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PJN KIRJOITUS

YKIn uusi puheenjohtaja tässä, terve. Olen Niko. Noniin, 
tarpeeksi minusta siirrytään mielenkiintoisempiin 

aiheisiin. 

YKIn vuosi onkin lähtenyt vauhdilla käyntiin erilaisten 
tapahtumien osalta. Joka viikko ollaan oltu menossa ja 
juhlittiinpa 22-vuotisjuhliakin helmikuun loppupuolella. 
Vauhti ei tule hiipumaan, vaikka heikoimmat sitä saattaisivatkin 
toivoa. Suunnitelmissa on monenlaista tapahtumaa 
liikuntatapahtumista wappumeininkeihin. 

Tämä kevään kuumimpiin trendeihin kuuluukin 
humppavaatteet kukkamekoista kauluspaitoihin. Wappuna 
sitten varmasti selviää kenen tyylimaku on osuvin ja kuuminta 
kuumaa. Keväällä myös elpyy vanha urheilumuoto KPS. 
Tätä kannattaakin nyt treenata kavereiden kanssa, nimittäin 
huhujen mukaan siitäkin on wappuna hyötyä. 

Trendikästä on myöskin YKIn vihreä ja täten YKIn 
kiltahuoneella vierailu. Vaikka hallitus onkin vaihtunut, 
ei ainakaan kaikki ole mennyt huonompaan suuntaan. 
Kiltahuoneella on vieläkin ihan turvallista oleskella ja kahvi 
on yhtä kitkerää kuin ennenkin. Tulkaa siis katsomaan mikä 
on hyvin ja mikä huonosti ja antakaa siitä uudella hallitukselle 
piiska tai jopa positiivista palautetta. 

Lopuksi vielä pieniä vinkkejä kiltakaveruussuhteessa eläville:

Teksti: Niko Kalinainen

5 keinoa pitää kiltakaverisi tyytyväisenä

1. Kiltakaverit pitävät siitä, että heillä on pehmeä istua. Muista 
aina silloin tällöin tarjota tyynyä heille, vaikka myös itse tarvitsisit 
sitä.

2. Vaikka kofeiinihimosi täytyy tyydyttää, älä aina keuli 
kahvijonossa. Kiltakaverisi arvostaa myös kofeiinia. 

3. Jos tuntuu että etäännyt kiltakaveristasi, muista välillä kysyä 
miten hänen päivänsä on sujunut. Oliko surkeita luentoja tai 
vaivaatko harkkalaskut. Näin kiltakaveristasi tuntuu, että 
välität.

4. Lounastreffit piristävät kiltakaveruussuhdetta. Älkää 
sortuko vanhoihin kaavoihin vaan käykää joskus 
myös Zipissä tai jopa Edisonissa!

5. Lopuksi muista aina, että kiltakaveruussuhde on 
prosessi, joka on käynnissä kokoajan.

PJnne,
NIko
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PÄÄTOIMITTAJAN MIETTEITÄ

Kansakuntamme naiset,

Indikaattori goes fabulous. Pitelet käsissäsi kenties maailman 
pienilevikkisintä ja samalla harvinaisinta naistenlehteä. Muuta 

huomionarvoista on ehkä se, että tätä kyseistä juttua kirjoittaa 
ihan eri naama kuin viime lehdessä. Rakkaan kiltalehtenne 
valta on siis vaihtunut, ja minun tarkoitukseni on edistää YKI:n 
ilosanomaa ainakin seuraavan vuoden ajan. Kuka onkaan 
päästetty vastuuseen? Olen syksyllä opinnot aloittanut fuksi, 
joka lennähti tänne suurkaupungin sykkeeseen sellaisesta 
pikkukunnasta kuin Masku (ei se kalustetalo). Täytyy todeta että 
täällä sisämaassa on hirveästi lunta talvella!

Voisin vaikka tällä kertaa kertoa hieman itsestäni, niin ei 
tarvitse keksiä niin ihmeellistä pääkirjoitusta. Helpoiten minut 
löytää killasta, tai sitten luennolta kiroamasta luennoitsijan 
epäselvyyttä. Tuntomerkkeinä punainen, toiselta puolelta 
puuttuva hiuskokonaisuus, silmälasit ja luottotennarit. Onpa 
joku joskus minua lyhyeksikin sanonut, mutta itse olen toki 
eri mieltä. Jos joskus maanantaiaamuna haisen savulta ja 
vaikutan kuolleelta, ei se todennäköisesti johdu hurjasta 
bileviikonlopusta, vaan metsässä vietetystä ajasta. Olen 
siis teekkarielämäni ulkopuolella edelleen aktiivinen 
partiolainen, ja kaikkihan tietävät että partiolainen (o)saa. 
En myöskään asu yksin, vaan kotonani majailee kolme 
pientä siimahäntää minua viihdyttämässä.

Nyt tiedät ihan riittävästi minusta, mutta mitä itse tämä 
lehti pitää sisällään? Tämän kertaisesta lehdestä saat 
lukea ihania vinkkejä keväisiin kurkunkostukkeisiin sekä 
tutustua kauniisiin, riettaisiin ja onnellisiin hallituksen 
jäseniin. Glamouria lehteen tuo ihana juttu YKI:n 22. 
vujutunnelmista. Nauruhermoja sen sijaan saat treenata 
toimituksen kokoamalla kuvakollaasilla tammikuiselta 
haalarisaunalta. Nämä, ja jotain muuta löytyvät kaikki, 
kunhan rohkeasti selaat lehteä eteenpäin.

Vielä lopuksi ohje kaikille miehille:

”Naisia kuuluu rakastaa, ei ymmärtää. “
-Oscar Wilde

Päätoimittajanne,
Petra

Teksti: Petra Oksa



SINUNKIN ETUJASI AJAVAT
Hirvittävän vaikeita kysymyksiä!

1) Kuka olet ja mitä teet hallituksessa?
2) Miten aiot viettää vuotesi hallituksessa?
3) vaatekaappisi tärkein artifkti? (Siis artefAkti?)
4) mies, jonka vierestä haluaisit herätä sitsien jälkeisenä aamuna?

1) Olen Niko neljännen vuoden puunhalaaja ja tämän hallituksen 
pomo.

2) Vuosi tulee olemaan työn, huvin, ilon ja surun täyttämä 
huippuhallitusvuosi.

3) Vaatekaapista täytyy löytyä sellaiset miesten farkkutyyliset housut. 
Niitä kutsutaan chorizoiksi.

4) En välttämättä halua herätä miehen vierestä minään aamuna, mutta 
jos heräisin jonkun Sodankyläläisen talonpojan vierestä, olisi ilta ollut 
luultavasti menestys.

1) Oon Essi “sfinksi” Nousiainen. Hallituksessa hoidan tiedotusta, järjestän 
teille neukkukuutioiden asukkaille mahdollisuuden ajella sika-autolla pillurallia 
kiinnostavissa kohteissa.

2) Aion pitää huolen, että toiminnasta otetaan löysät pois ja huolehtia että 
excuilla on kötinää ja soi hyvä poppi. Aion myös pitää huolen ettei kokouksissa 
meininki ylly liikaa, sekä aion pitää myös killan klimaatin puhtaana laittamalla 
ison roskan roskikseen.

3) Sotamarsalkka Mihail Vorontsovin minulle lapsuuteni lumijouluna antama 
karvalakki ja t-paita, jossa lukee Born in the U.S.A.

4) Lämpönen poika, esim. treenaavat maatiaisjussit on hyvin toivottuja. Peitsen 
tai satteenkepin koolla ei oo väliä.

1) Markku Kakko, kirstunvartija

2) Kun päin helvettiä nidotut kulukorvausanomukset alkavat vituttaman tarpeeksi 
niin voisin kääntää kassan ja lähteä Havaijin neitseellisille hiekkarannoille 
juomaan mohittoa sekä seuraamaan hula tyttöjä ukulelemusiikin säestämänä.

3) Meinasin sanoa, että  olkihattu ja keppi yhdistelmänä, mutta sitten 
päätinkin tutkia mitä vaatekomeroni olikaan syönyt ja sieltähän löytyikin rakas 
oluenpanoastiani, joka epäilemättä kiilaa reilusti jo mainitun yhdistelmän edelle.

4) Saze oli kyllä päässyt hiipimään yllättävän lähelle vujujen jälkeisenä yönä. 
Saze myös heitti ilmaan idean romanttisesta aamupäivän lihapiirakkasilliksestä 
Index:n mikron kanssa (sydänhymiö). Eli vastaan, että Sazen vierestä.
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1) Leija ja sihteeri
2) Arkistoiden ja siivoten. Ahkerasti siis.
3) 20 paria villasukkia.
4) Lauri Tilkanen. No doubt. 

1) Olen Kaisa Järvinen (ja virallisesti killan lyhyin), ja 
toimin hallituksessa emäntänä.

2) Yritän olla muuttumatta pullantuoksuiseksi 
emännäksi, jonka paikka on hellan ja nyrkin välissä.

3) Laukut ja kengät.

4) En ole sellaista julkkisihastujatyyppiä. Sanotaan 
vaikka, että se kenen vierestä todennäköisesti heräisin, 
on myös se kenen vierestä haluaisin herätä.

1)Moikku. Oon Ville ja hommana on kattoa ettei kukaan kuole tän vuoden excuilla. 
Järjestelen myös ne reissut jos suinkaan muistan.

2)En oo vielä niin pitkälle miettiny, mut varmaan aika pitkälti opiskellen. Biokemia 
on kivaa. Not.

3)Rusetti. Ainoa vaatekappale jonka mies tarvitsee, vaikka julkisilla paikoilla 
housut on kivat kans. Also, bowties are cool.

4)Antti Tuiskun tietysti. Siitä ois sit hyvä laittaa Haddaway soimaan ja suunnistaa 
sillistä kohti! #petoonirti 

1) Olen Perttu Ruuska, killan Isäntä eli kannan limpparia 
kiltalaisille (saa avautua).
2) Krapulassa tai muulla tavalla luovassa tilassa.
3) Lava kalijjaa.
4) Ehdottomasti David Hasselhoff.



1) Sonja, 
Yritysyhteistyövastaava
2) Hymyssä suin
3) Pillifarkut
4) Channing Tatum

1) Olen Laura, tunnistettavammin Kaura, ja tämän vuoden opintovastaava.

2) Rennosti. Turhat nakit syötän fukseille ja keskityn edustamaan kuluttamalla killan sohvaa. Proffat 
ajattelin kuitenkin pistää koville proffasunalla ja tehdä jotain sen helpon tavoitteen saavuttamiseksi, 
että kaikki ykiläiset saavat vähintään sen 55 noppaa kasaan vuodessa.

3) Kaikki lähtee laadukkaista alusvaatteista!

4) Oman kullan, tottakai! <3 Ainakin voi olla varma siitä, että joku on riisunut ne punaviinin 
tahrimat vaatteet pois...

1) Olen Anniina, kolmannen vuoden energiatekniikan opiskelija. Olen tapahtumavastaavana, ja 
järjestän kiltalaisille kaikkia kivoja tapahtuma. Esimerkiksi tänä keväänä tiedossa on ainakin Ei 
tipu!-bileet ja Kellarihumppa. 

2) Tehdä ja kokea paljon kaikkea ja tietenkin järjestää parhaita bileitä ikinä! Toisaalta koitan myös 
vähän rauhoittua esimerkiksi bilettämisen suhteen ja oikeasti koittaa opiskella välillä.

3) Mustat pillifarkut ja tennarit <3

4) Sellaisen, joka ei säikähdä möreää viskibassoani ja räjähtänyttä ulkonäköä :D ..onko liikaa 
pyydetty?

SINUNKIN ETUJASI AJAVAT

1) Olen Wenla ja olen hallituksessa 
fuksivastaavana. Tehtäviin kuuluu mm. 
järjestää kaikkea kivaa pienokaisille, jotta 
touhu ei olisi niin kuolemanvakavaa 
opiskelua. Yleisesti huseraan sitä ja tätä. 
Olispa rauhallinen luonne ja kultainen 
keskitie. 

2) Hallitusvuosi on kiireinen ja otan muutenkin kaiken irti, ennen kuin opiskelut 
kääntyy ehtoopuolelle. “Kukaan ei vanhana muistele kun nuorena imuroitiin”- Anssi 
Kela <3 Syksyllä mennään ilman kenkiä uusien tulevaisuuden toivojen (..noot :D ) 
kanssa.

3) Mikä? Onks tää joku inside-läppä, joka multa on menny ohi? Google ei tunnista. 
Google tunnistaa artefaktin, joka tarkoittaa esim. keinotekoista esinettä. Eli öö.. 
tekonahkahousut? Toiselta nimeltään Miss Steelen housut. Saa tulla hiplailemaan.

4) Sitsien jälkeisenä aamuna ei välttämättä herätä, kun ei olla nukuttukkaan. Lisäksi 
kun miettii, minkä näköinen olento peilistä katsoo sitsien jälkeisenä aamuna, olisi 
suotavaa, että ainakaan mitään kunnon seksiä tihkuvia sixbäkkejä ei olisi lähettyvillä. 
Fuksitätinä haluaisin myös, että alkolukon tavoin kehiteltäisiin fuksilukko, joka 
näyttäisi punaista koko fuksivuoden ajan, niin että ajaminen olisi mahdotonta.
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1) Moi! Julia ja oon tän vuoden Ykillä yritysyhteistyötoimarina.  
2)Varmaan laittamalla paaaljon hyviä (ja huonompia) maileja ja soittelemalla 
yrityksiin mein kiltaa kehuen ja rahaa ruinaten.
3)Tärkeimmästä en oo varma, mut suosikki on varmaan joku mun laukuista tai 
kello.
4) Kimmo. Tai Ian Somerhalder...

1) Johanna Veuro ja olen prujutoimari sekä toimittaja.

2) Valitettavsti pestini jää vain puolikkaaksi sillä länsinaapuri kutsuu, mutta aion viettää 
hallituskevättä tilauksia tehden ja kehittäen ideoita indikaattoriin. Jaa samalla viettää hyvää aikaa 
kiltaporukalla, ei sitä koskaan tie jos vaikka on viimeinen.

3) Tekis mieli sanoo että OnePiece, mutta ehkä mä yritän olla vähä tyylikkäämpi ja vastaan, että 
farkkukauluspaita. 

4) Lauri Tilkanen vois ainaki majottuu mun yksiöö..

1) Nimeni on Enni, kolmannen vuoden YKIläinen. Pestini hallituksessa on liikuntatoimari.

2) Hallitusvuotenani hoidan velvollisuuteni parhaani mukaan ja pidän lisäksi hauskaa. 
Järjestän YKIläisille mahdollisuuksia liikkua yhdessä. Vaalin YKIn hienoja perinteisiä 
liikuntatapahtumia ja koitan myös keksiä jotain uutta ja kivaa ja saada kaikki liikkumaan.

3) Vaatekaapissani tärkeintä ovat tietysti urheiluvaatteet.

4) Vaikka nukkumatin, niin voisin sitten nukkua onnellisesti seuraavaan aamuun.

1) Matti tässä moi!
2) Täshä mä taas tätä lehtee väännän
3) Nothing suits me like a suit
4) Miehen? Noh, Freddie Mercuryä ei oo vielä sanottu. Mielellään toki 
ennen kuin hänellä oli HIV. Tai eikai silläkään niin väliä. Se on Freddie!

1) Sanna, tapahtuma-apunne. Valveutuneet lukijat varmaan päättelivätkin jo, että toimenkuvaani 
kuuluu hääräillä Anniinan ylimääräisenä käsiparina tapahtumia järjestelemässä. 

2) Lapsuuteni sitkeintä korvamatoa siteeratakseni ”on paljon tehtävää, uutta ja tärkeää”. Jalo ja 
vaatimaton päämääräni on edistää armaiden kanssaykiläisteni hyvinvointia, tutustua kiltalaisiin 
ja oppia itsekin talon tavoille.

 3) Jakkutakki ryhdistää kivasti aktiivisen fukseilun jäljiltä lysähtänyttä olemusta. Kahvikin toimisi, 
mutta mieluiten säilytän sitä muualla kuin vaatekaapissani.

 4) Tuntui kovin hyvältä herätä vujujen jälkeen omasta sängystä oman karvaisen kollinroikaleen 
rötköttäessä vieressä <3 (Kumma kyllä, sängystä noustuani ei tuntunut enää ollenkaan niin hyvältä.)

1) Niko, mutta minut tunnistaa lempinimestä Nisse. Opiskelen nyt 5. Olin viime vuoden 
Madridissa vaihdossa ja siitä innostuneena hain YKIn KV-toimariksi. 

2) Alan olla jo niin lähellä valmistumista, että nyt pitää ottaa kaikki irti opiskeluelämästä kun se 
on vielä mahdollista. Ehkä hakemiseni YKIn toimintaan ja tavoitteeni tälle vuodelle juontavat 
juurensa kärsimiini vanhaksi tulemisen pelkoihin.

3) Äidiltäni lahjaksi saamat Viivi ja Wagner -bokserit. Niissä on suuri reikä kassien kohdalla ja 
ne ovat joskus kivuliaat kun kassit muljahtavat reiästä ulos ja kangas puristaa niitä melko lujaa. 
En ole kuitenkaan raaskinut heittää niitä pois. 

4) Vaikea kysymys. Ensimmäisenä ajatuksiini Tulivat Henni ja Masu. Jos kumpaakin ei saa 
valita, niin ehkä valitsen Hennin. Henni on hellä ja hyvä suutelemaan. 



1) Hei olen Miika Koivunen, killan väistyvä fuksitoimari ja Art Director.
2) Vuoteni hallituksessa aion viettää osittain nillittäen vanhana pieruna ja osittain Espanjan 

auringon alla “opiskellessa”.
3) Vaatekaappini tärkein artifkti on pinkit sukkahousut.

4) Mies, jonka vierestä haluaisin herätä sitsien jälkeisenä aamuna on 
Henri “Henni” Ruuskanen, jotta vierustoverilla olisi edes naisellinen 

nimi.

1) Elina Suhonen, tämän vuoden fuksi, hallituksessa toimin piikana.
2) Lihottaen kiltalaisia
3) Hutsahtava salsaloimi
4) Dean Winchester

1) Olen Tatu, 3. vuoden teekkari. Toimitan tänä vuonna TEK-kiltayhdyshenkilön (tuttavallisemmin KYHi tai 
TEK-setä) virkaa. Toimin myös tämän pestin ohella killan lukkarina (kunhan saan siihen koulutuksen joskus, 
niin se on virallista :3).

2)Rillaillen makkaraa ku Timo Jutila, hoidan kaikennäköisiä hommia TEKkiin liittyen. TEKhän siis on liitto, 
johon jokaisen teekkarin pitäisi kuulua. Tulkaa kyseleen! Myöskin Kiltahengailun jatkokurssi edistyneille (5 op) 
on vielä kesken. 

3)Kaulus vitun paita. Tai itseasiassa kaikenlaiset asialliset kauluspaidat. Mul on niitä tuhansia erilaisia. Feivöritti 
on tummansininen.

4)Ehdottomasti vanha kunnon Arttu Sund. Miehestä tiedän, ettei hänellä ole homoeroottisia taipumuksia 
ainakaan liikaa, ja hänellä myös on lähes poikkeuksetta aina pahempi darra ku mulla. Aamun jälkeen 

varmaan sit lähettäs kaljalle ja mättöä vetämään.

1. Olen Lorens, n. vuoden kiltakahviaddikti sekä tämän vuoden 
alumnivastaava. 

2. Niin kuin viimeistä hallitusvuottaan voi vain viettää eli hyvin.
3. Bleiseri. Jokaisen vaatekaapissa on pakko olla jotain, jolla huijata itsensä 
näyttämään fiksulta.
4. En ymmärrä kysymystä, en usko koskaan heränneeni sitsien jälkeen jo 
aamulla.

1. Hei olen Sakari “Saze” Pitkäjärvi ja toimin tässä hallituksessa ATK-toimarina.

2. Aion hajoilla tenttiarkiston kanssa ja koittaa tehdä jotain muitakin parannuksia nettisivuille tai killan koneille. 
Tulipa tässä kirjoitellessa mieleen, että voisin ottaa vastuuta myös yki-lanejen järjestämisestä, onhan niistä puhuttu 
jonkin verran.

3. No, haalarit on vaatekaapissa, joten jos vastaisin jotain muuta, valehtelisin.

4. Kari Grandin, kaikkien janoisten sankarin. 1) Olen Petra, ja kuten ehkä huomasit lehden alusta, toimin seuraavan vuoden Indikaattorin       
    päätoimittajana.

          2) Metsästämällä mahtavia juttuideoita ja nakittamalla niitä eteenpäin. Kannattaa varoa,                                                                                                                                     
               etten yllätä juuri sinua vaikka killassa.

                      3) Lempikengät. Tekevät ihmeitä asulle kuin asulle milloin vaan.

4) David Tennant. Tätä ei tarvitse perustella.

SINUNKIN ETUJASI AJAVAT
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TEK-faijan ensimmäinen TEKsti

Moi kaikki Ykiläiset ja oikein hyvää työnhakuaikaa, paitsi te 
TEK:iin kuulumattomat, teille loskaista kevättä ja alipalkkattua 
kesää! Oon Tikkasen Tatu, kolmatta vuotta tässä koulussa, 
ja olen teidän uunituore TEK-kiltayhdyshenkilö elikkäs 
lyhemmin kyh. Löydätte minut todennäköisesti killasta 
kahvittelemasta tai harkkaduuneja pähkäilemästä jostain päin 
kampusta!

”Mitäs se TEK-setä sitten tekee, rillaa makkaraa?“

No joo, osittain sitäkin! Tittelini mukaanhan toimin TEKin ja killan 
välillä yhdyshenkilönä, eli pidän huolta, että TEK kuulee teidän 
huolista tai toiveista, ja tekin kuulette TEKistä. Koitan tässä itsekin 
selvitellä, mihinkäs tässä nyt onkaan oikein lupauduttu, mutta 
toistaiseksi ei ole tuntunut hullummalta pestiltä lainkaan. Tässä 
keväällä itselläni ja muiden kiltojen kyheillä on aika liuta koulutuksia, 
joten Indikaattorin seuraavassa numerossa tiedän varmasti vielä 
paremmin, mikä se TEK oikein on. Ajattelinkin vuoden mittaan 
jokaisella palstallani käsitellä aina jotain ajankohtaista asiaa, sekä 
miten TEK niissä voi auttaa tai tukea.

Kevät on kesätyönhaun kulta-aikaa. Kun te odottelette sitä 
vastausta sieltä mahdolliselta työnantajaltanne, varmaan olisikin 
ihan paikallaan kertailla työsopimuksen kirjoittamiseen liittyviä 
asioita. Ei meinaan kannata jättää työsoppariasioita sen Penan 
Putken kesäpojan harteille, ei se välttämättä niistä tiedä yhtään 
enempää kuin sinäkään. Varmista siis, että työsopimuksestasi löytyy 
ainakin nämä asiat: Työsopimuksen osapuolet, alkamisajankohta, 
laatu (määräaikainen/vakituinen), työntekopaikka, pääasialliset 
työtehtävät, palkka ja milloin se maksetaan, työaika, ylityökorvaus, 
vuosiloma, työehtosopimus, allekirjoitukset ja irtisanomisaika. 
Määräaikaisessa työsopparissa pitää myös olla päättymisaika ja 
määräaikaisuuden peruste. Voit myös tarkistuttaa työsopimuksesi 
ammattilaisella - ennen allekirjoitusta sinun on mahdollista antaa 
sopimus TEKin lakimiesten syyniin. Melko hyvä jäsenetu, eikö vaan!

Muista myös, että monesta asiasta on mahdollista neuvotella 

työnantajan kanssa. Ja mikäli se Pena koittaa viilata sinua linssiin, 
muista, että TEK pitää puoliasi, ja lähettää lakimiehet toimistolle kuin 
verikoirat konsanaan, jäsenelle tietenkin veloituksetta. Kannattaa siis 
kuulua liittoon!

Railakasta Wapun odotusta kaikille TEKin jäsenille!

TEK-kiltayhdyshenkilönne,
Tatu Tikkanen

Teksti: Tatu Tikkanen



YKI TÄYTTÄÄ 22
Itselläni oli tänä vuonna hieman erilainen asema vuosijuhlien 

kannalta, sillä olin järjestävänä osapuolena kaiken sen takana, 
yhdessä vujutiimiläisten kanssa. Itsellähän päivä siis käynnistyi jo 
aamusta ja laittautua täytyi melkeinpä heti herättyä, jottei se vaan 
pääse kaikessa tohinassa unohtumaan. Juhlapaikalla tuli käytyä jo 
ennen juhlia ja valmistelut lähti käyntiin. Kiirettä ja tohinaa riitti 
viime minuuteille asti, mutta paikka saatiin kutakuinkin valmiiksi 
juuri ennen cocktail –tilaisuutta. 

”Kiltamme sai jälleen kerran erittäin hyödyllisiä 
ja taitavasti naamioituja (kieltolaki- teemaan 
sopivasti) pulloja.“

Toimarina pääsin toistamiseen mukaan coctail –tilaisuuteen, 
joka viime vuoden tapaan oli melkoisen kostea ja jaloviinan 
täyteinen. Kiltamme sai jälleen kerran erittäin hyödyllisiä ja 
taitavasti naamioituja (kieltolaki- teemaan sopivasti) pulloja. Jo 
tässä vaiheessa itse kiinnittyi huomio juhlijoiden asuihin, joihin oli 
todella panostettu. Itse koin juhlat melkeinpä tyylikkäämmiksi kuin 
perinteiset iltapukujuhlat Vaikka ehkä teemassa näkyi tiimimme 
naispainotteisuus, oli se erittäin sopiva myös miehille. Tummat puvut, 
henkseleineen, kävelykeppeineen, hattuineen ja piilopulloineen istui 
kuin nakutettu ja oli komiaa katseltavaa. 

Pääjuhlaan päästiin siirtymään aikaslailla aikataulussa ja 
seremoniamestari Jesse pääsi aloittamaan juhlat. Teema näkyi 
juhlapaikan koristelussa pöytien ollessa tummanpuhuvia pulloineen, 
sulkineen ja pienin helmin. Ne tosin osoittautuivat loppuillasta 
monelle mainioksi beer pong- välineeksi. Juhlijat saattoivat myös 
huomata pullojen ja viinitonkkien piilotetut etiketit. Sillä eihän 
tuohon aikaan mitään alkoholia nautiskeltu. 

Vieruskavereiden kanssa ehti vaihtaa muutaman sanan ennen kuin 
alkuruoka tuotiin pöytiin ja saatiin hieman murkinaa massuun. 
Itselläni oli ympärillä tuttuja sekä uusia kasvoja naapurikillasta. 
Alkupöhinän jälkeen loistavan ja tunteikkaan juhlapuheen piti, 
YKI:lle perinteiseen tapaan puheenjohtajamme, tällä kertaa siis Niko. 
Sitten olikin aika pääruoalle, jota rupesi jo hieman odottamaankin. 

Mmm.. itselle ainakin maistui, paitsi että santsikierros jäi puolitiehen 
lautasen jäätyä jonnekin, kun lähdin hoitamaan jotain ja sitten 
unohtui tai ei kerennyt tai.. en muista.. 

Nojoo, lauluakin tuppasi sitseille kuuluvaan tapaan olla ihan 
kiitettävästi, joten alkukankeuden jälkeen huomasin itsekin taas 
yrittävän jotain hoilailla muitten mukana. Läsymme melkein sisälsi 
kaiken tarpeellisen;) Lyhyen tauon aikana ehti kirota naisten vessan 
jonoa ja käydä ottamassa muutama potrettikuvakin takahuoneessa. 
Sitten taas sai juosta etiä päin, kun kello kiirehti liikaa. Vuorossa 
olikin pukupalkintoa, joka suuntasi vujutiimin palkintoseremonian 
saattelemana YKIn Henriikalle. 

Ah, sitten olikin vuorossa naisten odottama osio. Eli puhe naiselle, 
jonka sai tänä vuonna tulla pitämään Kim. Erittäin moninaisen 
ja vaiherikkaan puheen lopputuloksena naiset oli taas myyty 
ja saatiinhan sitä sitten ruusutkin vielä vastapuolen edustajilta. 
Omani ei kyllä harmi kyllä tainnut selvitä ihan elävänä loppuun, 
tai no se löytyy vieläkin laukkuni pohjalta sillä en ole kerennyt edes 
purkamaan sitä tässä muutama päivä juhlien jälkeen. Lopuksi vielä 
ennen bändiä saatiin nautiskella jälkiruoasta. Toivotaan, että maistui 
muillekin kun tekijälle.

Tanssit alkoivat ja bändi viihdytti juhlakansaa kunnes bussi nouti 
vieraat jatkopaikkaamme X, Nekalan kulmille. Jatkopaikka oli 
salaperäisesti piilotettu, kuten oli tarkoituskin. Sinne selvinneet 
saivat jatkojen tapaan lihapiirakkaa ja nakkia. No, jatkot oli ja meni, 
ilmeisesti. Saatiinpa ajan swing musiikkia ainakin hieman tanssia 
ja sauna lämpesi halukkaille. Itsellä ilta sujui loppumetreille asti 
sulkiessa salakapakan ovet aamun pikkutunneilla. Tämän jälkeen 
pienen jatkojenjatkokutkutuksen kaikotessa suuntasin kotiin jalkoja 
pakotellen korkkareista ja muutamista tanssiaskelista, joita illan 
aikana oli tullut otettua.  

Loppuun haluisin vielä kiittää tietenkin ensin tyttöjä juhlien takana, 
mutta myös juhlijoita, jotka toivottavasti pääsivät hieman 20-luvun 
tunnelmaan ja juhlistamaan rakasta kiltaamme.

Johanna Veuro

Kuvat: Helmi Hytti, Teksti: Johanna Veuro
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Kun astui sisään Haiharan kartanoon 21.2., vuosikymmenet 
vilisivät taaksepäin ja ympärillä oli yhtäkkiä kasapäin 
1920-lukulaisia tyylikkäitä, kauniita naisia ja komeita 
miehiä. Juhlapaikalla tunnelma oli tiivis ja teemaan 
sopiva ja ruoka oli hyvää. Juhlijat saivat kokea suuria 
tunteita: iloa viinilasin täyttyessä, kyynelen silmäkulmassa 
herkistyessään juhlapuheista ja  osa myös voitonriemua 
onnistuessaan heittämään koristehelmen kanssajuhlijan 
lasiin. Pääjuhlan päätteeksi päästiin vielä valssaamaan, 
jonka jälkeen suunnattiin jatkopaikalle. Osalle juhlijoista 
jatkopaikan salaperäinen sijainti jäi varmaan lopullisesti 
mysteeriksi, mutta kivaa oli ja taksi vei kotiin. Kaiken 
kaikkiaan oikein onnistuneet ja tyylikkäät juhlat.

Enni Lehtinen

Tunnelma juhlilla oli huikea ja 
etenkin pääjuhlapaikka oli mieleinen, 
sillä sieltä oli hauskoja muistoja 
fuksivuodelta, jolloin siellä nakkeliltiin 
YKIn 18-v juhlilla. Aika vain tuntui 
menevän liian nopeasti ennen kuin oli 
aika siirtyä jatkoille. Jatkoilla olisi ehkä 
voinut olla jotain ohjelmaa, mutta 
muuten ei moitittavaa juhlista. Oli 
erittäin hauska ja onnistunut ilta!

Sonja Saviranta 

Ensimmäinen vujukokemukseni juhlijana oli erittäin 
positiivinen. Kaikki olivat sopivasti juhlatuulella, 
eikä tilojen pieni ahtauskaan haitannut. Bändi oli 
varmasti hyvä, vaikkei mitään muistikuvia siitä 
olekkaan. Salakapakkateemaan hyvin sopien jatkot 
olivat jossain salamyhkäisillä Nekalan syrjäseuduilla. 
Sieltä jäi päällimmäisenä mieleen harmitus, kun sain 
kasvissyöjänä vain neljä pinaattilettua kun muut vetivät 
lihiksiä :( (Olisi niitä ollut ilmeisesti enemmänkin 
mutta silloin kun satuin paikalle oli vain neljä. Enkä 
olisi varmaan enempää jaksanutkaan pääjuhlan 
herkullisen ruuan jälkeen). Jatkoilta väsymättömimmät 
juhlijat siirtyivät jatkojenjatkoille, minä menin tällä 
kertaa kiltisti nukkumaan. Kiitos järjestäjille hienoista 
juhlista!

Kaisa Järvinen

Tässä vielä muutaman muun juhlijan lyhyt kommentti juhlista ja sen onnistumisesta.



KEVÄISET DRINKKIVINKIT
”Kun narautat korkin auki, voit haistaa vadelman ja vermutin vivahteikkaat aromit. Valdemarin seurassa hilpeä virne hiipii 
kasvoille ihan itsestään.”
– Valdemar

Tervetuloa jälleen kulinaristikerhomme vinkkien pariin. Tällä 
kertaa tutustumme herkkuviineihin ja neuvomme, kuinka 

valita se paras viini hinta-laatusuhteen eli Dokabiliteetin perusteella. 
Arvosteluissamme annamme juomista suulliset arviot sekä pisteitä, 
joita käytämme apuna Dokabiliteettien määrittämisessä. Lisäksi 
mainitsemme muutamia mainion Dokabiliteetin juomia, jotka eivät 
päässeet arvosteluun mukaan.

Herkkuviinien Dokabiliteettien vertailu on hyvin yksinkertaista. 
Sitä voit itse kokeilla helposti tutkimalla juomien hintoja sekä 
alkoholimääriä suoraan Alkon nettisivuilta tai vielä helpommin 

isokaato.com–sivustolta tai sen halvin känni -listalta. Ikävä kyllä 
näiden sivujen ylläpitäjät ovat niin käsiä, että eivät osaa ilmoittaa 
Dokabiliteettia listassaan, joten se täytyy laskea itse, mikä ei 
kuitenkaan ole kovin vaikeaa. Tähän annamme ohjeet artikkelimme 
lopussa. Maisteihimme valitsimme em. listan 5 parhaan 
Dokabiliteetin viiniä, jotka olivat Marabello, Gambina, Doris, 
Valdemar ja Markiisi. Asiantuntijaryhmäämme kuuluivat Jere, Leo, 
Saku, Markku, Jesse, Kim, Matti ja Perttu. Heidän kommenttejaan 
juomista on listattu jokaiseen arvosteluun. Niko ei kokenut olevansa 
tarpeeksi asiantuntija kyseisessä aiheessa, vaan juoksi karkuun ennen 
kuin pääsimme aloittamaan.

Lähtökohtaisesti paras Dokabiliteetti oli 
Marabellolla, joka on vahva yrttiviini. Lisäksi 
tiimimme piti tästä viinistä kohtalaisesti, 
vaikkakin mielipiteissä oli eroja.

Väri: Kidutetun sian veri, kirkas esanssi.

Tuoksu: Tuoksussa on sitä fiilistä kun kevään 
ensilumet sulavat. Pitää toisaalta etsiä, mutta 
kyllä se kirsikkaesanssi löytyy.

Maku: Hieman viipyilevä, yrttinen, 
sammuneen spurgun rööki, metsämansikat 
krapulapaskassa. Kirvelee huulia.

Yhteenveto: Kaunista juomaa, mukana sopivasti 
hieman rehellistä munaa. Kyllä tätä sillan alla joisi.

Arvostelu: 0,25
Dokabiliteetti: 1,73 dQ

Seuraavana listallamme oli Gambina, tuo legendaarinen 
vermut-gin -herkku. Tästä viinistä asiantuntijoillamme oli 
eniten eroavia mielipiteitä, mikä ei ole suurikaan yllätys 
sen ankarasti pistävän luonteen perusteella. Erityisesti yksi 
asiantuntijamme oli hyvin eri mieltä kuin muut.

Väri: Verinen oksennus viiden päivän ryyppäämisen jälkeen, 
nyrkillä tapetun veri. Virtsa sen jälkeen kun munuaiset on murs 
murs.

Tuoksu: Pistävä kuin mannen mora, terävän 
virtsainen, ruusun ja mansikan syntymätön lapsi. 
KUOLEMA

Maku: Voi saatana! Klassisen ikävä, miehekäs, 
hautuneet pallit, kuin naapurin Torsti-kissan tai 
laitapuolen kulkijan kusi Ruskon pintavedessä. 
Mitä vittua suussain tapahtuu! En voi hyvin.

Yhteenveto: Nyt on mennyt juomaksi 
kelpaamaton neste tähän pulloon :D

Arvostelu: -0,18
Dokabiliteetti: 1,61 dQ

Tietoisku: Dokabiliteetti

Huom! Tämä versio Dokabiliteetin määritelmästä on allekirjoittaneiden oma. Jos joku muu tulee kertomaan teille jotain tämän raportin 
kanssa ristiriitaista aiheesta, hän on väärässä.

Dokabiliteetti Å on suure, joka kertoo alkoholijuoman raa’an alkoholin määrän rahayksikköä kohti. Se määritellään seuraavan kaavan 
mukaan: Å = (Valcvol-%)/raha ja yksikkönä on cl/€ = dQ. Tämä kertoo kuitenkin vain raa’an Dokabiliteetin, joten se korjataan lisäämällä 
juotavuustekijä Åd. Tästä saadaan korjattu Dokabiliteetti Åc = Å + Åd = Å + dÅ/πe  jossa d on mitattu juotavuuspisteytys välillä [-1 , 1]. Tämä 
Dokabiliteetin laskumenetelmä on tarkoitettu opiskelijoille sekä muille vähävaraisille ja sen painopiste on humalahintasuhteessa, jolloin 
juotavuudelle on annettu vain pieni merkitys.
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Kolmantena juomana oli Doris kauniin 
etikettimannekiininsa sekä viskilasinsa 
kanssa. Tiimimme totesi tämän viinin 
yksimielisesti helpoksi ja makeaksi mutta 
mitäänsanomattomaksi.

Väri: Vähän munuaisille potkitun virtsan näköä. 
Kolme päivää käytettyjen MILFin alkkareiden 
virtsaraita. En panisi, tautinen.

Tuoksu: Kutsuva ja hento, nallekarkkeja 
ja JUMALAUTA VAAHTOKARKKEJA!! 
Banaaninen esanssi.

Maku: Kuin mehua joisi, ihanan makea kuin 
etiketin tyttö! Valdemarin puhkipantu muija. 
Persikka tai vastaava, alkoholi ei maistu, kaiken kaikkiaan vetinen.

Yhteenveto: Ihan kuin lätkisi oranssilla dildolla poskille.
Huomioita etikettiin liittyen: Ei voi juoda viskilasista. Se katse. Se 
on nälkäinen.

Arvostelu: 0,33
Dokabiliteetti: 1,67 dQ

Seuraavana asiantuntijoidemme arvosteluun pääsi 
Valdemar, jonka etiketistä löytyvä komea herrasmies vetää 
vertoja jopa Doriksen neidolle. Tämä pidetty laatuviini oli 
kenties tiimimme ennakkosuosikkina ennen maistelua. 

Väri: Mummon sekamehu, verinen oksennus kolmen päivän 
ryyppäämisen jäljiltä. Aito, lähes viinimäinen mutta silti feikki. 
Mummola, menkkaseksi.

Tuoksu: Toissasyksyinen vadelma, vitun makea, 
lapsuus tulee mieleen.

Maku: Kevään ensimmäiset kypsyneet vadelmat. 
Mitä vittua, onko tässä alkoholia? Maistuu 

terveydeltä. Kuninkaallinen ja perverssi.

Yhteenveto: Loistava seurustelujuoma, illan 
kohokohta on Valdemarin korkin narahdus. 
Homo.

Arvostelu: 0,51
Dokabiliteetti: 1,71 dQ

Vertailumme päätti sarjan ainut ”valkoviini”, 
Markiisi. Tämä monille asiantuntijoillemme 
ennalta melko tuntematon juoma osoittautui 
makeaksi ja helposti juotavaksi.

Väri: Lähes terveen ihmisen kusi, banaanimehu. 
Vuosikertaviini toisesta maailmansodasta.

Tuoksu: Nallekarkki, hapoton teinisiideri, 
persikkamainen. Banaaniesanssi E234.

Maku: Konetalon rappusilta löydetty 
purkka, varpaanhien ja karamelliomenan 
välimaastosta, mutta hyvällä tavalla. Soikea, 
hennon viipyilevä, pirtsakka. Banaaniesanssi 
E123.

Yhteenveto: Boolin ainesosana varmasti kohtuullinen mutta 
pelkästään juotuna tuottaa pettymyksen kuin Juoppohullun 
päiväkirja -elokuva. Lasipullossa on vanhan ajan pysyvyyttä.

Arvostelu: 0,43
Dokabiliteetti: 1,69 dQ

Voittajaksi tällä kertaa Dokabiliteetin perusteella selvisi siis 
Marabello, kun taas Gambina koki selkeän (ja ehkä odotetun) 

tappion. Eniten asiantuntijatiimimme piti kuitenkin toiseksi 
tulleesta Valdemarista.

Seuraavaksi annamme vinkkejä lukijoillemme, jotka haluavat 
tutkia Dokabiliteettiä etelän markkinoilla. Muun muassa eräs 
maineikas herkkuviini nimeltä Vergi omaa uskomattoman 
Dokabiliteetin 4,00 dQ. Tätä arvoa ei kuitenkaan ole maistelun 
perusteella korjattu, vaan kysessä on ns. ”raaka” Dokabiliteetti. 
Matkalla etelään saattaa laivasta löytyä muun muassa samaisen 
Dokabiliteetin omaava Ships Schnaps. Lisäksi esimerkiksi vanhaa 
tuttuamme Jaloviinaa myydään Suomessa Dokabiliteettia 1,19 
dQ, kun taas tuolta Dokabiliteetin luvatusta maasta häntä voi 
ostaa puoli litraa Dokabiliteetilla 2,11 dQ. Myöskin monet muut 
viinit sekä herkulliset panimotuotteet lähtevät mukaan yli 3 
dQ:n lukemilla, kun Suomessa ne jäävät lähes aina alle 2 dQ:n. 
Rohkeimmat pääsevät halvalla myös Suomessa kokeilemalla 
sillanalusten ikivihreää, Sinolia, jota saa 10 litran kanisterin 
Dokabiliteetilla 20,94 dQ.

Hyviä drinkkihetkiä toivottaa,
YKInaristit



HAALARISAUNA Ennen ja jälkeen HERWANTAPELIN

Toimitus: “YKIläiset opetetaan jo varhain juomaan muumilimua ;)”
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SHOKKIPALSTA
RJYLS
YKIn kevään 2015 kuumin puheenaihe. Erikoinen 
kirjainyhdistelmä, joka on vaikea lausua. Mikä se 
oikein on ja miksi se on saanut ykiläisten sukat 
pyörimään jaloissa? Tämän tekstin avulla sinäkin 
pystyt olemaan mukana tällä ainutkertaisella ja 
eeppisellä matkalla, joka jälleen kerran sytytti 
ykiläisten maailmankuulun ryhmähengen ja 
paljasti heidän salaiset kykynsä.

RJYLS on lyhenne Rakennus- ja Ympäristölainsäädäntö 
– kurssista, joka kuuluu muun muassa ympäristö- ja 
energiatekniikan sekä rakennustekniikan opiskelijoiden 
pakollisiin opintoihin. Kurssin suoritusvaatimuksiin 
kuuluu jokaviikkoinen reilun aanelosen pituinen 
luentopäiväkirja sekä muiden päiväkirjojen 
kommentointi. Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Matka voidaan laskea alkaneeksi siitä, kun eräs 
ansioitunut rjylssiläinen jälleen kerran avautui 

muille kiltalaisille päiväkirjojen kirjoittamisen 
tylsyydestä. Yhteistuumin keksittiin kuitenkin keventää 
taakkaa ottamalla nopeuskisa siitä, kuka pystyy 
kirjoittamaan A4 – pituisen päiväkirjan nopeimmin. 
Dominoefektin lailla homma lähti eskaloitumaan 
viikko viikolta aina vain eeppisempiä haasteita kohden. 
Kuitenkin asia, jonka me kaikki haluamme tietää, on, 
että mitä tästä oikein syntyikään ja oppiko kukaan 
oikeasti kurssilla mitään muuta kuin jauhamaan paskaa 
ennätysajassa?

Viikkojen aiheet:
Viikko 7 – Kuka kirjoittaa päiväkirjan nopeimmin 
käymättä luennolla
Voittaja: masu Aika: 21 min
Viikko 8 – Nopeuskisa + Wikipedian satunnaisista 
artikkeleista  sanat: ”Utain”, ”Nick Cave” ja ”Luettelo 
Djibuitin kaupungeista”
Voittaja: sfinksi Aika: 19 min 
Viikko 9 – Kuka käyttää eniten sanoja satunnaisesti 
Wikipediasta ja urbaanisanakirjasta arvotusta 100 sanan 
listasta
Voittaja: masu Sanoja: 68/100
Viikko 10 – Kuka käyttää eniten alku- ja loppusointuja 
sekä erilaisia runomittoja
Voittaja: Jury pohtii päätöstään.
Viikko 11: ?? (Yhteenvetopäiväkirja)
 
Luentopäiväkirjoista poimittuja kuolemattomia 
pohdintoja ja parhaita kaskuja:

”Ehkäpä kiinteistökaupan ehdoksi ei voi asettaa että 
kauppiaan tytär menee naimisiin ostajan kanssa? En 
tiedä, mutta kuvittelisin tämän olevan Suomen lain 
mukaan kyseenalaista.”

”En päässyt taaskaan luennolle valitettavien 
kiltahengailupäällekkäisyyksien vuoksi. Luin kuitenkin 
Aku Ankkaa, en sentään Utainta.”

”Milloin täytyy YVA-menetellä? Esimerkiksi kun 
maatiasjussi haluaa ottaa luonnonvaroja, kaivaa 
ison roskan maahan tai haluaa alkaa valmistaa 
Wittelsbach-luokan taistelulaivoja (moottorialus, joten 
kilpapurjehdusäännöt eivät ole voimassa).”

”Tämä on hyvä, ettei aleta sotimaan esimerkiksi siitä, 
ovatko kiinteistön vessojen kaakelit oikean väriset ja 
sopusuhtaiset feng shuihin nähden.”

”Siellä kyllä politiikka on mielestäni sellaista 
lasilimaetanan etenemistä, että Julie Adamskin 
suuttuisi Laura Bushille pelatessaan Tekken 5: Dark 
Resurrectionia.”

”No, en ole mikään Kirka, enkä edes kovinkaan kaksinen 
filosofi.”

””I need A Place to Call Home” sano Höjö Söun kun 
raporttia luki.”

”Täytyy ehkä ensi kerralla laittaa biksut päälle, sparkata 
ulkona inessiivin sijasta ja satsata kakskymppii 
ilmastointiin tähän mestaan, jota kutsun kodiksi.”

”Eli lyhykäisyydessään ympäristövaikutuksia arvioidaan, 
jottei esim. Tulikauluspiispa menetä pesimäseutujaan 
Metsähovin radiotutkimusaseman perustamisen 
seurauksena.”

”Sellutehtaathan tunnetusti haisee siltä, kuin joku olisi 
heittänyt sika-auton läjään satteenkeppiä ja yrittänyt 
polttaa seosta.”

”Jestas, että siellä neukkukuutioiden keskellä rupee 
välillä ällyyttää. Kakskymppii on pikku hinta bussista 
ihan minne vaan, vaikka Kääriänperään, kunhan vain ei 
tarvitse treenata siellä
palveluneuvojien seurassa tai katsoa Simo 
Frangénin kanssa uusintaa ohjelmasta Yleisurheilu 
kesäolympialaissa 1952 - miesten maraton on hänen 
suosikkinsa”

”Timolla oli jopa siistit byysat.”

”Ainakin tässä vaiheessa alkaa olla selvää, että lakitekstin 
lukeminen on yhtä mukavaa kun aamuraidan 
siivoaminen tai neekerin vierestä herääminen. 
Jälkimmäistä en ole kokeillut O.o, mutta muuan 
Ugandanmedestäjä varoitti minua.”

”Klimaatti pysyy hoodseilla hyvässä popissa ja naiset 
viihtyvät tiukassa topissa, kun ympäristöä arvostetaan.”

”Järjestelmää ei ole todellakaan vedetty maton alta, vaan 
sillä on oma tärkeä paikkansa (aivan kuten esimerkiksi 
uimahyppyjen Euroopan-mestaruuskilpailuillakin)”

”Asiakirjojen laatiminen ei varmasti onnistu 
toisella kädellä Tekken 5: Dark Resurrectionia 
pelaillen ja puolella silmällä Wittelsbach-luokan 
kilpapurjehdussääntöjä selaillen”

”Vielä yksi luento ja kurssin nopat ovat plakkarissa. On 
kyllä ollut yhtä Kollaan taistelua. Jestas.”

”En ollut luennolla, koska kakskymppii ja risat, thug 
life ja munnarit faideen, mutta luentopäiväkirja 
perustuu pääpiirteittäin omiin oletuksiini luennoitsijan 
ulkomuodosta,
esiintymistyylistä ja äänen vokalisaatiosta.”

”Otto Höijer, Laura Bush, Juha Kiilholma, Julie Adams ja 
Mihail Vorontsov (sotamarsalkka) eivät

vaikuttaneet tämän luentopäiväkirjan syntyyn millään 
tavoin.”

”Rakas luentopäiväkirja, en taaskaan päässyt luennolle 
päällekkäisyyden vuoksi.”

”Timo Ålander, lämpönen poika, sparkkasi YVAa. Timo 
otti heti löysät pois ja peitsi tanassa ja Glock sojolla 
siirtyi suoraan asiaan. YVA-kalvojen perusteella pykäliä 
on jälleen paljon ja jos Kötinää syntyy ei kirkakaan ole 
tyytyväinen.”

”Ehkä innostus energiajätteeseen on syntynyt siitä, 
että se on pääsääntöisesti melko kevyttä kantaa, kun 
muovia ja pahvia ja sen semmoistahan se on (vrt. esim 
betonijäte, tiilet yms)”

”Mielestäni oli kyllä yllättävän mielenkiintoista lueskella 
kalvoja, mutta tämän tekstin jälkeen ajattelin vaan juoda 
kaljoja.”

”Lainsäädännön ulkopuolella on myös Olkiluoto, jos 
reaktorihallissa sattuu pieni vuoto. Säteilylain suojissa 
on tämä pieni luoto, jos merenrannan kaloista on jäljellä 
vain ruoto.”

”Ellei tietenkin ole hakemuksesta tehty valitusta, mutta 
tää kurssi on mielestäni paskaa ja kusta.”

”Myös Pirkanmaan alueella vaikuttavien 
tummaverkkoperhosten ja ahdeyökkösten elinolot ja 
kannan elinvoimaisuus on taattava.”

”Toivon, että lapseni saavat kokea saman kuin minäkin 
lapsuuteni lumijouluina Bodumin rannoilla ilman 
dunkkiksia ja muita ikäviä mösöjä.”

”Herää kysymys: huudattaako joku lakia kuin Nick Cave 
Madison Square Gardenin yleisöä.”

”Luento oli informatiivinen ja asiallinen, 3/5, ei maistu 
salami”

”Tämän kerran luentomateriaalit noudattivat joiltakin 
aikaisemmilta kerroilta tuttua wall-of-text -tyylisuuntaa.”

”Energiajätepuristimilla on myös mukava leikkiä.”

”Jälleen vääjäämätön kohtalo saapuu ja sarvipäinen 
pelsepubi soittaa tuomion rumpuaan, kun jäljelle jää 
vain taitavia paskanpuhujia.”

”Toteutettaessa opintojakson arvostelu “hylätty/
hyväksytty” -menetelmällä, ei energiatalouttaan
suunnitteleva Homo sapiens panosta opintojakson 
osasuorituksiin tarvittavaa enempää. Tämä on
ikävää etenkin, mikäli kyseinen kädellisten edustaja 
kokee opintojakson sisällön mielenkiintoiseksi.”

”Liuotin liukas, oikeasti orgaaninen. Oikeasti oivallus, 
vaikeasti vakuutettavissa.”

”Synteettinen synti, orgaaninen orgasmi. Mielettömästi 
mietintää, tuloksettomia tulkintoja.”

”Viimeistä viikkoa viedään, Ålander opettajana. 
Tilastot tiesi tietysti, taulukoita taas taululle. Luvat luki 
luontevasti, lakeja laajoja lausui. Asetuksia avasi, vaiheet 

vaikeat valisti.”

”Ennen ympäristöluvan käsittely kesti naisen raskauden 
verran, kun sen jätti haltuun lupaviranomaisherran. 
Nyt siihen menee aikaa jo puolitoista vuotta, sillä 
ympäristölupia ei käsitellä syyttä suotta. Vuosi vuodelta 
tiukentuu ympäristölupien kriteerit, kun rasvataan 
ympäristölainsäädännön ruostuneet vieterit.”

”Korjattakoon edelliseen päiväkirjaan lipsahtanut 
asiavirhe, että Wittelsbach-luokkaan ei vaikuttaisi 
kilpapurjehdussäännöt. Tämä on valitettava kömmähdys 
minun puoleltani, sillä tietysti moottorialukset joutuvat 
väistämään purjealuksia. Olkoonkin, että vaikka laivan 
kannella on rivi konetykkejä, ei silti voi olla mikään 
kiusantekijä.”

”Todennäköisesti tuleva residentti on kuitenkin joku 
Born in the U.S.A. –patriootti katolilainen, jota eivät 
ympäristöasiat hetkauta sen enempää kuin Alphen aan 
den Rijnin ostoskeskusammuskelukaan.”

”Itse en nauttisi oluestani, jos siellä olisi jotain haitallisia 
bakteereja tai kuona-aineita tai basilleja tai matoja tai 
vaikka kakkaa.”

”Ohi on, luvat luotaantyöntävät, lait laimeanlaiset. 
Oiva opettaja Ålander, kertoi kaiken olennaisen. 
Aamun ainut aakkonen, ahmi tiedon, näytti taidon. 
Ympäristölupamenettely nyt hyvin luistaa, en vain 
haluaisi siitä mitään muistaa.”

”• Hakemus hallinnon haltuun, AVI alkaa arvioimaan 
• Kuntakin voi kuntakin kun, vaikutukset vain vaivaiset 
• Viranomainen viestittää, asukkaille asiasta 
• Asianosaiset alkaa, mielipiteistään muistuttaa 
• Hankkeen haltijalla hetki, vaatimuksiin vastailulle 
• Viranomaiselta vastaus, lupapäätös, lupaehdot 
• Päätös päätyy päättäjiltä, kiinnostuneiden korvalle 
• Valitukset menee Vaasaan, valituksitta jää voimaan”

”Oikeusvarmuus, odotukset ja luottamuksensuoja, 
näitä kaikkia on miettinyt lupamenettelyn luoja. 
Ympäristönsuojelulaki on menettelyn normatiivinen 
perusta, mutta neuvoa katsotaan myös valtioneuvoston 
ympäristönsuojelusta.”

”Hirveästi ei koko kurssista ole jäänyt käteen, vaikka olisi 
luennoilla tullut istumaan ihan eteen. Tästäkin luennosta 
heräsi muutama ajatus, mutta korkealla ei ole ollut 
tämän kurssin kannatus. Onneksi tämä toteutuskerta 
on ainakin energiateekkareille viimeinen, sillä diplomi-
vaiheen kurssien kanssa olen muutenkin kiireinen. 
Tulevaisuudessa lupavaatimukset ei tule löytymään 
päästä, vaan taidan ne suosiolla googlata internetistä.”

”Oivalsin tänään myös, että jos ei 
ympäristölupamenettelyä olisi tehty, en ehkä saisi 
käteeni kaupasta ostettua tomaattikastiketta parasta, eli 
Muttia, silloin joutuisin vain katselemaan Hiukkasen 
kiltahuoneella dickbuttia. Eli ns. ei tee kurgoo. Over and 
out, Taidan lähtee Kiinaan juomaan Jaloviinaa.”

Valitettavasti kaikki kiva loppuu aikanaan ja tätäkin 
kurssia on jäljellä enää vain yhteenvetopäiväkirjan verran. 
Voisin veikata, että tulossa on spektaakkelimainen viikko, 
jossa otetaan sanan säilästä ja sen heiluttelunopeudesta 
mittaa, kun ykiläiset kokoontuvat vielä kerran katsomaan, 

RJYLS: Essi Nousiainen & Tatu Tikkanen
Täydellinen: Johanna Veuro

kuka onkaan se killan ansioitunein rjylssääjä!

Täydellinen..
..on tietenkin kuuma ja hieman eksoottista puolta pitää löytyä. Itse 
pidän hieman enemmän tummasta sellaisesta, joka on saanut hieman 
väriä pintaansa. Sen pitää olla tietenkin aina saatavilla, juuri silloin kun 
sitä eniten tarvitsen. Ei siis liian vaikeasti hankittava, sopivan nopeasti 
lämpiävä ja odotukset täyttävä. Ei se saa olla mikään löysä tai kuiva, 
joka ei herätä tunteita heti pintaan. Kokonaisuus on tärkeintä. Vaikka, 
jokin osio ei täyttyisi, niin toinen puoli voi sen korvata.  

Haluan, että se on vain mun oma. En antaisi kenenkään muun koskea 
siihen, en edes silloin kun se ei täyttäisi kaikkia vaatimuksiani. Uskon, 
että vain se yksi ja sama on juuri se oikea, vaikka kuinka kliseiseltä 
kuulostaisikin.

Ja jos joku väittää, ettei koolla ole väliä, niin siinähän ollaan ihan 
väärässä. Liian pienihän nyt on ihan tyhjän kanssa, mutta onhan se 
turhauttava paikka, jos se onkin liian iso ja täytyy myöntyä, että ei 
vaan mahdu. Tai sitten tulee jo kakomisreaktio lopussa. Menee kaikki 
ihan hukkaan, jos purjo tulee.. Sellainen käteen ja suuhun sopiva on 
tietenkin paras vaihtoehto.  

Olen ehkä nainen ja minulla on makuni ja 
haluni, joten haluan että ne täyttyvät. 
Mutta niin, jaa mitä luulitko että 
puhuin tässä jostain miehestä.? 
No, en tosiaan! Siis kysehän oli 
lauantai-aamun tai perjantai-
illan pakastepizzasta. Tonnikala-
pepperoni-mozzarella, mmmm.. 

Yksi tänne kiitos! ;) 

Krisse




