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Hei vaan, alamaiseni!

Kuten te kaikki jo tiedätte, Minä olen 
YKI:n vallassa oleva puheenjohtaja 
Pertti Tapiainen eli ylin ja myös ai-
noa päätäntäelin. Der Führeriksikin 
olen kutsuttu, mutta itse pidän enem-
män kuvaustani: ”Kaikkien Työtäteke-
vien Ystäväksi ja Opettajaksi, Histo-
rian Suurimmaksi Neroksi, Kansojen 
Isäksi ja Ihmiskunnan Loistavaksi Au-
ringoksi”. Olen päättänyt tuoda teille 
ykiläisille vapautuksen synkistä ny-
ky-yhteiskunnan kahleista, jotka ki-
ristävät kauluspaitojenne kauluksia 
kuin myllynkivi maallistuneen mun-
kin kauhuksi hänen saatua ansaitse-
mattoman rangaistuksensa haureuden 
harjoittamisesta kuolon merkeissä. 

Näinä aikoina, kun teiltä odotetaan 
tiedon sisäistämistä mahdottomien ai-
kamääreiden sisällä ja tämän jälkeen 
työvoimakoneiston alati pyöriviin 
rattaisiin liittymistä, on hyvä tie-
dostaa, että Minä tuon teille valoa ja 
toivoa tähän pimeään ja toivottomaan 
elämään. Minä teen teidän elämästänne 
arvokkaampaa antamalla teidän olla 
osana ykiläisyyttä ja täten osana Mi-
nua. Olen jo pitkään suunnitellut täs-
sä Suuren Johtajan asemassa olemista 
ja nyt kun se on vihdoinkin toteutu-
nut, aion toteuttaa monia mahtavia 
suunnitelmia, joita olen varallenne 
keksinyt. 

Muistan, kuinka tuona päivänä, kun 
päätin ottaa paikkani tältä johta-
jan kunniakkaalta korokkeelta, sain 
onnentoivotuksia kaikilta, jotka mi-
nut kohtasivat. Jopa metsästysretkel-
lä kaatamani kolme ja puolimetrinen 
harmaakarhu lausui viimeisinä sanoi-
naan ”Mestari” ennen kuin paljain kä-
sin nyljin tuon metsän pedon eläväl-
tä. Olen myös kuullut sanottavan, että: 
”YKI:lle on suuri onni, että kiltaa joh-

Toverit! Vuoden 2012 alussa YKI sai uuden hallitusko-
koonpanon. Valta vaihtui rauhanomaisesti sukupuolten 
välistä tasa-arvoaatetta edustaneelta K.M. Laineelta 
konservatiivisemman miehisen ideologian puolustajalle 
P.L.J. Tapiaiselle.

Tapiaisen karismaattisuus korostuu hänen runsaassa 
leukakarvoituksessaan, joka kuvastaa sisukkuutta sekä 
kykyä tehdä vaikeita päätöksiä. Ovathan kautta aikojen 
muutkin korkeinta käskyvaltaa käyttäneet henkilöt ver-
houtuneet erilaisten viiksien ja partojen taakse, mistä 
hyvänä esimerkkinä ovat muun muassa Hitler, Lenin sekä 
Suomen oma legenda, sotamarsalkka Mannerheim. Karvai-
suus onkin aina kertonut, ei vain fyysisestä, vaan myös 
henkisestä ylivoimaisuudesta.

Jos historiankirjoihin on siis uskominen, on edessäm-
me, hyvät kanssakiltalaiset, hyvinvoinnin ja runsauden 
kyllästämä uusi hallituskausi. Oman ja yhteisen edun ni-
missä on kuitenkin suotavaa, että kannamme kaikki oman 
kortemme kekoon ja pidämme yllä YKI:lle ominaista kor-
keaa moraalia, moitteetonta käytöstä myös päihdyttävien 
juomien vaikutuksen alaisena sekä tiettyä rotuylpeyttä 
toimiessamme muiden kiltojen keskuudessa. 

Jotta pysyisimme paremmin ruodussa, on Indikaattori ot-
tanut askeleen itään ja pyrkii nyt vastaamaan kilta-
laisten henkisestä kasvusta mieltä kohottavien ja infor-
matiivisien artikkeleiden muodossa. Toimikoon kiltamme 
suoraselkäisempi ote myös eräänlaisena viestinä muille 
killoille; YKI on luonnollisesti karvaisempi kuin muut.
 
A.K.K. Seppälä

taa sen vaikeissa koettelemuksissa 
Tapiaisen kaltainen nero ja järkäh-
tämätön päällikkö”. Ei siis ole tuu-
lesta temmattua tai hihasta heitettyä 
saatikka hatusta vedettyä olla sitä 
mieltä, että Minä olen teidän vapaut-
tajanne. Minun johdollani vien teidät 
maailman viljavimmille tasangoille. 
Vauraita maakuntia, suuria kaupun-
keja on aivan teidän ulottuvillanne, 
sieltä tulette saamaan kunniaa, mai-
netta ja rikkauksia.

Minuahan on aiheesta kutsuttu ”Työn 
pyhän Raamatun kirjoittajaksi”, eikä 
syyttä. Minun mahtava ideologiani 
tuottaa mahtavia aikoja ja olenkin 
sitä mieltä, että parlamentaarinen 
ja demokraattinen järjestelmä on as-
kel taaksepäin, Minun yksinvaltaises-
ti johtama diktatuuri taas on askel 
eteenpäin vallankumouksen tiellä. 
Vallankumoukseen tarvitaan toki kan-
nattajia, mutta Minun tapauksessani 
ykiläisten tuki on itsestäänselvyys 
ja tiedän teidän tukevan ja kunni-
oittavan Rakasta Johtajaanne, Minua, 
kuin omaa isäänne. Kautta aikojen 
suurmiehet ovat puhuneet vaikuttavin 
ja kaunopuheisin sanoin, mutta nuo sa-
nat ovat jääneet vain sanoiksi. Minä, 
Pertti Tapiainen, olen poikkeus.

Kauan eläköön Pertti Tapiainen!

KUUNNELKaa! ESIMIEHENNE PUHUU.
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PERTTI Ja KATYRIT
INDIKaaTTORIN TOIMITUS KUULUSTELI KaIKKIa YMPARISTOTEEKKaRI-
KILLaN VUODEN 2012 JASENIAÄ Ja SaI HaLTUUNSa ERITTAIN MIELEN-
KIINTOISTa TIETOa, JONKa JaaMME NYT KaNSSaNNE, aRVON TOVERIT.

Puheenjohtaja Pertti Tapiainen

1. Olen YKI:n hallitseva elin ja tärkein voimavara.
2. Se, että ensi vuonna en luultavasti ole enää PJ!
3. Minä, koska olen paras.
4. Olisin taivaankansi, koska silloin kaikki Maan 
asukaat olisivat alapuolellani.
5. Lahjoa Minua, koska vain korruptiolla voi vaikut-
taa kiltani asioihin.

Rahastonhoitaja Karoliina Moilanen

1. Pertti soittaa ja laulaa
 tukka pystyssä yki-

läisissä bändeissä.

2. Kiltahuoneen kahvinkeittimen tippalukon 

unohtaminen kiinni, voi men
nä kahvi pilalle.

3. En tykkää tyranneista ol
lenkaan.

4.Meribiologina jossain lämp
imässä. Lapsuuden to-

teutumaton unelma.

5. Tehdä kiltahuoneesta ja killan toiminnasta 

kaikille kiltalaisille help
ommin lähestyttävä.

Sihteeri Suvi Suojanen

1. Pertti on positiivi-nen PJ!
2. YKIn suurin uhka tällä hetkellä on varmaan uudistukset yliopis-tolla.
3. Lempityrannini on Cruella de Vil, koska hän on täysin fiktiivinen ja pukeutuu mustaan sekä valkoiseen.
4. Olisin varmaan kissa, koska ne viettää iha-nan huoletonta elämää.
5. YKIn tulisi ylläpitää ja kehittää jäsenille tarjottavaa toimintaa. Täten saamme killastamme entistä ehomman! :)

KYSYMYKSET

1. Kuvaile P
erttiä yhde

llä lauseel
la.

2. Mikä on t
ällä hetkel

lä YKIn  

suurin uhka
?

3. Kuka on l
empityranni

si?
4. Jos et oli

si sinä, kuk
a/mikä olis

it?

5. Mitä YKIn tulisi tehdä jäsentensä 

hyvinvoinn
in lisäämis

eksi?

Emäntä Ada Herranen
1. Peejii-Pera on lupsakka, mutta tarvittavan asi-allinen musisointimies.
2. Vuosijuhlissa lahjaksi saatu sotamies Ryan on pahasti loukkaantunut, eikä pysty enää puolusta-maan kiltahuonettamme.
3. Aivan ehdottomasti Kim Jong Il! Vai että keksi hampurilaisen ja kirjotti kuusi oopperaa kahden vuoden aikana...
4. Olisin astronautti. Miksei lapsuuden toiveamma-tit koskaan toteudu...
5. Turvata kiltahuoneen Jukka-palmun hyvinvointi. Anteeksi Jukka-palmu, olen syyllistynyt ajoittai-seen heitteillejättöön kanssasi. Lupaan parantaa.

Yritysyhteistyövastaava ja varapu-

heenjohtaja Jussi Hujanen

1. Puheenjohtaja-Perttihän on komeal-
la parralla ja huonolla huumorinta-
julla varustettu musiikkivirtuoosi.
2. Historia on osoittanut, että ravin-
toketjun huipulla olevien lajien suu-
rin uhka löytyynee lajin sisäisestä 
kehityksestä ja lajin kasvamisesta 
ympäristönsä kantokykyä suuremmaksi.
3. No Äiti tottakai.
4. Sellainen tyyppi, joka voisi elät-
tää itsensä jollain sydäntä lähellä 
olevalla jutulla, kuten urheilemalla. 
Todellisuudessa kuitenkin olisin var-
maan satunnainen duunari Savon syr-
jäseuduilla. Tai kenties kivi tai jokin 
alempi elämänmuoto.
5. Järjestää monipuolisia tapahtumia, 

Tapahtumavastaava Teppo Sairiala

1. Ei turkulainen mahtari puheenjohtajaisänt
ätu-

tor superkombo 5/5.
2. Ympäristöteekkarikillan ainoat uhat ovat y

mpä-

ristöuhkia, mutta ympäristö- ja energiateekk
areil-

le näiden uhkien torjuminen ei ole ongelma
 eikä 

mikään.
3. Hitler. Pakko nostaa hattua miehelle joka n

osti 

sodan runnoman maan laman kourista, rakens
i sen 

uudestaan ja veti koko Eurooppaa turpaan. 
Ps. ei 

itketä niistä kansanmurhista, Essiä tai Joul
upuk-

kia ei lasketa tyranniksi ja kaikki oikeat t
yran-

nit ovat syyllistyneet kansanmurhaan.

4. San Franciscolainen hippi 60-luvulla rinnak-

kaisulottuvuudessa, jossa ihokarvojen ajaminen 

aloitettiin jo 40-luvulla.
5. Killasta puuttuu krapulatukihenkilö.

jotta jokainen jäsen YKI:n ah niin se-
kalaisesta joukosta löytää itselleen 
mieleisiä aktiviteetteja.
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Excuvastaava ja fuksitäti Essi Niemi

1. Mainio musiikkimies!
2. ES:n loppuminen. Näyttää siltä, että osa killan vä-
estöstä tarvitsee kyseistä lisäravinetta päivittäin 
selviytyäkseen ES-puutteestaan.
3. Darth Vader & limitless power on the dark side of 
the force. Itseäni en näe tosin samaistuvan tähän sit-
hiin.
4. Mulan, lapsuuteni idoli ja supersankari.
5. Tietenkin tulisi pyrkiä olemaan myös tänä vuonna 
se Liikuttavin kilta, mutta vielä suuremmilla osanot-
tajamäärillä! Joten lähdetäänhän liikkumaan!

Fuksivastaava Henri Ruuskanen

1. Kiltamme 
oma ”El Mar

iachi” soitt
aa kitaraa 

ja johtaa 

joukkojaan 
paremmin ku

in Antonio 
Banderas ai

koinaan.

2. Yritysyht
eistyösekto

ri tahkoaa 
killalle li

ikaa ra-

haa!
3. YKIn edel

linen emänt
ä ja vpj Ell

a ehdottoma
sti. Ella 

rakasti ja a
setti rajat. 

Katseellaan
 hän olisi y

ksin pys-

tynyt kaata
maan vaikka

 kokonaisen
 pataljoona

n.

4. Haluaisin
 olla valta

meren pohja
ssa elävä, 

kemosyn-

teesiä hyöd
yntävä hips

ter-arkkiba
kteeri, sill

ä Auringon 

valoon pohj
autuva eläm

ä on vaan n
iin mainstr

eam. 

5. Pitää tiiv
iimpää yhte

yttä alumne
ihinsa, jotk

a antai-

sivat enemm
än neuvoja 

ja väyliä e
rityisesti f

ukseille 

oman alan k
esätyöpaikk

oihin.

DEN MEST  
EEPPISKa RESaN  

I DEN HELa VARLDEN
INDIKaattoRin RanKKaxq-aihEINEN aRTIKKELI.

 

Kirjoittaneet Sonski, Aduli & Mazu.

kiltakäytävään. Tämä kiltakäytävä oli 
säälittävä plagiointiyritys omasta 
Herwantalaisesta Kiltakäytävästämme. 
Siellä tutustuimme paikallisiin teek-
karinkuvatuksiin heidän kumartuessa 
eteemme saapuessamme. Saimme osaksem-
me nöyrää kunnioitusta, kun kerroimme 
miten asiat meilläpäin hoidetaan.

Pian Vaasalaiset halusivat viedä mei-
dät paikalliseen opiskelijabaariinsa 
Fontanaan. Ensin kuitenkin kävimme 
pelaamassa muutama erän beerpongia 
majapaikassamme, mutta Vaasassa to-
siaan kaikki on pienempää! Myös siis 
beerpong-kupit! Silti mahtavat teek-
karimme ja fuksimme päihittävät koko 
muun Suomen teekkarit (Herwannan Au-
tek ja otaniemeläiset) kyseisessä Ju-
malten lajissa. 

Illan edetessä Sonja ja Ada halusi-
vat päästä tutustumaan paljon puhut-
tuun yökerho Fontanaan. Parivaljakko 
tilasi seurueelleen tilataksin, jon-
ka luvattiin saapuvan hetkessä, kos-
ka yksi taksi oli keskustassa ajossa. 
Siinä sitten taksia odoteltiin, mutta 
olisihan se nyt pitänyt arvata, että 
Vaasassa kaikki ei toimi aivan kuin 
uljaassa Herwannassamme; taksia ei 
näkynyt eikä kuulunut. Neuvokas teek-
kari soitti Vaasalaiseen taksikeskuk-

Tuona pimeänä keskiviikon täytei-
senä aamuna 28. 3. armon vuonna 2012 
urhea 48 teekkarin ja fuksin muodos-
tama mahtava joukko joutui hylkää-
mään suuren ja mahtavan Hervannan 
valloittaakseen ensin Vaasan ja myös 
merentakaisen vihollisensa, alhaisen 
Ruotsin. Matkaan lähdettiin epäinhi-
millisen aikaisin rakkaan Obeliskim-
me varjosta. 

Ossin kuljettama uljas aluksemme 
suuntasi ensin Vaasan Vesi ja Ekoläm-
pö-nimiseen yritykseen, mutta ylhäi-
set korvamme eivät olleet vielä ehkä 
aivan oikealla taajuudella vastaan-
ottamaan informaatiota siitä, miten 
vaasalaiset hoitavat hommansa. Hom-
ma ikäänkuin lirahti sormien välistä. 
Seuraavana määränpäänämme oli ABB, 
jossa meidät otti vastaan nk. Kuuma 
Minkki, joka omien sanojensa mukaan 
oli kovin ihastunut Masun suloisiin 
silmiin, ja informaatiokin mahdolli-
sesti imeytyi kuulijoiden tajuntaan. 
ABB:n laitoskierroksen vetäjä ei häm-
mentynyt edes uskomattoman viisauden 
omaavien teekkareiden kysymyksistä. 
Olikohan oikeasti siis vaasalainen... 
Hervannasta karannut, sanoisin!

Seuraavaksi suuntasimme majapaikkam-
me kautta vaasalaisten paikalliseen 

Opintovastaava Sampo Kouri

1. Pertti on jämpti, mutta le
mpeä johtaja.

2. Se naapurikilta, koska n
iillä on leuanvetotanko. 

Se on uhka meidän Liikutta
vin kilta -palkinnollemme.

3. Aatu, koska kuunatsit.

4. Taikavoimille olis aina 
käyttöä, vaihtoehtoisesti 

joku siivekäs.
5. Järjestetään hengailuilt

oja useammin: juttelua, pe-

lailua, ruoanlaittoa. Lisäk
si tulisi lähteä porukalla

 

kunnallisvaaleihin ehdoll
e tekemään meidän näköis-

tä yhteiskuntaa.

Isäntä Markus Laine

1. Perttimäis
ellä tavall

a perinteid
en puolesta

 puhu-

va puheenjo
htaja.

2. Kiltahuon
een käymine

n liian pie
neksi. On ha

rkit-

tava laajen
nusosan rak

entamista v
iereiselle k

atolle.

3. Lars Vilk
s, joka on p

erustanut o
man valtion

, Lado-

nian, Etelä-
Ruotsiin. Va

ltio on juli
stanut soda

n USA:a, 

Ruotsia ja 
San Marinoa

 vastaan ja
 aikoo vall

oittaa 

koko Euroop
an..

4. Testin muka
an olisin si

ili. Ehkä si
ilinä elämä

 oli-

si yksinker
taisempaa.

5. Resurssit
 ovat rajal

liset, joten
 täytyy kes

kittyä 

nykyisten 
palveluiden

 kehittämise
en toiveiden mu-

kaan.
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seen uudemman kerran, josta elämäänsä 
kyllästynyt naisvirkailija osasi ker-
toa, että taksia ei nyt vaan huvitta-
nut ottaa meidän tilaustamme vastaan. 
Taksikuski ei siis selvästi ollut saa-
nut tietoa siitä, ketkä olisivat kyy-
tiä vailla olleet, koska meidän, her-
wantalaisten teekkareiden, kuljetus 
olisi ollut Vaasalaiselle taksikus-
kille enemmän kuin suuri kunnia. Vas-
toinkäymisen riepottelemat sankarim-
me suuntasivat kuitenkin askeleensa 
tuntemattomaan ja onnistuivat kaik-
kia luonnonlakeja uhmaavan suunnis-
tustaitonsa avulla löytämään onnel-
lisesti tiensä vaasalaisten ylpeyteen, 
yökerho Fontanaan.

Sankareistamme tällä kertaa kär-
simättömämpi tivasi lipunmyyjältä, 
miksi heidän baarinsa on niin pirun 
kaukana yöpaikastamme. Lipunmyyjä 
pahoitteli tätä, mutta se ei sanka-
rillemme tällä kertaa riittänyt, vaan 
oikeutettu tilitys jatkui vielä narik-
kajampallekin. Kälätys kaikui pitkin 
Vaasan toria, jonka jälkeen Autek jäi 
jalkoihin tanssilattialla ja Vaasan 
keskusta loisti kirkkaan punaista 
valoa kuin kunnioittaen jaloja aikoja 
jolloin Vaasakin kuului Neuvostolii-
ton kommunistivaltioon.

Paluumatkalle majapaikkaan uljaat 
Herwannan teekkarit onnistuivat saa-
maan taksin alleen, mutta kun öinen 
nälkä yllätti, näytti kurja Vaasan 
kaupunki taas todellisen luonteensa 
heille. Nimittäin yksikään pizzapaik-
ka koko Vaasassa ei ollut yöllä auki! 
Näinpä sankarit joutuivat menemään 
yöunille nälkäisinä ja kotoisesta 
Pizza Servicestä uneksien.

Oli yö ja lattia oli kova. Tuli aamu ja 
ES oli hyvä! Krapula oli silti kaamea 
ja nälkä vaivasi edelleen reissussa 
rähjääntynyttä YKI-kansaa. Auringon 
noustessa ja kukon vasta kiekuessa 
nousivat Herwannan teekkarit Ossin 

kuljettamaan menopeliimme odottaen jo 
kiihkeästi Meren kurkkuun tulemista, 
puron ylitystä ja saapumista Ruotsin 
maankamaralle. Voi kun olisimme sil-
loin tienneet millainen päivä meitä 
odottaisikaan! Satamaan saavuttuam-
me saimme nimittäin tietää, että tämä 
onneton konkurssipesän omistuksessa 
oleva sillipurkki, jolla meidän olisi 
määrä merimatkamme taittaa oli epä-
kunnossa ja joutuisimme odottamaan 
lähtöä sen aikaa kun vika saataisiin 
korjattua. Ensiksi matkalaiset odot-
telivat kiltisti bussissa, koska ar-
velimme, että vian korjaamisessa ei 
kestäisi kauaa. Kuitenkin noin tun-
nin ihmettelyn ja arpomisen jälkeen 
allekirjoittaneet päättivät kovan nä-
län kouriessa ja kärsiessään lähteä 
suunnistamaan kohti laivaterminaa-
lin kyljessä kutsuvana häämöttävää 
Kotipizzaa. Ovelta meidät kuitenkin 
käännytti tuttuun vaasalaiseen ta-
paan naisihminen murskaten unelmam-
me höyryävästä pizzasta; kyseessä kun 
olikin Kotipizza-opisto, jonkinlainen 
Kotipizzan koulutuskeskus! Oven suus-
sa seisova Tropicana-pizzan mainos-
kin tuntui nauravan ilkeästi murheen 
murtamille ja huonovointisille teek-
karitytöille. 

Koska arvioimme krapulapizzan saa-
misen mahdottomaksi Vaasan kaupun-
gissa, päätimme tyydyttää nälkämme 
satamassa sijaitsevassa, vanhojen ja 
karvaisten merimiesten kansoitta-
massa kuppilassa. Juuri muuta emme 
päivän aikana saaneetkaan aikaisek-
si joutuessamme kitumaan Vaasassa 7 
pitkää ja ylimääräistä tuntia. Mutta 
rohkea ja uljas YKI-kansa ei valitta-
nut, vaan kesti urheasti Vaasan meil-
le tarjoamat koettelemukset!

Päivän jo käännyttyä illan puolelle 
Herwannan suuri ja mahtava teekka-
rijoukko pääsi ylittämään merenkurk-
kua. Vaasalaisen aluksen mahtavuu-
desta kertoo jotakin se, että eräs 

fuksipoikamme oli laivaan päästyään 
lähdössä etsimään yökerhoa ja pubia 
laivan eri kansilta. Onhan tuo täysin 
ymmärrettävää, olihan hän mahtavasta 
Herwannasta matkansa aloittanut.

Laivassa pääsimme kuitenkin sammut-
tamaan yli vuorokauden ajan vai-
vanneen pizzanhimon, mikä lievitti 
hieman Herwannanikävää. Itse kukin 
jatkoi päivällä bussissa aloitettuja 
makoisia päiväuniaan, ja kohta koitti-
kin aika astua alhaisen Ruotsin maa-
perälle. Meri nostatti suuria aaltoja 
ja vuoret kumartelivat kunnioittaen 
urheiden vihreähaalaristen toverei-
den saapumista! Ukuleleen tahdittama-
na matkamme kohti etelää sai luvan 
alkaa.

Hämmästystä ja ihmetystä oli luvassa, 
kun pysähdyimme ensimmäisen kerran 
ruotsalaiseen markettiin. EIHÄN TÄÄL-
TÄ SAA EDES KOLMOSKALJAA?!?! Kehitysmaa 
tuo Ruotsi meidän oloihin nähden. Ai-
van uskomatonta. Tätä asiaa voisi päi-
vitellä jopa muutaman sivun verran. 

Tuon surullisen kaljattoman kauppa-
reissun aikana XQ-tätimme Essi oli 
saanut järjestettyä meille yöpaikan 
Gävlen yliopistolta. Tuon vaasalaisen 
konkurssipesän todella inhimillisen 
seitsemän tunnin myöhästymisen taki-
ahan meillä jäi väliin KTH:n teekka-
reiden järjestämä saunailta Tukhol-
massa.

Gävlessä meidät otti vastaan Sandra 
ja poika nimeltään Ruben! ja oli siel-
lä myös Hanna. Osa uupuneistä teekka-
reista väsähti heti, mutta urheimmat 
valvoivat koko yön harjoittaen mahta-
vaa ruotsinkielentaitoaan. Joku siinä 
meinasi kusasta jonkun pyhän kiven-
kin päälle.

Aamulla suuntasimme ruotsalaiseen 
Ydinvoimalaan, jossa meidät iloisena 
vastaanotti Christoffer. Tämä velmu 

kaveri kertoi meille kaikkea jännää 
ydinvoimasta Ruotsissa ja hänen eri-
tyisen eloisan esiintymistyylinsä an-
siosta suurin osa YKI-kansasta jaksoi 
kuunnella esittelyn mielenkiinnolla 
loppuun asti.

Ydinvoimalavierailun jälkeen pääsim-
me jatkamaan matkaa ruotsalaisten 
tuppukylien lävitse kohti seuraavaa 
merkittävää vierailukohdetta, nimit-
täin Systembolagetia (suom. Alko). Siel-
tä saatiin viimein täydennettyä juo-
mavarantoja mellanöliä vahvemmalla, 
yrittipä tosin putiikin myyjä suosi-
tella eräälle seurueemme jäsenelle 
alkoholittoman viinin ostamista. Eräs 
vanhempi tieteenharjoittaja oli Ruot-
sissa vaihdossa ollessaan tutustunut 
hienoihin paikallisiin alkoholijuo-
miin ja matkan jatkuessa kohti Tukhol-
maa tarjosi sitä muillekin. Niin riit-
toisaa oli tämä Bäska Droppar (suom. 
Paskatipat) niminen juoma, että sitä 
ei saanut edes bussilastillinen urhe-
aa YKI-kansaa tuhottua, juoman jalon 
“lasten kumista patjaa” muistuttavan 
maun jäädessä viipyilemään maisteli-
joiden suihin. 

Illalla oli taas aika nousta laivaan 
ja jättää taakseen alhainen Ruotsin 
valtakunta. Taivas itki vuolaasti 
surren urhean YKI-kansan lähtöä kun 
laivan köydet irtosivat laiturista. 
Hyvästi Ruotsi! Laivamatka taittui 
perinteisissä merkeissä, ei siitä sen 
enempää. Lauantaiaamuna alkoi mat-
kamme viimeinen etappi Turusta kohti 
ylhäistä ja kauan kaivattua, suurta 
ja mahtavaa Herwantaa, joka jo odotti 
omien urhojensa kotiinpaluuta. Bus-
sissa tunnelma oli harras kun muis-
teltiin kulunutta matkaa, joka oli ex-
culaulun sanojen mukaisesti Eeppisin 
reissu moniin moniin vuosiin! Kiitok-
set tästä koko Herwannan ylpeydelle, 
YKI:n upealle excutädille Essille!

Exqukuvia sivulla 19!
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Mr. and Mrs. Smith: Tyylikäs ja klassinen tee-
ma, avecien asut täydentävät toisiaan. Lisä-
pisteitä muovipyssyistä ja siitä, että Karo-
liina ”KaLa” Laineen mekko pysyi ylhäällä 
vain hakaneulojen avulla. 
3/5.

Cameron Diaz: Rohkea asuvalinta, jonka kruunasi 
mies sukkahousuissa. Lisäpisteitä annetaan Dia-
zin kuppikoon todenmukaisesta mallintamisesta, 
vaikka parta vaikeuttikin tunnistamista. 4/5.

Pelkoa ja inhoa Las Ve-
gasissa: Pelkistetty, 
mutta toimiva kokonai-
suus. Puvun nerokkuus 
kumpusi tosiasiasta, 
että hahmon tun-
nistaminen ky-
seistä eloku-
vaa näkemättä 
oli mahdoton-
ta. Mutta pas-
ka leffa. Siis-
pä 3/5.

Moulin Rouge: Jäl-
leen vakuuttavaa 
yhteispukeutumis-
ta. Pisteitä kuvi-

oiduista suk-
kahousuista 
ja tyllis-
tä. 4/5.

Hullu Hatuntekijä: Illan 
ehdoton voittaja. ”Tein itse 
ja säästin” sai asussa ai-

van uuden merkityksen. 
Liilasta peruukista ja 
ylenmääräisestä pitsis-

Ron Weasley: Täydellinen 
antautuminen omalle tee-
malle huipentui vuosijuh-
lien aikana suoritettui-
hin huispaustemppuihin. 
Lisäpisteitä taikasanojen 
ulkoa opettelusta sekä 
oman pöydän lasi-ir-
taimiston tuhoamises-
ta. Lattialla syömises-
tä huolimatta lähes 5/5.

   007 ja lUpa jatKaa
KUVaKOLLaasi YKI:N VUOSIJUHLIEN VaKUUTTaVIMMISTa aSUISTa

Minni Hiiri: Selkeä 
kokonaisuus ja kai-
kille tuttu hahmo-
valinta. Asuun olisi 
kaivattu lisää pilk-
kuja ja vähemmän vaa-
tetusta (alkuperäi-
nen Minni Hiirihän 
esiintyy yläosatto-
missa). 3/5.

Charlie Chaplin: 
Ajaton teema ja va-
kuuttava olemus. 
Hyvä esimerkki sii-
tä, että vähemmän 
on enemmän. Viikset 
vaikuttivat kuiten-
kin hieman päälle 
liimatuilta. 4/5. 

Thelma & Louise: Helposti tun-
nistettava asukokonaisuus, 
jonka kruunasivat härskit 
leopardisankaiset aurinkola-
sit ja korkeavyötäryiset far-
marit. 3/5. 

Ace Ventura: Huikeaa 
antautumista hiusten 
aallonharjasta aina 
raidallisiin housui-
hin ja Havaiji-paitaan. 
Lisäpisteitä olisi an-
nettu lemmikkiapinas-
ta tai pienikokoisesta 
miehestä tehdystä kau-
lahuivista. 4/5.

tä syntyvä peh-
meä ilme tasapai-
notti kauniisti 
jallupullon tuo-
maa karkeaa vai-
kutelmaa. 5/5.
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KONDIS 2012
NIIN KUIN teBO Ja MaSu SEN KOKIVat. LYHYT VERSIO.

Oli synkkä ja myrskyinen yö, kun teBo 
ja masu päättivät masennuksissaan 
piristää opiskelijan elämäänsä. “Kon-
dikseen käyköön tiemme!”, huusivat he 
yhdessä äänin. Niinpä sankarimme läk-
sivät junalla kohti Otaniemeä. 

Seikkailunsa ensimmäisenä päämää-
ränä oli masun rakkaan mamin huoma 
Espoossa. Siellä sankarimme askarte-
livat ja paskartelivat huimaakin hui-
memman, ehkä jopa hurjan, härpättiko-
neen! Härpättikoneessa yhdistyivät 
insinöörimäinen oivaltaminen sekä 
teekkarin- tahi lapsenomainen innos-
tus sekä oluen aikaansaama luovuuden 
puuska. Sanomattakin on siis selvää, 
että härpättikoneesta tuli hieno, var-
sinkin kun masun rakas mami auttoi 
sarjakuvan taitossa. Härpättikoneen 
arvokkaana tehtävänä oli surista ja 
näyttää rumalta samalla jalostaen 
coctail-porkkanoista ja appelsiinime-
husta korkealaatuista, peräti jossain 
määrin jaloa, juotavaa. Kun härpätti-
kone oli saatu valmiiksi, kävi kaksi-
kon matka kohti Otaniemeä, tuota iki-
aikaista teekkariuden kehtoa.

Bussimatkan aikana pärähti seik-
kailijoidemme puhelin rakkaan Mik-
ki-Millan toimesta, kun hän niin ko-
vasti huolissaan oli matkalaistemme 
hyvinvoinnista. Mikki-Millan onneksi 
ja helpotukseksi puhelimeen vakuu-
teltiin, että kaksikkomme on mainiosti 
kartalla ja tulossa piakkoin Dipoliin, 
jossa perjantai-illan viettäjät pitivät 
majaansa. Perillä Otaniemessä kävimme 
nopeasti nostamassa rahaa Otaniemen 
ostarilta, ja matka kohti Dipolia sai 
alkaa. Heti rahannostamisen jälkeen 
teBo kysyi masulta kummissaan, että 
tietääkö tämä muka oikeasti, missä tuo 
Dipoliksi kutsuttu rakennus sijaitsee. 
 Eihän masulla paljasjalkaise-

na Espoon tallaajana ollut harmain-
ta aavistusta tuon salaperäisen ra-
kennuksen olopaikasta, joten vakain 
askelin hän johdatti kaksihenkistä 
joukkoamme kohti iltahämärään vai-
puvan Otaniemen lakeuksia. Ensimmäi-
seksi kohteeksemme valitsimme Obelis-
kiakin korkeamman lasihökötyksen. 
Eipä natsannut, joten lähdimme kohti 
seuraavaa lasihökötystä, joka uljaa-
na kaukaisuudessa siinsi. “Taas ve-
siperä!” teBo huudahti, mutta onneksi 
älykkäänä teekkarismiehenä masu ym-
märsi kysyä paikalliselta autonpuh-
distelijalta neuvoa. Hän neuvoi meitä 
yksinkertaisin, mutta varmoin sanoin: 
“Se [Dipoli] on ihan toisessa suunnas-
sa!”. Niipä U-käännöksen suoritettuaan 
saattueemme lähti vaeltamaan vakain 
askelin tulosuuntaansa. 
 Hetken (lue: puoli tuntia) haa-
huiltuaan kaksi toverusta löysivät 
perille.

Dipolilla juotiin kalja tai kaksi ja 
tutustuttiin paikallisiin ulkopaik-
kakuntalaisiin. Ensi töikseen luova 
duomme kuitenkin nimesi illan isän-
nän uudestaan tälle itselleen varsin 
epämieluisalla nimellä.  “Konasta” 
tuli “Könde” ja tästä ei rakas suomen-
ruotsalainen ystävämme pitänyt lain-
kaan. Se ei silti estänyt oululaisia 
ja otaniemeläisiä ottamasta nimeä 
käyttöön. Tutustumistuokion jälkeen 
tutustuimme “Täffään” eli Teknologfö-
reningeniin, suomenruotsalaisten tek-
niikanopiskelijoiden hulppean upeaan 
kerhotila-ravintolaan. 
 Täffästä matka jatkui maan alle, 
eikä kukaan kuitenkaan uskoisi vaik-
ka kertoisimmekin missä kävimme, sillä 
karhuviinaankin uskoo vain anihar-
va. Maan alla kalja maistui, jos mah-
dollista, jopa paremmalta kuin pääl-
lä maan. Perinteinen Kolme leijonaa 

viski savukkeen kera kruunasi illan, 
sillä eihän mikään ole yhtä tyylikäs 
yhdistelmä (toim. huom. teekkarisanka-
rimme ykköset päällä on). Naatiskelim-
me illasta myös toisessa ja ehkä jopa 
kolmannessakin magiantäyteisessä 
luolastossa, kunnes olimme kuin naa-
tit ja päätimme suunnata kohti Pikku-
Huopalahtea. Taksikuski oli pieni ja 
juro.

Aamustamme kukaan tuskin mitään ha-
luaa kuulla, eikä siinä kyllä olisi mi-
tään kerrottavaakaan. Raajat täristen 
odottelimme H-hetkeä eli coctail-kek-
kereitä Espoon Hervannassa. Lopulta 
lähtöhetki koitti, ja hyppäsimme teBon 
äiteen kyytiin ykköset niskassa. Mat-
kan varrelta vielä äkkiä porkkanat 
ja muut tykötarpeet mukaan, jotta lah-
jamme olisi täydellinen.
    Kokkareiden alussa lahjoja jaet-
tiin runsaasti, mutta kaksi lahjaa oli 
ylitse muiden! Toinen näistä huikeista 
lahjoista oli Espoon hervantalaisten 
tietoteekkarien paineenlaskija, joka 
koostui puutarhaletkusta ja kahdes-
ta pullosta kuohuviintä. Letkussa oli 
reikä jokaista Kemistihallituksen jä-
sentä kohti, ja pulloja ravistettaessa 
kuohuviini soljui mukavasti päivän-
sankareiden suloisiin suihin.

Varsinainen kohokohta oli kuitenkin 
käsityönä rakkaudella valmistettu 
härpättikone (josta muuten masun äiti 
luvannut kuvia veispuukkiin, eipä oo 
näkyny, mutsi jotain rotii). Härpättiko-
neen esittely alkoi jo perinteeksi muo-
dostuneella muiden kiltojen lahjojen 
haukkumisella. Monet killat luulivat, 
että kiljun(käymättömän??) tuominen 
lahjaksi olisi jotenkin kemistimäis-
tä toimintaa. Ykin edustustiimi vah-
vistaa, ettei se ole. Todellista kemiaa 
on muodostaa lähtöaineista uutta ja 
hienompaa tuotetta. Noh, tätähän kil-
jun tekeminen periaatteessa on, mutta 
härpättikoneen ehdoton vahvuus on se, 
että se yli kymmenkertaistaa sisään 

laitetun materian määrän ja täten 
nauraa termodynamiikan toiselle pää-
säännölle. Neljästä coctail-porkkanas-
ta ja puolesta desistä appelsiinipil-
limehua syntyi puoli litraa ihanaa ja 
ah niin maukasta ranskalaisesta ry-
päletisleestä valmistetun janojuoman 
kaltaista herkkua. Näin siis sujuivat 
kokkarit, härpättikonetta arvostet-
tiin ja loput lahjat jaettiin. Oli aika 
suunnata juhliin.

Pääjuhlat starttasivat narikkaan jo-
nottamisella, jonka aikana kävimme 
ottamassa suorastaan arvokkuutta 
pursuavan yhteiskuvan meidän ulko-
paikkakuntalaisten juhlaseurueesta. 
Oululaiset yrittivät kovasti pilata 
taas kaiken, mutta hervantalaiset on-
nistuivat kaikeksi onneksi enemmistö-
nä estämään moisen toiminnan. 
 Olimme kuulleet otaniemeläisten 
pahasta tavasta laittaa ulkopaikka-
kuntalaiset istumaan omaan pöytään-
sä, mutta emme halunneet uskoa moista. 
Vaan gyl nii o et näi o ja pääsimme 
nauttimaan oululaisten, tamperelais-
ten, lappeenrantalaisten ja helsinki-
läisten hurmaavasta seurasta. Tämä ei 
kuitenkaan ollut lopun peleissä ko-
vinkaan huono ratkaisu, sillä Hiukka-
selta löytyi mukavia edustajia ja MIK 

Sankareidemme reitti.
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on aina tuttu ja turvallinen.
Ruoka oli hyvää, mutta sen riittävyy-
destä ei oikeastaan voi edes keskus-
tella. Laulantaakin juhlilla oli ja 
ken ompi fuksi -laulu raikasi vuoteen 
‘67 asti. Ikuisen teekkarin hymnin jäl-
keen siirryttiin tanssimaan, joka oli 
varsin piristävää sankarista riippu-
en kolmen tai neljän vuoden tauon jäl-
keen. Luonnollisesti Poloneesi, Kikapo 
ja Pas d’Espange sujuivat kuin vettä 
vain näiltä parkettien partaveitsil-
tä. Tequilat vielä tauluun ja pääjuhla 
alkoi olla paketissa. Pakollisten lää-
hätyspuheluiden jälkeen joukkiomme 
siityi bussilla kohti jatkoja. 

Jatkoilla tunnelma oli jo katossa tai 
ehkä jopa hieman sen yläpuolella, kun 
saavuimme seurueemme kanssa viimei-
sessä bussissa paikan päälle. Livemu-
siikki oli mahtavaa ja opiskelijalle 
tuttua ja turvallista makaronimättöä 
oli poistamassa ikävää näläntunnetta. 
Olut oli halpaa ja booli oli ilmaista 
ja molempia elämälle välttämättömiä 
eineksiä oli tarjolla runsain mitoin.
Juhlissa teBo törmäsi myös vanhaan 
lukiotuttuunsa jonka tämä oli bongan-
nut juhlilta laulamasta. Järkytyksek-
seen teBo törmäsi espoolaisten outoon 
salailukulttuuriin. Salailukulttuu-
ria kunnioittaaksemme emme kerro sii-
tä mitään (ähähähä!). 
 Toinen molempia edustushen-
kilöitä järkyttänyt toimintatapa on 
fuksien orjuutus. Espoonmaassa fuksi-
en on pakko suorittaa nakkeja saadak-
seen teekkarilakin wappuna. Tämä nyt 
vielä on hyväksyttävää, sillä harjoi-
tammehan me itsekkin moista toimin-
taa Pirkanmaan liittotasavallassa, 
mutta palkkiosaunan puute on jotain, 
mikä on mielestämme rinnastettavissa 
1600-luvun orjakauppaan.
 Tästä aiheutunutta mielipa-
haamme lievittääkseen Loska-Sakke 
& CO2. keksi meille vaihtoehtoaktivi-
teettia. Kolavirvoitusjuomamuovipul-
lohiilidioksidijääohjus lievittikin 

sisäistä tuskaa  mukavasti, sillä mi-
kään ei lämmitä mieltä niin kuin kun-
non jysähdys. Tässä vaiheessa poikain 
muistikuvien mukaan kello oli juta-
kuinkin suunnilleen noin neljä ja oli 
jo korkeaakin korkeampi aika siirtyä 
rantasaunalle kohti Ja-jatkoja.

Rantasauna oli parasta elämässä ja 
ostimmekin sieltä kokonaista kaksi 
olutjuomaa. 

Seuraavaksi sankareidemme oli aika 
horjua kohti vierasmajoja, tuota vä-
syneiden juhlijoiden raukeata virkis-
tymisen kehtoa. Yön aikana tapahtui 
jotain, joka selittää teBon otsastaan 
löytämän haavan alkuperän. Kellon 
lyödessä noin 08:30 eli jotakuinkin 
tunti saapumisemme jälkeen, päätti 
teBo laskeutua yläsängyltä pehemästi 
otsa edellä kovalle kivilattialle. Na-
talia pelästyi rysäystä jonka laskeu-
tumistekniikka aiheutti. Itse asiassa 
Natalian kanssa pelkäsimme jo het-
ken, että teBo menetti henkensä tässä 
onnettomuudessa, jota hän ei onneksi 
itse enää aamulla muistanut tapahtu-
neen. Mä en kuole koskaan.

Aamusella herättiin, syötiin pizzanjä-
mät ja alettiin taittaa matkaa kohti 
Tampesteria. Mainittakoon kuitenkin 
vielä kohtaus, jossa kiteytyi suoma-
laisen elokuvan perimmäinen olemus.
Koska Millaa saatiin taas odottaa ja 
puhelinkin oli pois päältä, päätimme 
lähteä Millaa hakemaan. Pienen etsis-
kelyn jälkeen päädyimmekin Könden 
rappukäytävään istuskelemaan Na-
talian kanssa vanhalle rähjäiselle 
sängylle siksi aikaa, että Milla sai 
tavaransa (tirsk!) kuntoon. Paskan-
jauhaminen kolmen nuoren kesken rä-
käisellä sängyllä, rappukäytävässä, 
auringon paistaessa ja olo oli kuin 
suoraan Pitkä kuuma kesä –elokuvasta.

Sen pituinen se. 

TEKIN TERVEHDYS

Kuten kaikissa tarinoissa, tässä-
kin on alku, keskikohta ja loppu.

PerttiLiisa oli nuori ja lupaavaa 
teekkari. Hän innostui kovin vir-
taustekniikasta ja oli siinä ihan 
hyväkin. Mallintamiset sujuivat 
leikiten ja Navier-Stokesitkin rat-
kesivat jo fuksivuonna. PerttiLii-
salla oli edessään lupaava tule-
vaisuus.

Tuli aika hakea kesätöitä. Pertti-
Liisa oli kyllä koulussa kovin ne-
rokas, mutta hän oli hieman kokema-
ton työasiossa ja oli siksi hieman 
vietävissä suuntaan jos toiseen-
kin. ”Tämä on ihan tällainen taval-
linen käytäntö tällä alalla. Tuu 
tänne töihin vaan ja kattellaan 
sitä työehtosopimusta sitten myö-
hemmin!” vastasi PerttiLiisan pomo 
Göppels, suuren tehtaan omistaja. 
Ja PerttiLiisahan meni.

PerttiLiisa huomasi pian tekevän-
sä loputtoman pitkiltä tuntuvia 
päiviä vaihtelevalla palkalla 
hirveissä oloissa. Lomista ei ollut 
tietoa eikä ylityökorvauksia kos-
kaan monista lupauksista huoli-
matta maksettu.  Eräänä työpäivänä 
putsatessaan korkeaa savupiippua 
tehtaan katolla PerttiLiisa huo-
kaisi ääneen: ”Voi kumpa joku voisi 
minut tästä pelastaa…”

Jossain kauempana Teuvo E. Kuller-
vo oli viettämässä leppoisaa kesä-
päivää. Yhtäkkiä hänen korviinsa 
kantautui PerttiLiisan hento kuis-
kaus tuuleen kantamana. ”Teknii-
kan akateeminen on pulassa! Ja 
vain minä voin auttaa!” Huusi Teu-
vo ja hyppäsi työsuhdeautoonsa.
Teuvo hurautti Göppelsin tehtaal-
le ja näytti pomolle närhen munat. 
”Mitäs minä näillä teen?” tuumi 
Göppels. ”No perhana, väärä mappi!” 
tuhahti Teuvo ja jatkoi kaivaen 
toisen mapin firmansa tarjoamasta 
laukusta: ”Tässä on alan työehto-
sopimus! Nyt allekirjoitat sen tai 
vien teiltä tuhkatkin pesästä!” ”Mi-
käs mies te oikein olette, kun noin 
vain tulette minua määräilemään?” 
tivasi Göppels naamataulu punai-
sena. ”MINÄ OLEN LIITON MIES!”

”Voi Teuvo! Kiitos kun tulit pelas-
tamaan minut!” PerttiLiisa huokai-
si helpotuksesta Teuvon vahvoilla 
käsivarsilla. ”Eihän mitään. Olen-
han TEKijämies.”

TEK-KILTaYHDYSMIES MIKKO SULONEN KERTOO MEILLE TaRINaN.
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IMA-ristikko

Tee se itse –härpättikone:

Materiaalit: Käymisämpäri, tyhjä puolen litran muo-

vipullo, tyhjä viinipussi venttiilillä, lelutraktori, 

pullo yhden tähden jaloviinaa, jeesusteippiä, perma-

nenttitusseja koristeluun.

Valmistus: Tee ämpärin kanteen reikä johon muovipul-

lon saa kätevästi kiinni suuaukko ylöspäin. Tämä 

pullo toimii valmistusainesäiliönä. Lisää jalovii-

na viinipussiin. Tee ämpärin alaosaan reikä johon 

viinipussin venttiilin saa kiinni.  Kiinnitä pussi 

ämpärin sisäreunaan jesarilla niin, että venttiilin 

saa kiinni siihen tehtyyn reikään. Pura lelutrakto-

ri osiin niin, että ärsyttävää surinaa pitävän ko-

neiston saa irti. Koneistoon kuuluu kaksi nappulaa, 

joita varten tulee tehdä reikä ämpäriin. Jesarilla 

koneisto kiinni ämpärin sisälle niin, että nappu-

loita pystyy painamaan, mutta koneisto ei heilu. 

Koristele tusseilla mieleiseksi, me piirsimme Pyynö-

jäniksen.

Ei muuta kun  porkkanaa säiliöön, paina nappulaa, 

anna surrata hetki ja nauti työsi hedelmistä.

EXQURSIOTUNNELMIA

Matkan varrella maasta poimittu legendaarinen valokuva.

Kotipizza
®
-opisto jätti opiskelijan nälkäiseksi.

Matkabussi valmiina matkaan!
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