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Höllemmin kukkaronsa nyörejä pitelevä huo-
maa loppukuusta miettivänsä, että on parempi 

suunnistaa vain tarjousmakaronin perässä kuiva-ai-
nehyllylle ja koittaa olla näkemättä mitään matkalla. 
Parempi olla lihomatta tai laihtumatta, jotta vuosien 
takainen iltapuku sopii vielä tuleviinkin vuosijuhliin. 
Maito on päiväysvanhaa, mutta liikkuu vielä – pa-
rempi laittaa kahviin vain.

Onneksi itse tekemällä säästää, niin vuosijuhlakam-
pauksissa kuin makaronilaatikossakin. Tämä lehti-
kin on toteutettu käyttämättä maksullisia palveluja 
tai (räikeää) orjatyövoimaa. Teimme itse - säästim-
me. Mikäli tekemisen esteenä tuntuu olevan rajal-
liset aikaresurssit, suosittelen käyttämään hyväksi 
tenttiviikon tuomaa aikaansaamisen taikaa. Kyllä ne 
farkkujen ratkeamat siinä siivouksen ohessa parsii.

Lehden mennessä painoon wappu oli vain 33 päi-
vän päässä. Sää on keväinen, linnut laulavat, ilmassa 
tuoksuu multa ja allergikkojen silmät ovat saaneet 
pirteän punaisen sävyn. Nauttikaa siis keväästä, va-
rautukaa wappuun ja rakastakaa itseänne.

Kevättä rinnassa,

Kaisa

Pääkirjoitus

Pitelet kädessäsi vuoden 2014 ensimmäistä (ja kevään viimeistä) Indikaattoria. Tämän numeron si-
vuilta löydät tarinoita alkuvuoden merkittävimmistä tapahtumista (niistä, joista arvoisa toimitus sai 
jonkun ahdisteltua kirjoittamaan). Lisäksi keskitymme erityisesti opiskelijoiden ikuisuusongelmaan: 
niukkaan budjettiin. 

Teksti: Kaisa Mäenpää
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Uusi puheenjohtaja(tar) 
Varpu tässä moi 

Olen muuten mieluummin neiti kuin rouva, kun 
enhän minä vielä niin vanha ole enkä naimisis-

sakaan. Mutta sitten asiaan. Vuosi vaihtui ja samalla 
vaihtui myös Ympäristöteekkarikillan hallitus. Vuosi 
on lähtenyt mukavasti käyntiin ja alkuvuodesta 
olemme päässeet nauttimaan perinteisistä tapah- 
tumista kuten kyykkäkarsinnasta ja vuosijuhlista. 
Vuosijuhlat olivat glitterpölystä ja lentelevistä kä- 
vyistä huolimatta huikeat kekkerit ja vieraiden 
pukeutumisen taso oli loistavaa. Minä, kuten var-
masti moni muukin, oli asunsa itse tehnyt. Uniikkia 
jälkeä ja säästettyjä euroja.

”Opiskelijan elämä on välillä 
pennin venyttämistä“
 
Minä olen ollut aina melko 
pihi ihminen. Jo ala-asteiässä 
sanoin isälleni, että en voi 
käyttää syntymäpäivälahjaksi 
saamiani markkoja, koska 
säästän niitä omaan asuntoon. 
No, onneksi olen ne pennoset 
jo tähän päivään mennessä 
ehtinyt tuhlaamaan, eikä 
sitä omaa asuntoa vielä ole 
näkynyt. Opiskelijan elämä 
on välillä pennin ve-
nyttämistä, jotta pystyy 
rahoittamaan villin 
elämänsä. Toisaal- 
ta rahaton elämä 
pakottaa opiskelijat 
keksimään luovia 
ratkaisuja säästääk-
seen rahaa. Kuka 
nyt silityslautaa tar-
vitsee, kun lakanoista 
voi rakentaa vasta-
avan ja ovela pyyk-
kienkuivattaja saa 
suorat housut ry-
pyttömäksi pikku 
kikkailulla ilman 
silitysrautaakin. 

Myös kommuunihiustenkuivaajat ja -vatkaimet ovat 
lähellä asuvien kaverien vuoksi tuttu juttu ainakin 
hervantalaisessa elämässä.
 
Käsistään näppärät ihmiset ovat aivan oma lukun-
sa säästäväisissä opiskelijoissa. Niin verhot kuin 
ruokapöydän tabletitkin syntyvät pienellä vaivalla 
halvoista kankaista ja virkkaamalla matonkuteista 
saa kivoja säilytyskoreja, jotka kaupassa maksaisivat 
maltaita. Myös Ympäristöteekkarikilta luottaa itsete-
kemisen voimaan ja pieneensuureen isännistöönsä 
uuden sohvapöydän suhteen. Jännityksellä odote- 
taan, minkälainen pöytä kiltaan nyt saadaan ja kes-
tääkö se paremmin pöydille hyppiviä ihmisiä kuin 

nyt jo kaatopaikalla olevat edeltäjänsä. Säästäminen 
voi siis olla hauskaakin ja kyllä se soijarouhe ihan 
hyvältä jauhelihan seassa maistuu. Mutta älkää 
koskaan erehtykö yhdistämään nuudeleita ja 
tonnikalahiutaleita vedessä - se on pahaa.

 
Vararikkoa odotellessa,
 

Varpu

Puheenjohtajan tervehdys Teksti: Varpu Orasuo
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Ympäristöteekkarikillan uudet tuulet eli vuoden 2014 hallitus ja toimihenkilöt ovat 
vastailleet toimituksen kiperiin kysymyksiin. Lue alta, millaisen miehistön voimin 
YKI-vene seilaa tänä vuonna ja poimi arvokkaat säästövinkit talteen.

Vallan kahvassa 2014

Hallitus: 
>>Nimi: Varpu Orasuo
>>Pesti: Puheenjohtaja
>>Erikoisosaaminen: Osaan syödä. Ja paljon. 
Melkein kokoajan on “hirvee nälkä”.
>>Mistä säästät: En tykkää shoppailla, joten 
säästän aika paljon vaateostoksista. UFFin 
tasarahapäivät on parhaat! <3

>>Nimi: Julius Elfving
>>Pesti: Rahastonhoitaja ja varapuheenjohtaja
Erikoisosaaminen: Hampaiden välistä vihel-
täminen
>>Mistä säästät: Siideristä ja lihasta

>>Nimi: Essi “Sfinksi” Nousiainen
>>Pesti: Sihteeri
>>Erikoisosaaminen: Aakkoset (A-Z) noin 
kahteen sekuntiin (ennätys 1.7s)
>>Mistä säästät: En ainakaan sanoista

>>Nimi: Tia “Titsi” Haavisto
>>Pesti: opintovastaava
>>Erikoisosaaminen: Proffien kanssa bondai-
lu.
>>Mistä säästät: Vaatteista. Alastomuus on 
luonnollista.
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>>Nimi: Laura “Kaura” Kulmala
>>Pesti: Emäntä
>>Erikoisosaaminen: Kahvinkeitto tippalukko 
kiinni, kuppien piilottaminen ja luutun varressa 
strippaaminen.
>>Mistä säästät: Kahvilaadusta. Jos satunnaisista 
Rainbow-kahvipaketeista tulee valitusta, lupaan 
vaihtaa Saludoon.

>>Nimi: Emmaleena ”Emsku” Krankkala 
>>Pesti: Isäntä
>>Erikoisosaaminen: Naamioituminen joksikin 
Lumikin seitsemästä kääpiöstä.
>>Mistä säästät: Ruuasta. Ruokailen usein 
koulun lihapatojen äärellä. Välttelen kotona 
kokkaamista säästösyistä, ainakin niin väitän 
poikaystävälleni.

>>Nimi: Tatu “aadee“ Tikkanen
>>Pesti: Excursiovastaava
>>Erikoisosaaminen: Olen kameleontti.
>>Mistä säästät: Palan pitsusta aina aamua 
varten. :3

Vallan kahvassa 2014
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>>Nimi: Laura Kokko
>>Pesti: Tapahtumavastaava
>>Erikoisosaaminen: Mun erikoisosaaminen 
on varmaan rahankäyttö. Pienissä ajoissa iso-
jakin summia vaan katoaa johonkin ja mitään 
ei oikeastaan jää silti käteen. Siksi tykkään mun 
pestistäkin. Ihanaa päästä käyttämään rahaa, 
joka ei ole omaa.
>>Mistä säästät: Mähän yritän säästää kaikessa, 
mutta kaiken säästämäni tuhlaan lopulta sitten 
johonkin todennäkösesti vielä turhempaan. 
Mutta loppukuusta,  kun usein on pakko, niin 
ruoasta pystyn kyllä hyvin tinkimään.

>>Nimi: Miika Koivunen
>>Pesti: Fuksivastaava
>>Erikoisosaaminen: Darragonista huolen 
pitäminen
>>Mistä säästät: Vapaa-ajasta

>>Nimi: Aliisa Lankinen
>>Pesti: Tiedotusvastaava
>>Erikoisosaaminen: Super Marion pelaaminen
>>Mistä säästät: Toivottavasti sähköpostien 
määrästä.
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Toimihenkilöt:

>>Nimi: Ilari Vuorinen
>>Pesti: Yritysyhteistyötoimari
>>Erikoisosaaminen: Leuanveto  
(huom. johtotulos killan leuanve- 
tokisassa!)
>>Mistä säästät: En säästä mistään, 
olenhan yritysyhteistyötoimari, 
joten tehtäväni on hankkia mah-
dollisimman paljon rahaa killalle, 
jota muut voivat sitten halutessaan 
säästää tai olla säästämättä.

>>Nimi: Sonja Laurila
>>Pesti: Prujutoimari
>>Erikoisosaaminen: Pitää treenaa 
et jaksaa kantaa prujui.
>>Mistä säästät: Joskus koitan 
säästää karkist tai juustost mut 
harvoin onnistun.

>>Nimi: Niko Kalinainen    
>>Pesti: Liikuntatoimari    
>>Erikoisosaaminen: Miinaharava 
ja eksoottiset ruoat
>>Mistä säästät: Säästän omasta 
liikunnasta, jos muut sitten jak-
saisivat nostaa persettään enem-
män.

>>Nimi: Matti Ulvinen
>>Pesti: ATK-toimihenkilö & tait-
taja    
>>Erikoisosaaminen: Voisin olla 
tylsä ja sanoa photari ja indesign 
mutta jätän sen mainitsematta.
Osaan laittaa naamaa munaan.
>>Mistä säästät: “En venyttele 
koskaan.” -Jupe Laamanen 

>>Nimi: Anniina Ukkonen
>>Pesti: Yritysyhteistyötoimari ja 
tapahtuma-apu
>>Erikoisosaaminen: Kova puhu-
maan ja höösäämään, silloinkin 
kun ei ehkä pitäisi.
>>Mistä säästät: Tottakai tapahtu-
mien kustannuksista. Ja toisaalta 
myös yritän hankkia mahdolli- 
simman paljon massii, ettei tarvit-
sisi säästellä niin paljon :)

>>Nimi: Leija Lahtinen
>>Pesti: Kv-vastaava
>>Erikoisosaaminen: ruotsin kieli!
>>Mistä säästät: yritän järjestää 
vähemmän Kv-tapahtumia kuin 
indecs

>>Nimi: Johanna Veuro
>>Pesti: piika    
>>Erikoisosaaminen: bebet
Mistä säästät: rahapussista

>>Nimi: Ville Nikulainen
>>Pesti: Renki
>>Erikoisosaaminen: Nakkisuo-
jassa sluibailu, sekä ilmeisesti nais-
väestön suututtaminen. Mielellään 
yhtä aikaa!
>>Mistä säästät: Omasta ajastani. 
Esimerkiksi ohittamalla tällaiset 
kimurantit kysymykset.

>>Nimi: Kerttu Kupiainen 
>>Pesti: Alumnitoimari
>>Erikoisosaaminen: Kaikesta 
panikoiminen ja loppujen lopuksi 
viimetinkaan jättäminen...
>>Mistä säästät: Alkoholista ja te-
kemällä asiat mahdollisimman pit-
källe itse.

>>Nimi: Teppo Sairiala
>>Pesti: Försti ja julistetaiteen ar-
tesaani
>>Erikoisosaaminen: Rumuus
>>Mistä säästät: En ainakaan ju-
listeita katsovien silmäkivuissa

>>Nimi: Jesse Rauma
>>Pesti: Lukkari
>>Erikoisosaaminen: Osaan imi-
toida klonkkua audiovisuaalisena 
kokonaisuutena.
>>Mistä säästät: Säästämisen 
sijaan kannatan sijoittamista.

>>Nimi: Ville “Hentai” Kaleva
>>Pesti: Excutoimari ja panomies
>>Erikoisosaaminen: Kaikki 
hävytön
>>Mistä säästät: No en ainakaan 
sekuntiakaan ajastasi, jos mietit 
vastaustani yhtä kauan kuin minä 
tätä kysymystä.

>>Nimi: Helge Jalonen
>>Pesti: Kiltakummi
>>Erikoisosaaminen: Ajankäyttö
>>Mistä säästät: En mistään!

Vallan kahvassa 2014
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ki-juttu

Morjensta taas kaikki YKIläiset! Se on Sulosen Mikko, viidennen vuoden YKIläinen, toisen ker-
ran teidän Tekniikan akateemisten kiltayhdyshenkilö, lyhyemmin kyh. Ensimmäisen kerran toi-
min kyhhinä pari vuotta sitten ja nyt taas uudemman kerran. Toistaiseksi minut löytää parhaiten 
ylioppilaskunnasta, mutta syksyn tullen minua näkee taas kerran killankin sohvilla.

Mitä kyh oikein sitten tekee? Toimin killan ja 
TEKin välillä äänitorvena. Paistan makkaraa 

killan tapahtumissa ja pidän huolta, että TEK kuulee 
teitä ja te TEKkiä. Kuunnelkaa siis.

Kaikkea ei aina tarvitse eikä edes kannata tehdä 
yksin, vaikka tämä lehti ehkä väittääkin muuta. Nyt 
kun kesätyöt alkavat olemaan sovittuina maileitse ja/
tai puhelimitse, on seuraavaksi edessä työsopimuk-
sen laatiminen. On aivan turha olettaa, että se Loka-
pojat Oy Ab:n toimari tietäisi yhtään enempää 
työsopimusasioista kuin sinä. Lue työsopimus 
huolellisesti läpi ja kysy aina, jos on kysyttävää. Jos 
ja kun sopimuksen toinen osapuoli siinä pöydän 
toisella puolella ei osaa vastata kysymyksiisi, 
kysy TEKistä. 

”IAET-kassan jäsenenä 
saat ansiosidonnaista 
työttömyysturvaa val- 
mistuttuasi“

Toinen asia, joka on 
ajankohtainen näin ke-
sätöiden kynnyksellä, on 
IAET-kassa. IAET-kassa 
on TEKin ansiosidon-
nainen työttömyys-
kassa. IAET-kassan 
jäsenenä saat an-
siosidonnaista 

työttömyysturvaa valmistuttuasi, kunhan työssäolo- 
ehto täyttyy. Työssäoloehto täyttyy, kun on tehnyt 
työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden aikana 26 
viikkoa työtä, vähintään 18 tuntia viikossa. Työn ei 
siis tarvitse olla yhdessä putkessa, vaan työssäoloehto 
täyttyy myös pätkistä, kuten kesätöistä.

Oikein hyvää kevättä ja riemukasta Wapun odotusta 
kaikille TEKin jäsenille!

Teille TEKkiin kuulumattomille oikein sellaista lo-
skaisen harmaata ja ankeaa kevättä. Wappu ei 

tule koskaan.

tek.fi/opiskelijat/liity-tyottomyyskassaan

Mikko Sulonen
Kiltayhdyshenkilö
mikko.sulonen@student.tut.fi

0407130070

Teksti: Mikko Sulonen



Haalarisauna  30.1.2014

Tosiasiassahan VVT-trio oli aiemmin samalla 
viikolla raahannut niska limassa vähintäänkin 

100-kiloisia haalarilaatikoita matalaa profiilia pitäen 
Påtenssin kämpille piiloon. Haalarilaatikkoja raaha-
tessa niiden saapuminen ei paljoa naurattanut, mutta 
haalarisaunalla tilanne oli toinen kun kysyin, moniko 
suuttuu jos ei saadakaan haalareita tänään. Kaikkien 
kädet nousivat. Kastraation mahdollisuus ei ole ikinä 
käynyt lähempänä.

Mallikkaasta haalaritiimitoiminnasta palkittiin vöillä 
Jukka Partanen sekä Sonja Laurila. Sen jälkeen jaet- 
tiin haalarit ihmisille ja juhlat saivat alkaa. Yhteis- 
kuvia räpsittiin aimo kasa. Kun kaikki vielä saivat 
pizzaa ja salaattia mahan täydeltä niin johan alkoivat 
suupielet lähestyä kohti korvia.

”Peli veti useimmat jonnekin humalan ja 
vatsahuuhtelun välimaille“

Kunnon tankkauksen jälkeen olikin suorastaan 
otollisin hetki siirtyä hervantapeliä pelaamaan. 
Pelin ääreen ensimmäiselle kierrokselle saatiin hyvä 
fuksiedustus. Pelin alussa moni yritti pitää pokeri-
naamansa kunnossa mutta turhaan, peli veti useim-
mat jonnekin humalan ja vatsahuuhtelun välimaille. 
Itse onnistuin naamallani ärsyttämään herra pelin-
johtajaa sen verran paljon, että aivan puskista sain 
henkilökohtaisen sakkopilsun. Viimeinen naula 
arkun kanteen oli lyöty (n=3).

Hervantapelin toisen kierroksen tähtiä olivatkin jo 
vanhat tekijät. Ensimmäisen pelin jälkeen toista peliä 
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Tänä vuonna ykiläiset pääsivät viettämään haalarisaunaa torstaina 30.1. Nämä kekkerit tiesivät pe- 
rinteisesti fukseille ilmaiset ruoat ja juomat sekä mahdollisuuden viedä itsensä äärirajoille teekkarien 
omassa xtremelajissa, hervantapelissä. Itse haalarien saamisesta kuitenkin ei ollut varmaa tietoa sillä 
hallitus otti hyvin niukasti kantaa asiaan sitä tiedusteltaessa.

Teksti: Ville Kaleva, Kuvat: Julius Elfving
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oli hyvin hauska seurata, vaikkei siitä mitään enää sii- 
nä vaiheessa tajunnutkaan. Mutta ainakin he osasivat 
mölytä ja huutaa kuin gorillat raivokkaan kliimaksinsa 
huipulla.

Kännykkäni kuvia selaamalla päättelemällä toisen her-
vantapelirundin jälkeen ilmassa oli ripaus poikarak-
kautta sekä niin paljon vihreitä ihmisiä, että sauna 
alkoikin tuntua luontevalta vaihtoehdolta useimmille. 
Ykiläisedustus sielläkin oli timanttinen ja tunnelma 
tiivistä. Laulettiin ja jallua kului; täyden pullon kun 
laittoi kiertoon niin kierroksen viimeiselle jäi hyvällä 
säkällä pari tippaa suunkostuketta. Ahnaan janoisia 
teekkareita, mutta onneksi jallua riitti.

Saunomisen jälkeen kännykän kuvien perusteella 
ohjelmassa oli pöydillä tanssimista ja beerbongia. 
Tuntui passaavan kaikille. Ekstensiivisen krebailun ja 
jorailun jälkeen lähdimmekin Varpun saattamana jat-
kopaikalle, josta on jo osalle fukseista muodostumassa 
toinen koti. Huolestuttavaa....ko?

On kännykkääni tallentunut pari videotakin, joista voi 
päätellä haalarisaunan onnistuneen odotettua parem-
min, sähäkämmin sekä huuruisemmin. Ainakin omat 
odotukseni kolisivat. Mahti ilta! Tästä vielä erityinen 
kiitos tutoreillemme, jotka haalarisaunan järjestelyt 
hoitamalla mahdollistivat muiden huolettoman sikai-
lun!

Haalari-pj kiittää ja kuittaa!

Ville Kaleva



Lauantaina 22.2.2014 juhlittiin 21-vuotiasta 
Ympäristöteekkarikiltaa satuteemalla Uudenkylän 

työväentalolla. Juhlapaikka näytti nätiltä ja sopikin 
todella hyvin tarkoitukseen. Satuteema osoittautui 
hyväksi, ja teeman mukaan pukeutuneita olikin 
selkeästi enemmän kuin teemattomia. Joukkoon 
mahtui jos jonkinnäköistä keijukaista, kultakutria ja 
karhuja (kolme kolmosta), prinsessoja ja prinssejä. 
Olipa paikalle eksynyt joitain eläintarhan asukkaita-
kin. 

Cocktailtilaisuus lähti hyvin käyntiin. Muutamia poi- 
mintoja lahjoista: Saimme Bionerilta pehmoisen jal

lua sylkevän lohikäärmeen, johon killassa seuraavina 
päivinä koomailevat ykiläiset ihastuivat. Nimesimme 
krapulakaverilohikäärmeen Darragoniksi. TiTe taas 
toi lahjaksi meille sydämillä ja pinkillä värillä koris- 
tellun jääkaappipakastimen kiltahuoneellemme. 
Suureksi iloksi saimme kuulla, että pakastin oli täyn-
nä jäätä. Yhtenä iltana saimme hyvän idean hakata 
jäät pois pakastimesta, koska olimme kuulleet, että 
jään sisällä on yllätys. No ei ollut mitään yllätystä, 
saatana. Nähtäväksi jää, minne jääkaappipakastin 
seuraavaksi päätyy, sillä ajattelimme ykiläisiin asen-
teisiin sopien kierrättää. 

Itse pääjuhlassa oli sata juhlijaa. Seremoniamestarina 
toimi Kaisa Mäenpää, joka ilmeisesti onnistui hoita-
maan hommansa kunnialla loppuun asti (loppuillas-
ta en mene sanomaan mitään). Sitsit perkelöityivät 
normaalisti jo ennen pääruokaa. En ole oikein 
varma, että aloittiko käpysodan eräs entinen puheen-
johtaja vai hänen aveccinsa. Suomi pelasi myös 
samaan aikaan olympialaisten parhaimman joukkue 
urheilu kamppailu lajin jää kendon pronssi matsia, ja 
tulospalvelu pelasi hienosti. Lauloimme muun muas-
sa Ihanaa Leijonat Ihanaa kerran ja Den glider inin 
kolme kertaa. Tällaiselle penkkiurheilun ystävälle oli 
hienoa, että vuosijuhlillakin seurataan lätkämatsia.

Ruoka oli oikein maittavaa, ja sen ehti jopa melkein 
syödä kuumana loppuun saakka. Puheen naiselle piti 
Niko Kalinainen, ja miehet saivat (hihi) antaa daam-
eilleen tulppaanit. Eräs krokotiili (eli mun faija) luuli, 
että kukat ovat ruokaa ja onnistui hommaamaan 

Olipa kerran vuosijuhlat Teksti: Tatu Tikkanen, Juliste: Emmaleena Krankkala
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itselleen jonkun 
näköisen pas-

kataudin. Nakkilaiset 
raportoivatkin kro-

kotiilin ulosteesta tyh- 
jässä salaattikulhossa. 

Parhaan puvun palkin-
not kävivät pokkaamassa 
Nuuskamuikkunen ja 
Punahilkka.

Jatkoja vietettiin Sorin 
klubilla, jossa oli kuulem-
ma hyvä meininki. Itsehän 
en muista juurikaan mitään 
täältä, kyselkää muilta. 
Osa juhlijoista eläytyi niin 
hyvin Tuhkimo-rooleihinsa, 
että hukkasivat jotain muutakin kuin muistin-
sa. Maanantaina kiltahuoneella ramppasi tuttuja 
ihmisiä, ja ei tarvinnut edes kysyä, millä asialla he 

liikkuvat. Itse onnistuin vain osittaisessa muistin 
hukkaamisessa, minkä takia tämäkin teksti on hie-
man puutteellinen.

Ehkä isoimmin vuosijuhlista jäi kuitenkin mieleen 
ruman ankanpoikasen emon kastetilaisuus. Ainek-
set spektaakkeliin olivat huikeat - löytyihän paikalta 
kuitenkin Jeesus, Munkki Tuc ja lisäksi vielä taika-
matto kastepöydäksi. Emo kastettiin Pyhällä Vedellä 
täytetyssä salaattikulhossa ja hän sai nimen Mirkku. 
Huhujen mukaan Mirkku hävisi yöllä jonnekin, josta 
poikanen tuli kovin surulliseksi. Seuraavien päivien 
aikana Mirkku kuitenkin palasi matkoiltaan, ja perhe 
elää nykyään onnellisena yhdessä.

Loppukaneettina voisin sanoa, että tämä teksti on 
kirjoitettu suurimmaksi osaksi darrassa ja juhlat 
olivat älyttömän hauskat ja tunnelma hyvä. Ohjel-
maakin noudatettiin ehkä paremmin, kuin mitä 
tämä teksti antaa ymmärtää. Jään odottamaan ensi 
vuotta innolla.

Allekirjoittaen,

Herra Krokotiili

Kuvat: Matti Riihimäki
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ICE LIVE Business forum 2014

”päätimme uhrautua killan puolesta 
ja irvistellen ottaa vastaan noin 800€ 
arvoiset ilmaisliput“

Sattuipa kerran näin, että TTY:lle oli myönnet-
ty ilmaislippuja ICE LIVE Business foorumiin, 
joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Tampe- 
reella. Syystä tai toisesta lippuja ei kuitenkaan 
oltu jaettu ja vapaaehtoisia lähtijöitä alettiin 
kyselemään vasta foorumin alkua edeltävänä 
päivänä. Niinpä hyisen tammikuun viimeise- 
nä keskiviikkona saapui puhelimeeni viesti: 
”Lähetään busnesfoorumille? Kukaan muu ei 
halua” ja pikaisen mietinnän jälkeen päätimme 
uhrautua killan puolesta ja irvistellen ottaa 
vastaan noin 800€ arvoiset ilmaisliput.

Saavuimme paikalle torstaina autonkuljetta-
jamme Juliuksen kyyditsemänä ja siirryimme 
Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen 
epävarmoina siitä, mitä edessä odotti. Sisään-
pääsy oli helppoa ottaen huomioon, että meitä 
ei myöhäisinä ilmoittautujina näkynyt missään 
listoissa. Tyyriit liput lunastettiin lopulta säh-
köpostia vilauttamalla.

Sisään luikahtamisen jälkeen siirryimme 
ensiksi ilmaiselle verkostoitumislounaalle. 
Kylläisinä siirryimme varsinaisen ohjelman 
pariin, jonka fiksusti taltioimme Whatsappiin: 

#icelive 2014
12:09 Ruoka oli hyvää. Sneakattu sisää ja varmaan pian 
meidät potkitaan ulos :D

12:20 Pate v*tun mustajärvi

12:21 Samuli Torssonen bongattu. Troll tekee uuden kummelin 
efektit!

12:44 Eka puhe: mikään ei vituta yhtä paljon kuin idiootti joka 
tienaa enemmän kuin sinä

Teksti: Jesse Rauma, Kuvat: Jesse ja Matti
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Ohjelman siis avasi varsin laimealla musiikkiesityk-
sellä Pate Mustajärvi ja ensimmäinen puhuja, maa-
ilman johtava myyntivalmentaja Brian Tracy, antoi 
meille parhaat neuvot rikastumiseen. Tätä seurasi 
muutama tylsähkö paneelikeskustelu, joiden aikana 
oli hyvä käydä juomassa ylihintaista olutta ja kier-
telemässä eri yritysten ja yhdistysten esittelypöytiä. 
Seuraava varsinainen mielenkiinnon kohde olikin 
räppäri Elastinen, joka tuntui olevan kaikkien niiden 
pikkutakkien keskellä hieman väärässä paikassa. 
Ela kuitenkin piti viihdyttävän esityksen, jossa mm. 
kertasi nuoruutensa vaiheet ja tiensä menestyväksi 
artistiksi. Ja kyllä se myös vähän räpäytti.

Pian tämän jälkeen siirryimme takaisin Hervantaan 
”valmistautumaan” illan haalarisaunaa varten. 
 
Perjantai valkeni ankeana ja liskojen täyttämänä. 
Teekkarisaunan villi meno ei kuitenkaan estänyt 
meitä lähtemästä maittavalle krapula-aamiaiselle 
messukeskukseen. Haluaisin muutamalla sanalla 
kuvailla millaisia tuntemuksia savulohi-kastike, pasta 
ja savuporokiusaus minussa aiheuttivat: 

“Se oli taivaallista. Jo ensimmäisellä suupalalla alkoi 
vesi tulvia kielelläni, muodostaen makunystyröideni 
kanssa kosken, jossa savustetut lohet nousivat kute-
maan kuin avarassa luonnossa ikään. Tämä uskoma- 
ton kalaisa makujen sinfonia sivuutti darrani, kuin 
koko eilinen pöydillä tanssiminen olisi ollut vain 

pahaa unta. Elämyksen täydensi kermainen savuporo, 
joka sai minut näkemään silmissäni Suomen Lapin, 
sen kaikki ihanuudet ja ihmeet.”

Historiallisen ruokailun jälkeen siirryimme hetkeksi 
kuuntelemaan asiaa uusilta puhujilta, kunnes sor- 
ruimme ja lähdimme juomaan lonkeroa ja golfaa- 
maan. Keskusteltuamme vielä muutamalla ständillä 
mm. aiheista Tesla Model-S, Burleski sekä suoma-
lainen design, lähdimme takaisin Hervantaan. 
Siirryimme hetkeksi kiltahuoneelle odottamaan illan 
viimeistä ja ehdottomasti tunnetuinta puhujaa, Bruce 
Dickinsonia. 

Bruce saapui lavalle, yllättävää kyllä, Iron Maidenin 
tahdissa ja veti varsin erilaisen keikan kuin yleensä. 
Asialistalla oli mm. kuinka tehdä asiakkaista faneja ja 
uudehkon Trooper-oluen mainostamista. Kokonai-
suus oli kuitenkin selkeä ja viihdyttävä, vaikka lopus-
sa katseltiinkin noloja youtube-videoita. 

Kaikenkaikkiaan tapahtuma oli miellyttävä ja var-
masti myös monella tapaa hyödyllinen. Päällimmäi- 
nen teema oli raha ja sen ansaitseminen, mikä myös 
näkyi järjestelyissä. Suosittelisin kaikille ja erityisesti 
niille, joita kiinnostaa menestyä työelämässä.

Businessreportterinne,

Jesse & Matti
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Jaahas, taas rillataan. Tämä saamelaisten herkku sopii 
niin talvisille eräretkille, kuin myös kesäisille seikkai-
luille yöttömässä yössä.

- Avaa olut, sytytä nuotio, juo olut
- Avaa toinen olut
- Kypsennä makkara nuotiolla (EI VÄLTTÄMÄTÖN)
- Toinen olut on loppunut, avaa kolmas
- Siirrä olut tuoppiin ja aseta makkara samaan tuop-
piin
- Lisää oman maun mukaan sinappia
- Nauti!

Nikon Cockikorner vierailevana yrpänä Sami Kari

Olutmakkara YKIläisittäin:

Vergiperunasalaatti:

Täydellisen puolueeton kritiikki löytyy linkin takaa:tinyurl.com/vergiperunasalaatti[Toimitus pahoittelee virhettä: Kriitikko väittää, että kyseessä oli Virun Valgeeta]

Teksti: Niko Kalinainen

Tylsä alkuilta? Kenelläkään ei ole oikeastaan hauskaa ja kaikilla on nälkä? Ei se mitään, Nikon Cockikorneri pelastaa. Epäonnistuneet etkot pelastaa hyväksi to-dettu vergiperunasalaatti. Yksinkertaisesta nimestään huolimatta resepti on erittäin yksinkertainen. Nyt siis askel kohti lähintä markettia!
- Hanki syy tehdä jotain tyhmää- Osta perunasalaatti- Syö ¼ perunasalaatista tai tarjoa se humanistille- Täytä alkupala-astia kuivalla eestiläisellä viinillä   ( Myös muu kirkas viina käy, mutta makuelämys kärsii)

- Kärsi!
Ps. Kannattaa tarjota kaikelle mikä liikkuu, koska v*tun paskaa.
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Krapulapirtelö: Oijoi! Päätä särkee ja perse syöksee tulta kuin Vesu-
vius konsanaan. Sinulla on krapula. Ei se mitään  nyt 
on siihenkin löytynyt keino, joka tuskin toimii. Sano 
tervetuloa uudelle minällesi.

- Kuumenna pannu
- Ruskista 400 g jauhelihaa pannulla, älä vielä avaa 
kaljaa
- Nyt avaa kalja, älä vielä juo
- Siirrä ruskistettu jauheliha ja olut tehosekoittimeen
- Unohda darra! [Toimitus ihmettelee, tuleeko tätä 
syödä vai vaan katsoa?]
Ps. Ei ole testattu ihmisillä

Niko & Sami 
Hyviä cockailuja toivottaa:



18 Indikaattori I/2014

Heinz-Erkan seikkailut: Heinz-Erkka Meksikossa Teppo Sairiala
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YKIn tulevia tapahtumia

-Merkkaa kalenteriin!

Suuntautumissauna

Kellarihumppa

Ei Tipu

Rankka-XQ

26.03.2014

25.04.2014

10.04.2014

02-04.04.2014

Oletko miettinyt, että mikä sinusta tulee isona? Tai miksi opiskelet niitä asioita, joita 
opiskelet? Haluaisitko tietää, minne ykiläisiä on päätynyt elämässään?

Tule hankkimaan vastaus kysymyksiisi suuntautumissaunalle!

Lähde mukaan YKI:n kevään Rankka-XQ:lle! Lähdemme aamulla keskiviikkona mat-
kalle ja takaisin palaamme iltapäivällä perjantaina. Luvassa on huikeat kolme päivää, yri- 
tysvierailuja, iltatoimintaa ja -aktiviteettia. Pääsemme myös tutustumaan paikkakuntien 
x_1 ja x_2 paikallisiin tieteenharjoittajiin. Reissaamme Suomenmaata pitkin Riitta kus-
kinamme eli tunnelma linja-autossa on taattu! Huhu kertoo myös legendaarisista bussi-
olympialaisista(tm)! Tämän kaiken takia kannattaa skipata yksi jos toinenkin luento.

Pääsiäinen tulee taas ja loma sen mukana. Ota vähän ennakkoa loman alkuun ja tule mu-
kaan huikeisiin karkeloihin Ei-tipu! -bileissä! Luvassa livemusiikkia, jekkumunaa (kysy 
lisää baarimikoltasi), riehakasta pääsiäistunnelmaa ja tietenkin hyvää seuraa.

Huhu kertoo, että jonon ohi pääsee pupunkorvilla!

Taas kellarissa raikaa, kun paikallinen humppabändi lähettää suloisia säveliä kaikumaan 
seinistä aina kattoon asti Kellarihumpan merkeissä. Kaiva siis kaapin perukoilta se paina- 
jaisunia tuottavaa kravattisi tai epilepsiakohtauksia aiheuttava kukkamekkosi ja saavu 
Bommariin humppaamaan!



Kuvat: Matti Riihimäki


