
INDIKAATTORI
Sinunkin Pää-äänenkannattajasi

Ympäristöteekkarikilta täytti 20 vuotta
Jokainen kilta päättää teinivuotensa joskus. Ympäristöteekkarikil-
lan kohdalla tätä merkkitapahtumaa juhlistettiin 23.2.2013 suurilla 
vuosijuhlilla Ravintola Aleksiksessa. Vielä kerran, Yki 20 V!

s.  12

Opposition edustaja 
epäilee hallituksen 
rajoittavan killan tie-
donkulkua.

s.  10

Fuksitoimarin vuo-
den tavoitteena on 
ohjata fuksit Suureen 
Kutistajaan. 

s.  7

Kiltalaiset TTHP:n alppireissulla
Ainakin seitsemän aktiivista ykiläistä oli mukana, kun 
Tampereen Teekkareiden Hiihto- ja Purjehdusseura suun-
tasi vuosittaisen alppireissunsa Italian Livignoon. Tarinat 
kertovat reissussa tapahtuneen kaikenlaista, mutta tiettävästi 
ainakin laskettiin mäkeä ja tutustuttiin paikalliseen ravinto-
lakulttuuriin.

ps. ei tässä lehdessä!

MM-Kyykässä koettiin voittoja ja tappioita.
9.2.2013 TTY:n pihat täyttyivät jälleen haalarikansasta, jonka 
tavoitteena oli kaataa niin kyykkiä kuin mahdollisesti erinäisiä 
nautintoaineitakin. Killan edustus oli jälleen kerran vahva, joten 
Indikaattori otti selvää miten ykiläiset pärjäsivät.

s.  18
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If we have to make sure ships reach this remote island, then this is our conference room. 
Because we don’t like to spend our time talking about things, but making them happen 
instead. Become a doer. Check out your opportunities at wartsila.com/careers

THIS IS YOUR CONFERENCE ROOM.

wartsila.com/careers

Sisällys
Indikaattori on Tampereen teknillisen yliopiston 
ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden killan 
Ympäristöteekkarikillan kiltalehti. Lehti ilmestyy 
neljästi vuodessa.

Päätoimittaja: Veera Koskue

Toimittajat:  Veera Koskue Ada Herranen
  Tia Haavisto Miikka Pohja
  Yki-hallopedit Aino Leppänen
  Juha Suvanto Laura Kulmala
  Markus Laine Leija Lahtinen

Taittaja:  Markus Laine
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Maailma muuttuu kaiken aikaa ja siellä pärjää-
vät ne, jotka ovat valmiita sopeutumaan muu-
toksiin. Myös Ympäristöteekkarikillan sisällä 
puhaltavat tällä hetkellä suuret muutoksen tuu-
let. Killan teinivuodet jäivät helmikuussa taakse 
ja oli aika astua aikuisten maailmaan. Näin ollen 
myös Indikaattorista on aika kuoriutua asiapitoi-
nen ja vakavasti otettava julkaisu, joka julistaa 
YKIn aatteita ja arvoja kaikelle kansalle. (Tai no 
ainakin teekkarikansalle.) Tätä vääjäämätöntä 
muutosprosessia ohjaan lempeällä mutta var-
malla kädellä minä, YKIn vastavalittu politii-
kan toimitt… tai siis Indikaattorin päätoimittaja, 
kolmannen vuoden puunhalaaja Veera. Toivotta-
vasti tulette viihtymään seurassani.

Asialinjalle kun lähdettiin, niin mikä olisi-
kaan sen asiallisempaa kuin politiikka? Kaikkia 
se ei kiinnosta, mutta jokaikistä kuitenkin kos-
kettaa jollakin lailla.

Erilaisia elämiimme vaikuttavia päätöksiä 
tekeviä elimiä on jos jonkinlaisia.On maailman-
laajuisia sopimuksia ja liittoumia, Euroopan 
Unionia, hallitusta ja eduskuntaa, kuntapoli-
tiikkaa. Mutta meitä kaikkia koskevia päätöksiä 
tehdään vielä paljon lähempänäkin: yliopistom-
me hallintoelimissä, ylioppilaskunnan edusta-
jiston ja hallituksen keskuudessa sekä tietysti 
TTYY:n alaisuudessa toimivissa killoissa ja ker-
hoissa. Meille erityisen elintärkeistä asioista – 
kuten kiltahuoneen palveluista, excursiokohteis-
ta, pääsiäisbileista ynnä muista – vastaa tietysti 
oman kiltamme hallitus.

Mutta keiden käsiin tämän suunnattoman 
vallan oikein olemme uskaltaneet luovuttaa?

Asia selviää, kun tutustut tarkemmin käsis-
säsi pitämääsi vuoden 2013 ensimmäiseen kil-

talehti Indikaattoriin! Ympäristöteekkarikillan 
hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi läpyskä 
tarjoaa muun muassa pienen tietoiskun ykiläisis-
tä hallinnon opiskelijaedustajista, tuttavallisem-
min hallopedeista, ja heidän suorittamastaan ar-
vokkaasta työstä mielekkäiden opintosisältöjen 
eteen. Tasa-arvon ja sananvapauden kulta-ajan 
kunniaksi (ja hallituksentiukasta esisensuurista 
huolimatta) palstatilaa järjestyi myös opposition 
mielipiteelle.Sekä tietysti kaikelle muulle olen-
naiselle ja tärkeälle, joka pieniä vihreitä teekka-
reita voisi
kiinnostaa.

Poliittisesti aktiivista kevättä teille, ystävät!

Veera

PÄÄKIRJOITUS

Kohti poliittisempaa aikuisuutta!
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Hyvää alkavaa kevättä arvon lukijakunta.

Olen Teppo Sairiala, Ympäristöteekkarikil-
lan puheenjohtaja tänä tulevien muutosten ja 
haasteiden teemoittamana vuonna. Edessäm-
me on mielenkiintoiset ajat niin paikallisesti 
kuin globaalistikin tarkasteltuna, sillä erilaisia 
muutoksia on havaittavissa niin koulutusraken-
teessamme kuin biologisessa elinympäristös-
sämmekin. Näihin tämän päivän haasteisiin on 
jo monelta taholta vastattu ja niiden vaikutus-
ten ymmärtämiseksi on perustettu työryhmiä, 
joiden ensisijainen tehtävä on selvittää ratkai-
sumallit pehmeän siirtymisen  mahdollistami-
seksi. En lähtisi silti puhumaan toissijaisesta 
tehtävästä mitä tulee kunnollisen informoinnin 
järjestämiseen, sillä kaikkien asianosaisten pitä-
minen ajan tasalla tapahtuvista muutoksista on 
erittäin oleellinen osa muutosten sujuvaa läpi-
vientiä.

Perustetuista työryhmistä ja huippuosaajien 
koolle kutsumisista huolimatta killoilla ja eri-
tyisesti Ympäristöteekkarikillalla on keskeinen 
rooli tavallisen ylioppilaskunnan jäsenen ajan 
tasalle saattamisessa ja tarvittavan tietotason 
saavuttamisen seurannassa. On nimittäin en-
siarvoisen tärkeää, että myös johtoportaaseen 
kuulumattomat kansalaiset tietävät oikeutensa, 
velvollisuutensa ja mahdollisuutensa tässä uu-
dessa tilanteessa. Erityisen vahva rooli tämän 
kaiken keskellä on tietenkin puheenjohtajalla, 
jonka tulee olla tietoinen kaikista tässä hektises-
sä tilanteessa tapahtuvista muutoksista. Olenkin 
ottanut tälle vuodelle teemakseni huolehtia siitä, 
että olen perillä kaikista pienistäkin asioista ja 
sitä kautta valitsemani ensiluokkainen hallitus 
osaa muodostaa strategiat ratkaisumallien luo-
miseksi.

Nyt kun olen valottanut globaalia ja paikal-
lista kokonaiskuvaa on aika siirtyä pienempiin 
yksityiskohtiin ja puhua hiukan menneistä. 

Aiemmin tänä vuonna nimittäin juhlistettiin 
Ympäristöteekkarikillan kaksikymmenvuotista 
taivalta hienoissa merkeissä. Onnistuneita juh-
lia voidaan pitää hyvänä motivaation lähteenä 
tulevaisuuden strategioita mietittäessä, sillä mi-
kään ei rakennu itsestään ja kaikesta selvitään 
jos panostus on riittävä. Tulevista tapahtumista 
suurin on luonnollisesti Wappuna tunnettu työ-
väenjuhla, jolloin juhliva kansa valtaa katuku-
van. Kansalaisille tulee kuitenkin tarjota tilaa 
juhlimiselle yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den säilyttämiseksi ja siinä astun taas minä, 
halllitukseni sekä vähäpätöisemmät mutta silti 
panokseltaan tärkeät tahot kuten wappusihtee-
ristö ja ylioppilaskunta kuvaan. Ennen Wappua 
jokaisen tulee kuitenkin kantaa kortensa kekoon 
yhteisen hyvän nimissä, sillä tutkinto ei valmis-
tu ilman opintojen ahkeraa suorittamista eikä 
yhteiskuntamme pysy pystyssä ilman osaavia 
diplomi-insinöörejä.

Ympäristöteekkarikillan 
harvainvallan presidentti
Teppo Sairiala

PJ:n palsta

Killan presidentin tervehdys.
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Hallinnon opiskelijaedustajat vakuuttavat kiltalaisten 
etujen olevan turvassa.

Hallopedit, eli hallinnon opiskelijaedustajat, ovat ylioppilaskunnan valitsemia opiskelijoita, 
jotka edustavat opiskelijoita yliopiston hallinnon eri toimielimien täysivaltaisina jäseninä. 

Hallopedit ovat vankkumattomia opiskelijoiden oikeuksien puolesta taistelijoita ja istuvat kok-
ouksissa professorien kanssa, jotta sinun ei tarvitse. Joten, jos jokin kurssi raivostuttaa suunnat-
tomasti tai ihmettelet, miksi ihmeessä joudun lukemaan pääaineessani myös “tällaisia” kursseja, 
ovat hallopedit yksi helpoiten lähestyttävissä olevista reiteistä antaa palautetta. YKI:n hallopedeina 
toimivat seuraavat henkilöt, nykikää hihasta jos on asiaa. Tai muuten vain.

Saila Huhtiranta

N. vuosi, n kokemusta rik-
kaampana. Vielä nyrkit ojossa 
opiskelijan paremman huomis-
en puolesta. Kaiken nähneenä 
omaan laajan näkökulman 
opiskelijan arkeen ja opintojen 
kehittämiseen. Niin ainakin 
kuvittelen.  Korjaa jos oon 
väärässä. Vaikka oon vanha, en niin vanha ettei 
kanssani voisi jutustella ja kertoa mikä hatuttaa, 
vien mielipiteet eteenpäin. Taatusti.

saila.huhtiranta@tut.fi

En osaa irkkaa mutta mua tavoittaa luennoilla, mo-
tivaattorissa tai Tampilla!

Matti Kaija

Osa teistä saattaa tuntea mi-
nut miehenä, joka silittää 
helmalakanansa ja jolla on, 
erästä ystävääni lainatakse-
ni, “melkoisen kylymä sil-
mälasifetissi”. Mutta näin 
niinkuin virallisesti, olen 
kolmannen vuoden ener-
giatekniikan opiskelija ja aktiivinen kiltahuoneen 
sohvien kuluttaja. Edustan opiskelijoita sekä tiede-
kuntaneuvostossa  että YE:n DI tutkinto-ohjelman 
suunnitteluryhmässä, joten on minun tehtäväni tie-
tää kaikki opinnoista, tutkinnoista ja elämästä yli-
päänsä.

matti.kaija@tut.fi
Shivering@IRCnet

Suvi Suojanen 

Olen 3. vuoden energiateekkari, jonka uudet tuttavuudet muistavat mieleenpainu-
vasta naurustaan. Syy, miksi hakeuduin hallopediksi, löytyy varmaankin samalta 
sohvalta, jolla luet tätä lehteä. Eräs edeltävä halloped sanoi minulle, että “jonkun 
täytyisi mennä katsomaan, ettei meidän muroihin kusta”. Tunsin piston rinnassani 
ja hakeuduin perustutkinnon suunnitteluryhmän hallopediksi. Varsinkin te nuorem-
mat tieteenharjoittajat, joilla tulee kysyttävää perustutkinnostaan tai yleensä hallo-
pedina toimimisesta, voivat löytää kysymyksiinsä vastaukset melkein joka päivä 
killan sohvalta. Lähestykää rohkeasti, tyhmiä kysymyksiä ei ole :)

suvi.suojanen@tut.fi
Sohvi@IRCnet

Kiltamme lobbarit esittelyssä
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He päättävät sinunkin asioistasi!
Kuten niin monena vuonna ennenkin, Ympäristöteekkarikillan valtaan astuivat vuoden 
alkaessa uudet henkilöt. Jo perinteisesti mukana on paljon uusia ja nuoria toimijoita, joten 
Indikaattorin toimitus katsoi aiheelliseksi perinteisen hallitusesittelyn. Aktiiveja lähestyttiin 
seuraavilla kysymyksillä:
 1. Kuka olet ja miksi?
 2. Äänestätkö? Jos niin ketä?
 3. Vallitseeko Ykin kiltahuoneella demokratia vai diktatuuri?
 4. Päätavoitteesi tällä hallituskaudella?

Teppo Sairiala, PJ
1. Puheenjohtajana hääräävä kolman-
nen vuoden opiskelija nimeltä Teppo 
Sairiala. Toimin viime vuoden tapah-
tumavastaavana ja valta nousi niin lu-
jaa päähän että totesin puheenjohta-
jan pestin olevan luonnollinen jatko.
2. Äänestin ja äänestän vastaisuu-
dessakin Jussaa typerästi nimettyihin 
virkoihin.
3. Diktatuuri jossa valtaapitävä vaihtuu jaksamisen ja kiin-
nostuksen perusteella. Toisinaan tämä johtaa siihen, että 
kiltahuoneella joudutaan kuuntelemaan Teflon Brothersin 
tapaista ulostetta.
4. Saada kaikki hoidettua paremmin kuin viime vuonna.

Laura Kokko, Sihteeri
1. Oon Laura ja oon sihteeri tänä vuonna. Kiltahommat kiinnosti ja samoin tyyliasiat, 
joten ajattelin, että sihteerin hommissahan perinteisesti yhdistyy molemmat. Täydellinen 
asu on vielä hakusessa, mutta meiän rengille lupasin jo etsiä kunnon minarin vuoden ai-
kana. Eli jotain pitäis ainakin jäädä käteen tästä vuodesta.
2. Äänestän, aina kun on tilaisuus ja säät/olotila vaan sallii. Viimeksi taisin äänestää Tep-
poa, silloin ei tosin vaihtoehtojakaan ihan hirveästi ollut. Valintaani olen kuitenkin tyy-
tyväinen.
3. Kyllähän siellä aika demokraattisissa merkeissä pyöritään. Kaikki pääsee vaikuttamaan 
yhteisiin asioihin kuten vaikka jääkaapin sisältöön.
4. No ainakin oppia rei’ittimen sujuva käyttö. Tähän mennessä sujunut vielä vähän vaih-
televasti. Myös sen täydellisen kynähameen metsästys on tosiaan korkealla tavoitteissa.

Emmaleena Krankkala, Opintovastaava ja kv-toimari:
1. Olen Emmaleena Krankkala tai tuttavallisemmin Emsku. Edeltäjäni suu-
renmoinen palopuhe ja salainen kiinnostukseni proffiin johtivat opintovas-
taavan pestiin hallituksessa. Toisinaan harrastan/haaveilen ulkkareiden kans-
sa bondailusta, joten päädyin myös YKI:n kv-toimariksi.
2. Kohtalaisen pienenä ihmisenä äänestän pienten ihmisten puolesta.
3. Ehkäpä demoktatuuri.
4. Päätavoitteenani on järjestää opiskeluja tukevia tapahtumia ja kalastella ti-
heämmillä verkoilla lisää ulkkareita YKI:n toimintaan mukaan. Kaikki tämä 
rennolla, mutta vakuuttavalla otteella pieneen pippuriseen tapaan.

Kaisa Mäenpää, VPJ, tapahtumavastaava:
1. Olen Kaisa Mäenpää. Ympä-
ristöteekkarikillan sekoitettu, ei 
ravistettu, tapahtumavastaava ja 
varapuheenjohtaja Jumalan tai 
jäsenistön armosta.
2. Äänestän. Numeroa.
3. Kiltahuoneella vallitsee tah-
mea ja ällöttävä demokratia, jon-
ka seurauksena kiltahuone nati-
see liitoksistaan luentotauoilla.
4. Ainakin tutuksi tulleiden tapahtumien järjestämi-
nen hieman uusia tuulia kuunnellen.

Hallitusesittely
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Markku Ylönen, Rahastonhoitaja
1. Hain rahastonhoitajaksi, koska tämä 
tehtävä pakottaa minut opettelemaan 
pitämään paperit järjestyksessä. Lisäksi 
tykkään istua aarrekasan päällä.
2. Äänestän ainakin itseäni, jos joskus 
jonnekkin olen ehdolla.
3. Ei kumpikaan. YKI:llä vallitsee 
oklokratia.
4. Tavoitteenani on viimeinkin saada 
YKI:lle tappiollinen vuosi.

Jesse Rauma, isäntä:
1. Jostain se poliittinen ura oli 
aloitettava ja isännän homma 
vaikutti mukavan selkeältä.
2. Äänestän Putoushahmoja, 
kuten Kataista ja Hakkaraisen 
Teuvoa.
3. Vaadin lisää vaihtoehtoja. 
Näistä kahdesta ehkä ennemmin 
demokratia.
4. Lisätä täytettä killan sohvien 
selkänojiin.

Julius Elfving, Excu- ja yritysyhteistyövastaa-
va:
1. Hei, olen Julius (JElf)! Olen fuksi ja YKI:n uusi 
Excu- ja yritysyhteistyövastaava. Toimin tämän vuo-
den haalaritiimin puheenjohtajana, joten yritystoimin-
nan jatkaminen tuntui luontevalta.
2. Olisin äänestänyt Teppoa mutta muita pj-halukkaita 

ei ilmoittautunut, joten äänestystä ei 
pidetty.
3. Ainakaan hallituksen kokouksissa ei 
ole vielä äänestyksiä pidetty. Äänes-
tykset taitavat kuulua demokratiaan, 
joten olemme diktatuuri.
4. Yritysyhteistyö on ollut melko vä-
häistä ennen viime vuotta, jolloin uu-
sia yrityssuhteita solmittiin useampia. 
Tänä vuonna on tarkoitus jatkaa yh-
teistyötä näiden firmojen kanssa sekä 
luoda yhteistyötä myös uusien firmojen 
kanssa.

Jussi Hujanen, yritystoimari:
1. Olen killan yritystoimari, koska istuva puheenjohta-
jamme lupasi helpon suojatyöpaikan, 
killan avaimen ja äärettömästi valtaa, 
jos haen tähän pestiin.
2. Yleensä kerran vuodessa tulee 
lotottua ja lopputulos on aina ollut 
sama.
3. Voimakas korruptio lienee lähinnä 
totuutta.
4. Hoitaa pesti siten, ettei ole kenen-
kään tiellä ja nauttia annetuista etuuk-
sista.

Henri Ruuskanen, 
fuksitoimari, prujutoimari ja 
TEK-kiltayhdyshenkilö:
1. Hei, olen Toimari-Henn/ri. Olen 
väistyvä Fuksitoimari ja tilaan 
luentomateriaaleja killan uutena 
Prujutoimarina. Paistelen mak-
karaa myös vastavalittuna TEK:n 
Kiltayhdyshenkilönä. KYH-pestiin 
hain, koska toimiminen maamme suurimman diplomi-
insinöörien ja arkkitehtien järjestön parissa kiinnosti. 
Prujutoimarius puolestaan tahtoi jäädä ilman hoitajaa, 
joten aamuöisessä innokkuuden puuskassani lupauduin 
tämän vastuun kantamaan.
2. Äänestän, mutta viime vuosina aina munkilla ja 
TTY:n edessä, bussissa, ennakkoon.
3. YKI:n kiltahuoneella vallitsee yksipuoluejärjestel-
män, sosiaalisen ilmapiirin ja punaisenpuhuvan lipun 
ansiosta eittämättä kansandemokratia.
4. Päätavoitteeni on Varpun kanssa luotsata jokainen 
syksyllä YKI:llä aloittanut fuksi läpi loppukevään ja 
Wabun aina Suureen Kutistajaan heittämään fuksinturk-
kinsa. Prujukaapin käyttömukavuuden lisääminen on 
myös listalla.

Kerttu Kupiainen, emäntä:
1. Olen Kerttu Kupiainen ja 
emännän pestissäni pidän huol-
ta ettei kahvihammasta ala ko-
lottaa ja yritän ruoskia hallitusta 
siivoamaan kiltaa. Kuten mi-
nut tuntevat tietävät yritän olla 
“joku äitihahmo” joten ajattelin, 
että emännän pesti sopisi tähän 
tarpeeseeni.
2. Äänestän nuorta, pienen puolueen ehdokasta, jonka 
aatteet sopivat omiini. Ja joka kaiken todennäköisyy-
den mukaan ei tule vaaleissa menestymään, mutta saa-
han hyvän mielen ;D
3. Diktatuuri, pelkään Suvantoa.
4. Tavoitteeni on varmistaa killan siistinä pysyminen 
ja tuoda uusia ruokia tapahtumiin. Kuha vuos o klaari 
ni kaik o hyvi.
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Varpu Orasuo, fuksivastaava
1. Olen Varpu (irkissä kuljen ni-
mellä wabetin) ja toimin kiltamme 
fuksivastaavana. Fuksivastaavaksi 
hain, koska halusin stalkata uusia 
fukseja vähän helmpommin ja kie-
toutua pysyvästi heidän elämäänsä.
2. Äänestän, mutta en ainakaan Aku 
Ankkaa. Yleensä tarjolla on parem-
piakin ehdokkaita.
3. Demokratia, vaikka yki-fuksit2011 ovatkin suunnitel-
leet hiljaista vallankaappausta ja diktatuurin muodosta-
mista kiltahuoneellemme hallitusenemmistönsä avulla.
4. Päätavoitteeni on ehdottomasti päästä tänä Wappuna 
kastautumaan fuksien kanssa Suvannon sijasta Tammer-
koskeen.

Ada Herranen, 
tapahtumatoimari:
1. Olen Ada (Huom! Yksi A, tai siis 
kaksi, mutta kyllä te tiedätte) ja tänä 
vuonna toimin YKIn tapahtumatoi-
marina ihanan Kaisan apulaisena. 
Hain pestiä, koska on kiva olla to-
teuttamassa mahtavia pippaloita ja 
muita tapahtumia ykiläisille ja Kai-
san kanssa hommat sujuu mukavas-
ti.
2. Kyllä, useimmiten Aku Ankkaa.
3. Ehdoton diktatuuri, Teppo on kauhea tyranni.
4. Järjestää kautta aikain parhaat EiTipu!-bileet.

Miika Koivunen, liikuntatoimari:
1. Parasta on liikkuminen ja hyvä 
seura. Siksi haluan olla mukana 
kehittämässä killan omia liikunta-
tapahtumia.
2. Äänestän Aku Ankkaa sillä 
hänellä on mielipidettä ja kantaa 
joka asiaan. Akulta löytyy koke-
musta työstä kuin työstä, joten 
hän osaa ottaa huomioon kaikkien 

mielipiteet.
3. Ykin killassa on vallalla toteutunut kommunismi. Tai 
sitten diktaattorimme on saanut kaikille aikaan illuusi-
on ja hän itse vain vetelee naruista.
4. Päätavoitteeni tällä hallituskaudella on saada Yki uu-
destaan liikuttavimmaksi killaksi. Jos tämä ei toteudu 
niin sitten riittää että Ykillä on parhaat liikuntatapah-
tumat.

Pertti Tapiainen, 
Ex-Pertti:
1. Olen Pertti eli killan expertti. 
Tosin en kyllä ole varma, että 
olenko sittenkin Ex-Pertti, mikä 
aiheutaisi kyllä melkoisen iden-
titeettikriisin! Täytyy varmaan 
pyytää Taistelu-Jaskalta apua...
2. Äänestän hyviä ihmisiä, jotka 
toimivat yhteisen hyvän puoles-
ta.
3. YKIn kiltahuoneella on jo pikään vallinnut emännän 
diktatuuri. Toivottavasti tämä jatkuu, koska pidän siitä, 
että nainen käskee!
4. Päätavoitteeni tällä kaudella on hillua hallitushom-
missa mukana ja neuvoa Teppoa ja halllitusta, mikäli 
sille on tarvetta. Hyvin on kyllä heppu pärjännyt tähän 
mennessä, joten melko rauhaisa vuosi saattaa olla edes-
sä. Muutkin saa kysyä apua, jos on tarvetta!

Jussa Välitalo, 
Reippailija-Hemuli:
1. Olen hoccalan Jussa, 3. vsk. 
YKIläinen. Hain pestiin jotta saisin 
killan avaimet - en saanut.
2. Äänestän, vaikka todellisuudes-
sa se ei otakaan kantaa yksinkertai-
siin, järjestelmän ulkopuolelle jää-
neisiin prosesseihin ja keskeisiin, 
monipuolisuudeltaan vaihteleviin 
kysymyksiin.
3. YKI:n kiltahuoneella vallitsee 
sopivissa määrin molemmat, sii-

tä esimerkkinä viimeaikaiset tapahtumat, jotka kiistatta 
osoittavat kunnon pippaloiden suunnittelun ja toteutuksen 
mallintavan kokonaiskuvaa hyödykseen käyttäen esimer-
kiksi vastuunalaisia kontradiktioita.
4. Päätavoitteeni tällä toimarikaudella on parantaa henki-
lökohtaista sijoitustani syksyn 7-ottelussa viimevuotises-
ta, eritoten kuulantyönnössä.

Laura Niemi, 
tiedotusvastaava:
1. Tiedotustoimarina, taas. Atk-
vastaavuuden ja varsinaisessa 
hallituksessa istumisen olen sen-
tään saanut jo sysättyä muille, 
mutta jottei spämmäily lopu, se 
jatkukoon vielä tämän vuoden.
2. Kekkosta.
3. ANARKIA666
4. Levittää tiedottamisen ilosa-
nomaa kaikelle kansalle, jotta saadaan tähän pestiin 
ensi kaudelle vaihteeksi vaikka joku uusi tyyppi.
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Essi Niemi, XQ-apu:
1. XQ:n apu, tuo henkinen tuki ja 
tiennäyttäjä XQ-vastaavallemme.
2. Äänestän. Toki en tiedä ketä, 
mutta kasipallo kertokoon.
3. Eletään herkässä tasapainossa 
diktatuurin ja demokratian välillä, 
saa nähdä miten vaaka kääntyy tä-
män vuoden hallituksen tuuminnan 
ja toilailun seurauksena.
4. Tavoitteeni on olla näkymätön 
takapiru, jolla on kuitenkin hurja 
vaikutusvalta muuhun hallitukseen.

Niko Kalinainen, renki:
1. Olen Niko, YKIn renki ja py-
rin toimimaan myös mahdolli-
suuksien mukaan kiltamaskotti-
na. Rengin homma on riittävän 
simppeliä ja homma sopiikin 
näin ollen minulle mainios-
ti. Olen kyllä huomannut, että 
onhan tämä välillä aika paska-
maista duunia.
2. Äänestän useimmiten jaa joskus poissa.
3. YKIn kiltahuoneella vallitsee mielestäni demokratia, 
josta viime aikoina toimivana esimerkkinä on Guitar 
Hero. Olemme yhteispanoksella hienosti estäneet ihmisiä 
pelaamasta koulupäivän aikana sitä.
4. Tavoitteet hallituskaudelle on selvitä siitä kunnialla ja 
avata kiltahuoneen ovea aamulla jos ja kun saan avaimen.

Veera Koskue, päätoimittaja
1. Olen Veera, kolmannen vuoden 
ympin tyttö ja tällä hallituskaudel-
la käsissäsi pitelemän YKIn kilta-
lehden Indikaattorin päätoimittaja. 
Pestin otin vastaan Tepon sitkeiden 
taivuttelujen jälkeen. Ja no myön-
nettäköön, että joskus kaukaisessa 
nuoruudessani saatoin haaveilla 
toimittajan urasta, joten ehkä tällä 
tavalla pääsen elämään tuon toteutumattoman unelman.
2. Killan väreille uskollisena äänestän tietysti Vihreitä. 
(Vaikka hainkin juuri ydinvoimalaan kesätöihin.)
3. Demokratia, jossa toiset nyt vaan ovat vähän tasa-
arvoisempia kuin toiset.
4. Yritän päästä edes lähelle sitä huikeaa tasoa, jolla vii-
meaikojen Indikaattorit ovat olleet!

Laura Viitanen, alumnitoimari
1. Viitasen Laura, 23v, tokaa vuot-
ta ykillä. Alumnitoimari, koska on 
hauskaa ja hyödyllistä tutustua meil-
tä jo valmistuneisiin. Tykkään myös 
järkkäillä tapahtumia ja alumnitoi-
marille niitä ei lankea vuodessa liian 
montaa.
2. Kyllä. Esityksiä puolesta ja vas-
taan, eduskunta-, kunnallis- ja seura-
kuntavaaliehdokkaita.
3. En kommentoi, koska en ole perehtynyt asiaan riittä-
västi (lue=seikkailin alkuvuoden tropiikissa ja otan tuntu-
maa killan sohviin vasta maaliskuussa)
4. Olla läsnä ja äänessä kokouksissa ainakin aina, kun on 
pullaa tarjolla.

Tia Haavisto, 
piika ja aputoimittaja:
1. Olen Tia (Titzi, Titis, ? mitä näi-
tä nyt on?) Haavisto ja toimin hal-
lituksen kahtena toimarina. Hoi-
dan sekä piian että aputoimittajan 
luottamustehtäviä. Piika olen, 
koska olen pehmeän äidillinen. 
Aputoimittaja olen, koska median 
avulla voi aivopestä kansalaisia ja 
uusi hallituksemme tulee tarvit-
semaan minua saadakseen oikeat mielipiteensä lukijoi-
demme päähän. Propaganda!
2. Kyllä, Haavistoa, koska kakkonen on ykkönen ja 
Haavisto.
3. Diktatuuri, itse asiassa totalitarismi. Emännistö on 
aina oikeassa, koska se on aina ollut. Tottelemattomuu-
desta seuraa hirveitä rangaistuksia! (K.s. kiltahuoneen 
seinällä oleva kuppi).
4. Tehdä pikkuisille kiltalaisille selväksi, että maitopur-
kit (ja muut kartonkipakkaukset) tulee taitella roskiin. 

Markus Laine,
ATK-toimari ja taittaja
1. Olen Markus (Markka, Make, 
Maukka...) ja toimin tänä vuonna 
killan nörttiosastona sekä taittajana.
2. Riippuu vähän äänestyksestä. Pu-
toushahmoäänestykseen en koske 
pitkällä tikullakaan, mutta viralli-
semmissa yhteyksissä äänioikeutta 
on kyllä tullut käytettyä. Ykiläistä 
on aina hyvä äänestää!
3. Ystävämme herra entropia yrittää ottaa kiltahuoneen 
diktaattorimaisesti haltuunsa. Viimeisin, lähes tuhoisaksi 
käynyt vallankaappausyritys nähtiin Ykin 20-vuotisjuhli-
en jälkeisinä päivinä.
4. Ottaa Adobe InDesign haltuun ja kasailla kiltikselle 
uusi tietokone.
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Olen pitkään jo ollut huolissani Ympäristöteekkari-
killan nykytilasta. Nykyisessä talouspoliittisessa ti-
lanteessa on järkyttävää, ettei hallitus ota enempää 
vastuuta killan jäsenten tarpeista. Onko näennäisen 
demokraattisesti valittu sittenkin kähmitty kokoon 
puoluekirjojen perusteella jossakin salaisessa koko-
uksessa? Epäilen kyseessä olevan salaliitto kiltamme 
jäseniä vastaan! Esitän nyt muutamia epäkohtia, joiden 
perusteella uskallan väittää hallituksen edistävän vain 
omaa etuaan!

Epäkohta yksi: lukitut ovet

Eikö teitä ollenkaan epäilytä, miksi kiltahuoneen ovi 
on lukossa aina öisin? Hallitus pitää siellä yöaikaan 
puheenjohtaja Sairialan johdolla Bunga Bunga -juh-
lia! Ilmeisesti nämä seksiorgiat jatkuvat pitkälle seu-
raavaan päivään asti, koska ovi harvoin aukeaa ennen 
puoltapäivää. Kuvamateriaalia näistä juhlista on ole-
massa, mutta koska Sairiala kätyreineen hallitsee myös 
kaikkia killan tiedotuskanavia, ne eivät ikinä pääse 
julkisuuteen. Olin eräänä yönä jo ottamassa valokuvia 
kiltahuoneen ikkunoiden takana, mutta vartija saapui 
yllättävän nopeasti paikalle ja sanoi, ettei katolla saa 
kulkea. Epäilyttävää? Vähintään yhtä epäilyttävää on 
se, miksi jääkaapin alaosa on lukossa. Onko siellä jo-
tain salaista? Abortoituja sikiöitä tai Hitlerin aivot? 
Entä se lukittu kaappi tietokoneiden takana? Vaadin 
avoimia ovia!

Epäkohta kaksi: tiedonkulun rajoitus

Kommunistiset hirmuvallat, kuten Neuvostoliitto ja 
Natsi-Saksa, rajoittivat kansalaistensa tiedonsaantia 
mm. sensuroimalla taideteoksia ja tuhoamalla kirjal-
lisuutta polttamalla. Olen havainnut samaa toimintaa
omalla kiltahuoneellamme, jopa suoraan jäsenten sil-
mien alla! Kiltahuoneen seinältä on kadonnut useita 
kiltataiteen merkkiteoksia, kuten tapahtumajulisteita ja 
naamaläystäkkeitä, ilman mitään selitystä! Yritetäänkö 
tässä orwellilaisesti kirjoittaa uudestaan historiaa, jo-
hon nykyhallituksen mielestä sopimattomat elementit 
eivät kuulu edellisiin hallituksiin? 

Toinen sensuuria muistuttava huolenaihe on postin 
hidas kulku. Joskus kiltahuoneelle tilattuja lehtiä ja 
muita julkaisuja saa odottaa useita päiviä pidempään, 
kuin muissa killoissa! Tämä on selvä esimerkki halli-
tuksen suorittamasta sensuurista, jossa kaikki kiltahuo-
neelle saapuva kirjallisuus tarkastetaan ennen jäsenille 
saattamista. Ymmärrän, että ulkomaalainen materiaali 
saattaa sisältää jäsenistön psyykelle vahingollisia ky-
seenalaistuksia, mutta kyllä kotimaan tilatuimman leh-
den pitäisi olla herkille mielillemme turvallista.

Killan oma lehtikin ilmestyy vain harvoin, koska 
kaikesta päätoimittajalle tulvivasta materiaalista vain 
osa saa hallitukselta julkaisuluvan.

Epäkohta kolme: päihteiden hankinta ja väli-
tys

Kuinka Ympäristöteekkarikillassa on vielä vuonna 
2013 mahdollista hankkia kaikkia mahdollisia päihteitä 
hallituksen katsoessa toimintaa sormien läpi? Heti en-
simmäisenä kiltahuoneelle saapuessa on vastassa kaa-
pillinen epämääräisiä piristeitä. Kaappi on pullollaan 
tuotteita, jotka pursuavat 1,3,7-trimetyyli-1H-puriini-
2,6(3H,7H)-dionia. Kyseinen aine voi aiheuttaa sy-
dämentykytyksiä, vapinaa, ruoansulatusvaikeuksia ja 
kaliumin puutetta. Vieroitusoireita ovat mm. väsymys 
ja ärtyneisyys. Miten on mahdollista, että tälllaisen 
myrkyn jäsenistölle saattamisen lisäksi hallitus vielä 
tohtii periä kyseisen huumeen käytöstä vielä maksun!

Veljet ja siskot, nouskaamme barrikadeille tätä Sairi-
alan johtamaa sortovaltaa vastaan!

nimim. Vallankumous alkaa huomenna,
 
Juha Suvanto

Veljet ja siskot!

Opposition puheenvuoro
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Oikein hyvää työnhaunaikaa koko opiskelijakansa, paitsi te jot-
ka ette kuulu TEK:iin, teille vain kesäopintoja ja alipalkattuja 
pätkäduuneja!

YKI:n uutena Kiltayhdyshenkilönä tartun innon ja häm-
menyksen sekaisin ottein ikivanhaan kysymykseen - TEK, mitä 
hyötyä siitä muka mulle on? Kaiken TEK:n tarjoaman ja huo-
lehtiman kivan ja hyödyllisen listaamiseen menisi loppu Indi-
kaattorista, eikä kilometritekstistä jäisi käteen juuri mitään. Siksi 
seuraavan vuoden ajan käsittelen näillä palstoillani kunkin vuo-
denajan ajankohtaisimpia asioita, sekä TEK:n niihin mukanaan 
tuomaa tukea ja turvaa. Näin keväällä, kesätyöpaikoista vastauk-
sia odotellessa, on hyvä hetki kerrata työsopimuksen kirjoittami-
sen kulmakivet.

Alkuun lujaa faktaa! TEK on noin 73 000 jäsenellään maam-
me suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö, joka neu-
vottelee yksityisellä ja julkisella sektorilla jäsentensä työsuhtei-
den ehdoista ja palkkauksesta akavalaisten neuvottelujärjestöjen 
kautta. Akavassa TEK on toiseksi suurin jäsenliitto, jääden vain 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n taakse. Työsuhteen eduista ja 
tasosta väännetään siis korkealla tasolla, joten älä jätä tätä sinulle 
hopealautasella tarjottua etua käyttämättä.

 
Parhaiden pidät puoliasi varmistamalla työsopimuksesi sisältä-
vän ainakin seuraavat asiat:
- Työsopimuksen osapuolet
- Työnteon alkamisajankohta
- Työsopimuksen laatu (määräaikainen vai vakituinen)
- Työntekopaikka
- Työntekijän pääasialliset työtehtävät
- Palkka ja muut mahdolliset vastikkeet (esim. luontoisedut)
- Palkanmaksukausi (ts. milloin maksetaan)
- Työaika ja ylitöiden korvaaminen
- Vuosiloma
- Työehtosopimus (tai ainakin TES:n yleensä sisältämät sään-
nökset)
- Allekirjoitukset
- Irtisanomisaika
Määräaikaisessa työsopimuksessa tulee lisäksi olla:
- Päättymisaika, tai arvioitu päättymisaika
- Määräaikaisuuden peruste

Tässä siis kevään ja koko vuoden ensimmäiset terveiset tuoreel-
ta KYH:ltä. Toivottavasti rahanarvoisia vinkkejä työsopimusten 
kirjoittamiseen tuli bongattua. Lisäinfot esimerkiksi sopimus-
malleista, lakipalveluista ja jäseneksi liittymisestä: tek.fi ja teek-
kari.fi

Kevään alkuja, valitettavasti valintani ei tällä kertaa kohdistu-
nut sinuun,
-henni
-----
Henri Ruuskanen
Ympäristöteekkarikillan TEK-kiltayhdyshenkilö
henri.ruuskanen@tut.fi,  +358 40 839 8958

Tässä puolestaan varma kevään merkki: uudet 
harjoittelupalkkasuositukset. Harvat meistä 
ovat siinä asemassa, että voisivat TEK:n suo-
situspalkkaa itselleen vaatia, vielä harvemmat 
kehtaavat edes yrittää – on silti tilanteita, joissa 
palkkatoiveita kysytään ja ne pitäisi pystyä no-
peasti perustelemaan.

Etujärjestön agentin palsta
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Yki 20 vuotta!

Ada Herranen, vuosijuhlatiimi

Kylmä hiki puskee pintaan, kun juhlat alkavat lähes-
tyä. Onhan muistettu hoitaa kaikki asiat? Onko nak-
kilaisilla selkeät kuviot? Pitääkö juhlan aikataulu? 
Tilataanko siipiä sillikselle? Repeääkö mekko? Oli 
kuitenkin lopetettava stressaaminen ja lähdettävä juh-
limaan.

Cocktail-tilaisuus polkaistiin käyntiin klo 16. 
Mieleenpainuvimpia lahjoja olivat Exergialta saatu 
kahden hengen YKI-aiheinen seurapeli, Arkkitehtien 
Laaja Askartelu 2- taidonnäyte sekä ei-niin-käyttökel-
poiset tietokoneiden raadot. Pian (Toim.huom. Tästä 
eteenpäin ajanilmaukset ovat hyvin suhteellisia) löy-
sin itseni maistelemasta alkuruokaa ja asiaan kuuluvaa 
alkusnapsia. Ruoka oli erinomaista ja sen sai kerran-
kin syödä lämpimänä. Juomatarjoilu oli optimaalista, 
koska pystyn kerrankin varmuudella sanomaan, että 
Puhe Naiselle oli onnistunut. Kaikesta huolimatta oli 
käytävä testaamassa Aleksiksen versiota Talvivaaran 
jätevedestä ja lopputuloksen näettekin kuvasta.

Jatkoille siirryttiin Messukylän työväentalolle 
Teekkarihymnin raikaessa bussissa. Hodarijono oli 

päätä huimaava, mutta nopeastikos siinä aika kului, 
kun vaihtoi juhlakuulumisia. Päällimmäinen ajatus 
vujutiimillä oli, ettei kaikki voi sujua näin hyvin. 
”Joku menee vielä pieleen ja pahasti.” ”Katastrofia 
odotellessa.” Pian kuitenkin juhlakengät löytyivät 
tanssilattian nurkasta ja kreisibailattiin mekon helma 
maata lakaisten mahtavan livebändin tahdissa. 

Seuraavan aamuna herätyskello soi klo 8.15. Sau-
nalle! Palju saapui klo 9, skumpat laitettiin kylmään, 
sauna muistettiin laittaa päälle ja nakkilaiset olivat 
täydessä valmiudessa ruokkimaan krapulaisia  After 
Ski- juhlijoita klo 12. Skumppa virtasi, Tomi Hausto-
la veti ekstrapitkän keikan, krapulamättöä riitti täyt-
tämään jokaisen juhlijan onton kummun ja palju oli 
lämmin (lopulta). 

Kun viimeisetkin sitkeä juhlijat oli onnistuttu hää-
tämään illalla saunalta, koin helpotusta, iloa ja vä-
symystä. Juhlat olivat olleet mahtavat! Kaikki sujui 
suunnitelmien mukaisesti ja ennakoitua katastrofia ei 
tullutkaan. Sain ansaitusti olla ylpeä mahtavasta vuo-
sijuhlatiimistä sekä ehkä hieman huppelissa.

Pitkään ja hartaasti odotetut Ympäristöteekkarikillan 20-vuotisjuhlat vietettiin 
23.2.2013 Ravintola Aleksiksessa.  

Indikaattorin toimitus päätti laittaa vieraat ja muut juhliin osallistuneet itse kir-
joituspuuhiin: Tässä neljä erilaista näkemystä siitä mitä viikonlopun aikana tapah-
tui tai oli tapahtumatta!

Kuvat: Paavo TawastVuosijuhlaraportti
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Miikka Pohja, kadetti

Oma osallistumiseni YKI:n 20-vuotisjuhlille tapah-
tui hyvin nopealla päätöksellä. Päätös oli myös sikäli 
mielenkiintoinen, ettei meiltä ole Tampereella vuosi-
juhlissa juuri edustusta ollut, kun taas Helsingin päässä 
meillä on varsin vakiona edustus monien järjestöjen 
vuosijuhlilla.  Näin ollen oli varsin odottavan jännitty-
nyt tunnelma junamatkalla Tampereelle. Onneksi paik-
ka oli sentään tuttu muutaman vuoden takaisten pääsy-
kokeissa käymisen takia.

Itse juhlaan saapuessa oli mielenkiintoista huoma-
ta muutamia tuttujakin kasvoja jo entuudestaan  - jopa 
yllättäviltäkin tahoilta. Huomasin myös, että erilainen 
pukeutuminen herätti huomiota muun juhlaväen jou-
kossa, vaikka vielä alkuvaiheessa moni ei kuitenkaan 
puhumaan tullut. Tämä korjaantui kuitenkin juhlan 
edetessä ja pääruoan jälkeisellä tauolla juttuseuraa jo 
sitten olikin jatkuvasti. 

Muutoin juhlaan tullessa jo pohdin, että eroaako juh-
lakulttuuri Tampereella meidän eteläisestä kulttuurista. 
Ja oman teekkaritaustani kautta Otaniemessä oli myös 
teekkarien tavat tuttuja, joten oletin, että kyllä varmasti 
kadetin kasvatuksella ja myös teekkarien tapoja tunte-
vana osaisin hyvin käyttäytyä juhlan vaatimalla tavalla. 
Ja kyllähän näin olikin. Pieniä eroja juhlakulttuurissa 
oli ja muutama yllätyskin mahtui joukkoon esimerkik-
si puheen naiselle jälkeen olleen laulun muodossa. No 
kaipa siitäkin selvittiin lopulta positiivisella lopputu-
loksella, sillä uniformu pelastaa jonkun verran.

Muutoin juhlassa oli oikein mukava tunnelma ja 
oli hienoa päästä hieman sisälle myös tamperelaiseen 
opiskelijakulttuuriin muutenkin kuin vain MM-kyykän 
muodossa. Oli hienoa päästä myös keskustelemaan ih-
misten kanssa – myös muustakin kuin inttijutuista ja 
linnanjuhlista.  Ja olihan se tanssilattiakin pakko käy-
dä testaamassa. Mutta oli varsin miellyttävä tapahtuma 
koko juhla kokonaisuudessaan ja sen johdosta hyvinkin 
mielellään Tampereelle palataan kun vain kutsu juhliin 
tulee – varmasti myös muukin kadettiporukkamme voi-
si yhtyä mielipiteeseen. Onnea vielä 20-vuotiaalle Ym-
päristöteekkarikillalle!

Kuvat: Paavo Tawast
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Aino Leppänen, alumni

Kun vuosikausia opiskellut ja aikoinaan useampiakin 
juhlia kiertänyt alumni lähtee killan vuosijuhliin, voisi 
kuvitella sen sujuvan helposti. Mutta ei, alumnillakin on 
huolenaiheita, ainakin jos edellisistä vuosijuhlista on jo 
vierähtänyt tovi. Miten siellä juhlissa pitikään käyttäy-
tyä? Osaanko yhtään juomalaulua? Entäpä kestänkö enää 
sitä snapsimäärää?

Juhlien käynnistyttyä alumni pystyy kuitenkin jo vä-
hän rentoutumaan, sillä juhlajärjestelyt on hoidettu niin 
hyvin. Suurin osa alumneista sekä professorien edustajat 
on laitettu istumaan juhlatilan nurkkaan kenties sen vuok-
si, etteivät he häiritsisi nuorempien juhlaa. Mutta näiden 
juhlien kohdalla ei mitään häiriöitä ilmene, ja ruokakin 
saadaan syödä lämpimänä. Alumnin teekkariuralla sellai-
nen olisi ollut ennenkuulumatonta! Silloin laulut meni-
vät ruoan edelle, mutta ehkä nykyteekkarien arvot ovat 
muuttuneet.

Laulamaan ehdittiin kuitenkin välillä, ja juhlien pi-
simmän laulun kohdalla päästiin vuoden 1968 fukseihin 
asti. Se oli reilusti tehty, koska näin suurin osa alumneis-
takin sai kokea itsensä taas nuoreksi. Juhlien musiikki 
tarjosi muitakin elämyksiä, sillä juhlabändi soitti huike-
an hyvin kaikki neljä settiään. Loistavan musiikin avulla 
jaksoi allekirjoittanutkin tanssia kolmeen saakka, ja moni 
alumni jatkoi vielä pidempään. Seuraavan päivän sillik-
sellä oli alumnikonsentraatio kyllä jo laskenut, mutta kai 
sen diplomi-insinööriyden täytyy jossakin näkyä.

Kuvat: Paavo Tawast
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Laura Kulmala ja Leija Lahtinen, nakkifuksit

Ykin odotetut kaksikymppiset olivat vaikuttava kokemus myös 
nakkifuksin näkökulmasta. Upea tarjoiluduo Prinsessat palveli pra-
meaa juhlaväkeä pääjuhlassa. Hyvän ohjeistuksen ansiosta tarjoilu-
kokemuksen puute ei haitannut - fiini tilaisuus sujui lopulta astioita 
särkemättä ja leidien pukuja tahrimatta. Myöhempään vuoroon tul-
leet joutuivat heittäytymään lennosta juhlahumun keskelle mutta 
siitäkin selvittiin lopulta tyylillä. Kakkujen katoilusta ja korkkari-
särystä huolimatta tilaisuus päättyi nakkifuksin osalta onnellisesti 
- tanssilattialle. 

Jatkojen nakkilaiset odottivat jo Messukylän työväentalolla 
paikka koreaksi laitettuna, kun vieraat saapuivat pääjuhlasta. Hu-
vittavaa kuinka väärässä paikassa frakit ja iltapuvut näyttivätkään 
olevan rasvakeitinten käryssä ja juomatölkkien meressä. Narikas-
sakaan ei tullut tylsää vieraiden edesottamuksia seuratessa. Väen-
tungos johti keittiöön, missä nakkifuksit hikoilivat hodareita vään-
täen. Bändi ja salin tapahtumat menivät suurimmaksi osaksi ohi, 
mutta Tinakenkätyttö oli pakko nakkeilijankin päästä tanssimaan. 

Seuraavan aamun silliksellä ykin nakkifuksit näyttivät hieman 
pöhöttyneiltä rankan nakkeilun tai villien jatkojen takia, eivätkä 
juhlijatkaan kyllä sen virkeämmiltä näyttäneet. Onneksi silliksellä 
pääsi jo relaamaan ja nauttimaan täysillä stand-upista, saunasta ja 
paljusta (joka oli kylmä). After ski –tunnelmaa ei lannistanut edes 
suolainen munakas. Viikonlopun edesottamukset eivät varmasti 
hevillä unohdu ainakaan niiltä nakkeilijoilta, jotka nyt yleensäkään 
mitään muistavat.
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Historiikki on kypsän killan merkki.
Pyöreiden vuosiensa kunniaksi Ympäristöteekkarikilta julkaisi vuosijuhliensa yhteydessä 
myös killan ihka ensimmäisen historiikin. Reiluun satasivuiseen opukseen on koottu killan 
historia aina ympäristöseura Eroosion alkutaipaleelta näihin päiviin asti. Yhtenä historii-
kin puuhamiehistä toiminut Tuomas Vanhanen kertoo projektin kulusta.

Jännittääkö?
Totta kai, tuleehan tämä oikein kiltalehteen!

Historiikki-idea ehti ilmeisesti olla vireillä jo pidem-
män aikaa. Mistäs se ajatus nyt alun perin lähti-
kään?
Itse kuulin ajatuksesta heti omana fuksivuotenani, mut-
ta todennäköisesti asiasta on ollut puhetta jo aiemmin. 
Omalle kohdalleni homma nakittui, kun toimin killan 
puheenjohtajana vuonna 2008. Silloin se tekeminen sit-
ten alkoi, viisi vuotta sitten. Alusta asti oli suunnitel-
missa, että pyöreille vuosille saadaan historiikki. Pro-
jektiin oli siis varattu aikaa ja rahaa, ja molemmat tuli 
käytettyä. Mutta historiikki valmistui ajoissa eli hanket-
ta voi pitää onnistuneena.

Sujuiko kaikki niin kuin piti? Mikä oli haastavinta?
Kyllä kaikki meni ihan mallikkaasti. Haasteena on 
tietysti aina halukkaiden tekijöiden löytäminen. Sa-
mat ihmiset ovat usein aktiivisia monilla eri tahoilla ja 
niin kävi nytkin: muista päätekijöistä Maija Mustonen 
toimi samanaikaisesti TTYY:n pääsihteerinä ja Saila 
Huhtiranta Opiskelijoiden Liikuntaliiton hallituksessa 
Helsingissä. Itse vietin osan ajasta vaihdossa Wienissä. 
Unelmanani oli sitten Itävallassa alppimajassa kirjoitel-
la historiikkia, mutta se yllättäen jäi. Projekti siis saatiin 
käytiin hyvissä ajoin, mutta se meinasi välissä hieman 
unohtua tekijöiden ajanpuutteen takia. Dediksen lähes-
tyessä saatiin homma sitten taas toimimaan.

Oliko menneisyyden penkominen mielenkiintoista?
Kyllä vain. Tässä suhteessa vanhat puheenjohtajat ja 
muut alumnit osoittautuivat korvaamattomaksi avuk-
si. Haastavinta oli löytää tietoja ensimmäisiltä viidel-
tä vuodelta, sillä kukaan ei enää muista, mitä kaikkea 
hauskaa silloin on tapahtunut. Ja kaikkea ei tietysti edes 
voinut painaa historiikkiin. Kuka vanhoja muistelee, 
sitä halolla päähän, vai mitenkäs se nyt menee?

Miksi se historiikki nyt sitten pitäisi omaan kirja-
hyllyyn hankkia?
Historiikkiin on hienosti koottu koko Ympäristöteekka-
rikillan historia niin kronologiseen järjestykseen kuin 
aihepiireittäin jaoteltuna. Voisinkin haastaa jokaisen 
lukemaan historiikin ainakin kertaalleen läpi. Vaikka 
tällä hetkellä saattaa hieman mietityttää, että kannattaa-
ko sitä itselle hankkia, se voi myöhemmällä iällä alkaa 
kiinnostaa ihan eri tavalla: onhan se mukava, että on 
omista opiskeluajoista muukin muisto kuin vain kal-
jantuoksuiset haalarit ja muutama hatara muistikuva 
joistakin bileistä. Sitä paitsi kirja toimii mainiona kon-
taktilistana, koska siihen on listattu kaikki YKIn vanhat 
hallitukset. (Eli ei kun puhelinta käteen ja töitä kyse-
lemään!) YKIn seuraavaa historiikkia saadaan toden-
näköisesti odotella ainakin vuosikymmen, joten tämä 
on aika ainutlaatuinen tilaisuus moinen teos hankkia. 
Ja kyllähän se nyt vaan yksinkertaisesti näyttää todella 
hyvältä siellä kirjahyllyssä!

Historiikin puuhamiehinä toimineet Maija Mustonen ja Tuomas Vanhanen 
paljastivat uunituoreen teoksen YKIn 20-vuotisjuhlilla helmikuussa.

Historiikkia saa ostaa 
Ympäristöteekkarikillan 
kiltahuoneelta 20 euron 

hintaan.

Kuva: Paavo Tawast
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Epäpoliittinen puuhatehtävä
Wappu lähestyy ja eksyneen fuksin tulisi löytää tiensä Koskenrantaan, jossa 
hän vihdoin voisi painaa päähänsä ihka-aidon teekkarilakin ja näin liittyä arvos-
tetun teekkariyhteisön varsinaiseksi jäseneksi. 
Mutta voi! Matkan varrella on monia houkutuksia, jotka uhkaavatjohtaa fuk-
siparan väärille teille. Osaatko sinä auttaa ja opastaa fuksin upouuden lak-
kinsa luo?

(Erittäin pieni) Ei tipu! -bileraportti
Eivät vain helmikuun vuosijuhlat olleet suurimmat Ykin 
historiassa, vaan myös malliskuussa tehtiin jotain suu-
remmin kuin koskaan: Ei tipu! -pääsiäisbileet humpat-
tiin Hervannan paikallisen sijaan Koskikeskuksen Hul-
lussa Porossa 27.3.2013. Ja kyllähän ihmiset vaikuttivat 
viihtyvän! 

Tunnelman lämmittämisestä vastasi täysin ykiläisistä 
koostunut bändi The Easter Eastern Easyriders. Ja kyl-
lä, settilistasta löytyi Eura!

Kuva: Antti Järvinen
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Yki (pelaa) kyykkää!
Mm-kyykkä valloitti taas TTY:n ja toi paikalle mitä eriskummallisimpia ulkoavaruuden eliöi-
tä aina Jyväskylästä asti. Moninaisessa mm-kyykkäkansassa oli myös pieniä vihreitä ykiläisiä 
edustamassa sivistyneintä sivilisaatiota. Tässä artikkelissa tutustumme ykiläisiin joukkueisiin.

Joukkueita ykiläisillä oli monta, mainittakoon niistä viisi. Kysyimme muutamalta joukkueelta 
heidän mm-kyykästään seuraavanlaisilla kohdilla:

1. Kertokaa parhaimmasta pelistänne.
2. Kertokaa huonoimmasta pelistänne.
3. Mikä oli MM-kyykässä mieliinpainuvinta?
4. Lähteekö joukkueenne myös ensi vuonna kisaan?

Viskibassokerho WBK
Anniina Ukkonen, Laura Kulmala, Essi Nousi-
ainen, Leija Lahtinen, Aliisa Lankinen
Sijoitus: 94. naisten sarjassa

1. Parasta peliä ei ollut, kun kaikki ne menivät huonosti.      
Kaikki olivat niin humalassa, paitsi mä. –Leija
   Paras peli oli se, jossa mä en pelannut. –Anniina
2. Kaikki oli paskoja.
3. Mieliinpainuvinta oli, kun Laura heitti kartun suo-
raan DDR:n pelaajan jaloille. Paras hauki ikinä! Sekin 
oli mieliinpainuvaa, että Aliisa tuli tuomaroimasta pe-
laamaan kadettitakki päällä ja prinsessatiara päässä. Se 
tiara meni rikki.
4. Täytyy miettiä, jos mennään ensivuonna uudestaan. 
Pitää ajatella kokoonpanoa, ehkä otetaan vaan neljä pe-
laajaa.

PYYNÖ JA LAPSET
Samu Vesa, Niko Niemelä, Teppo Sairiala, Niko 
Tissari, Matti Lassila
Sijoitus: 104. yleisessä sarjassa

Joukkueen koostumuksesta ei ole aivan täyttä selvyyttä, 
johtuen ehkä selvyyden puutteesta kisapäivänä. Jouk-
kueesta ei myöskään löydy kuvamateriaalia.

1. Paras peli oli alkulohkon viimeinen peli, jossa pelat-
tiin söpöjä tyttöjä vastaan, jotka jopa suostuivat puhu-
maan meille ihan vapaaehtoisesti. Saatiin lahjottua oma 
reilu johtomme tasapeliksi. 
2. Tuloksellisesti huonoin oli samainen alkulohkon vii-
meinen peli. Tylsin matsi taas oli ensimmäinen jatkope-
li, jonka hävisimme pisteellä ja putosimme jatkosta. 
3. Se hetki, kun avauspelissä tajuttiin, että voitettiin ou-
lulaiset! Oululaiset tosin paljastuivat lopulta Iistä ole-
viksi valeoululaisiksi. 
4. Jooo. Kai se pitää taas mennä ottamaan MM-kyykästä 
alkulämmöt Kyykkäliigaa varten. Kyykkäliigaan ollaan 
ainakin osallistumassa. Tänä vuonnakin irtosi komeasti 
viides sija!

HALLITUSJOUKKUE
Jesse Rauma, Kerttu Kupiainen + sekalainen 
sakki muita
Sijoitus: 441. yleisessä sarjassa

1. Kolmas peli, kun tuli voitto! AMK -joukkuetta vastaan…
2. Muut pelit, kuin kolmas, olivat melko tasaisia.
3. Huomioitavaa oli, ettei hallituslaisia ollut pelaamassa 
kuin emäntä ja isäntä. Team Tytsyjen Laura vieraili yh-
dessä pelissä ja toisessa pelissä oli turkulainen vahvistus. 
Muut pelaajat olivat kilta-aktiiveja. Lisäksi ensimmäisissä 
peleissä kentän laidoilla oli autoja. Heitä siinä nyt sitten 
karttua…
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KYYKKÄKUNINGATTARET
Julia Haapalainen, Roosa Hämäläi-
nen, Veera Koskue, Sonja Saviranta
Sijoitus: 17. naisten sarjassa

1. Ehdottomasti alkusarjan viimeinen peli, 
jossa ratkaistiin jatkopeleihin pääsijä Kyyk-
käkuningattarien ja Kurkkusalaatin välillä. 
Kurkkusalaatti johti uhkaavasti puoliajalla, 
mutta niin vain ottelu kääntyi lopulta Kunin-
gattarien voitoksi!
2. Se olikin sitten heti se seuraava, eli jatko-
sarjan ensimmäinen peli, joka valitettavasti 
koitui meidän kohtaloksi. Vastaan asettui 
Kyykkäliigasta tuttu vastustaja Kondolisaatio, joka aiemmin talvella oli jo 

kertaalleen selätetty. Tällä kertaa tilanne epäonneksemme kääntyi päälael-

leen ja kärsimme niukan tappion.
3. Kyllä se varmaan oli se uskomaton nousu tappioasemasta voittoon alku-

sarjan viimeisessä pelissä. Tai sitten lämminhenkinen ystävyysottelu Pyynö-

jä vastaan, kun varsinaisesta kisasta oltiin jo karsiuduttu.
4.Ehdottomasti! Tosin ¾ joukkueesta on lähdössä syksyllä vaihtoon, joten 

saas nähdä palaako ne sieltä ajoissa.

TEAM TYTSYT
Laura Kokko, Emmaleena Krankkala, 
Linda Suvanto, Tia Haavisto
Sijoitus: 95. naisten sarjassa

1. Paras peli oli vika peli, kun me voitettiin!! Siitä 
jäi todella hyvä maku suuhun ja lunta housuihin, 
kun annoimme toisillemme lumihalin kinoksessa 
voiton jälkeen.
2. Eka peli meni todella huonosti. Oli tosi huono 
kenttä ja siihen piti totutella. Kenttää ei ollut au-
rattu kunnolla ja siinä oli suuria möykkyjä.
3. Mieleenpainuvinta oli bondailu kadetin kanssa 
ja söpis tuomari, jolla oli ihan ruskeat silmät! Ki-

vaa oli myös syödä meidän superhyviä muffinsseja!
4. Ens  vuonna uusiks! Ihan varmasti! Oli ihan huippupäivä!

Menestyneimmästä Yki-joukkueesta ei jäänyt tänä(kään) vuonna epäsel-
vyyttä, kun legendaarinen Keittorade selvitti tiensä erittäin tapahtumarik-
kaiden vaiheiden kautta aina mitallipeleihin saakka. Lopulliseksi sijoituk-
seksi jäi kuitenkin neljäs sija. Indikaattori onnittelee!
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