


Rakkaat ihmiset (ja lukijat),

elämme muutoksen aikoja, sekä hyvässä että pahassa. Killan hallitus koki hurjan nuorennusleikkauksen; tutus-
tu näihin valovoimaisiin tekijöihin mahtavassa esittelyssä! Ilmeisesti tämän uudistuksen innoittamana maan 
eduskuntakin pistetään uudelleenmietintään. Pitkään ja pieteetillä suunniteltu kiltahuoneremontti toteutui, ja 
lopputulos on vihreämpi kuin kukaan uskalsi villeimmissä unelmissaankaan toivoa. Lämpötekniikan perusteet 
ei ole enää pitkään pakollinen ympäristötekniikan lukijoille - voiko tässä maailmassa luottaa enää mihinkään?

Kaiken tämän muutoksen keskellä on onneksi jotakin tuttua ja turvallista; 
kiltalehtemme Indikaattorin tason ja ilmestyneiden lehtien lukumäärän 
välillä vallitsee edelleen voimakas negatiivinen korrelaatio. Tätä tasoa vaal-
ien otan päätoimittajan pestin vastaan. Jotakin uutta kuitenkin on myös 
lehdessä, joten testatkaa raikas reseptivinkki! Ja jos todella jaksoit lukea 
tämän palstan loppuun asti, saat karkin. 

Silja

Pääkirjoitus

Heipparallaa!

Vuosi on lähtenyt käyntiin melkoisella tohinalla. YKIn alkuvuoden häppeningei-
hin on kuulunut mm. kyykkä-/saunailtoja, kandi-isku, osallistuminen hanki-
ultimate- ja lumenveistokilpailuihin, lisätalousarvion käsittely ylimääräisessä 
yleiskokouksessa ja suuren suosion saavuttaneet upeat 18-vuoTISSITsit, joiden 
ikimuistoisen tunnelman loivat muun muassa herkulliset ruoat ja hulppea jat-
kopaikka. YKI voitti myös v.2010 liikuttavin kilta palkinnon, eli järjestimme 
eniten/erilaisimpia liikuntatapahtumia viime vuonna!

Alkuvuodesta pidettiin myös jäsenistön palautekysely, jonka vastauksien 
tutkiminen on juuri meneillään. YKIn hallitukseen sekä toimareihin saa ja 
pitääkin ottaa yhteyttä, jos mielessä pyörii vähänkään toimintaamme liip-
paavia juttuja. Jäsenistön mielipide ja ideat on tärkeä saada kuuluviin;  minä ja 
reilu parikymmentä muuta vihreää hallitustonttua olemme juuri teitä varten.

Kevään tulevia tapahtumia ovat muun muassa: rankkaexcu, Ei Tipu! -bileet sekä uudistuva kellarihumppa. 
Kaikkea muutakin kivaa on varmasti tiedossa :) Hallitustoiminnassa vuoden suurina tavotteina on alumni-
toiminnan, yritysyhteistyön ja ulkosuhteiden kehittäminen. Suurimpia projekteja ovat  20-vuotishistoriikki, 
kiltahuoneremontti sekä nettisivujen ja dokumentoinnin (mm. tekstein ja kuvin) parantaminen. Olen toisen 
vuoden opiskelijana melko untuvikko pj-touhuun, mutta eiköhän avoimella ja innokkaalla asenteella sekä vah-
valla tukiverkolla saada hyvä vuosi aikaan.

Muistakaahan liikkua (vaikka killan vuoroilla!) ja välillä pitää kunnolla hauskaa niin sujuvat opiskelutkin ren-
nommin! Kohtahan se onkin jo Wappu ;)

Rakkain terveisin,
Karoliina 
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Hallitus
1. Karoliina eli Karo eli peejii
2. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Myös jotain hyviä uudistuksia.
3. Kauheen pitkälle ei pötkitä energiajuomien voimalla. Kannattaa 
kans välillä antaa itelle aikaa tehdä ja ajatella jotain iiihan muuta.
4. Oon suorittanu viulusta 3/3 perustutkinnon ja hypänny benjii. 
Puheenjohtajuudesta oon kans ylpee, ainakin vielä.
5. Korkkilainen känniääliö teekkarisaunalla.
6. Nukkuminen, karkki, hieronta ja onnistuminen jossakin.
7. Wikipediaa :D Välillä ylös, välillä alas, mut toi mansikka vois kans 
toimia. Miksi? Siksi.

1. Sonja Saviranta, sihteeri
2. Odotan hauskaa yhdessä tekemistä ja nakkeilua!
3. Stressin saa karkoitettua mielestä liikkumalla usein ja juhlimalla sillointällöin :))
4. ömmmm mietin tätä kauan mut nyt ei tuu mitään hyvää tähän kohtaan
5. Kamala määrä tekemättömiä hommia ja liian vähän aikaa tehdä niitä.
6. Ystävät <3
7. Up, koska se on ainoo niist jonka muistan :DD

1. Juho Toivakainen, Rahastonhoitaja
2. Kuitteja.
3. Hyppiä hyppynarulla ja joogata.
4. Tetan läpipääsy 4:llä yrittämällä.
5. Millon mää oisin muka suuttunu? Oon äkäne.
6. Kuitti oikeassa yläkulmassa.
7. Suklaa, koska se oli eka ja jäätelö on hyvää.

Hallitusesittely 2011
Vuoden vaihtuessa killallemme valittiin uusi hal-
litus ja toimarit, ja vuoden ensimmäinen Indi-
kaattori on perinteisesti esitellyt nämä vaikuttajat. 
Viime vuoden hallitukselta kysyttiin YKIn tent-
tiarkistosta kaivettuja vanhoja tenttikysymyksiä, 
mutta tänä vuonna kysymykset on pyritty aset-
tamaan niin, että niiden avulla pääsisi hieman 
lähemmäs ihmistä itseään.

1. Nimi ja pesti
2. Mitä odotat tältä hallitusvuodelta?
3. Paras vinkkisi opiskelustressin karkoit-
tamiseen?
4. Saavutuksesi, josta olet ylpeä?
5. Mikä sai sinut viimeksi suuttumaan?
6. Mikä tekee sinut onnelliseksi?
7. Mikä kvarkki olisit, ja miksi?



1. Ella, emäntä ja varapuheenjohtaja
2. Uutta upeaa kiltahuonetta, jonka seinille on sitten kiva liimailla lisää 
kahvimukeja.
3. Salainen identiteetti, kannattaa valita joku hauska.
4. Satunnaisina krapulapäivinä ilmaantuvan martta-Ellan käsittämätön 
tehokkuus
5. Mielihyvän maksimointi ja kustannusten minimointi. 666-Simplex. 
Myös Juveneksen kasvisruoat suututtavat. Ja se, että omenaa jää hampaid-
en väliin.
6. Puhtaat sukat, Repomies, kevät, suklaa, luentotauot, purkka hiuksissa,          
maitosuklaa, mopon karkaaminen käsistä ja homman lähteminen lapas-
esta, Lemmen viemää, valkosuklaa, linnunlaulu kesäkuussa, Colgate Sensi-
tive Pro Relief, tumma suklaa, salaa etuajassa oleva kello ja suklaa yleensä. 
7. Huippu, koska piika on pohjalla. Ja jos vielä istun piian hartioilla, niin  

     oon ihan hurjan korkeella.

1. Laura Niemi, nörtti ja spämmimestari. Atk- ja tiedotusvastaavaksi hauk-
kuvat.
2. Opintopisteitä ja maailmanrauhaa.
3. En tiedä, jostain syystä asioiden viime tinkaan jättäminen ja niistä tuplasti 
stressaaminen sen koko ajan, kun niitä olisi voinut tehdä, ei ole tuottanut 
mitään positiivisiä tuloksia. Empiirinen tutkimus jatkuu.
4. Pakeneminen Vantaan punatiilighetosta.
5. Se, että joku oli tuonut salaa keittiööni Tupsulassa pinon vanhoja paistin-
pannuja parvekkeeseen naulattavaksi.
6. Lateksisortsit.
7. Nallekvarkki, ne on kivoja ja hyviä ja vaarattomia, mutta jäävät silti välillä 
kaivelemaan kummasti hampaankoloon.

1. Mikko “Söpölä” Sulonen, xQrsiovastaava 
2. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita 
3. Jossain on tehnyt väärin, jos ylipäätään on opiskelustressiä. Paras keino 
karkottamiseen on Tupsbyn sauna ja pönötys. 
4. Kaikesta tekemisestään täytyy olla ylpeä, eihän hommia kannata tehdä, jos 
niitä häpeilee.
5. Kunnolla taisin suuttua joskus lätkävuosina, josta on aikaa sen 4 vuotta... 
6. Oon perusonnellinen tyyppi, ei onnellisuuteen mitään erikoista tarvita. Jos 
nyt joku erityisesti niin onnistuminen. 
7. Lumo/charm, koska sillä on paras nimi. Melkein kaima. 

1. Sanni Salvola tapahtumavastaava
2. Odotan tietysti hauskoja tapahtumia ja uusia tuulia!
3. Koulutehtävät eivät katoa mihinkään vaikka ne jättäisi huomiselle!
4. Ekana tulee mieleen 18-vuoTISSITsit. tai katotaan helmikuun lopussa olenko 
ylpeä vai en :D
5. TKL tietysti. ja petri nygårdin keikka lauantaina joka oli ihan liian täynnä !
6. Ennen kaikkea kamuset ja muruset !
7. Mikä se on?

Henkilöesittely



1. Essi Niemi ja vauhdikas fuksivastaava
2. Uusi tuulia ja muutosta YKIlle ja tietty aivan uskomatonta fuksimenoa!
3. Opiskelustressiä ei ehdi syntymään jos sitä kontrolloi sopivan väliajoin ystävien 
kanssa vaikkapa mainiossa teekkarimenossa vaihtamalla vapaalle! Eli ei saa homeh-
tua paikalleen vaikka ohjelmoinnin harkkatyö kummittelisikin kulman takana!
4. Opintopisteitä kasassa jo 102! Huh!
5. No enpä anna asioiden suututtaa mieltäni, joten eipä ole asiaa mistä olisin vähään 
aikaan suuttunut! No ehkä yks auton eteen hyppäävä puudeli aiheutti jonkin sortin 
lumipenkkaan ajamisen, etten ajais sen päälle.. No autohan juuttui sitten penkkaan 
ja eihän siitä sadattelusta tullut loppua! No ehkä mä sittenkin suutuin “vähän”...
6. No monet asiat. Arki. Jos se ei sisällä mitään mälsää. Ja sit tietty ystävät!
7. Hmm Outo olisin.. niinkun olenkin!

1. Suvi Salomaa, opintovastaava
2. Tapahtumia, maailmaa mullistavia ideoita ja ykimäistä yhteistoimintaa
3. Suosittelen hankkimaan mahdollisimman paljon harrastuksia, ottamaan 
lukujärjestyksen täyteen kursseja, osallistumaan yhdistystoimintaan ja 
järjestämään tapahtumia (erityisesti saunailtoja Teekkarisaunalla), joissa 
mielellään on itse viimeisenä siivoamassa muiden jälkiä. Sitten kun vaikka 
kerran kuukaudessa on kokonaan vapaa päivä, ei ole opiskelustressistä ti-
etoakaan, koska stressaa siitä, ettei ole mitään tekemistä. Kokeiltu on ja toimii!
4. Soolon laulaminen viidennen luokan pikkujouluissa kappaleeseen “Ken 
aasilla ratsastaa” (tai mikä ikinä nyt onkaan) oli aika saavutus :D
5. En suutu helposti, mutta kiihdyn kyllä. Vastaus kysymykseen taitaa kuiten-

kin olla siskoni.
6. Edellisen vastauk- s-
en negatiivista kuvaa kompen-
soidakseni vastaan tähänkin sis-
koni. Lisäksi ruoka, tyyni kesäilta 
ilman hyttysiä, lähipiiri...
7. Lumo

1. Pertti Tapiainen, isäntä.
2. Ainakin kauppareissuja, saunareissuja ja 
hukkareissuja.
3. Älä murra luitasi joka syksy, jotta pääset 
liikkumaan! Kitaraakin on kiva soitella.
4. Voitin taloyhtiön hiihtokilpailut seitsemän 
vuoden ikäisenä, kisassa oli myös pari kym-
menvuotiasta. Sain palkinnoksi hopeisen (tai 
vähintään metallisen) koirapatsaan!
5. Tupakan haistaminen, en pidä sen hajusta.
6. Kun näen armaan auringon arasti silmiä 
siristäen Suomen suven saapuessa silmän-
kantamattomista.
7. Tykkään kirpeistä, joten olisin ehkä vihreä 
Missä X!

“mielellään on itse 
viimeisenä siivoamassa 
muiden jälkiä”



Toimarit
1. Sanna, piika.
2. Kivoja tapahtumia ja 
uusia kokemuksia. Eri-
tyisesti kiltiksen rempan 
valmistumista!
3. Lomamatka jonnekin 
kauas pitkäksi aikaa. Opis-
kelijabudjetin vaihtoehto: 
1 olut ja 200g suklaata.
4. Viime vuonna opettelin 
syömään tomaatteja.
5. Eräänä muutenkin onnistuneena maanantaiaamuna mun sukka meni rikki.
6. Ystävät, perjantai-iltapäivät... Semmosia pikkujuttuja.
7. Emmäosaapäättää varmaan sit pohja. Emäntä ois lähempänä huippua.

1. Jussi Hujanen, renki
2. Mahdollisuutta päästä vaikuttamaan killan toimintaan, sekä paljon mukavia 
hetkiä hyvän hallitusporukkamme kanssa.
3. Jos niin huonosti käy, että sattuu kyseisestä asiasta stressaamaan, niin suosit-
telen säännöllistä liikuntaa. Lisäksi huomionarvoista on liikunnasta palau-
tuminen, jossa auttaa riittävä nesteytys ja lepo, ja vaikka näiden yhdistäminen 
saattaakin tuntua aluksi hankalalta, ei kumpaakaan tule unohtaa.
4. Ehkäpä se, että olen pystynyt elämäni aikana harrastamaan monia asioita ja 
silti pystynyt hoitamaan koulunkäynnin jotakuinkin kunnialla. Ja onnistunut 
siinä matkan varrella saamaan paljon loistavia kavereita.
5. En oikein muista milloin olisin kunnolla suuttunut, mutta välillä turhaudun 
omaan saamattomuuteni, varsinkin silloin, kun syynä on epäonnistunut nestey-
tyksen ja levon suhde.
6. Kaikki onnistumisen tunteet yleensä saavat kyseisen reaktion aikaan. Nautin 
myös hyvästä ruuasta ja juomasta hyvässä seurassa. Toisinaan yksikin kolmesta 
edellisestä riittää.
7. Olisin täydellinen sekoitus, eli yhdeksän osaa outoa ja yksi osa lumoa.

1. Antti Aakkonen, eikun Järvinen valokuvaaja/taittaja näin viralliselta ol-
emukselta
2. Odotan uusia haasteita ja vastoinkäymisiä, jotka yrittävät lannistaa ja mur-
skata haastajansa. Onnistuminen maistuu sen makeammalta, mitä suuremman 
ponnistuksen on sen eteen joutunut tekemään.
3. En hirveästi kärsi opiskelustressistä (..ja millä seurauksin..), mutta tekemät-
tömät työt ja dedikset tietenkin ahdistaa. Hommat jotka täytyy joka tapauksessa 
tehdä, kannattaa aloittaa heti.
4. Jos pysytään hallitusasioissa.. läystäkkeen toteutus onnistui hyvin nin valoku-
vauksen kuin kuvankäsittelynkin näkökulmasta. Oli mielenkiintoista työsken-
nellä harrastuksen parissa. Selkeä tavoite teki projektista opettavaisen.
5. Oma kömpelyyteni suututtaa aika ajoin.
6. Onnelliseksi tekee ainakin onnistuminen, hyvä seura, lepopäivä, harrastukset 
ja ehdottomasti näiden eri kombinaatiot.
7. Siis kvarkki? Totuus.

1. Nimi ja pesti
2. Mitä odotat tältä hallitusvuodelta?
3. Paras vinkkisi opiskelustressin karkoit-
tamiseen?
4. Saavutuksesi, josta olet ylpeä?
5. Mikä sai sinut viimeksi suuttumaan?
6. Mikä tekee sinut onnelliseksi?
7. Mikä kvarkki olisit, ja miksi?

Henkilöesittely



1. Jussa, liikuntatoimari
2. Ei tarvita syvällistä ymmärtämystä sen käsittämiseen, että hallitusvuosi näyttelee 
keskeistä osaa pohdittaessa yleisesti sovittuja ja toimiviksi todettuja organisaatio- ja 
johtamismallin muodollisuuksia
3. On hyvin vaikea johdatella asioita siten, että opintomenestyksestä (ja auringonpais-
teesta) johtuva tarve palkita itsensä oluella aiheuttaa huolestumista suunniteltaessa 
ongelmanratkaisukyvyn huipentumaa
4. Pohjoismaiden pohjoiskalotin 3. paras rengasvoimistelija 2009
5. Egyptinmatkan ennenaikainen keskeytyminen
6. Omakeksimä vitsi
7. Svnickers-patukka

1. Karoliina, prujutoimari.
2. Mukavaa yhteistä kiltatoimintaa ja tapahtumia.
3. Ajanvietto kavereiden kanssa. Otan myös vinkkejä vastaan.
4. Ala-asteella nimiehdotukseni koulun ruokalalle voitti. Kyllä vaan vieläkin läm-
mittää mieltä!!
5. Pyykkituvan ovi, kun avaimen pentele meni taas juuttumaan sen lukkoon, ja 
sain siellä sitten aikani räpistellä. Onneksi sentään selvisin sieltä, huh.
6. Kivat ja rakkaat ihmiset.
7. Pakko vastata, että ylös-kvarkki, kun en muitakaan muista. Oikeasti piti wiki-
pedittää sekin, koska en ollut siitäkään ihan varma.

1. Hertta Karjalainen, fuksitoimari
2. Pitkiä kokouksia, ristiriitaisia mielipiteitä, huonoja 
päätöksiä... eiku! tietenkin miellyttäviä hetkiä uuden 
hallitusporukan parissa ja lisää hupaisaa temmeltämistä fuksien seurassa.
3. Irtokarkit ja pari leffaa sohvalla möllöttäen kavereiden seurassa.
4. Pääsin ATP:n läpi ensimmäisellä yrityksellä! (lämpötekniikan perusteista ei sit 
puhutakaan mitään...)
5. Paula-vanukkaat olivat lähikaupasta loppu !
6. Aurinkoinen ilma, kissat, lehmät, nätti tilpehööri ja ne irtokarkit.
7. Huippukvarkki tottakai. Olisi niin huippua olla huippu ja vielä kvarkkisellainen.

1. Kari Mustalahti, kv-vastaava
2. Että pääsisi puhumaan kieliä ulkkareiden kanssa ja hiukkausloikkarina 
toivoisin, että ykiläiset hyväksyisivät minut joukkoonsa menneisyydestäni 
huolimatta.
3. Lähde urheilemaan! Jos urheilu ei nappaa niin lähde kävelylle 
Hervannan keskustaan, seuraa hetki ammattialkoholistien arkea ja mi-
eti tovi haluatko olla samassa asemassa 10 vuoden päästä. Positiiviseen 
vastaukseen(toivottavasti) päästyäsi motivaatiosi opiskella on taivaissa ja 
stressikin häviää kuin Lasoli juopon kurkkuun.
4. Kiikan kevätolumppilaisten jaettu 2. sija vuonna 2010.
5. Luin epähuomiossa Iltalehden keskustelupalstaa. Ihmisten ty-
hmyys sai minut raivon valtaan. Vastaukset olivat luokkaa, mi-
hin tarvitaan säteilevää ydinvoimaa kun sähköä tulee pistora-
siasta. Nettikeskusteluun sopii edelleen vertaus: Nettikeskustelu 
on kuin paraolympialaiset, vaikka voittaisit olet silti vammanen.
6. Tyttöystävä, urheilu, kaverit, Pro Evolution Soccer
7. Huippu (t), koska hän on positiivisesti varautunut ja omaa suurim-
man massan. Eli on selvästi kvarkeista kovin jätkä!

“-- ja stressikin 
häviää kuin Lasoli 
juopon kurkkuun”



1. Sampo Kouri, remonttitoimihenkilö
2. Paljon tehtävää ja nähtävää, ihmisiin tutustumista. Kovaa kokoustamista.
3. Kirjoita rästihommat ylös, aikatauluta niiden hoitaminen ja palkitse itsesi va-
paapäivällä.
4. Kaksi SM-hopeaa potkunyrkkeilystä.
5. Pizzastani puuttui ananas.
6. Toisten auttaminen.
7. Nallekvarkki, se on paljon parempi kuin muut.

1. Milla - hyvä haltijakummi alias pullon henki 
2. Muitakin huvittavia lehtijuttuja ja hyviä soh-
vanpäällisiä
3. tee jutut ajallaan, ei se maikkarin tv-tarjonta ole niin hyvää kuitenkaan
4. Kolmas kerta toden sanoo, tekmek läpi jopa hyvin arvosanoin
5. Ihmisten välinpitämättömyys
6. Auringonpaiste yms. yliarvostetut hippijutut
7. Jos joku on nähnyt IRL - bottom

1. Jonski, alumnitoimari
2. Entisten ykiläisten aktivoitumista
3. Stressi on merkki siitä että jokin asia pitäisi hoitaa, ja yleensä se poistuu tehok-
kaimmin asian hoitamisella. Kalja auttaa myös hetkeksi mutta seuraavana päivänä 
stressaa entistä enemmän. Joskus on hyvä vain antaa itselleen anteeksi oma riit-
tämättömyytensä.
4. Olen lääketieteen tohtori ja lähes valmis diplomi-insinööri vaikka olen vasta 
17-vuotias. Olen myös ehtinyt viettää vuoden Ranskassa vaihdossa!
5. Kakarat töni diskossa
6. Hyvä ruoka ja hyvät tyypit
7. Charm, because I’m charming!

1. Tuomas Vanhanen, historiatoimari
2. Vahvaa kickstarttia killan 20-vuotishistoriikin tekoon. Lähden toivottavasti syksyllä 
vaihtoon, jotta saadaan hommaan kansainvälistä aspektia.
3. Tee tärkeimmät asiat heti alta pois ja muista silti nukkua! Liiku ja nauti teekkariudesta!
4. Joskus fuksivuonna ahvenisjärven kentällä kellotettu 12,25 s satasen aika. “Those were 
the days...”
5. Itäsuomalaisten ja pohjammaalaisten kulttuurien välinen epätietoisuus toisen tarkoi-
tusperistä. Suuttumus oli lyhytaikainen.
6. Onnistumiset, pienet kohteliaisuudet, mahdollisuuksien tasa-arvo ja hyvien ystävien 
seura.
7. Olisin positiiven hadroni, eli kvarkkien kimppu, koska se muodostuu tasa-arvoisesta 
kvarkkiparista. Lisäksi se muodostaa yksinäänkin toimivan kokonaisuuden atomitasolla.

1. Silja Suonio, irkissä nutjake, päätoimittaja.
2. Neljää Indikaattoria ja kaikkea muuta(kin) kivaa.
3. Jos minulla olisi tähän vastaus, sitä ei olisi tarvinnut kysyä muulta hallitukselta.
4. Nelivuotiaana kehittämäni matemaattinen orava-arvoitus.
5. Limuautomaatti aiheutti ylimääräisiä sydämentykytyksiä SOLD OUT -tekstillä,        
     mutta lepyin heti kun sain Batteryni toisesta namikasta.
6. Hyvä ruoka ja hyvät ystävät. Juurikin tuossa järjestyksessä.
7. Charm, sillä odotan edelleen kirjettäni Tylypahkasta.

Henkilöesittely



Pelaajia: 1-n
Tarvikkeet:
1 kpl työsopimuksia per pelaaja
olutta tai muita virvokkeita

Säännöt:
1§ Kaikki pelaajat ottavat oman työsopimuk-
sensa, oheisen luettelon juomaan oikeuttavista 
kohdista sekä yhden avatun juoman eteensä. 
Pelaajat alkavat etsiä juomaan oikeuttavia kohtia omista
työsopimuksistaan.
2§ Kun joku pelaaja löytää työsopimuksestaan juomaan oikeuttavan kohdan työsopimuksestaan, kyseinen pe-
laaja ilmoittaa löytäneensä kohdan ja ottaa huikan juomastaan. Kyseinen pelaaja saa yhden pisteen. Muut pe-
laajat etsivät vastaavan kohdan omasta työsopimuksestaan ja
ottavat kukin huikan juomastaan kyseisen kohdan löydettyään. Viimeisenä vastaavan kohdan löytänyt juo kes-
keneräisen juomansa loppuun yhdellä huikalla.
3§ Juomiseen oikeuttavan kohdan löydyttyä ei samasta kohdasta enää myönnetä pisteitä tai juomia.
4§ Jos jonkun pelaajan työsopimuksesta puuttuu jokin juomaan oikeuttava kohta, kyseinen pelaaja ilmoittaa 
kohdan puuttuvan, ottaa huikan juomastaan ja ottaa välittömästi yhteyttä liiton kätyriin.
Kyseinen pelaaja saa yhden pisteen, jos kukaan pelaaja ei ole vielä löytäny kyseistä kohtaa.
5§ Juoman loppuessa avataan uusi juoma.
6§ Peli jatkuu kunnes kaikki juomiseen oikeuttavat kohdat on löydetty työsopimuksesta, poislukien siitä puut-
tuvat kohdat.
7§ Voittaja on se pelaaja, jolla on pelin loppuessa eniten pisteitä, tai jolla on kesän jälkeen eniten rahaa.
8§ Pelin loppuessa, mikäli kaikki juomaan oikeuttavat kohdat löytyivät työsopimuksesta, työsopimuksen halti-
ja allekirjoittaa työsopimuksensa. Työsopimusta ei saa allekirjoittaa, jos siinä on puutteita.

Juomaan oikeuttavat kohdat:
- Työsopimuksen osapuolet
- Työnteon alkamisajankohta
- Työsopimuksen laatu (määräaikainen vai vakituinen)
- Työntekopaikka
- Pääasialliset työtehtävät
- Palkka ja muut vastikkeet (esim. luontoisedut)
- Palkanmaksukausi (ts. milloin maksetaan)
- Työaika ja ylitöiden korvaaminen
- Vuosiloma
- Irtisanomisaika
- Sovellettava työehtosopimus (ei pakollinen)
- Työnantajan allekirjoitus

Muistakaa myös liittyä IAET-työttömyyskassaan ja vaatia TEK:n
palkkasuositusten mukaista liksaa. Lisätietoja www.iaet.fi ja
www.tek.fi. Terveisin liiton kätyri,

Juha Suvanto
044 015 1120
jsuvanto@iki.fi

Työsopimusjuomapeli



Luentosaliarvostelu
Heräät klo 7.15 kännykän herätyskelloon. Torkuttelet tovin jos toisenkin, kunnes on vain pakko lähteä luen-
noille. Kaapaiset ulkomuistista tiistain luento- ja harjoitusmateriaalit laukkuun, vaikka on jo torstai. Peset 
ylähampaat ja puolessa matkassa koululle huomaat pitäväsi vielä yöpaitaa hupparin alla. Rämmit silmät puoli-
ummessa loskassa miettien mitä muuta kuin lompakko on jäänyt kotiin. 

Saavut luentosaliin ja painaudut penkkiin luentosalin puolenvälin tienoilla. Luennoitsijan sanat leijuvat il-
massa kuin pilvet keväisen päivän etunurtsilla. Muistelet sitä lämmint päivää etunurtsilla; haalarit kostuvat 
takapuolesta, koska nurtsi on vielä hieman märkä. Wappu on jo ovella. Wappuna on luvassa vaikka mitä. 
Olette suunnitelleet piknikkimenua koskipuistoon ja mitä kuohuviiniä voisi wappuyksi alkosta käydä osta-
massa. Wappu-aurinkolasit painavat nenänvartta. Aurinko kutittelee poskipäitä ja päätät vähän loikoilla ja 
nauttia... Mutta kohta joku tökkii olkapäähän. Kuorsaat kuulemma liikaa. Mikä luentosali saa sinut näkemään 
näitä keväisiä pilviä etunurtsin yllä? Tiimimme teki tutkimusta ja esittelee nyt tuloksia:

Konetalon isot luentosalit
Konetalon salit ovat tutut ja turvalliset. Takapuoli on tottunut niihin jo fuksivuodesta lähtien. Mukavuus riip-
puu ihan penkistä. Jotkut penkit eivt ole ihan 90 asteen kulmassa, vaan laskeutuvat epämukavan suureen kul-
maan. Penkki-pöytä -etisyys on optimaalinen, jos harrastaa pydällä notkumista. Jos taas pitää selkä suorassa-
nuokkumisesta, ei päälle ole tarvittavaa tukea. Tätä varten tarvitset jonkinmoisia vippaskonsteja, esimerkiksi 
niskamurtuman, jotta saat niskatuen.

+ penkki-pöytä -etäisyys
- joidenkin salien liiasta ilmastoinnista.

Festian luentosalit
Festia, tuo perjantaiaamujen klassikko. Perjantaiaamuissa on sellainen taika, että festia yhdistettynä lämpimiin 
vaatteisiin ja tiettyihin luennoitsijoihin makoisat aamupäikkärit ovat taatut. Taaksepäinnojailijoille Festian 
penkit ovat melkein optimaaliset. Pöydällänotkujille Festia ei ole niin edullinen kuin Konetalo, mutta tark-
kailijamme ovat sitäkin monesti havainneet.

+ penkit ja luennoitsijoiden äänen hukkuminen salin puoleenväliin
- ilmastointi

Sähkötalon luentosalit
Sähkötalossa etenkin aamutenteissä voi silmä jos toinenkin lurpsua kaavoja muistellessa. Sähkötalossa, kuten 
konetalossakin on perusvarmat istuimet. Varsinkin isoissa saleissa penkki-pöytä -etisyys on hyvin pieni, joka 
voi pitkäselkiselle tuottaa ongelmia. Myskään päätä ei saa nojaamaan muuten kuin naapurin olkapäätä vasten.
Bonusta varsinkin tenttisalien ilmastoinnin vähyydestä. Nukuttaa takuuvarmasti! Miinusta tupakansavusta, 
joka saapuu aika ajoin salin ilmaan.

+ ilmastointi (tai sen puute) isoissa luentosaleissa, poikkeuksena SE203, jossa arktisuus pitää narkolep-
tikonkin hereillä
- sähkötalo

AmmAttilAisen ArviotAvAnA



Tietotalon salit
Loistavat penkit päätään lepuuttaville! Kuppimainen olemus suorastaan kutsuu pikkutorkuille. Penkkien liian 
suuri etisyys pöydästä tuottaa ongelmia ainakin kirjoittajalle, kun tentissäkin pitää istua penkin viimeisellä 
kymmenyksellä. Ilmastointi on Festian luokkaa, joten villapaitaa päälle, jos torkututtaa!

+ taivaalliset penkit
- titen batteryt, jotka pitää hereillä

Raksatalo
Kirjoittaja ei viihdy rakennustalossa, se on vain välietappi päätalon kirjaston sohvilta sähkötaloon torkku-
maan. Rakennustalon sopukoissa viihtyvät arkkarit voivat kertoa mikä sali on paras. Luulisi viihtyisiä sopu-
koita löytyvän.

+ uusi tuttavuus, mahdollisuus hyviin päikkäreihin
- ei luentoja, joissa nukkua

Käytävän sohvalla nukkuessa luennoitsijan puhe ei pääse häiritsemään torkkuja



Viime syksynä Yki koki suuren menetyksen, kun muutama rakastettavan hehkeä kiltalainen lähti et-
simään itseään vaihto-opiskelun varjolla. Tämä on erään ei-niin-rakastettavan hehkeän kiltalaisen vas-
taavanlainen tarina.

Aloitan yllätyksettömästi alusta: Alkutaipaleet sujuivat varsin lupaavasti. Ei sillä, että olisin Edvard Munchin 
Huutoa lähentelevässä kauhun omaisessa tilassa hikoillut puolta elopainostani miettien, kuinka monella ta-
paa voisin uuden mantereen valloitukseni ryssiä, mutta oli joka tapauksessa helpottavaa, että: pääsin läpi 

turvatarkastuksesta, ehdin lennolle, kone ei 
räjähtänyt, laskeuduin turvallisesti, ehdin ju-
naan, kiskot eivät pettäneet, löysin ulos rau-
tatieasemalta, valitsin oikean bussin, en suu-
tuttanut kuskia maksaessani röyhkeän isolla 
setelillä, jäin sille pysäkille, mille pitikin, ja 
vastaanotossa oli joku minua odottamassa. 
Toisin sanoen olin ongelmitta saapunut asun-
tolaan, jossa tulisin nyhjöttämään seuraavan 
yhdeksän (9) kuukauden ajan. Huonees-
sani ei kylläkään ollut edes peittoa, joten 
ensimmäisen yön vietin päällysvaatteisillani 
sikiöasennossa kyhjöttäen, eikä patteriläm-
mitys toiminut seuraavaan viikkoon. Silti 
olin voittaja.

Seuraavaksi piti opetella elämään väärällä kielellä, väärällä valuutalla ja väärällä puolella. Ensimmäinen ih-
miskontaktini oli Star Warsin mukaan nimetty amerikkalainen, ja kaupassa minua palveli puhdasverinen Ro-
manov. Kampusalueelta löysin viisi baaria ja kotimatkani varrelta noin 19 lisää. Yleisestä katukuvasta päätel-
len Spice Girls on täällä vielä IN, kuten myös farkkutakki yhdistettynä takatukkaan. Englannissa on paljon 

katedraaleja.

On sanomattakin selvää, että sopeutuminen vei 
oman aikansa, ja uskomattomista englannintaido-
istani huolimatta sain facepalmata tieni läpi arkip-
äivän haasteiden. Varsinkin aitojen Englannin 
kansalaisten kohtaaminen oli aluksi ihmeen jännää, 
kun luotto ei omiin kykyihin vielä riittänyt. Kävi 
kuitenkin selväksi, että suomalainen kielitaito on 
hämmentävän hyvä, ja rohkaisevin asian tiimoilta 
allekirjoittaneelle suotu kommentti kuuluu amerii-
kan kielellä jotakuinkin näin: ”I never really real-
ised you don’t speak English as your first language, 
I just thought you’re a bit dim”. Kyllä suomipoika 
pärjää. Pahimman koti-ikävän yllättäessä kuun-
telin Tapio Rautavaaraa ja luin Fingerporia.

En tiedä, oliko se vain veitsenterävän päättelykykyni ansiota, vai oliko myös Haglöfs-repulla ja suomalaisen tel-
eoperaattorin logolla varustetulla pipolla jotain osuutta asiaan, mutta noin neljän kuukauden päästä saapumis-
estani havaitsin viimein toisen suomalaisen vaihto-opiskelijan. Näihin aikoihin olin jo raunioitumassa henkis-
esti kulttuurishokin kourissa, joten oli ihan jees mölistä suomea väliin. 

Englanti on (__________) maa
vAiHtArikuulumisiA

Myös Leedsin nuorisolla on tiukka mielipide nykypolitiikasta

Loch Ness: ei näkyny lätäkössä liskoja



Tässä ohitettuani vaihtovuoteni puolenvälin 
olen kuitenkin pannut merkille, että viihty-
miseni leveys tässä ylipainosten buldoggien 
ja uppopaistettujen ruokalajien luvatussa 
maassa kasvaa kääntäen verrannoillisesti 
jäljellä olevien päivien lukumäärään nähden. 
En vienyt kaavan selvittämistä pitemmälle, 
mutta veikkaisin verrannollisuuskertoimen 
olevan samaa luokkaa kuin tavanomaisen 
ohutkalvotekniikkaan pohjautuvan kad-
miumtelluridiaurinkokennon hyötysuhde. 
Tämä oli tahditon viittaus allekirjoittaneen 
opiskelemaan alaan, ja provosoi lukijaa 
tarkoituksenmukaisesti myötähäpeään.

On hämmentävää tajuta, että jäljellä on enää muutama naurettava viikonloppu ennen lopullista paluutani Suo-
meen, ja että aika näin teatraalisen yliampuvasti kuvailtuna valuu läpi sormien. Wikipedian mukaan minulla 
on vähän yli 100 katedraalia näkemättä. Yhteensä niitä on vähän yli 100.
Räkäisen viiden hengen soluni hylkääminen ensi kesäkuussa tulee olemaan lähes yhtä epämiellyttävää kuin 
sinne muuttaminen ja saatan itkua pusertaen kysyä itseltäni, onko minulla enää mitään, mitä varten palai-
sin Suomeen. Tunnistanko enää Tamperetta, tunnistanko enää kiltaa? Mutta! On kuitenkin yksi syy, joka saa 
minut palaamaan: Erkki Mäkelä, olet minulle 5,50 euroa velkaa.

Appa

Top 6 kysymystä Suomesta (suluissa 
tiedustelijan kansallisuus):

1. Eikös Jukolan viesti juosta Suomessa? 
(Australia)
2. Missä Suomi on? (Englanti)
3. Onko Suomella oma kieli? (Kanada)
4. Oliko se tulivuorenpurkaus Suomessa? 
(Australia)
5. Eikö teillä ole Suomessa kaupunki, 
jonka nimi on Nokia? (n. 10 eri kansal-
lisuutta)
6. Onko totta, että Suomi on suomeksi 
jotain ihan muuta kuin Finland? (n. 10 eri 
kansallisuutta)

Top 5 veikkaukset kansalaisuudestani (aksentin perusteella):
1. Etelä-Afrikka
2. Australia
3. Englanti (”kuulostat siltä kuin olisit alunperin 
 Englannista, mutta asunut niin kauan ulkomailla, ettet  
 osaisi enää puhua”)
4. Saksa
5. Hollanti

Engalntilaisessa vedestä voi saada sattumia



“Hervanta-game really 
open my eyes, it is awful”

Otsikko

You can not have missed the two exchange students that have been participating the guild events so eagerly 
and brought international atmosphere into our guildroom. They have written about their experiences in 
Finland, and as they are so often seen together, it feels only right to publish their texts on the same page. 

Finns are very special for us, I would say. Sometimes I feel that I am very close to them, as Finns are very similar 
to Chinese. We are always asked to be kind, humble and to respect others in all occasions.  And, rice raises us 
up!! Sometimes I am appreciated to be embedded in a Western culture, just like other European countries of-
fered-- relaxed, individualized and free living conditions. Finland makes me love it very much.

I sincerely appreciate all the tasks done by Kari, offering such good chance for exchange students to approach 
local community and environment. I am blissful to experience sauna, Hervanta-game, ice sculpture event and 
many coming events offered by YKI. I always ask Ivan why we could stay for 4 or 5 hours in all YKI events 
although I could not understand what they are taking about. This is the powerful attraction of YKI—friendly 
and humble Finns! They are always trying their BEST to explain everything in English for us. I really can feel 
it and I appreciate it. 

Just come to Hong Kong whenever you guys want. I also hope that I can treat you guys as well as what you do 
for us. Thanks again Kari and other board members =) 

Billy

I’ve been living in Finland for about 2 months, and what I feel 
has been really complex. I feel cold, and cool, but also warm, as 
well as hot.
COLD, because it was my first time seeing snow here, and to 
experience walking in a natural freezer! I can’t imagine I’m still 
alive and writing this article right now, as my home country just 
has around 5 °C minimum in the winter.
COOL, Hervanta-game really open my eyes, it is awful. Everyone is drinking without reason, but I think it is 
better for me to watch as an audience.
WARM. It’s great that I can be one of the members of YKI. Although it’s not a big society, it’s warm! People are 
so friendly and willing to talk me and Billy, aliens with Asians appearance.
HOT, sauna is really hot, but the feeling is really fantastic. The more I sweat, the more relaxed I become.

Finland and YKI have given joyful experiences to me. Yet there are more for me to explore…

Ivan
Exchange student from Hong Kong



Puuro
Helpompi tehdä, jos omistat kattilan tai mikron.
Osta kaupasta kaurahiutaleita (muutama euro/2kg), 
vettä tulee kraanasta. Mausteena käytä mitä kaapista/
kämppikseltä löytyy.
Mittaa 1 dl kaurahiutaleita. Mittaa 2,5dl vettä. Jos teet 
mikrossa, laita ainekset lautaselle, lisää mausteeksi 
suolaa halutessasi. Lämmitä 600W noin 3 minuuttia. 
Jos teet hellalla, mittaa kattilaan vesi, kiehauta se ja 
lisää sen jälkeen hiutaleet. Keittele rauhallisesti muu-
tamia minuutteja, kunnes sotku näyttää puurolta. 
Mausta.
Anna jäähtyä hetki, koristele hillolla, rypsiöljyllä, 
maidolla, sokerilla, kanelilla, voisilmällä tai millä ikinä tämän sotkun saat alas.

Viinisuositus: Kaurapuuron olemus suorastaan vaatii valkoviiniä. Varsinkin omenahillosaarekkeen kanssa sop-
isi El Tiempo Blanco: Makea, vähän hapokas, makean omenainen. Viini parantaa puuron makua ja tuo sen 
parhaat puolet esiin. Hinta 5,59e/0,75L (11 t-%)

Kirjoittaja on ykiläinen opiskelijaneiti, joka tarkkailee maailmaa ravintola Newtonin pöydästä.

Opiskeli jabudjeti l la

kurmeeruokaa

Puuron lämmittää Oilon - yhteistyötä jo vuodesta 2007!




