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Pääkirjoitus 
 
 

Hyvää alkanutta vuotta hyvä lukija! Pitelet käsissäsi Indikaattorin uusinta numeroa. Tai jos 

tarkkoja ollaan, et välttämättä pitele. Jos luet uusinta Indikaattoria kiltahuoneella, pitelet sitä 

luultavasti käsissäsi, ellet sitten lue innokkaasti kurkkien opiskelutoverisi olan yli. Saatat myös 

lukea uusinta Indikaattoria kotonasi aamiaispöydässä. Ehkä juuri nyt kaadat lasiin lisää tuore- 

mehua kuitenkaan voimatta nostaa silmiäsi uusimman Indikaattorin riveiltä. Ehditkin kaataa 

hyvän tovin mehua lasin ohi pöydälle ennen kuin huomaat silmänurkassasi pöydän yli tulvivan 

mehuvirran. Hervannan Sanomat ja Termodynamiikan pruju tuhoutuvat, mutta uusimman 

Indikaattorin saat viime hetkillä kaapattua turvaan irrottamatta siitä hetkeksikään katsettasi. Nyt pitelet siis joka 

tapauksessa käsissäsi Indikaattorin uusinta numeroa. Nettilukumahdollisuuskin olisi, mutta tämän pääkirjoituksen 

teemaan ei nyt sovi sen käsitteleminen. 

 
Indikaattorin toimituksessa on tapahtunut sitten viime numeron suuria muutoksia, se on nimittäin vaihtunut 

kokonaan. Uutena päätoimittajana minun on varmaankin syytä sanoa kaikille moi, joten Moi. Päätoimittajan 

tärkein ominaisuus on mielestäni pysytellä messissä, mitä sitten ikinä tapahtuukin, ja jättää komentosilta ja kansi- 

pelit muille. Indikaattorin tärkein tehtävä taas on tuoda läpinäkyvyyttä päätöksentekoon ja varmistaa, etteivät 

enää yhdenkään valtaan pyrkivän tyrannin taustat jää penkomatta ja ettei uusia Lex Nokioita valmistella kaikilta 

salassa. Ajoittaisen huumorin läsnäolon voi myös aistia veijarihenkisestä otsikoinnista. 

 
Tämänkertainen Indikaattori pureutuu elintason ja ekologisen jalanjäljen kysymyksiin. Tietoa asiasta toimituk- 

sella ei ole, mutta luulenpa, että jos kaikki kiinalaiset (miksi afrikkalaisten mahdollisuuksia elintason nousuun 

ei ikinä oteta näissä vertauksissa huomioon?) saavuttaisivat länsimaisen elintason mopoautoineen ja puolen 

tunnin suihkuineen, riittäisi se tuhoamaan maapallon yhtä monta kertaa kuin olemassa oleva ydinasearsenaali. 

Ja jos kaikki  maailman ydinaseet vielä räjähtäisivät samaan aikaan kiinalaisten elintason nousun kanssa, eivät 

täällä eläisi enää torakatkaan. Eikä Erkkikään. Kuinka paljon sinä olisit valmis tinkimään elintasostasi kestävän 

kehityksen saavuttamiseksi? Mallia voi ottaa Jukasta, joka asuu luolassa Etelä-Hervannassa. 

 
Lukuhetkiä!                                                Tämänpäiväisessä Indikaattorissa: 

 

 

Puheenjohtajan palsta 

-Sillon taas jotain helvetin tärkeetä asiaa 

44. Akateemisen Kyykän MM-kisat 

-Zeta Reticulumin ihme ei uusiutunut - sijoitukseksi 53. 

Vuoden 2009 hallitus ja toimarit esittäytyvät 

-Taatusti puuduttava kolmen aukeaman lukupaketti! 

Haalariprojekti 2008 

 

 
 

Rentoutumisen sietämätön keveys 
 

Vuosi on alkanut kiireisesti. Hyytävät harkkatyöt ja loppuun palamisen uhka ovat puskeneet junan lailla päässäni 

aina joululoman loputtua. Uusi urani kiltamme hallituksessa sekä kämppikseni X-Files –DVD-kokoelma ovat 

kuitenkin torjuneet tätä uhkaa tähän mennessä vallan hienosti! Harkkatyöt nyt vaan pitää tehdä, niin valitettavaa 

kuin se joskus onkin. 

 
Toivottavasti sinulla, hyvä lukija, onkin näillä 

hetkillä jotain mietintämyssyn alla hautu- 

massa. Elämä ei ole aina ruusuilla tanssimista, 

ja varsinkin välillä kovinkin stressaava koulu- 

elämä vie tästä ruusuilla tanssimisesta suuren 

aikalohkareen. 

Muista siis rentoutuminen! Opiskelija- 

rientoja riittää paljouteen asti näin alkuvuo- 

desta, huipentuen huhtikuun lopulle oikiaan 

TeekkariWappuun! Tänä vuonna Wappu tulee 

olemaan energinen, tästä kiltalaisemme neiti 

I. Rimpiläinen pitää varmasti huolen. Äläkä 

missään nimessä unohda liikkumistakaan: 

killan sählyvuorot, erilaiset reippailuta- 

pahtumat ja omatoiminen liikunta auttavat 

varmasti jaksamista kevyin mielin kesän 

hiipiessä nurkan takaa esiin.
 

INDIKAATTORI 1/2009 
 

Julkaisija: 

Ympäristöteekkarikilta/TTY 
 

Painopaikka: 

Juvenes Print TTY 

Painos: 45 

Päätoimittaja: 

Antti  Latomäki 

 

-Pitäähän fuksinkin johonkin verhoutua 

#irc_kanava 

-Irkkaajien julkista paheksuntaa 

Yki goes to Pietari 

-Lue miten maa makaa Jeltsinin hirmuhallinnosta toipuvalla Nyky- 

Venäjällä 

Jukan haastattelu 

-Etelä-Hervannan ekomies tulee julkisuuteen 

Ekovinkkejä 

-Pienillä teoilla parempi huominen 

Ykin 16-vuotisjuhlat 

-Yki sai uuden vuosirenkaan vyötärölleen 

Rikospähkinä 

-Juhlien saldona jälleen pari löytötavaraa ja yksi ruumis 

 

 
Kiltamme hallituksen uusi kokoonpano on ehkä jo näkynyt arkipäiväisessä tohinassa. Uusi kahvinkeitin, hauskat 

pippalot ja liikuntameiningit sekä monet muut seikat ovat toivottavasti olleet - ja tulevat olemaan - vahvasti esillä 

perusfuksin ja teemuteekkarin kahlatessa eteenpäin kevään opintotulvassa. Liikkukaa, käykää kiltiksellä, olkaa 

messissä! 

Iloista jaksamista koko vuodelle! 

Tämän tarinan päästään pursotti 

Viljami Välipirtti 

YKIn hallituksen peejii 
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Legendaa erään kyykkäjoukkueen menestyksestä          Akateemisen Kyykän MM-kisoissa vuonna 2009 
 
 
 
 

8.1. Kiltahuoneella kootaan kyykkäjoukkue. Tiukkojen 

karsintojen jälkeen joukkueeseen pääsivät vain 

parhaimmat ja tarkimmat kyykkääjät eli muutamat eivät 

olleet heitelleet ainakaan vuoteen. 

 
3.2. Joukkueen ensimmäiset treenit. Yksi saapui 

paikalle. 

 
13.2. Joukkueen toiset treenit. Hiottiin viimeisen päälle 

vastustajan pilkkaamista sekä täydellisen minttukaakaon 

reseptejä. Saatoimme heitellä myös jotain puukapuloita. 

 
14.2. The Päivä! 

 
7.30 Herättiin. Tehtiin minttukaakaota. 

 

 

9.30 Ensimmäinen peli jossain takaparkin takana. 

Joukkueen jäsenet tippuivat yksitellen paikalle. 

Kumminkin kaikki olivat ajoissa, vaikka eräs unohtikin 

kotiavaimensa ulko-oveensa. Kentän kuntoa ei voinut 

äärimmilleen kehua, mutta kentän merkitys tulevai- 

suuden menestyksessä lieni häviävän pieni. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Lumberjack. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

9.31 Neuvoimme tuomaria ensimmäisen kerran 

kyykän säännöissä. 

 
Ensimmäisenä vastassa oli kadetteja, jotka 

rökitimme selvästi ja saimme 10 kyykkää 

enemmän ulos kuin nuo Suomen tulevaisuuden 

toivot. 

 
n. 10.00 Minttukaakaota kulunut. Siideri- ja 

lonkerotölkit on avattu. Joukkueen jäsen lähti 

hakemaan avaimiaan. 

 
n. 10.30 Toinen peli. Vastustajina Autek/Kork 

–yhdistelmä. Hyvistä poistoista ja lihapullista 

huolimatta voittoa ei tullut. 

 
n. X.XX Tuomaria neuvottiin taas. Ehkä 

pariinkiin kertaan. 

 
 
 

 

 
 
 

 

12.00-14.00 Joukkue hieman hajaantui. Newtonin 

hernekeittoa ja otaniemeläisten kanssa jutustelua. 

Yleistä palloilua alueella. Virvokkeiden nauttimista. 

Naisten pelien katselua. Kovalla soittelulla etsittiin 

myös välibileitä. 

 
14.00 Kannustettiin kavereita. Voittivatkin blues 

brothersit. 

 
14.45 Jälleen kannustettiin ja juotiin. 

n. 15.XX Välibileet löydetty. 

15.2. Aamuyöstä. 

Tultiin kotiin. Minttukaakao oli loppunut. 
 
 
 

teksti: Tiina Mönkäre 

kuvat: Petri Saikkonen, Tiina Mönkäre 
 
 
 

Ympäristöteekkarikillan hallituksen joukkueessa 

pelasivat (heittojärjestyksessä) Tiina Mönkäre, Milla 

Marjamäki, Jussi Jaatinen ja Milla Suominen. 

 

 
n. 11.00 Kolmas peli. Vastassa lääkisläisiä, jotka aikai- 

semmin aamulla pohtivat kyykän sääntöjä. Turval- 

lisin paikka pelin aikana olisi ollut suoraan kyykkien 

takana. Onneksi nämä tulevaisuuden kirurgit eivät tule 

operoimaan metrin mittaisilla instrumenteilla n. 10 metrin 

etäisyydeltä. Voittomme oli suorastaan murskaava. 

 
11.30 Tuomari ei päästänyt meitä jatkoon, mutta emme 

antaneet sen masentaa, olihan onnekkaimmilla vielä 

minttukaakaota jäljellä. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutral. 
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Seuraavaa heiltä kysyttiin ja seuraaviin he myös vastasivat: 

1. Mikä ajoi sinut nykyiseen toimeesi? 

2. Millaista elvytystoimintaa Ykin pitäisi toteuttaa maailman nostamiseksi 

laman partaalle johtavasta talouskriisin kurimuksesta? 

3. Mikä on parasta? 
 
 

Varapuheenjohtaja 

 

 
 
 
 

Sihteeri 

Milla Marjamäki 

 
Brazilname: Marjamäckos 

 
 
 

 
Isäntä 

Jussi Jaatinen 

 
Brazilname: Jussisco 

 

Puheenjohtaja 

Viljami Välipirtti 
 

 

Brazilname: Välipirtteca 

Anssi Kela -nimi: Viljami 

Kela 

Monettaks vuotta? Toista vuotta 

Horoskooppimerkkis? Kauris 

Ootko sinkku? Sinkku! 

1. Entinen PJ pohjusti hieman, mutta viimeinen 

pisara oli kun näin oudon unen, jossa 

Sälliselle sanoin jotain tylyä. Piti hommata 

toimi jossa voi pitää miehen kurissa! 

2. Ei paljasteta niitä.. Vuoden lopussa nähdään 

voiko kiitellä vai vetää kuonoon. 

3. www.nhl.com 

Tiina Mönkäre 

 
Brazilname: Claudio Tiinson 

Anssi Kela -nimi: Tiina Kela 

Monettaks vuotta? 21. vuosi maailmassa, 3. YKIllä 

Horoskooppimerkkis? Kauris 

Ootko sinkku? Pitäiskö olla? 

1. Eräs ilta pohdintaa ja seuraavassa hetkessä olinkin jo 

valittu hallitukseen. Tällä kertaa kukaan ei tökkinyt minua 

kertaakaan, innostukseni teki minusta oma-aloitteisen. 

2. Ykin pitää painostaa Suomen hallitusta sijoittamaan 

elvytysrahaa hankkeisiin jotta ihmisillä riittää töitä. 

Tällaisia hankkeita voisivat olla 

maaperän puhdistusprojektit, uudet 

jätevedenpuhdistamot ja kuudes 

ydinvoimala. 

3. Auringonpaiste,  valkoinen 

hanki, lämpöinen sänky, mansikka- 

jäätelö, läpimennyt selkkari. 
 

Excuvastaava 

Ville Sällinen 

Anssi Kela -nimi: Milla Kela 

Monettaks vuotta? Ekaa, niin että 

oon niinku fuksi. 

Horoskooppimerkkis? Krapu, tuo 

äyriäismaailman pikku idoli. 

Ootko sinkku? En oo 

1. Oon tämmönen nyylä joka haluaa 

olla kaikessa aina kauheesti mukana vaikka en olekaan ehkä 

mikään hirmu aktiivinen järkkäämään juttuja. Aattelin että 

sihteeri vois olla sellanen joka on mukana toiminnassa mutta 

saa sit kuitenki istua rauhassa koneella kirjoittamassa 

asioita ja irkkaamassa. 

2. Emmä oikein tajuu tosta taloudesta mitään. Mutta siiderin 

hintaa pitäis varmaan laskea tai kulutus vähenee ja sit tulee 

lama tai jotain? 

3. Suklaajätski! 
 

 

Opintovastaava 

Erkki Mäkelä 

 
Brazilname: Mäkosa 

Anssi Kela -nimi: Erkki Kela 

Anssi Kela -nimi: Jussi Kela 

Monettaks vuotta? Toista vuotta 

Horoskooppimerkkis? Vesimies 

Ootko sinkku? En 

1. Massan hitaus eli en ehtinyt tehdä syksyn 

jälkeen täyskäännöstä ja luopua toimesta. 

2. Oikein kohdennetut elvytystoimet eli 

puhallus- ja paineluelvytys, sekä ravitsemus- 

tuotteiden kulutuksen 

kiihdyttäminen. 

3. Jussilta ei saatu 

vastausta tähän 

kysymykseen. 

Tatu Rimpiläinen 

Tiedotusvastaava 

 
Brazilname: Rimpiläincos 

Anssi Kela -nimi: Tatu Kela 

Monettaks vuotta? Fuksivuottahan tässä taas 

vietetään. 

Horoskooppimerkkis? Länsimaalaisittain 

neitsyt ja kiinalaiselta horoskoopilta apina. 

Ootko sinkku? Joo! 

1. Ajattelin voivani auttaa, mutta oikeasti 

halusin vain valtaa ja kiltahuoneen avaimen. 

2. Eipä tässä taida enää auttaa kuin odottaa 

ja katsoa mitä tapahtuu. ”Don’t panic!” -The 

Hitchhiker’s Guide to the Galaxy 

3. Juuri nyt kuppi kahvia ja aamupala. 

 

Brazilname: Sällinisco 

Anssi Kela -nimi: Ville Kela 

Monettaks vuotta? Muistan olleeni viime- 

vuonna fuksi 

Horoskooppimerkkis? Norsu 

Ootko sinkku? Olen paitsi sinkku myös 

huumorintajuinen 

1. Unessa minulle puhui eläinhahmon ottanut 

puheenjohtaja Viljami sanoen: 

Totisesti en sinua hallitukseeni 

tahdo! Vittuillakseni lähdin. 

2. Riittää kun kaikki käy 

tetapk:n. 

3. Se mitä mies voi tehdä housut 

jalassa. 

Monettaks vuotta? Koulussa kolmatta vuotta, kuten myös Tampereella. Hallituksessa ensimmäistä 

vuotta, kuten myös assarina. Ja elossa moon kahdettakymmenettätoista vuotta. 

Horoskooppimerkkis? Horoskooppimerkiltäni olen tasapainoileva, järkkymätön...ja uskomattoman 

tylsä vaaka. Olisihan nyt joku leijona huomattavasti rajumpi ja siistimpi! Mut ei, oo sä eki vaaka. 

Ootko sinkku? En, vaan pitkäsoitto. 

1. Olen oikeastaan koko koulussaoloaikani ollut jollakin tasolla kiinnostunut hallitustoiminnasta. Olen 

myös kiinnostunut opinnoista ja niihin liittyvistä asioista. Näissä asioissa on myös parantamisen varaa, 

joten yritän tehdä asioille jotakin. Ja ite ajoin. 

2. Kehittää raaka-aineita säästäviä ja ympäristöystävällisiä energiantuotantomenetelmiä. Niiden avulla 

tehdään työpaikkoja, rahaa ja onnellisuutta. Erityisesti aurinkoenergia on mielenkiintoinen juttu... 

tokkopa minä juuri tiedän talouskriisistä. 

3. Se tunne joka tulee reenin jälkeen, kun on ajanut itsensä ihan loppuun. 
 

 

Ja näin loppuun kysymysten ulkopuolelta, ”Hei, olen opintovastaava Erkki!”. 

http://www.nhl.com/
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Ulkosuhdevastaava 

Saila Huhtiranta 

 
Brazilname: Sailinho 

Anssi Kela -nimi: Saila Kela 

Monettaks vuotta? Heh, oikeesti vai aikuisten 

oikeesti?!? DI-tutkinto on noin puolessa välissä. 

Ei ole hoppu laman tärvelemään maailmaan tappe- 

lemaan leivänmuruista Hannun ja Kertun kanssa. 

Okei, myönnetää. Kai mie oon neljättä kun lasketaa 

Rahastonhoitaja 

Tommi Jokinen 

 
Brazilname: Jokinezo 

Anssi Kela -nimi: Tommi Kela 

Monettaks vuotta? Olen toisen 

vuoden ykiläinen tuta-fuksi. 

Horoskooppimerkkis? 

Jousimies. 

Ootko sinkku? Kyllä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prujutoimari 

Antti Mikkonen 

 
Brazilname: Mikkona 

 

 

Toimarit 

juliaanisen kalenterin mukaan. 

Horoskooppimerkkis? Oinas. Mur. 

Mut oon aina kuvitellu että miussa on vähän myös 

Kalaa, sitä horoskooppia. En kyllä pidä vedestä. Oon 

mieluummin se itsepäinen pukki. 

Ootko sinkku? Jepujee. Suurella todennäköisyy- 

dellä nyt tätä kirjoittaessa sekä kun lehti ilmestyy 

painosta. 

1. Hulluus. Ja pelko. Mietin 

että joudun opiskelemaan 

jos en hanki oheistoimintaa 

riittävästi. Myös halu yhteisen 

hyvän tekemiseen ja yhtei- 

sölliseen vaikuttamiseen 

innoittaa minua. Haluan tehdä 

kivaa ja hyödyllistä pitkällä tähtäimellä. Mie tykkään 

antaa. Se tekee miut iloiseksi kun voin tehdä jotain 

hyvää joka ilahduttaa monia. 

2. Palataan kommunismiin. Tai kysykää Pentti 

Linkolalta, se tietää mitä tehdä. 

3. Ku mies tuoksuu miesten Lacostelle. 
 

 
 
 

Fuksivastaava 

Ida Rimpiläinen 

 
Brazilname: Idimo 

Anssi Kela -nimi: Ida 

Kela 

 
Monettaks vuotta? Kolmatta. 

Horoskooppimerkkis? Päivälleen kalat. 

Ootko sinkku? Nopeasti muuttuvan tilanteen 

kehittymistä voi seurata facebookista, tapanani on 

päivittää statusta erityisesti yöaikaan. 

1. Jonkinlainen sairas halu aina vaan häseltää 

mukana kaikessa. 

2. Totella telkkaria ja olla ruokkimatta pikkuruista 

lamaa! Eli vaikkapa käskeä kaikkia ajaamaan 

taksilla kouluun ja takaisin. 

3. Kotona hengailu ilman minkäänlaista stressiä ja 

Salattujen Elämien uusinnat. 

1. Halu päästä pyörittelemään numeroita ja 

toimimaan killassa. Näytän niin nörtiltä silmä- 

lasien kanssa, että luontevaa oli hakea rahaston- 

hoitajaksi. 

2. Ehdottomasti ottaa lainaa ja luoda työpaikkoja 

esimerkiksi palkkaamalla Ykille 

täysipäiväinen sihteeri. Toinen vaihtoehto on tukea 

turismia, Yki voisi kustantaa tietyt 

henkilöt lämpimään etelän maahan jolloin koko 

maailma saisi osansa rahoista ja näin 

luotaisiin työpaikkoja kaikkialle maailmaan, jos 

vain rahastonhoitaja tähän suostuu... 

3. Amerikkalaiset suklaa-pancakesit mustikkasii- 

rapilla aamulla juuri jauhetun kahvin kanssa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emäntä 

Milla Suominen 

 
Brazilname: Milla 

Anssi Kela -nimi: Milla Kela 

Monettaks vuotta? 3. vuotta, mutta opintoja kasassa 

n.2,5 vuotta :) 

Horoskooppimerkkis? Tyypillinen jousimies. 

“Jousimies voi myös olla taipuvainen viivyttelyyn ja 

myöhästelyyn.” 

Ootko sinkku? Riippuu kuka kysyy! 

1. Halu tehdä jotain hyvää killalle... oli se sitten 

pullaa tai kaatonakki silloin tällöin. 

Löysin sisäisen emäntäni prujutoimarina ollessani: 

kaipasin taikinaa käsiini papereiden 

sijaan. 

2. Omasta puolestani voin rampata kaupassa 

ostamassa vaikka lisää ja lisää kahvia, jotta 

lamalta vältyttäisiin. 

3.Kaikki! Kesä ja kärpäset nyt vaikka esimerkkinä :) 

Anssi Kela -nimi: Antti Kela 

Monettaks vuotta? Öö... en osaa laskee 

Horoskooppimerkkis? Kauris, kait 

Ootko sinkku? e 

1. Luontaisen teekkarin luonne ja halu 

parantaa maailmaa. 

2. Maksimoida kulutus? Joo-ei. Emmää noista 

lamoista tiiä. On siinä varmaan omat hyvätkin 

puolensa ettei ihmisilla oo liikaa rahaa. Johon- 

kinhan se sit käytettäis kuitenkin. 

3. Se täydellisen keskittymisen ja rauhan 

tunne joka valtaa kovassa suoritteessa, esim. 

matsissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuksitoimari 

Hertta Karjalainen 

 
Brazilname: Karjalaininho 

Anssi Kela -nimi: Hertta Kela 

Monettaks vuotta? Tokaa. 

Horoskooppimerkkis? Kaksonen (synttärit 

11.6. pistäkää kalenteriin) 

Ootko sinkku? Jepjep. 

1. Känppis ( + palava kiinnostus fukseihin 

tottakai.. ööhehe) 

2. Ei mitään, koska peli on jo menetetty. Sen 

sijaan voisimme kiskoa itsemme niin 

humalaan, että kun lama on ohi, emme muista 

koko hommasta 

mitään. 

3. Villasukat. Ja 

marjakiisseli kuohu- 

kerman kanssa. 

 

 
 
 
 
 

Alumnitoimari 

Topi Karilainen 

 
Brazilname: Karilaininho 

Anssi Kela -nimi: Topi Kela 

Monettaks vuotta? n 

Horoskooppimerkkis? Oinas 

Ootko sinkku? En 

1. Kiinnostus asiaa kohtaan. 

2. Ihmiset on saatava kuluttamaan tentti- 

kirjoja. 

3. Synteesiteknologia 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ulkosuhdetoimari 

Julia Salovaara 

 
Brazilname: Juliio 

Anssi Kela -nimi: 

Julia Kela 

Monettaks vuotta? Toista. 

Horoskooppimerkkis? Rrrapu. 

Ootko sinkku? Jo vain. 

1. Kiinnostus kiltatoimintaa kohtaan ja halu 

osallistua siihen aiempaa aktiivisemmin. 

2. http://www.alaruokilamaa.fi/nain-lama- 

ruokkii-itseaan/. Eli muistakaa hemmotella 

siippojanne. 

3. Nauraa katketakseen, niin paljon, että happi 

meinaa loppua, vatsalihaksia kivistää ja vesi 

valuu silmistä, jollekin hupaisalle jutulle. 

Erittäin rentouttavaa puuhaa :) 

http://www.alaruokilamaa.fi/nain-lama-
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Liikuntatoimari 

Jarkko Nyrhinen 

 

TEK-yhdyshenkilö 

Tuomas Vanhanen 

 

Piika 

Emmaliina Vilkki 
 

Brazilname: Nyrhininho 

Anssi Kela -nimi: Jarkko Kela 

Monettaks vuotta? Toista vuotta opiskelen. 

Horoskooppimerkkis? VOTERMÄN 

Ootko sinkku? En ole ollut aikoihin. :) 

1. Omat intressit sekä lievä painostus ympäris- 

töstä. Ja tietyst se et liikkumine on mukavaa! 

2. Pistää Ykin hallitus perussuomalaisten 

listoille ja MEPPI-ehdokkaiksi. Päästä 

MEPIksi, erottaa Suomi Euroopasta niin 

poliittisesti kuin maantieteellisestikin ja 

purjehtia Karibianmerelle kuuntelemaan 

Bobia. 

3. Elämä on. Ja kesä. 

Brazilname: Tuomaldo 

Anssi Kela -nimi: Tuomas Kela 

Monettaks vuotta? 3. vuotta 

läsnä. 

Horoskooppimerkkis? Hanuri. 

Ootko sinkku? Njet, njet bolivai. 

1. Sisäinen tuska toimia medmänniskan 

parhaaksi. 

2. Ei siinä enää mikään auta. Liity TEKkiin ja 

saman tien myös IAET-kassaan. www.tek.fi -> 

opiskelijat -> liity iaet-kassaan! Työttömänä 

TEKissä kellut laman yli hulppean ansiosidon- 

naisen turvin! 

3. Parasta sinulle on TEK. 

Brazilname: Vilkkinho 

Anssi Kela -nimi: Emmaliina Kela 

Monettaks vuotta? Olen fuksi. 

Horoskooppimerkkis? Kalat - oon yliherkkä 

ja ailahtelevainen. 

Ootko sinkku? Jep. 

1. Jäin kaipaamaan kesän jynssäilyjä. ( olin 

RTK:lla siivoojana) Ja koska oon kotiutunut 

ykille niin hyvin ni ajattelin olla saman tien 

hyödyksi, kun kerta aina mukana pyörin. 

2.  Kuluttaa enemmän kahvia. (lisää sinäkin 

nimesi listaan!) 

3. Mun parveke Paawolassa. Jos kaipaa 

terveisiä puluilta. 

 
 
 
 
 
 

 
Kevytoimari 

Hanna Vanhala 

 
Brazilname: Vanhalaça 

Anssi Kela -nimi: Hanna Kela 

Monettaks vuotta? Ekaa. 

Horoskooppimerkkis? Neitsyt. 

Ootko sinkku? En yleensä kauaa. 

1.Tykkään ulkkareista ja toiminnasta. 

2. Käsitellä kriisiä ruotsalaisen terapeuttisesti 

yhdessä esim. leikkimällä lamaleikkejä ja 

vapaalla ilmaisulla kuten tunteiden maalauk- 

sella. 

3. Aurinkoiset päivät ystävien seurassa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tapahtumavastaava 

Niina Laasonen 

 
Brazilname: Laasonisco Anssi Kela 

-nimi: Niina Kela Monettaks 

vuotta? En vielä ännättä 

Horoskooppimerkkis? Vaaka 

Ootko sinkku? ”Ei ole ollut tapana tällä 

tiedolla elvistellä”, niin kuin eräs viisas mies 

on joskus lausunut. 

1. ”No ku et päässy hallitukseen, hahhahhaa!” 

-sale 

2. Ei kaisse meitä liikuta, energiayrityksillä 

menee hyvin enivei. Ku eihän sitä ny kukaan 

pimeessä taho irkata ;) 

3. No ekkö muka ite tiijä? 

Päätoimittaja 

Antti Latomäki 

 
Brazilname: Latomäka 

Anssi Kela -nimi: Antti Kela 

Monettaks vuotta? Tokaa menee 

Horoskooppimerkkis? Neitsyt 

Ootko sinkku? Joo, tosin tarjous voimassa 

rajoitetun ajan. Oikeudet sopimusehtojen 

muuttamiseen pidätetään. 

1. Täydellinen harkintakyvyn puute. 

2. Samoilla linjoilla rahiksen kanssa olen 

lainan ottamisesta, tosin mielestäni pitäisi 

sijoittaa infrastruktuuriin kuten konetalo-tie- 

totalo -yhdyskäytävään. 

3. Kunnon talvikelit, kun lumi on syönyt 

kaiken ja joutsenetkin jäätyy kiinni jaloistaan. 

 
 
 

YKIn hallitus ja toimarit lukuina 
 

 
 
 
 

 

Lähde: Edelläollut kyselytutkimus. Toteutettu tammi-helmikuussa 2009 sähköpostikyselyllä 100% otannalla. Virhemarginaali 0% 
 

 
 
 

Brazilnames by Brazilname Generator: 

http://www.minimalsworld.net/BrazilName/brazilian.shtml 

Anssi Kela -nimet Anssi Kela -nimigeneraattorista: 

http://www.cs.tut.fi/~saukkonj/anssikela.html 

http://www.tek.fi/
http://www.minimalsworld.net/BrazilName/brazilian.shtml
http://www.minimalsworld.net/BrazilName/brazilian.shtml
http://www.cs.tut.fi/~saukkonj/anssikela.html
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Hualarit - ja miten ne saatiin 
 

 

Joku on saattanut jo nähdä fukseja vipeltämässä kiiltävissä haalareissaan ympäri koulua, tämän vuoden haala- 

riprojekti on siis ohi. Ensimmäisen kerran saimme käyttää niitä joulukuun kemistiristeilyllä, sillä haalarit 

saapuivat Turusta juuri sopivasti päivää ennen tätä iloista matkaa. 

 

Haalarit saapuivat siis tänäkin lukuvuonna hyvissä ajoin, vaikka 

niiden hankkiminen vaati hieman ponnisteluja. Tiimi toimi erittäin 

hyvin ja paljon fukseja oli mukana soittelemassa yrityksiin, 

mutta myynti oli ymmärrettävistä syistä nihkeää. Pääsponsorin 

hankkiminen venyi viime metreille, onneksi rahiksemme Juho sai 

aikaan sopimuksen selkäpaikasta Metson kanssa. Muutamia tyhjiä 

paikkoja jäi kärsivällisestä yrittämisestä huolimatta. Tilimme näytti 

kumminkin kaiken jälkeen suhteellisen iloiselta, joten selviy- 

dyimme mielestäni projektista kunnialla. Saimme tietenkin valta- 

vasti apua viime vuoden haalariaktiiveilta, toivottavasti pystymme 

auttamaan ensi vuoden fukseja heidän urakassaan yhtä hyvin. 

 

 

 
Uudenkarheita haalareita haalarisaunalla. 

 

 
 
 

Paljon puhuttu sosiaalisen kanssakäymisen muoto ”irkki” on nyt tavallisen ”mesellä” päivittäiset asiansa 

hoitavan pulliaisen ulottuvilla. Irc-toimittajamme Milla Marjamäki on tuijottanut ruutua herkeämättä viimeisten 

puolentoista kuukauden ajan ja koostanut Indikaattorille Ykin irc-kanavan parhaat palat. Tämä on nyt vähän 

niinkun irc-quotes, paitsi että nämä on oikeasti tapahtunut ja vielä ihan tuttujen ihmisten sanomia, hassujen 

nimimerkkien takaa vaan, voitkos kuvitella? 

 
00:11 < tayna> eli arkkarifuksitytöt pariutuu perinteisesti autek’laisten 

kanssa 

00:12 <@Aranda> mitä eikö arkkarit hengaa vaan tosisisäsiitosesti ja muitten 

koulujen kaa 
Kaiken puurtamisen jälkeen oli mukava palata joululomalta saunomaan yhdessä haalarit päällä. Saunan osanotto 

oli positiivinen yllätys, melkein kaikki fuksit saapuivat juhlimaan Mörrimöykylle 14. tammikuuta kaikkia muita 

paikalle löytäneitä unohtamatta. Ohjelma oli huikean tasokasta, tutorit ja hulvattoman hauska(?) onginta pitivät 

siitä huolen. Voi myös olla että viihtyvyyttä lisäsivät ruoan ja ohjelman jälkeen pelatut kaksi herwantapeliä, 

fuksit ensin ja muut perässä. Sen jälkeen loppuilta sujuikin varsin lennokkaasti tanssimisen ja pitsan merkeissä. 
 
 
 

Hanna Vanhala 

00:12 <@zippy> vähän ku yki <3 

00:12 <@zippy> no ei 

00:12 < tayna> ei. ne on vaan harvinaisen hyvännäkösiä titeläisiä mikskä meitä 

luullaan. 
 
 
 

19:27 < se_emmi> antti toi ranskasta juustoa joka haisi pahalle, no katoin 

nimen: Le Perse-Jussien 
 
 
 

12:22 <@JSuvanto> mä en oo helppo, mä oon varma 
 
 
 

22:06 <@nipsukasa> mie pahoittelen et miul on urpo kämppis :) 

22:06 <@nipsukasa> mut se on blondi kummiskii ni ei se voi ain tajuu 

 
Hervantapelin tuoksinaa.  

 
 
 

Pääsiäinenkin voi olla ilon juhla. 

Todennäköisimmin se on sitä YKIn 

järjestämissä Ei Tipu -bileissä 

hervantalaisessa yöravintola Huumassa 

eli kantsii tulla 8.4. sillon sitä tapahtuu. 

 

 

16:55 <@eduh> ootteks nähny sen työpaikkailmon konetalossa joka hakee 

“lumityöntekijöitä” 

16:55 <@eduh> joku jäynääjä on lisänny eteen “dip” 
 
 
 

20:09 <@JSuvanto> http://intra.ttyy.tut.fi/laari/IltalehdenPulkkailu.pdf 

20:09 <@JSuvanto> jokos ootte iltalehtenne lukenu 

20:17 <@monkare> “Savanto”? 
 
 
 

21:50 <@VLEd> jos heinäkuussa on näsijärvenjäällä hevosenpaskaa, tulee kylmä 

kesä 

mailto:@Aranda
mailto:@zippy
mailto:@zippy
mailto:@JSuvanto
mailto:@nipsukasa
mailto:@nipsukasa
mailto:@eduh
mailto:@eduh
http://intra.ttyy.tut.fi/laari/IltalehdenPulkkailu.pdf
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Part I 

Paehali! Eli menoks! 
Noin 50 YKIläistä opiskelijaa. Tai ainakin opiskelijaa. 

Myönnettäköön, että mukaan oli eksynyt myös muutama 

Hiukkanen ja Biolainen. 

Matkaan lähdettiin obeliskilta sumuisena keskiviikko- 

aamuna ennen yhdeksää. Tai niin ainakin luultiin. Bussi- 

kuskimme Tane kaarsi parkkipaikan ympäri ja palasimme 

 

 
 
 
 
 
 

(22)23. – 25.10.2008 
 

Muistelmat by Niinoshka 
 

 
 

Seuraava materiaali ei perustu 

tositapahtumiin ja siihen 

kannattaa suhtautua varauk- 

sella. Excursio oli loputtoman 

pitkä ja rankka, joten tapah- 

tumia riitti. Yritän keskittyä 

mahdollisimman epäolennaisiin 

seikkoihin ja jättää muut löpinät 

vähemmälle. 

Part V 

Baltika panee olutta ja kemistit juhlivat 
Hostellin naapurikahvilassa meitä odotti aamulla 

aamiainen. Puuroa, munakasta, paahtoleipää, teetä ja 

mustaa kahvia. Nam. Paahtoleipä maistuikin erityisen 

hyvälle kun sitä oli jonottanut puoli tuntia. Paahdin imi 

kerrallaan vain kaksi siivua ja kesti ikuisuuden ennen 

kuin edes lämpesi. Siihen malliin kuitenkin vedettiin, 

että selvitiin Baltikan panimolle nipin napin ajoissa 

vaikka ajoimme aamuruuhkaisen Pietarin keskustan läpi. 
 

 

Noh, siellä sitä oltiin klo 10 ihmettelemässä miten 

valmistuu suuren maailman malliin tuo jalo juoma, pivo. 

Kierrettiin koko prosessivaiheet läpi oppaanamme pirteä 

nuorimies Igor. Baltika panee vaatimattomat 32 erilaista 

olutta. Vaikuttavaa. Sitten asiaan, eli tuotetestauksen 

pariin. Luulisi, että siinä 

ei tarvitse kauan ihmetellä 

kun laittaa 50 teekkaria 

samaan huoneeseen 

ilmaisen oluen kanssa, 

mutta toisin kävi. Ilmei- 

sesti excursioryhmäämme 

oli todella valikoitunut 

ansioituneita hiivavehnäsiä, 

sillä ei mallasjuoma tehnyt 

kauppaansa. Saatiinpa siitä 

Ilta loppui lyhyeen kun Tane-noutaja saapui. Julkisia 

ei sieltä korvesta kaupunkiin kulkenut, joten pakko oli 

lähteä bussin kyytiin. Monet jatkoivat iltaa/yötä klubi- 

tuksen muodossa, toiset lähtivät hostellille keräämään 

voimia seuraavaan päivään. 

 
Part VI 

Lauantai on toivoa täynnä 
Aikainen herätys, aamupala, kiertoajelu starttasi klo 

9. Bussin ikkunasta käsin tutustuttiin tärkeimpiin 

mestoihin. Nevski prospekt, Rossin katu, ploshad 

Vosstanya, Smolny, Eremitaasi, Iisakin kirkko, 

verikirkko, Kazanin katedraali, Gostini Dvor yms. 

Pikayliannostus turistikohteista. Ryhmä hajaantui 

ympäri kaupunkia. Toiset vierailivat luonnontie- 

teellisessä museossa, toiset tutustuivat Eremitaasin 

kokoelmiin. Muut palloilivat 

muuten vaan ympäriinsä. 

Illalla oli tarkoitus mennä 

sirkukseen, mutta kävi ilmi, 

että liput oli myyty loppuun 

jo aikoja ennen kuin teimme 

oman lippuvarauksemme, 

joten ilta oli täynnä vapaata 

ohjelmaa. Viimeinen ilta, 

viimeinen tilaisuus klubittaa 

itsensä hengiltä Pietarin 
Festian eteen. Ensimmäinen excuetappi oli käsillä. Meidän 

käskettiin marssia epämääräisessä muodostelmassa 
vielä bussievääksi kaikki 

mitä mahtui laukkuun piiloon. Matka 

Paikallinen kemian laitos. sykkivässä yössä. Ei sitä 

kukaan kai tehnyt, vaikka aika hengetöntä 
festian pieneen saliin ja odottaa jatko-ohjeita. Siellä odotti 

aamiainen (jee!) ja TEK-tietoisku (jee!), koska TEK tarjosi 

meille aamupalan. Matkaan pois kampusalueelta päästiin 

siis joskus ennen kymmentä.. 

 
Part II 

Lahti, Ramboll Analytics 
Rambollilla oli oikein mielenkiintoisia......kilpikonnia. 

Kaksi! Saatiin myös käydä niiden työpaikkaravintolassa 

syömässä ja maksaa itse. Lisäksi saimme nauttia firman 

pp-esityksestä ja laboratoriokierroksesta. 

 
Part III 

Lappeenranta, kellari 
Oli tarkoitus viettää iltaa paikallisten opiskelijakollegoi- 

demme kanssa. Sattuneesta syystä, tai ehkä juuri siksi, 

he eivät tulleet paikalle ennen kuin excuvieraat olivat 

jo saunoneet ja lähteneet etsimään menoa muualta (lue: 

baareista). Allekirjoittanut jäi kuitenkin pitämään natii- 

veille seuraa kellarin uumeniin. Ei kuitenkaan muistella 

isäntiä pahalla, saimmehan mahdollisuuden nauttia sauno- 

misen ohella ah niin raikkaan Saimaan välittömästä lähei- 

syydestä. Rohkeimmat kurkkuaan myöten. 

 
 
 

 
Aamuyön hämärinä tunteina koimme myös mielen- 

kiintoisen ilmiön, kun eräs paikallinen opiskelija- 

poika päätti etteivät bileet ole vielä ohitse, vaikka 

kaikki muut yrittivät nukkua. Ohjelmassa silmiähi- 

velevä flipflop-sarja, varastettua olutta ja vieraiden 

nimittäminen hiivavehnäsiksi :D 
 

 

Part IV 

Dostoevskin jalanjäljillä 
Illan jo pimentyessä saavuimme vihdoin pohjoisen 

Venetsiaan, joka myös Pietarina tunnetaan. Suunta- 

simme suoraan hostellillemme. Hostelli Griboedova 

71 sijaitsee  lähellä kaupungin keskustaa, kanaali 

Griboedovan rannan tuntumassa. Päästyämme 

kantamuksistamme nälkä ja jano alkoi jo vaivata, 

joten päätimme tehdä hyökkäyksen Idioottiin. 

Kultturelli vegeravintola, joka huokuu historiaa ja 

turisteja. Mahdolliset pettymykset ruoan suhteen 

kompensoituivat komplementtivodkalla ja aidolla 

venäläisellä shamppanjalla. Takaisin hostelliin 

produktin (elintarvikekioski) kautta, josta tarttui 

mukaan aamiaisskumppaa. 

jatkui, sillä seuraava tapaaminen oli sovittu toiselle 

puolelle kaupunkia, Pietarin valtiollisen yliopiston 

kemian laitokselle. 

 
Paikallinen kontaktimme kemistiopiskelija Sergei 

toivotti meidät lämpimästi tervetulleiksi ja johdatti 

ensimmäisenä ruokailemaan koulun stalovajaan. Perus- 

venäläistä (koulu)ruokaa hapankaalisalaatteineen, 

sanoisin. Tarjolla kotletteja, makaroonia, tattaria ja ehkä 

jotain kaalisoppaa. Tästä kurimuksesta selvittyämme 

tapasimme kaksi kemian laitoksen professoria, jotka 

pitivät luennon laitoksen toiminnasta, kierrättivät meitä 

ympäriinsä ja lopuksi pääsimme jopa kurkistamaan mitä 

tapahtuu aidossa venäläiskemistin laboratoriossa. 

 
Jäimme päiväohjelman jälkeen yliopistolle viettämään 

iltaa, olihan tiedossa paikalliset fuksiaiset joita meille 

etukäteen mainostettiin: ”lots of free beer and music”. 

Tiedossa oli opiskelijoiden tekemiä musiikkiesityksiä ja 

sketsejä. Teekkarit pääsivät myös stagelle lahjanluovu- 

tuksen muodossa. Alkuohjelman jälkeen oli vapaata 

biletystä. Free beer ei näkynyt missään, musiikkia 

sitäkin enemmän (ja kovemmalla). Juomia ja purtavaa 

sai onneksi ostettua puffetista. Meininki oli letkeä, 

suorastaan antelias. Vessa aiheutti yhdelle jos toisellekin 

porukkaa sunnuntaiaamuna lojuikin hostellin uumenissa. 

Kaikki eivät päässeet edes huoneisiinsa asti, vaan 

väsyivät käytävään. Aamun ensi toimiksi eräät reippaat 

opiskelijanuorukaiset kävivät ostamassa viereisen 

kioskin tyhjäksi munista ja paistoivat koko porukalle 

kokkelia bussievääksi. Kiitos siitä! 

 
Part MMXI 

Miten pääsimmekään kotiin? 
Hyvin kai. Edes miliisit eivät pystyneet tärvelemään 

suunnitelmiamme, vaikka yrittivät kyllä. Kuulemma 

joku opiskelija oli eräänä iltana etsinyt helpotusta 

palatsiaukion keskuspatsaan luota ja miliisit tietysti heti 

haistoivat tilanteen. Kielitaidolla ja ruplilla saattoi olla 

vaikutusta putkareissun välttämiseen, mutta ei siitä sen 

enempää. Kotimatka oli uuvuttava ja tuskaisen pitkä. 

Lähdimme Pietarista klo 9, pysähdyimme matkalla 

ainakin viidessä eri kaupassa ja kauppakeskuksessa 

tuliaisostoksilla ja loput ruplat tuhlaamassa. Monet 

pettyivät, kun supermarketista ei löytynytkään suuren 

suosion saavuttanutta baltika 9 -olutta (9% olut, jota 

venäläiset kutsuvat pivo s vodkoi eli olutta vodkalla). 

Klo 21 kotona. Tai ainakin Hervannassa. Excu-CD ei 

soinut tarpeeksi matkalla. Höh. Ehkä ensi kerralla. 

14 yrmyisyyttä saastaisuudellaan, sakealla tupakansa- 

vullaan, paperittomuudellaan ja lukottomilla ovillaan. 
Niina Apajainen                                     15 



 

 
 

Oilonilta tuotteet moneen erilaiseen lämmitysratkaisuun 
 
Lämmitysmuodon valinta ja laitteiden kunnostus on kallistuneen energian myötä noussut pientalorakentajan 

ja –asujan keskeiseksi puheenaiheeksi. Perinteisten lämmitysjärjestelmien rinnalle on viime vuosina kehitetty 

vaihtoehtoisia lämmitystapoja ja lisälämmönlähteitä, joilla energiakustannuksia voidaan alentaa ja haitallisia 

ympäristövaikutuksia pienentää. Oilon on luotettava kotimainen yhteistyökumppani, jonka laaja tuotevalikoima 

mahdollistaa juuri sinun taloosi sopivan lämmitysratkaisun löytymisen. 
 
 

Oilonissa on erityistä lämpöä – myös hybridilämpöä 
 
Kodin lämmitys toteutetaan ympäristöystävälliseksi ja sähkönkulutusta vähentäväksi hybridiratkaisuksi yhdis- 

tämällä eri energiamuotoja. Kiinteistössä toimivaa öljylämmitysjärjestelmää voidaan täydentää monella eri 

tavalla. Hybridin perusajatuksena on kylmimpinä talviviikkoina käyttää mahdollisimman vähän sähköä kulut- 

tavaa energiaa kuten öljyä. Keväällä ja syksyllä energiaa antaa ilma-vesilämpöpumppu ja kesäkuukausina 

aurinkolämpö. Oilonin Solarpro-aurinkolämpökeräimet voidaan liittää myös mihin tahansa muita energialäh- 

teitä käyttäviin vesikeskuslämmitysjärjestelmiin. Keräimiä voidaan käyttää myös suorasähkölämmitteisissä 

taloissa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. 
 
 

Uutuutena ilma-vesilämpöpumppu Airpro 
 
Teknisesti huippulaadukas ja hintakilpailukykyinen ilma-vesilämpöpumppu Airpro AW10 on suunniteltu 

vesikiertoista lämmitystä käyttäviin kohteisiin ja on täten toimiva ratkaisu myös öljylämmityksen rinnalla 

käytettäväksi.  Sekä uudis- että saneerauskohteisiin sopiva huipputekniikka mahdollistaa, että lämmitysenergiaa 

ja lämmintä käyttövettä tuotetaan hyvällä lämpökertoimella jopa -25 °C lämpötiloissa. Airpro sisältää monia 

uusia ominaisuuksia, mm. väliruiskutuksella varustetun kompressorin ja Economizer-tekniikan. Nämä mahdol- 

listavat 15 % paremman lämpökertoimen kuin perinteinen lämpöpumpputekniikka. Tuotteen ulkoyksikkö 

on valmistettu täysin ruostumattomasta teräksestä ja Oilonilla kehitetty automatiikka takaa, että tuote toimii 

Suomen talvisissakin olosuhteissa. 

 

 

Geopro-maalämpöpumput 
 
Lämpöpumppuala kasvoi 25 % vuonna 2007. Maalämpöpumppuja, joita Suomessa asennettiin n. 5300 kpl 

(Sulpu ry:n markkinatilasto), on toimitettu yhä enemmän myös saneerauskohteisiin. Yhä useampi talo lämmi- 

tetään maalämmön – siis auringosta saatavan uusiutuvan energian avulla! 

 
Kotimaiset Geopro-maalämpöpumput valmistetaan Oilonin tehtaalla Hollolassa. Erilaiset tekniset huippurat- 

kaisut ja niiden sovellukset, kuten aktiivinen tulistustekniikka, sekä kotimaisten laatuosaajien yhteistyö takaavat 

kuluttajalle luotettavan maalämpöjärjestelmän.  Maalämpöpumppujen laaja tuotevalikoima välillä 5 kW – 

500 kW varmistaa, että jokaiselle rakentajalle, remontoijalle ja lämmitysjärjestelmän uusijalle löytyy sopiva 

maalämpöpumppu. 
 
 

Geopro GS -mallisto on suunnattu pientaloille, joiden käyttöveden tarve on normaali. Pumpussa on paljon 

teknisiä erikoisratkaisuja ja ominaisuuksia, joista kuluttajat eivät ennen ole päässeet nauttimaan. Nykyaikainen 

Scroll-kompressori varmistaa hiljaisen käynnin. 
 
 

80-asteista vettä kompressorilla ilman sähkövastuksen apua 
 
Geopro SH -mallissa hyödynnetään ainutlaatuista aktiivista tulistustekniikkaa, jolla veden lämpötila voidaan 

nostaa jopa 80 °C:een. Pumppu asennetaan aina erilliseen tulistusvaraajaan, johon tulistuslämpö ohjataan. 

Aktiivisella tulistuksen hallinnalla saadaan aina lämpöä sinne missä sitä eniten tarvitaan. Tekniikka mahdol- 

listaa suuremman käyttöveden tuoton ja paremman lämpökertoimen. SH-malliin saa myös alijäähdyttimen, 

jonka avulla viimeinenkin lämpö voidaan hyödyntää esim. piha-alueen lämmitykseen. Alijäähdytystehon 

hyödyntäminen ei lisää kompressorin ottotehoa, vaan on ilmaista energiaa. 
 
 

Optimaalinen toiminta 
 
Geopro SH –mallin WSA-toiminto optimoi käyttöveden lämpötilan automaattisesti eri ulkolämpötilojen 

mukaan, mikä laskee kompressorin painetasoa kesällä, parantaa sen lämpökerrointa ja lisää sen käyttöikää. 

Käyttöveden lämpötilaa voidaan myös säätää portaattomasti siihen lämpötilaan kuin halutaan. Lämpimän veden 

tuotanto voidaan näin helposti mukauttaa perheen käyttötottumusten mukaan. Automatiikan SHIFT-MATIC 

-ohjaustapa pidentää ainutlaatuisesti kompressorin käyntijaksoja ja lämpöpumpun käyttöikää. 
 

 

SH-malli on erinomainen myös saneerauskohteissa, joissa halutaan hyödyntää esimerkiksi vanhaa puu- tai 

öljykattilaa ja varaajaa. Pienen kokonsa ansiosta pumpun saa mahtumaan ahtaistakin paikoista ja se on helppo 

kuljettaa. Myös kompakti GS-malli soveltuu erinomaisesti saneeraukseen. Kaikki Geopro-pumput voidaan 

luonnollisesti varustaa GSM-ohjauksella. 
 
 

Hyvä lopputulos ratkaisee 
 
Maalämpöjärjestelmän toimittajan valinnassa on olennaista, että myyvä liike ottaa kokonaisvastuun koko 

projektista alusta loppuun. Geopro-maalämpöpumppu mitoitetaan aina tapauskohtaisesti, yksilölliset tarpeet 

huomioiden. SH-pumppu voidaan mitoittaa täystehoiseksi tai optimimitoituksella. Rakennustöiden sujuminen 

ja asennuksen onnistuminen edellyttävät vahvaa LVI-alan osaamista ja kokemusta lämmitysjärjestelmistä. 

Alan ammattilaisten myymänä ja asentamana myös takuu- sekä huoltoasiat hoituvat helposti. Oilon kouluttaa 

jälleenmyyjiään säännöllisesti ja huolehtii siitä, että kuluttaja ei jää yksin, jos ongelmia ilmenee. Kotimaiseen 

osaamiseen ja laatuun voi luottaa. 



 

 
 

 
 

 

Haastattelussa Jukka 
 
 
 

 
Suomalaisten ekologinen jalanjälki on vallan giganttinen. Tarkemman asiaan perehtymisen jälkeen alkoi mieti- 

tyttää, mahtaako kukaan tässä maassa elää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Puhelinluetteloa selaa- 

malla ja soittelemalla Indikaattorin toimitus löysi kuin löysikin erään tällaisen mallikansalaisen, Jukan (nimi 

muutettu ja koko henkilö keksitty). Jukka on 26-vuotias poikamies, joka asuu luolassa metsän keskellä Etelä- 

Hervannassa. Hän viettää vaatimattomasta elintasostaan huolimatta varsin normaalia viriilin ja vireän nuoren 

miehen elämää. 

 
Toimitus otti Ympäristöteekkarikillan maksaman taksin Etelä-Hervannan takamaille ja lähti tapaamaan Jukkaa 

haastattelun merkeissä. Muistiinpanovälineet olivat Jukan mukaan ympäristön riistoa pahimmillaan, joten 

toimitus otti mukaan vain videokameran taltioidakseen tapaamisen. Ennen metsään lähtöään  toimitus poikkesi 

Hevalissa syömässä sekä lähinnä vanhoista juopoista koostuvana köörinä myös viereisessä Bar 911:ssa muuta- 

malla oluella. Siellä toimitus kuuli paikallisilta hurjia juttuja ”Mettä-Jukasta”, joka asusteli tuntemattomassa 

metsän osassa ainoana kalusteenaan läppäri, jolla hän saattoi pitää yhteyttä ulkomaailmaan ja julistaa kestävää 

elämäntapaa. Läppärin akun Jukka kuulemma latasi elektrolyyttisesti kuralammikoissa useimmiten ukonilman 

aikaan. 

 
Luolan lämmityksenkin Jukka kuului hoitavan rahkasammalesta puristamallaan biodieselillä. Savukaasujen pesu 

hoitui sadevedellä, joka sitten käsiteltiin asianmukaisesti ennen luontoon laskemista. Poltossa syntyvän hiilidi- 

oksidin Jukka otti talteen ja pumppasi Makkarajärven pohjamutiin hartiavoimin. Rikin ja typen oksidien päästöt 

olivat Jukan luolassa maan alhaisimpia. Indikaattorin toimitus arveli paikallisten kuitenkin pistäneen reilulla 

kädellä omiaan sekaan, etenkin kun heille tarjottiin olutta informaatiota vastaan. Reippain mielin toimitus painui 

syksyiseen metsään. 

 
Alkumatka kohti Jukan oletettua olinlokaatiota sujui hilpeän yhteislaulun ja syysilmasta sekä oluesta punaisten 

poskien merkeissä. Hieman Arkkitehdinkadun eteläpuolella toimitukselle tuli kuitenkin keskinäistä eripuraa, kun 

kävi ilmi, että urheilutoimittaja oli jättänyt retkievääksi tarkoitetun litraisen Jallu-pullon kotiin. Laatusanojen 

kirjo aina ”jumalistesta” ”turkaseen” vavisutti ikihonkia. Eihän tällaisia metsäkomennuksia ollut ennenkään 

selvinpäin vietetty. Tuli kiistaa siitä, lähetettäisiinkö urheilutoimittaja hakemaan pulloa vai ei. Kulttuuritoimittaja 

otti silloin oman pikkiriikkisen Koskenkorvansa esiin, mikä aiheutti raivonpurkauksen muussa toimituksessa. 

Päätoimittaja hiipi lähemmäs valoa, joka lähempää katsottuna tuli kuin tulikin jonkinlaisesta luolasta. Kun hän 

saapui luolalle, siellä odotti karmiva näky. Luolan ovi oli auki, lämpö karkasi harakoille ja valot olivat päällä. 

Päätoimittaja astui varovasti sisään. Valo oli peräisin hehkulampuista. Päätoimittaja nielaisi. Hän ei rohjennut 

spiikata kameralle enää sanaakaan. Luolassa oli iso plasma-tv, joka oli päällä! Yhdellä seinustalla oli jääkaappi, 

jonka ovi oli kaiken kukkuraksi raollaan. Päätoimittaja käveli hitain askelin kohti jääkaappia. Hän raotti sen 

ovea. Sepelvaltimo tykytti kahtasataa. Viimeisenä kameran filmille tallentui Brasiliasta tuotu härän sisäfilepihvi. 

Vuosi oli 1996. Tämän artikkelin perusteena oleva videonauha löydettiin Hervannan Filmtownin hyllystä vasta 

kolmetoista vuotta myöhemmin. 
 

 
 
 
 
 

Näillä vinkeillä valoisampi huomen 
 

 
 

Kukaan ei vieläkään tiedä, mitä Jukan luolalla reilu vuosikymmen sitten oikein tapahtui, mutta erinäisten 

vaiheiden jälkeen hän päätyi itse puhumaan videokameralle. Filmiä oli nimittäin jäljellä juuri sopivasti 

uhkaukseen länsimaisen sivilisaation tuhoamisesta. Uhkauksen luettuaan Jukalla oli edelleen nauhalla 

tilaa, ja hän nauhoittikin ekstroiksi pilalle menneitä kohtauksia, joissa hän alkoi nauraa vedet silmissä 

kesken uhkauksen. Kun tilaa vieläkin jäi, päätti Jukka antaa kolme arvokasta niksiä, joita ihmiskunta voisi 

noudattaa tuhoutumista odotellessaan. Vaikka Jukka ei itse teekään niinkuin saarnaa, hän haluaa silti aidosti 

pelastaa maailman. 
 
 

Älä aja partaa 
 

 

Parta ei kuormita ympäristöä 

mitenkään. Sen ajamisessa sen sijaan 

käytät ajotavasta riippuen sähköä, 

kuluvia teriä ja kemianteollisuuden 

tuotteita, kuten partavaahtoa ja after 

shave lotionia. Useimmilla ihmisillä 

parta ei edes kasva kovin pitkäksi. 

Häiritsevän pitkän parran voi pätkäistä 

Lopulta riita ja käsikähmä päättyivät siihen, että tämäkin pullo lojui sirpaleina metsäpolulla. Kulttuuritoimittaja 

ei tällaista peliä katsellut, vaan paineli matkoihinsa ilmoitettuaan haastattelevansa Jukkaa yksin. Häntä ei sen 

koommin nähty. 

 
Muu toimitus jatkoi matkaansa kuivin suin. Vastaan alkoi tulla hämmentäviä puurakennelmia. Ne näyttivät 

kovasti 911:n kantaväen mainitsemilta pajupuusta veistellyiltä tuulimyllyiltä, joilla Mettä-Jukka jauhoi ekolo- 

gista sähköä. Kieppuvia puuhäkkyröitä olikin tarkemmin katsottuna kaikkialla toimituksen ympärillä. Näky 

oli hiukan aavemainen jopa päivänvalossa. Aurinko kiersi taivaalla ja Hervannan kiihkeän elämän äänet jäivät 

hiljalleen taakse. Askel alkoi painaa ja iltakin hämärtyä. Kulttuuritoimittajaa oli päivän aikana turhaan huhuiltu. 

Olikohan se mulqvisti löytänyt olutta jostakin ja jäänyt siemailemaan. Toimitus joutui leiriytymään yöksi 

jonnekin Etelä-Hervannan tiettömille salomaille ilman onnistuneeseen illanviettoon vaadittavia viinaksia. Päätoi- 

mittaja vietti koko yön tilittäen tätä katkerana videokameralle, kun taas urheilutoimittaja lähinnä itki hystee- 

risenä. 

 
Toimitus ei saanut edes rypeä itsesäälissään rauhassa, vaan heidän huomionsa vangitsi sähkövalon kajastus. Se 

tuli usean sadan metrin päästä suunnasta, jossa he eivät olleet vielä käyneet. Se oli todella pelottavaa, sillä Mettä- 

silloin tällöin saksilla lyhyemmäksi. 
Tämä koskee sekä miehiä että naisia, 

ja kaikkia kehon karvoja. Paitsi 

hiuksia. 
 

 
 
 

 
 

 
Ekotehokkaasti sähkösaunassa 

Pidä hiukset lyhyinä 
 

 

Pitkien hiusten pesu kuluttaa paljon 

vettä ja kemikaaleja ja niiden laitta- 

minen aamuisin vie aikaa, jonka 

voisi käyttää maailman pelasta- 

miseen. Hiukset on siis syytä leikata 

säännöllisesti. Koneella ajettaessakin 

saavutetaan hyötyä pitkiin hiuksiin 

verrattuna. 

Jukan tapoihin ei suinkaan pitänyt kuulua tarpeeton valojen polttaminen yöaikaan. Toimitus tunsi journalistisen 

vastuunsa ja lähti tarkastamaan tilanteen, vaikka selkäpiitä karmikin. Urheilutoimitus lähti koukkaamaan vasem- 

malta kohti valoa, päätoimitus oikelta kameran kanssa. Urheilutoimittajaa ei enää koskaan nähty. 

Kun heität löylyä, tee se kuumalla vedellä. Hanasta tuleva vesi on lämmitetty kaukolämpöverkon vedellä, 

jonka lämpö syntyy sähkön ja lämmön yhteistuotannossa. Mutta auta armias jos heität kiukaalle kylmää vettä, 

jolloin kiukaan sähkövastuksen luovuttama lämpö = veden lämpiämiseen ja höyrystymiseen tarvittava lämpö! 

Kiukaan sähkö voi pahimmillaan olla peräisin likaisesta hiilivoimalasta. 
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Yki täytti 16 wee 
 

 

Ympäristöteekkarikillan 16-vuotisjuhlat 

juhlittiin noin 90 juhlijan ja parinkym- 

menen nakkifuksin voimin Villa Vintissä 

Tampereen Kehräsaaressa raikkaana talvi- 

päivänä lauantaina 21.2.2009. Tässä pieni 

kertaus tapahtumista, kirjoittajan omilla 

kontrolli-havainnoilla höystettynä, juhlien 

ulkopuolisille sekä myös juhlijoille… 

 
Syksy 08 - torstai 19.2.2009 
Juhlien järjestäjätyöryhmä, neidit Laasonen, 

Rimpiläinen ja hra Pesonen, olivat 

pääasiassa kolmistaan hoitaneet juhlien 

järjestelyt. Homma tuntui olevan erittäin 

hanskassa, pieniä yöunten menetyksiä ja 

Pesosen hienoa ennakointia jatkopaikan 

perumisesta lukuun ottamatta. Kyseinen 

jatkopaikka varattiin kyllä heti takaisin. 

Seremoniamestarin salainen henkilöllisyys 

oli tarkoin suojeltu. En muista tästä kovin, 

mutta homma oli täysin kontrollissa. 

Perjantai 20.2.2009 

Juhlien lähestyessä kovaa vauhtia meininki 

alkoi iskeä jo höyryjunan lailla, edellisillan 

Huuma-bileillä ei ollut mitään osuutta 

asiaan. Kauppareissut suoritettiin jäätävällä 

varmuudella ja roudauksia tehtiin kiltahuone 

ja jatkopaikan lähistöllä asuvan kiltalaisen 

kämppä täyteen. 

THE SITSIPÄIVÄ 

Klo 09:00 
Aamusta uljaasta saatiin miehet ja naiset 

väkevät kiltahuoneelle selvästi tulevan 

illan tapahtumista jännittyneinä. Olisi- 

vatpa tienneet jo tuossa vaiheessa mitä 

tulevan piti. Erinäiset virvokkeet, naulakot, 

härpäkkeet ja koristeet lähtivät erittäin 

ympäristöystävällisen pakettiauton vm. 

-92 kyydissä juhlapaikkoja kohden. Vintin 

koristelu ja juhlan valmistelu oli käynnissä! 
 

 

Klo 15:00 
Pikainen paluu Hervantaan: Suihku! 

Parranajo! Vermeet niskaan! Tukka taakse! 

Menoks! Sitsien päänäyttämö oli hienossa 

jamassa, nakkifuksit ihmettelivät juhla- 

paikkaa, illan bändi viritteli kamojaan ja 

juhlaväki valmistautui kodeissaan lähtöä 
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varten. 

 

 

 
Klo 17:30 
Korkokenkien iloinen kopse alkoi kaikua 

alhaalta tulevasta portaikosta, ”tervetuloa, 

tervetuloa!” Hyväntuulisia ihmisiä valui 

sisään solkenaan, oli vain ajan kysymys 

kunnes kemut alkaisivat. 
 

 

Klo 18:19 
Muutamat myöhästyneet suvaitsivat 

sittenkin saapua paikalle! Taksi ei muka 

tullutkaan, niihä ne kaikki sannoo.. Iloinen 

puheensorina vaihtui killan pj:n alkupu- 

heeseen ja seremoniamestarin alkuter- 

vehdykseen, jonka jälkeen olikin heti 

vuorossa alkuruoka. Salaattia, leipää, lihaa, 

kalaa monta eri sorttia, ai että! Ruoka oli 

loistavaa, eritoten kalavalikoima ilahdutti 

suuresti! Laulut kajahtivat, ensimmäiset 

snapsit kumottiin alas, tunnelma oli reipas ja 

huumaava! Viinilasit täytettiin punaisella tai 

valkoisella, kirjoitin merkeistä toisen jopa 

muistiin itselleni. 

 
Alkuruoan jälkeen ohjelmassa seuraavana 

oli vierailevien tahojen lahjojen luovutus. 

16-vuotisteeman mukaisia lahjoja oli 

selvästi haettu, mistä merkkinä monet 

hienot esitykset lahjoja luovutettaessa. 
 

 

Klo 20:00 
Alkuruoan maittavuudesta hätkähty- 

neenä juhlayleisö sai mitä pyysikin: 

pääruoka oli katettu, ja pöytäpullot 

siirtyneet nakkifuksien hellästä 

huomasta myyntiin! 

Pääaterian menu koostui maitta- vasta.. 

Niin siis hyvää oli! Ilmeisesti myös 

juhlaväellä riitti keskusteltavaa 

runsaasti pöytäkunnissaan, sillä lauluja 

ei hirveämmin kuulunut. Kivasti kuitenkin 

ja mielestäni riittävästi, esimerkiksi harvi- 

naisesti paikalla samaan aikaan olleet 

YKIn puheenjohtajat viideltä peräkkäiseltä 

kaudelta laulattivat yleisöä kertaalleen ja 

lasit tyhjenivät passelia tahtia. 

 
Joidenkin 

urheiden taiste- 

lijoiden hauka- 

tessa happea 

takahuoneissa 

kuultiin hauska 

ja tunnelmallinen 

juhlapuhe entisen 

Ympäristöteekkarikillan hallituksen puheen- 

johtaja Maija Mustosen toimesta. Tämän 

perään kuultiin kaunis Puhe Naiselle Siirilän 

Tepon kertomana, mikä notkahdutti monen 

polvet sukupuolesta riippumatta. Perinteinen 

”Niin minä neitonen sinulle laulan” kajahti 

seuraavaksi Kehräsaaren ytimessä ruusujen 

vaihtaessa omistajaa neito- 

jensa viereen polvistuneiden 

herrojen laulaessa. 
 

 

Klo 22:00 
Illan virallinen osuus alkoi 

viimeistään tässä vaiheessa 

olla ohitse jälkiruoka-va- 

delmaleivoksen, kahvin ja 

konjakin jälkeen. ”Missä se 

avecci on?”, kuului jostakin. 

Toivottavasti hän löytyi, 

sillä takit heitettiin tuolille ja 

tanssi alkoi illan orkes- terin 

räväyttäessä ensitahdit 

ilmoille. Tanssia, laulua ja 

hauskanpitoa, oi tätä elämää! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarkemmasta järjestyksestä en muista juuri 

mitään, mutta homma oli kontrollissa! 
 

 

JATKOT 
 

 

Klo 00:00–01:00 
Hilpeä juhlakansa alkoi pikkuhiljaa 

suunnata askeleitaan kohti jatkopaikkaa, 

Sorin Saunaa. Paikalle päästyämme 

musiikki pauhasi reippaana, olisikohan 

rock’n rollia ollut soimassa? Paha sanoa, 

mutta ihmisiä oli kertynyt jo kivasti tanssi- 

lattialle sekä baaritiskille. Pöydät natisivat 

lämpimien karjalanpiirakoiden, nauravia 

nakkien ja muiden tarzaninkeihäiden 

painosta ja taisipa jutun kirjoittajakin 

muutaman nakin syödä. Ihmisiä ilmestyi 

paikalle yhä enemmän ja ruoka maittoi. 

Vaikka valaistus oli hämärä, kontrolli oli 

edelleenkin loistava! 
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Tanssipuoliskon lisäksi paikalta löytyi myös mukavan 

rauhoittava takahuone sohvineen sekä lämmin 

sauna, jonne osa porukasta siirtyi puhdistautumaan ja 

porisemaan mukavia. Bilepuolella meininki alkoi 

nousta vähitellen Boomilaakson kattoon rakennuksen 

perustukset vaarantaen. 

 
Illan vaihtuessa yöhön billyidolit ja pokerfacet raika- 

sivat tanssilattian saadessa yhä enemmän juhlijoita 

ääreensä. Tunnelma oli huumaava! Osa juhlijoista ei 

pelkkään tanssilattiaan tyytynyt, vaan väläytti tanko- 

tanssitaitojaan pariinkin eri otteeseen. Ehkä yksi 

vähemmän olisi riittänyt, mutta tosi kivaa oli! JA 
 

 
 
 
 
 

Rikospähkinä 

kontrolli mukana. 

Nohevimmat taistelijat päättivät iltansa jatkoilla 

aikaisin aamulla, mutta loppuillan vierailevana esiin- 

tyjänä odotettu maankuulu Poliisi ei päässytkään 

paikalle. Onneksi tämä ei menoa haitannut, ei sitten 

ollenkaan! Kiitoksia vielä kerran juhlijoille, nakkifuk- 

seille, valokuvaajalle sekä erityisesti järjestäjäporu- 

kalle, My Super Sweet 16 oli erittäin makea juhla! 

 
Kiittäen 
 

 

Viljami Välipirtti 

 

Yrjö Ykiläinen löytyy kuolleena sitsien jatkojen jäljiltä. Kukaan ei muista tapahtumien 

kulusta mitään. Paikanpäältä löytyy kuitenkin useita johtolankoja ja muutamia 

ryvettyneitä juhlijoita, joista rikos on mahdollista ratkaista. 

 
Ruumis löytyy aamulla solmusta tanssitangon ympäriltä ja on valeltu yltäpäältä 

kasvisrasvalevitteellä. Tangon ympäriltä löytyy lukuisia kirjavia höyheniä ja katkenneita 

korkoja. Baaritiskillä on tarjolla enää pelkkää fantasiideriä ja juustonaksuja. Ulkona 

ulvoo susi. 

 
Eino (nimi muutettu) nousee pystyyn tiskin takaa ja vaikuttaa huonovointiselta. Hän ottaa 

kaksi askelta kohti lavuaaria mutta antaa ylen puolimatkassa. Jätös sisälsi myöhempien 

tutkimusten mukaan kasvisrasvalevitettä ja juustonaksuja, mutta ei murha-asetta. 

 
Saunatiloista juoksee ulos ninja, joka mennessään heittää ukemin ja pudottaa maahan 

nunchakun. Myöhemmissä tutkimuksissa saunasta löytyy pala mustaa kangasta ja avattu olut. 

Sormenjälkiä ei löydy, eikä motiivia. 

 
Ritva (nimi muutettu) istuu pimeässä nurkassa ja myhäilee. Hänen mielestään poliisisedät 

ovat söpöjä. Poliisi ottaa näytteen Ritvan juomasta ja selviää että lasissa on 

fantasiideriä. Ritva juoksee kauhuissaan ovesta ulos valkenevaan Tampereen aamuunkoittoon. 
 

 

Anselmi (nimi muutettu) löytyy jääkaapista. Hänellä on yllään taikurinhattu, jänis ja 

kengät joista puuttuu korot. Hatusta ei kuitenkaan löydy sulkaa, eikä ässää hihasta. 

Anselmi ei ylläty ruumiin nähdessään, koska on syväjäässä. 

 
Taksi tulee noutamaan viimeisiä juhlijoita. Kuljettajalla on silmälappu ja poskessaan 

pitkä arpi. Lisäksi toisessa kädessä on koukku ja kaasulla lepää puujalka. Taustapeilin 

päällä raakkuu papukaija. Susikoira Roi jouksee taksin perään, mutta jatkaa seuraavasta 

kaarteesta suden ulvontaa kohti. 

 
Poliisipartio syyttää kasvaneita sisäänottoja ja on luonnollisesti väärässä. Osaatko sinä 

auttaa poliiseja ratkaisemaan rikoksen? 

 
Ville Sällinen 
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Makkarajärvi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tammerkoski 


