiinko tämä jo, mutta ensimmäinen excursi-
opäivä oli erittäin sumuinen. Tästä huolimatta siirtyessämme ulos katsomaan eri prosessiyksiköitä, 
näkyivät ne hyvin. Viimeisimpänä pääsimme tutustumaan ensiksi laitoksen ohjaamosta tehtyyn 
simulaatio-ohjaamoon ja tämän jälkeen laitoksen varsinaiseen keskusohjaamoon, josta laitoksen 
kaikkia neljää sektoria ohjattiin. Fun fact: Kilpilahdessa on yhteensä noin 21 000 km edestä putkia.

Kaljat aukesivat luonnollisesti välittömästi lähtiessämme jalostamolta. Kun oma juoma oli ylittänyt portin 
puomin, sai sen aukaista. Lopputuloksena juomat aukesivat kauniisti bussin etuosasta lähteneestä aallossa. 
Hetken päästä Sazen repusta nousi myös niin sanottu Rankkubenkku. Tämä kyseinen etiketitön Afrikasta 
ostettu juoma, joka tunnetaan lyhyemmin myös nimellään Benkku, nousi myöhemmin reissun aikana kuulu-
isaan asemaan ravitsemalla ja antamalla koko excuporukalle unohtumattomia makuelämyksiä. Pelasimme 
bussiolympialaisissa myös uutta Aleksilta inspiraationa saatua ”en tiedä, onko tätä jo kysytty” -peliä.

KILTAYHDYSHENKILÖN PALSTA 
ELI TEK-TEKSTI

YKIN RANKKAXQ BALTIA 
EDITION (JUWUXQ)
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Päivä 3:

Kolmas päivä alkoi taas aikaisella herätyksellä. Saimme ilmeisesti pyyhittyä kaljaläikät hotelli-
huoneen lattialta riittävän hyvin pois sillä ainakaan vielä kirjottaessani tätä, lisämaksusta ei ole 
kuulunut mitään. Mennessämme bussiin, joukkoomme liittyi muutama Riikan teknillisen yliopis-
ton opiskelija. Menimme seuraavaksi kolmanteen yrityskohteeseemme eli Väinäjoen alimmaisi-
mpaan vesivoimalaan (402MW Rīgas HES). Lyhyen yleisesittelyn jälkeen pääsimme kiertelemään 
laitosta ja esimerkiksi kurkkaamaan pyörivän turbiinin akselia sekä pyörivän generaattorin ala-
osaa, mistä varmasti jokainen turvallisuustekniikkaa opiskeleva olisi innostunut. Essin työntäessä 
päänsä generaattoritilaan, ilmavirta imaisi hänen suojakypäränsä päästä pois. Valvoja vain nauroi.

Voimalaitoksen jälkeen suuntasimme Riikan teknilliselle yliopistolle tutustumaan energiatekniikan 
laitokseen. Esittelyssä oli esimerkiksi aurinkopaneelien säätöpiiri sekä KUKA:n valmistama robot-
tivarsi. Esittelyn jälkeen otimme taas yhteiskuvan ja vuorossa oli vapaata kiertelyä Riikan keskus-
tassa. Perttu löysi adapterin, jolla bussiin saatiin vihdoin exqumusiikkia, ja jonka säestämänä jat-
koimme matkaa takaisin kohti Viroa. Viimeinen majoituksemme sijaitsi Pärnussa, ja yöstä on taas 
vaihteeksi jäljellä vain hajanaisia muistikuvia. Leikin leikkikentällä, ja jossain kohtaa lähdimme isol-
la porukalla tissibaariin, joka ei pettymykseksemme ollutkaan auki. Lopulta itteni ainakin sammuin.

Päivä 2:

Herätys otti koville, mutta pääsimme silti kiitettävän nopeasti ylös, ja reissumme jatkui kohti 
Latviaa. Pysähdyimme Tallinnassa ruokakaupassa tavoitteena ostaa skumppaa, mutta myyn-
tiaikarajoitusten vuoksi se ei onnistunut. Mukaamme tarttui tosin tuote nimeltä Krokets eli 
kilon paketti kuivia keksejä. Nämä toimivat oivana krapulakatalysaattorina loppureissun ajan, 
ja Kroketsit saavuttivat lopulta Benkun kaltaisen statuksen.  Aloimme myös pelaamaan ve-
sistö-peliä, jossa aina vesistön nähdessään kuului huutaa ”vesistö” ja ottaa tämän jälkeen hu-
ikka. Kiistelyä aiheutti sanan ”vesistö” määritelmä, sillä pellot olivat täynnä isoja lätäköitä.

Saapuessamme Latviaan siirryimme lähes heti pikkuteille, jotka johtivat meidät seuraavaan 
exqukohteeseen, jossa ei meidän onneksemme ollut nollatoleranssia. Toinen yrityskoht-
eemme oli siis Valmierassa sijaitseva Valmiermuižan olutpanimo, jossa saimme opaste-
tun panimoesittelyn. Kierros päättyi maistelutilaisuuteen, jossa saimme testailla yrityk-
sen valikoimaa. Ostimme lopuksi tuliaisia yrityksen putiikista ja otimme yhteiskuvan pihalla.

 

Suuntasimme seuraavaksi laivalle ja kohti Tallinnaa. Pelasimme takakannella SlaaviPongia, jos-
sa mukit olivat maassa ja pelaajat heittivät pallot slaavikyykystä. Peli oli myös oivallinen kei-
no kehittää immuniteetti jo valmiiksi Baltian bakteerikantaan sopivaksi, sillä pallot poukkoil-
ivat ties missä. Risteily sisälsi myös käytäväistuskelua ja loputonta ylös-alas kyykkäämistä. 

Ensimmäinen kohteemme Tallinnassa oli majoituksemme, josta suuntasimme pienemmis-
sä porukoissa syömään ja viettämään iltaa. Monet löysivät tiensä laboratorioteemaisen La-
bor-yökerhoon, jossa juomat tarjoiltiin laboratoriovälineistä. Esimerkiksi reilut viisi euroa 
maksava shottiannos tarjoiltiin kymmenessä koeputkessa. Loppuilta on hämärän peitossa.

Jatkoimme tämän jälkeen matkaa kohti Riikaa, jossa suuntasimme ensimmäiseksi taas majo-
itukseen. Saimme jälkikäteen tietää, että hotellimme sijaitsi varakkaalla alueella, vaikka hin-
ta ei ollut Tallinnan majoitusta erityisesti kalliimpi. Menimme asettautumisen jälkeen ravin-
tolaan, johon oli kutsuttu myös Riikan teknillisen yliopiston opiskelijoita. Tanssimme myös 
pienellä porukalla ravintolan tanssilattialla perinteisiä tansseja, joista yksi oli wanhojen tans-
seista tuttu. Saimme ehkä hieman paheksuntaa, sillä olimme enimmäkseen vain tukkeena 
muille tanssijoille. Loppuillasta ei taaskaan ole erityisesti muistikuvia. Poseerasimme Va-
pauden muistomerkin edessä, ja eräässä baarissa tarjoiltiin noin 8cl absintti- ja tequilashotteja.

Kuvan generaattorin roottori ei liity tapaukseen.
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Päivä 4:

Saimme onneksi nukkua viimeisenä aamuna 
huomattavasti pidempään. Kämppä oli lieväs-
ti sotkuinen, mutta tuli kuntoon äkkiä ja jat-
koimme matkaamme Pärnussa sijaitsevaan 
kylpylään nimeltä Tervise Paradiis.     Suosik-
kikohteemme oli ehdottomasti ”ränni” eli ry-
hmäliukumäki, jossa liu’uimme lähes kolmen-
kymmenen ykiläisen voimin. Rännittämisestä 
ei valitettavasti ole valokuvia tai videoita mutta 
ehkä parempi niin. Säästyimme vain muutama-
lla mustelmalla ja vilkkuneella persevaolla.

Päivä 5:

Exqu on nyt ohi. Liskoja kaikkialla

Päivä 8:

Olen hikoillut jokaisena excursion jälkeisenä yönä aivan tajut-
tomasti. Onneksi huomenna alkaa energiateekkaripäivät.

Toiseksi suosituin kohde oli perinteinen vesili-
ukumäki, jossa oli ajanottomahdollisuus. Use-
at saivat alle kymmenen sekunnin ajan, mutta 
voittajaksi selvisi Masu 9,03 sekunnin ajallaan.

Lähdimme kylpyläreissun jälkeen takaisin kohti 
Tallinnaa ja siirryimme pienen ruokatauon jälkeen 
takaisin laivalle. SlaaviPongi jäi tällä kertaa välistä, 
mutta päätimme järjestää käytäväsitsit. Käytävä 
ei osoittautunutkaan parhaimmaksi mahdollisek-
si paikaksi, joten siirryimme autokannen lähet-
tyville, jossa saimmekin olla loppuajan rauhassa. 

Saapuessamme Hervantaan olisimme mieluusti men-
neet teekkarisaunalle Safiirin järjestämään saunailtaan ke-
skustelemaan Riikan vesivoimalan turvallisuudesta, mutta 
meillä oli valitettavasti jostain kumman syystä pääsy evätty.

Rankkubenkku on tyhjä.

Avainsanat: Benkku, krokets, muumikravaatti, en tiedä kysyttiinkö 
tämä jo, ränni, anteeksi-anteeksi, vesistö, itteni, /mp3, häm-
mentävä case, noot noot

Teksti: Otto Ranta-Ojala
Kuvat: rankkaekskuilijat
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Koulun alkaes-
sa viime syksynä 
monia meitä fuk-
seja poltteli sama, 
tärkeääkin tärkeäm-
pi asia: haalarit. 
Meille kävi jo heti 
elokuussa selväksi, 
että nuo opiskelijan 
tunnusmerkit olisi 
itse hankittava ja 
rahat niihin saatava 
kasaan. Polte saa-
da nuo vihreät iha-
nuudet päällemme 
oli kova, ja projekti 
potkaistiin käyn-
tiin fuksisaunalla. 
Siellä valitsimme 
keskuudestamme 
k o l m i h e n k i s e n 
haalaritiimin, jonka 
hellään huomaan 
projektin organ-
isointi laskettiin. 
Vastuu oli suuri ja 
paine kova, oliva-
than viime vuo-
den fuksit saaneet 
omat haalarinsa 
ennen mitään muu-
ta kiltaa TTY:llä.

Koulun alkaessa viime syksynä monia meitä fukseja poltteli sama, tärkeääkin 
tärkeämpi asia: haalarit. Meille kävi jo heti elokuussa selväksi, että nuo opiskeli-
jan tunnusmerkit olisi itse hankittava ja rahat niihin saatava kasaan. Polte saada nuo 
vihreät ihanuudet päällemme oli kova, ja projekti potkaistiin käyntiin fuksisaunal-
la. Siellä valitsimme keskuudestamme kolmihenkisen haalaritiimin, jonka hellään 
huomaan projektin organisointi laskettiin. Vastuu oli suuri ja paine kova, olivathan 
viime vuoden fuksit saaneet omat haalarinsa ennen mitään muuta kiltaa TTY:llä.

Projektin ensiaskeleet käytiin yhteisvo-
imin edellisvuoden haalaritiimin 
kanssa. Saimme heiltä paljon kor-
vaamatonta apua, muun muassa listan 
yrityksistä miltä oli edellisvuosina 
saatu sponsorirahaa. Yritykset jaet-
tiin kaikkien fuksien kesken, minkä 
jälkeen alkoi kiivas soittelu ja kau-
pankäynti. Lähes kaikki fuksit soit-
telivat yrityksille, ja vaivaisessa kah-
dessa viikossa olimme saaneet kasaan 
huikean kasan rahaa – noin 10 000 
euroa! Ylivoimaisimmat myyntitykit 
olivat Micke ja Niklas, he kahdestaan 
keräsivät meille yhteensä 2800 euroa.

Rahat saimme siis kasaan hyvissä 
ajoin, minkä jälkeen alkoi yritysten 
logojen sekä haalarien virallisen värin 
metsästys. Tämä osoittautuikin suurim-
maksi haasteeksi projektissa, sillä osa 
yrityksistä ei saanut toimitettua meille 
logojansa ajoissa tai oikeassa muodossa. 
Haalarien virallisen värin löytäminen 
oli myös työn ja tuskan takana: YKI:n 
metsänvihreän tarkan sävyn nimeä tai 
numeroa ei löytynyt mistään, vaikka 
kuinka kaivoimme. Täytyi ottaa ko-
vemmat aseet käyttöön: rahastonhoita-
jamme Marikki muokkasi urhoollisesti 
vääränlaisia logoja ja tilaili mallipaloja 
haalarifirman värikartasta. Täsmälleen 
oikeaa sävyä ei koskaan löytynyt, joten 

tyydyimme sellaiseen joka on niin lähellä, että vain pikkutarkimman ykiläisen silmä 
sen saattaa ehkä erottaa, jos tarpeeksi läheltä katsoo… (Jos seuraavan vuoden fuksit 
tilaatte opiskelijahaalarit.fi:ltä niin kaivakaa tämä Indikaattori käsiinne, sävy on W6!!)

Takapakista ja ongelmista huolimatta haalarit lähtivät viimein painoon, ja saimme rak-
kaat vihreät asumme 24.11.2017, TTY:n kolmansina fukseina heti Bion ja arkkareiden 
jälkeen. <3

Haalareista jäi yli melkoinen kasa sponsorirahaa, joka piti tietenkin johonkin käyttää. 
Lähetimme siis uhkarohkean retkikunnan tekemään exqun Tallinnaan haalarisaunan 

Teksti: Maija Ijäs
Kuvat: Aleksi Sivonen
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HAALARIPROJEKTI 2017



juomia metsästämään. 
Matkaan lähtivät pu-
h e e n j o h t a j a m m e 
Roope, rahastonhoita-
ja Marikki sekä kak-
si assistenttia Anna 
ja Fanni. Matka meni 
kuten arvata saattaa, 
viinaahan sieltä Vi-
rosta löytyi, ja Super-
alkoon upposi rahaa 
nelinumeroisen luvun 
verran. Suoritus oli 
niin komea, että Su-
peralkon työntekijät 
palkitsivat maksaja-as-
sistentin Superalkon 
kanta-asiakaskortilla! 
Saattaa siis olla että 
matka Tallinnaan ei 
jäänyt viimeiseksi.

Haalariprojekti hui-
pentui haalarisaunaan, 
jonka tutorimme jär-
jestivät meille tam-
mikuussa. Saunaillan 
aikana nähtiin muun 
muassa tutor-aihein-
en tietokisa, ilmais-
ta pizzaa ja juotavaa 
fukseille, sekä kenties

eniten odotettu ohjelmanumero eli Herwantapeli. Ilon- ja pelonsekaisin tuntein istu-
imme pelipöydän ääreen ja annoimme Even pistää pelin pyörimään. Herwantapeli 
osoittautui nopeatempoiseksi ja niin vaativaksi, että heikoimmat (eli puolet pelaajis-
ta) olivat nöyrtyneet juoksemaan wc-tilojen puolelle jo ensimmäisen 30 minuutin ai-
kana. Jäipähän siitä ainakin kostea ilta jota kiikkustuolissa muistella – tai kuunnella 
seuraavana päivänä kavereiden kertomana. Kahdeksan aikaan saimme onneksi tuek-
semme vanhempien Ykiläisten sankat rivit, ja heidän joukostaan löytyi myös runsaasti 
urheita Herwantapelin pelaajia. Ilta jatkui kosteana ja hauskana, niin kuin kuuluukin.
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Kokonaisuudessaan haalariprojekti 2017 sujui oikein mukavasti, ja tärkein 
saatiin hoidettua. Viime vuoden fuksien luvut sekä myynnissä että Super-
alkon kuitin pituudessa lyötiin. Erityiskiitokset haluamme vielä osoittaa viime 
vuoden haalaritiimille sekä YKI:n rahastonhoitaja Tanjalle. Nyt meillä kaikilla fuk-
seillakin on ikiomat metsänvihreät haalarit, joita kantaa ylpeänä joka tapahtumassa!

Teksti & kuvat:
Mikael Mäki-Latvala

Viikkohan se vasta on vujuista kulunut, mutta taas mennään. Pakko päästä tyy-
dyttämään tutkivan journalismin himoa. Tilastoja, analyysejä ja perustelematto-
mia, mutta vahvoja mielipiteitä. Niitä on tänään tarjoilla. Testissä viisi (5) bulk-
kiolutta, joista 3 (kolme) oli S-marketista ja 2 (kaksi) Lidlistä. Tavoitteena on 
analysoida oluiden kyvykkyyttä formatia expres- seurapeliin. Kello 19:40 noin kah-
den tunnin odottelun jälkeen Joonaskin saapuu tentistä ja testi pääsee alkamaan.

Testailu on hyvä aloittaa tutulla ja turvallisella Karhu-oluella. Suoritimme 
valistuneet ennakkoarviot oluen suorituskyvystä. Peli on Joonaksen sa-
das formatia ja se käynnistyy juhlallisesti Neuvostoliiton kansallislaululla.

Ennakko: 1:28
Nopeus: 1:20 
Maku: Juotava, viskositeetti lähes optimaalinen, 
Heitto alkoi kulkea vasta ensimmäisen juodun mukin 
jälkeen.
Suutuntuma: Kirpeän ohrainen, mutta punaisen 
muovimukinen

Mukit pestään pelien välissä kvantitatiivisesti makunautinnon aitoud-
en varmistamiseksi ja mittausvirheiden välttämiseksi. ”Jännitti nii paljon, 
että täytyy pissata tässä välissä”, tuumii Joonas. Toisena vuorossa Olvi III
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SUURI OLUTARVOSTELU 
PIENELLÄ FORMATIA-

TWISTILLÄ



Ennakko: 1:00
Nopeus: 2:17
Maku: Hidas maku, Oli kiva aloittaa formatia, mutta nyt 
vituttaa. Mähän sanoin et en vedä olut- olutta enää vittu 
kertaakaan. Juhlallisuuksien jälkeen maha täynnä?
Suutuntuma: Vienon pyöreä, kulma kuitenkin havait-
tavissa, köyhyys tuntuu kielen päällä. Sosiaalirotat vitut-
taa.

Puolenvälin krouvi on ylitetty ja tunnelma on 
edellisestä tuloksesta hieman harmistunut. Kak-
si ensimmäistä tulosta kuitenkin ylläpitävät toive-
ita paremmasta huomisesta. Koffilla jatkuu…

Hypoteesi: Valaistus muuttui, aika muuttuu suuntaan tai 
toiseen.
Nopeus: 2:23 hyi vittu, paskea
Maku: Koff, en suosittele, antaa lupauksia, muttei pidä 
niitä. Maku mitäänsanomaton. Maistuisipa edes punain-
en kuppi
Suutuntuma: Paska, 0 viidestä, kuin pikeä joisi, huomi-
on arvoista pien suuri viskositeetti

Matka on ollut pitkä, mutta antoisa. Yleisfiilis edelleen plussan puolella ja vuoros-
sa mahdollinen yllättäjä jäljellä. Hänellä ei ole paljon kokemusta formatiasta mutta 
noviisilla on yllätyksen paikka. Nobelaner astuu kehään viimeisenä ja en haluaisi olla 
hänen housuissaan. 

”Oijoi satkuklubissa ollaan!” T:Miksu. Joonaksen toiveet hyvästäkin ajasta alka-
vat herätä. Pitää miettiä, millä kaljalla se ratkaiseva viides peli pelataan. Nyt on 
juhlallisuudet hoidettu ja päästään pönötyksestä pois ja pelaamaan kunnolla.

Ennakko: 1:28 aka 88
Nopeus: 1:05 
Maku: Maltaisuus miellytti ensimmäisestä heitosta 
lähtien. Maku ohuempi
Suutuntuma: Joonas :”Lämmönsiirtokerroin miel-
lytti”. Oton mielestä vaatisi paremman mittauslait-
teiston tarkan lukuarvon määrittämiseen

Hypoteesi: 0:41 ”:D”
Nopeus: Ei vissiiin … 3:13, Aku 
Ankan rekisterinumero, tätä haet-
tiin… Vituikshan se meni. Ei enää 
ikinä Nobelaneria.
Maku: Perus Lidl
Suutuntuma: Raivokkaan sak-
salainen, mutta aika 0 Deutsche 
mark bier.

Testin voittajaksi valikoitui Olvi III. Hyvä Olvi, hyvä Suomi! Muuta huomion arvoista 
testissä on se, että laadukkaaseen formatia- peliin vaaditaan jonkun sadas formatia peli, 
muuten on turha uneksia hyvästä ajasta. Keskiarvollisesti S-marketista ostetut oluet 
pärjäsivät Lidlistä ostettuja kumppaneitaan paremmin. Oli ilo tuottaa tämä tieteellinen 
tutkimus tärkeän aiheen äärellä.

Koska formatian pelaamisesta tulee jano, seuraavaksi on vuorossa yleisön pyynnöstä 
näytösottelu niin kutsutulla ”menkkalonkulla”, mutta ei siitä sen enenpää tähän olutar-
vosteluun. Ällöttää jo valmiiksi.
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Perjantaina 23.4 kaivoin ryppyisen kauluspaitani ja hiukan liian lyhyillä lahkeilla var-
ustetut puvunhousuni kaapista, sillä sinä päivänä juhlistettiin 25 vuotiasta ykiä. Itseni 
sain kunnian toimia pääjuhlissa nakkilaisena. Aamupäivä kuluikin kysellessä lainaksi 
silitysrautaa, jollainen onneksi viime hetkellä löytyi kotiin saapuneelta kämppäkaver-
iltani.

7:31 Vujupäivä is here [insert skumppaemoji]
7:47 Woop woop vujupäivä, kuskikin jätti laskarit tekemättä ha sai nukuttua 
 tarpeeks [insert käsihalleluja-emojit, itkee naurusta -emoji]

Teksti: Otto Puhakka
Kuvat: Joonas Pulkkinen

Chat: vujutiimin tg

13:34 Alkon skumpat (135 pulloa) ovat saapuneet ”:D”

15:19 Oliko meillä toista bussia? Ei mahu kaikki.

Kiireisen lähdön jälkeen hyppäsin mukaan bussiin, joka juhlijat mukanaan su-
untasi kohti Nokian Kerholaa. Pian olinkin jo kantamassa alkuruokia nälkäis-
ille juhlijoille kera muiden valkopaitaisten nakkilaisten. Myös juomapuoli tuntui 
tekevän kauppansa, eikä viinin kaatamisessa tarvinnut säästellä. Ruuat näyttivät 
herkullisilta, ja olisin mieluusti päässyt maistelemaan itsekin. Onneksi meidän na-
kkilaisten oma booli- ja pizzatarjoilu pitivät meidätkin tyytyväisinä ja kylläisinä.

Keittiön puolelle kantautuvien äänien ja Vodka Russian -drinkke-
jä tiskille jonottamaan tulleen juhlakansan ilmeiden perusteella juhlat oli-
vat onnistuneet. Itsekin nautin ympäröivästä juhlahumusta, ja nakkihommat-
kin maistuivat. Enkä edes polttanut aivan jokaisen olkapäitä kahvipannulla.

20:06 Tuutte sit ensimmäisenä tiskille koemaistaan ton cuba libren sekotussuhteen
20:10 No jaa, maistatan itseasiassa nakkilaisilla

Pääjuhlien päätyttyä aloitettiin jatkopaikkana toimineelle Klubi 57:lle siirtymi-
nen, jossa syötiin, juotiin ja tanssittiin bändin tahdittamana yön pikkutunneille 
asti. Väsyneenä mutta onnellisena palasin kotiin muutaman tunnin yöunia varten.

8:16 Pihvit v**** isoja alettii äsken paistaan [insert apina ei näe -emoji, itkee na-
urusta -emoji] sos
8:47 Suhteellisen kännissä edelleen niin täähän on ihan mukavaa
10:26 onko kellään puukkoa
10:28 ja sytkäriä tai tulitikkuja

Juhlinta ei nimittäin loppunut vielä siihen, sillä seuraavana päivänä saatiin nauttia sil-
liaamiaisesta teekkarisaunalla. Tarjottavaa oli paljon, aina hampurilaisista jäätelöva-
likoimaan, unohtamatta tietenkään skumppaa. Myös kiertelevä trubaduuri oli saapunut 
paikalle, mikä viimeistään nosti vuosijuhlijoiden tunnelman uudelleen kohti kattoa. 
Sillispäivä kuluikin saunoen, paljussa lilluen ja skumppapulloja korkkaillen hilpeissä 
tunnelmissa. Tähänastisen elämäni pisin aamiainen päättyi lopulta vasta, kun suuntasin 
puoliltaöin pois saunalta vatsa täynnä hyvää ruokaa, tai oikeastaan lähinnä juotavaa.

Kiitän kaikkia kanssajuhlijoita ja -nakkilaisia, sekä tietenkin 
järjestäjiä mahtavista vuosijuhlista. Onnea yki 25v!
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YMPÄRISTÖTEEKKARIKILTA 
25 VUOTTA



Topi Karilainen, puheenjohtaja 2005

Lähetän teille terveiseni oudosta digitaalisen konsultoinnin maailmasta! 
Vuosituhannen vaihteessa ympäristöteekkarikilta oli minulle kuin toinen 
koti. Niinpä voinkin vain vienon aavistuksen liioitellen sanoa, että koen 
kaikkien ykiläisten olevan perhettäni ja pienten fuksipalleroiden kuin omia 
lapsiani, paitsi etteivät he sotke puurolla niin helvetisti.

-Topi

Milla Suominen, puheenjohtaja 2010

Hei, valitettavasti en pääse juhlimaan kanssanne rakkaan killan vuosijuh-
lia. Pitäkää (Ykin)lippu korkealla! Kiltatoiminta antoi itselleni niin paljon 
eväitä tulevaisuuteen ja ihania ystäviä että näiden tunnelmien tiivistämi-
nen on enemmän kuin hankalaa! (tähän mietiskelevä emoji) Tehkää 
ystäviä, käykää excuilla ja nauttikaa toistenne seurasta opiskelujen ohes-
sa!

Milla pj-10,emäntä -09, prujutoimari-08,tutor 07-08 

Karoliina Laine, puheenjohtaja 2011

Parhaat YKI-muistoni liittyvät ehdottomasti fuksi- ja PJ-vuosiini, jolloin 
sain kokea sellaista tekemisen meininkiä ja iloa mihin harvoin törmää! 
Kanssa-YKI:läisiä haluan muistuttaa siitä, kuinka hienoa duunia me void-
aan tehdä tän pallon kestävyyden eteen. Maailman pelastamisessa on 
tärkeetä tulla sen oman laatikon ulkopuolelle tarpeeks usein, ja myös 
muistaa ottaa rennosti - siksi kannustan YKI:läisiä erityisesti esim. vaih-
to-opiskeluun ja kiltayhteistyöhön. :) Kiitos ja Onnea YKI!

Terkuin,
Karo (YKI PJ 2011)
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VANHOJEN PUHEENJOHTAJIEN TERVEH-
DYKSIÄ 25-VUOTIAALLE YKILLE

XQBIISI: BALTIASSA EXCUA 
(HELSINGISTÄ SHANGRI-LA)Sanat: Pekka Moilanen

Kuvat: rankkaekskuilijat

Kun ravitsevaa benkkua nyt Tallinnassa juodaan 
järkyttävät olotilat excursiolla luodaan 

hurahuhhahhei mistä halvimmalla saadaan 
sillä niin me tehdään Baltiassa excua 

Hävitetään humalat, hiprakkakin haittaa 
kun öljynjalostamolla ei saa juoda kaljaa 

Hallelujahei Nesteen nollatoleranssi 
tekee kärsimystä ympäristöteekkarit 

Bussin takaosassa on kuin hirvittävä pieru t
urvakameroilla taataan kyrvän ilmapiiri 

Hurahuhhahhei holhoava xqsektori 
Hiiteen myöhästelijät ja kämpän paskaajat 

Miksi kaikki tuntee reitin Tallinnan superalkoon 
kun Laboris’ voit nostaa dekantterilasit kattoon 

Halleluja hei EK:n viemät koeputket 
Benkkurulettissa ahkerasti käytettiin 

Teekkareilla kaljakontit, excu ei paina 
mut Riian poliisit ne estää ryyppäämisen aina 

Hurahuhhahhei tai sit meitä kusetettiin 
nauraa RTU:lla energiateekkarit 

Ja aamuisin ne ykiläiset herätellään jäästä 
ja kohta sisiliskot juhlii jokaisen päässä 

Hallelujahei, excun päihdepolitiikka 
kalja, kuohuviini, pontikka, Valmiermuiža 

Masu ynnä Saze sekä Esy että Julle 
Vanhusosastolla luodaan nuorekas tunne 

Hurahuhhahhei vinkki sedän benkkupullo 
Se on tissibaarit, kroketsit ja vesistöt

Linja-auton sijoittelu kusee omaan nilkkaan 
Kuin exculevyn audioformaatin valinta 
Hurahuhhahhei, adapterin metsästystä 
juoksee Riian keskustassa excutoimari 

Katos fuksitytön muistikuvat luksushostelliin 
niinkuin Esyn turvakypärä voimalan turbiiniin 

Hurahuhhahhei Latvian työturvallisuus 
ei oo välii ootko kännis vai et ollenkaan 

Kun ravitsevaa benkkua nyt Latviassa juodaan 
järkyttävät olotilat excursiolla luodaan 

hurahuhhahhei mistä halvimmalla saadaan 
sillä niin me tehdään Baltiassa excua



Tässä saunassa on väkeä mahdollisesti jopa 
enemmän kuin Teekkarisaunassa ikinä; 
7,3 miljoonaa. Ainakin! 

Pää pyörii koko ajan ja etsii paikkaa, jos-
sa olisin vähemmän tiellä - mutta ei löydä.  
Hei, olen Janika, neljännen vuoden 
Ykiläinen. Vaihtovuodekseni kulke-
uduin Hongkongiin, tuonne Kiinan 
autonomiselle erityishallintoal-
ueelle, jossa voi kuulla tarinoita 
lohikäärmeistä ja puhtaasta ilmasta. Olen 
asunut täällä nyt kuusi kuukautta ja saanut käytän-
nön kokemusta siitä, mitä liikakansoitus tarkoittaa, 
etenkin Hongkongin kaltaises-
sa erittäin länsimaalaisessa paikas-
sa, jossa elintaso on korkealla. Päivän saa 
kulumaan jonossa, vaikkei kävisi muual-
la kuin koululla. Mong Kokin alueel-
la, joka on maailman väestötihein 
paikka, pelkästään kadulla kävele-
minen on käytännössä jonottamista.

Hongkongissa syödään paljon li-
haa, erityisesti sikaa, ja sitä saa helpos-
ti eteensä silloinkin, kun tilaa jotain 
muuta. Kaupungissa on kasvis- ja jopa vegaaniravin-
toloita, mutta tavalliseen kiinalaiseen ravintolaan ei 
kasvikset kuulu. Annoksen nimi voi 
olla hämäävästi vege vain koska se sis-
ältää poikkeuksellisesti kasviksia – 
lihan lisäksi. Ravintolahenkilökunnan englannin-
taito on usein heikkoa ja saatat saada vakuutteluja 
lihattomasta ruuasta, joka osoittau-
tuu siaksi. Myös silloin, kun englan-
ninkielinen menu sattuu löytymään, 
käännösvirheitä on kuin siihen oli-
si vain heitetty päästä jotain. Kan-
toninkielitaidosta on apua enemmän 
kuin mitä Hongkongin “kaksikielisyys” antaa 
ymmärtää. Yliopiston ulkopuolella englanninkiel-
itaitoiseen törmääminen on pääosin haihattelua.

Ulkona syöminen on halpaa, samoin 
julkisilla kulkeminen. Kaikki muu on 
kallista. Ravintolaillallisen (sikaa tai 
mukakasvista-sikaa) saa 50:llä Hong-
kongin dollarilla eli noin viidellä eu-
rolla, metrolla liikkuminen maksaa 
pari dollaria. 30-kerroksisia asuinker-
rostaloja on vierivieressä silmänkan-
tamattomiin, mutta asunnoista on 
kova kilpailu, ja TOASin opiskelija-
kaksioni kokoisen kämpän vuokra ke-
skustan ulkopuolella on noin 3 000 
€/kk. Ruokakaupassa tuotteet ovat joko samaa hin-
tatasoa Suomen kanssa tai kalliimpia. Erityisesti 
maitotuotteet ovat kalliita: litra 
maitoa maksaa noin 2,5 euroa ja kilo juustoa 15 euroa.

Väestö on hyvin yhtenäistä. Eri etni-
set ryhmät eivät ole yhtä hyvin edust-
ettuina kuin Euroopassa. Kukaan ei 
oleta valkoihoista paikallisek-
si eikä suomalainen maastoudu 
muualle kuin temppelin por-
taisiin. Hyvä sentään, että on 
sellainen paikka, johon hetkek-
si pääsee kiinnostuneilta katseilta 
suojaan. Juuri muita samanlai-
sia paikkoja ei sitten olekaan.

Yliopisto-opiskelu Hongkongissa on häm-
mentävää tyhjäkäyntiä. Luennoille osallis-
tuminen on tärkeää, ei niinkään oppiminen. 
Tenteissä harvoin testataan asi-
oiden syvällisempää ymmärrystä 
tai kykyä soveltaa; ne testaa-
vat ennemminkin ulkoa opettelua 
ja nopeaa kirjoittamista – insinööriten-
tit! Myös opiskelijoiden motivaatio tun-
tuu usein olevan vain heidän vanhempien-
sa motivaatio ja koulua käydään vain koska 
vanhemmat sen ovat maksaneet. Täydellinen vasta-
kohta Suomelle, jossa koulunkäynti ei ole pakollista 
missään vaiheessa, ainoastaan 

oppiminen, vaikkei sitä aina kaikista huomaakaan.

Yliopistolla joka puolella lojuu nuk-
kuvia (?) ihmisiä omituisissa asen-
noissa mahallaan röhnöttäen tai pitkin 
pöytää. Opiskelijoita nukkuu kirjas-
tossa sohvilla ja tietokoneiden ääressä, 
auloissa, käytävillä, ruokalassa, 
laskuharjoituksissa ja luennoil-
la. Luennoilla nukkuvat jopa assisten-
tit toisinaan, vaikka ovat käsittääkseni 
töissä siellä. Myös yliopiston ulkopuolella on väsyn-
yttä porukkaa; myyjät nukkuvat marketeilla, vartijat 
kopeissaan. Toisaalta ei ihmetytä enää, kun 
muistaa, että nämä ihmiset ovat aina töissä.

Hongkongissa on vähäisesti rikol-
lisuutta ja illalla liikkumista ei tarvit-
se pelätä. Etenkin, jos on tällainen 157-
senttinen järkäle, jonka varjoon jää moni paikallinen 
mieskin. Ihmiset ovat avuliaita ja neuvovat jo ennen 
kuin tajuat tarvita sitä. Yleisellä tasol-
la turvallisuuden suhteen ollaan joko 
liioitellun tarkkoja tai sitten siitä 
ei välitetä yhtään. Liukuportaiden yhteydessä on 
kylttejä ja kuulutuksia kaiteesta kiinni pitämisestä, 
suojateiden kohdalla on maassa ohjeet siitä mihin 
suuntaan pitää autoja katsoa. Flunssaiset käyttävät 
hengityssuojaa ja muutkin paksuja toppatakkeja 
kahdenkymmenenviiden asteen helteessä var-
muuden vuoksi, koska on joulukuu ja pakka-
nen saattaa täysin yllättäen iskeä ensimmäistä 
kertaa historiassa. Mutta. Rälläkkää on ok 
käyttää keskellä katua ilman mitään suojavar-
usteita, korkeiden kerrostalojen työmaatelineet 
sidotaan kasaan bambusta ja työmaaukot kii-
peilevät niillä ilman turvavaljaita. Sian ruho on 
ihan syötävää roikuttuaan ensin kadulla koukuis-
ta tungoksen ympäröimänä ilman mitään suojaa 
kolmenkymmenenviiden asteen helteessä. 

Sisätilojen supermarketeissa kompen-
soidaan katumarkettien pakkausvajetta. 
Kaikki, minkä voi yksittäispakata, on 
yksittäispakattu muoviin; hedelmät, 
vihannekset, mansikat, karkit, pil-
lit, hiuslenkit, you name it. Yleensä 
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yksittäismuovipakkausten ympärillä on 
vielä isompi muovikääre kasaamassa 
köntsän yhteen eikä länsimaalais-
ille ole varoitustekstejä kannattaako tämä 
isompi muovipussi laittaa päähänsä vai ei.

Hongkongilaisten keskimääräin-
en eliniänodote on maailman korkein, 84 
vuotta. Se on 13 vuotta (WHO:n ar-
vio) enemmän kuin maailman ihmisten 
keskimääräinen eliniänodote. Sinällään 
hassu sattuma, että juuri tuo aika 
hongkongilaisilta kuluu enemmän kuin 
muilta maapallon ihmisiltä keskimäärin 
pakkauskääreiden avaamiseen elämässään 
(oma arvio). Plusmiinusnolla. Lisäksi 
kun ottaa vielä huomioon jonottami-
seen kuluvan ajan… Eliniänodote on liian 
matala. Aika ajoin hengitysilma 
huononee nopeasti, kun tuulet puhal-
tavat mannerkiinan puolelta ja voisi 
kuvitella, että tämä näkyi-
si eliniänodotteessa. Korkeat rakennuk-
set muodostavat kanjonin autoteiden 
ympärille eikä paksu pakokaasuilma vaihdu muuten 
kuin jalankulkijoiden keuhkoissa. Toisaalta yksi 
ongelma korjaa toisen, kun ääretön määrä muita 
jalankulkijoita kadulla varmistaa sen, ettei keuhkoja 
välttämättä pääsee kunnolla laajentamaan.  

Kaiken kaikkiaan voin suositella paikkaa kaikille, 
jotka haluavat kokemuksia loputtomasta jonosta ja 
tungoksessa liiskaantumisesta, eivät ole kasvissyöjiä, 
allergisia eikä köyhiä, joilla ei ole kiire minnekään ja 
voivat käyttää loputtomasti aikaa loput-
tomien pakkausmuovien avaami-
seen. Myös ne, joiden mieli tekee 
kansoittaa maapalloa tulevaisuudes-
sa, voivat täällä käydä ottamassa vi-
hjettä vieläkö lisää ihmisiä tarvitaan. 
Ensi lukuvuonna tavataan, vielä siihen asti! 

Janika
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