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Hyvät matkustajat. Täällä puhuu laivan kapteeni, 
Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja 2016, Jesse 

Rauma. 

Vuosi on pärähtänyt käyntiin varsin mainiosti ja nyt ollaan jo 
hämmentävän pitkällä kevättä. Kilta on saatettu onnistuneesti 
23-vuotiaaksi punaviininhuuruisissa bakkanaaleissa 
ja kiltahuone alkaa vihdoin olla asuttavassa kunnossa. 
Kirjaimellisesti asuttavassa. Kiltahuoneemme populaatio on 
vakiintunut korttia pelaavaksi kantaväestöksi, joka viettää 
killassa enemmän aikaa kuin kotonaan. Tätä vanhoista 
kähmyistä ja hallitustoimijoista koostuvaa monokulttuuria 
voitaisiinkin rikastaa fukseilla ja muista killoista saapuvilla 
turvapaikanhakijoilla. Perustankin kiltahuoneelle 
vastaanottokeskuksen, jossa otetaan lämmöllä vastaan kaikki 
uudet kiltahengailijat. Kotouttaminen aloitetaan opetttelemalla 
siantapon säännöt ja lukemalla killan 20-vuotishistoriikki.

Tällainen kansanvaellus tulee olemaan yliopistollamme 
ennennäkemätön ja aiheuttanee aivan uudenlaisia haasteita. 
Tilanteen hillitsemiseksi on väläytelty jopa Festian ja 
Konetalon välisen rajan sulkemista. Myös Soldiers of Viiksi- 
käytäväpartioita on jo alettu perustaa. Tulevaisuudessa 
häämöttää myös korkeakoulujen väliset pakolaisongelmat. 
Jään mielenkiinnolla odottamaan Tampere3 toteutumista 
ja humanistien elintasopakolaisuutta kohti Hervantaa. Voi 
olla, että tällaisessa tilanteessa hallitus joutuu arvioimaan 
uudelleen kahvimaksun suuruutta ja tinkimään rahkan 
laadusta. Ensisijaiset leikkaukset kuitenkin kohdistetaan 
konjakkiin. Teekkarikulttuurin rikastaminen jakaa varmasti 
mielipiteitä, mutta kehotan kansalaisia olemaan avoimin 
mielin asian suhteen. Olen valmis näyttämään esimerkkiä 
ja avaan oman yksiöni ovet kaikilla turvapaikkaa hakeville 
hoitsu- ja humanistinaisille. 

Tätä kirjoittaessani olen kuumeinen ja vatsataudin nujertama. 
Tautia ei kuitenkaan pidä sekoittaa YKIruttoon, joka on 
viime viikkoina jyllännyt kiltamme jäsenistön keskuudessa. 
Partani antibakteeriset ominaisuudet [1] ovat suojanneet 
minut Ykirutolta, mutta saamani tartunta onkin mahdollisesti 
Oululaista alkuperää. Tartunta on mitä ilmeisimmin 
tapahtunut TEK-akatemian jälkimainingeissa, pummittuani 
Oulun bussista kyydin kotikonnuilleni Keski-pohjanmaalle. 
Bussissa minua harhautettiin mm. Michael Jackson vitseillä, 
jotka kääntyivät varsin huonosti englanniksi ja ruotsiksi. Tässä 
rytäkässä Oulu onnistui mitä ilmeisimmin pilaamaan kaiken, 
erityisesti allekirjoittaneen terveyden. Otankin loppukevään 
tavoitteekseni kehittää immuniteetin Oulua vastaan. 

Suosittelen kaikkia muitakin varautumaan tulevan kevään ja 
varsinkin Wapun haasteisiin parantamalla puolustuskykyään 
karvoituksen myötä. 
Hyvää kevään jatkoa toivottaen

Jesse Rauma
Puheenjohtaja

[1] Tieteen kuvalehti, Parta torjuu infektioita, 01.03.2016, 
[WWW] Saatavissa: http://tieku.fi/node/93108

Olen Essi Nousiainen, neljännen vuoden ykiläinen ja 
Indikaattorin uusi päätoimittaja. Vuoden ensimmäisessä 

Indikaattorissa halusin käsitellä ykiläisyyttä, joka käsitteenä 
viettää juhlavuotta YKIn kiltauduttua 20 vuotta sitten vuonna 
1996. Tähän lehteen onkin tämän vuoksi koottu ykiläisille 
tärkeitä kulttuuriaiheita taiteen, kirjallisuuden, urheilun ja 
jopa ruokakulttuurin saralta. Pääkirjoitus on laulun muotoon 
kirjoitettu kunnianosoitus ykiläisyydelle ja se mukailee Aleksis 
Kiven kirjoittamaa runoa Oravan laulu. 

Laulu ykiläisestä

Makeasti ykiläinen
makaa kiltahuoneellansa

Siellä tukee omiansa
Tämä metsänvihree kansa

Ei-Tipu milloinkaan

Jatkaa matkaa huoletonta
Aukee päivän esirippu

Excuja on allans´ monta; 
Vihreen Helmen Neukkulippu 

Päällänsä liepoittaa

Mikä elo onnellinen
Keinuu Kellarihumpass´!

Siellä valssaa ykiläinen
Halkopinos pommisuojas´

Yki-bändin haitari soi!

Sillal tummuu tupsulakki
Täyttyy jälleen kuohuvalla
Wanhat laulain Wapun alla

Saattaa fuksit aamusella
Tammerkosken kuohuntaan
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Puheenjohtajan palstaPääkirjoitus



Morkkuu! 
Oikein hyvää helmikuuta kaikki ykiläiset! TEKin puolesta täällä kirjoittelee Wenla Väärälä, vanha (nuori) 
täti, ja KYH eli pidemmin TEK-kiltayhdyshenkilö. Pestiini minut on valittu vuodenvaihteen jälkeen 
vuoden 2016 hallitukseen toimihenkilöksi, ja toivonkin, että etsitte minut käsiinne aina, kun tulee jotain 
kysyttävää koskien tuota suurenmoista TEK:iä tai kissan kipeää tassua jne. 

Mutta mitä tämä KYH, tänä vuonna TEKkitär, 
oikein sitten tekee? Ainakin rillaa makkaraa. Ja 

sitten se on yhdyssiteenä killan ja TEKin välissä, jotta 
juuri sinun tarpeitasi kuultaisiin ja sinä kuuntelisit mitä 
TEKillä on sanottavaa. Kesän kolkutellessa ovea on 
jokainen varmasti jo raapimassa päätään työhakemusten 
ja myöhemmin työsopimusten kanssa. Jos ja kun 
onni potkaisee tänä vuonna ja pääset siihen asti, että 
nimeä pitää alkaa rustaamaan työsopimuksen alle, 
olet onnekkaassa asemassa kuuluessasi TEKiin. Sinun 
ei tarvitse pärjätä yksin, vaan epäselvien tilanteiden 
kohdalla voit aina kääntyä TEK:n puoleen, mikäli 
Jätep*skahuolto Oy:n toimitusjohtajalla menee sormi 
suuhun. 

Varmista ainakin, että työsopimuksestasi 
löytyy sopimuksen osapuolet, työn alkamis- ja 
päättymisajankohta, työsuhteen laatu, palkka ja 
sen maksamisajankohta, työaika, ylityökorvaus, 

työntekopaikka, työtehtävät, työehtosopimus ja 
allekirjoitukset. Mikäli Jätep*skahuolto Oy:n toimari 
koittaa siltikin huijata sinua häikäilemättömästi, älä 
epäröi ottaa yhteyttä TEKiin, sillä me olemme olemassa 
sinua varten. Me lähetämme lakimiehet tämän m***pään 
perään, ja arvatkaa mitä!? Se ei maksa sinulle mithään. 
Mooorooo, mikä huikee jäsenetu. Meikä ainakin liittyisi 
TEKiin, jos oisin sä! Puss och kram. 

Pidemmittä puheitta oikein rauhallista kevään jatkoa 
ja vähän epärauhallisempaa Wapun odotusta kaikille 
TEKin jäsenille. Muille ok kevättä. Tai ei, p*skaa kevättä. 
Ni. Moi. 

-Wenla
*Jäsenistön herkkien silmien vuoksi tekstiä on sensuroitu 
toimituksen puolesta*

Teppo “teBo” Sairiala
n.

Alumnitoimari

”pinkit teekkarit
turkoosit ryyppyveikot

fuksit ei muista.”

Henri ”Henni” Ruuskanen
n. 

KV-toimari

”Nuoriso jaksaa
luulevat etten Itse
saattepa nähdä”

Niko Kalinainen
n.

Vanha Laivahomo

“Perämiehellä
se hallituskin seilaa,

vaiko tuurilla?”
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KYH:in palsta Ympäristöteekkarikillan hallitusesittelyt



Jesse ”Hesus” Rauma
n.

Puheenjohtaja
 

”Viikon krapula
kokoustetaan pubissa

hyväksyttäneen?”

Riku Vääriskoski
1.vsk

Rahastonhoitaja

”€ ja ¥
Mielessä pyöri mut sit

Taskut keveni”

Santeri Kiskola
1.vsk
Isäntä

”vanhat killassa
on jano sammumaton

kauppaan isäntä”

Eve Käsnänen
fuksi

Emäntä

“Kahvi on loppu
 Missä on emännistö

 Avaankin kaljan”

Markku ”olispa 
kynähame” Kakko

Toinen ja toisiksi viimeinen
Sihteeri ja lukkari

”Kokous hameetta
sitsit aina äänessä.
Sitsit hameessa?”

Perttu Ruuska
Kakkonen on ykkönen

Fuksitoimari

”Fukseja kaitsen
Vai kaitsevatko he mua?

En enää tiedä”

Juuso Koivula
4.vsk

Kiltakummi

”YO-kunnassa,
Joskus kummikillassa,

Istuu kaljalla.”

Suksen Mertsa
1.vsk
Renki

”välillä kasas,
isännän jeesaaja oon,

toveri suksi”

Elina Suhonen
2. vsk

Tapahtumavastaava

”Runoileminen 
ei nyt kiinnosta yhtään

muitakin töitä”

Kaisa Järvinen
2 vsk.

Fuksivastaava

”Fuksit kuolee taas
Wappuna mennään koskeen

Kaikki oksentaa”

Saara Pohjalainen
3.vsk

Tapahtumatoimari

“Aina on syytä  
Antaa skumpan virrata  

Kierrätä pullot“
Sanna Lager

fuksi
Piika

“Emännän apu
 Tekee kaikki sen hommat

 Eve ei jaksa”
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Ympäristöteekkarikillan hallitusesittelyt



Ilona Mattila
1.vsk

Yritysyhteistyötoimari 
ja valokuvaaja

”Muistot tallennan
Lehteen julkaistavaksi

Kaikkien iloksi”

Sakari “Saze” Pitkäjärvi
4. vsk

ATK-toimari

”käytän haikuni
itseni esittelyyn

olen Sakari”

Essi “Sfinksi” Nousiainen
4.vsk

Päätoimittaja ja 
yritysyhteistyötoimari

”Vanha Teekkari
Osaa kyllä ryypätä

Sano joskus ei”

Juuli Immonen
2.vsk

Opintovastaava

“Hopi hopi nyt
Mene jo luennolle

Itse en jaksa“

Petra Oksa
2.vsk

Kalenteritoimari

”Kalenteri vai?
Muodostakaa jo jono,

Tytöt ja pojat”

Saku Jussila
2.vsk

Prujutoimari

”Prujukaappi täys
Kokouksesta myöhässä

Jospa oluen”

Matti Ulvinen
n.

Taittaja / Art Designer
 

”Luomisen tuskaa
olispa punaviinii
artisti maksaa.”

Miikka ”Miekka” Niemi
1.vsk

Yritysyhteistyövastaava

”Sponsseja kerään
sposti ja luuri laulaa

kukaan ei vastaa”

Tapani ”Tapsa” Suksi
2.vsk

Liikuntatoimari

”Mahtavan vitsin
kerroin. Kukaan ei naura…

Suksikaa kuuseen!”

Tommi Jurvanen
3. vsk.

Ekskursiovastaava

”Ekskursiolla
harmittaa kengät onkin

kadoksissa taas”

Sanna “skali” Kallio
2. vsk

Tiedotusvastaava

“sähköposteja
ylimäärin lähetän
hajotaan niihin”

Ville “Ville” Nikulainen
3. vuosikurssi

Excursiotoimari

“Liian lyhyt yö
taas teitä saa hävetä
taival niin rankka”

Wenla Väärälä
4 vsk.

TEK-Kiltayhdyshenkilö

“Liikaa maileja
Olen aivan pihalla
Syökää makkaraa”
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Ympäristöteekkarikillan hallitusesittelyt



12 INDIKAATTORI MAALISKUU 2016 Kuvat: Joonas Pulkkinen

Ote vanhan tädin päiväkirjasta
Rakas päiväkirja,

haluaisin jakaa sinulle erään helmikuisen viikonlopun tapahtumat, sillä vaikka jäseniäni kolottaa ja silmäkulmieni 
rypyt kaivautuvat päivä päivältä syvemmälle, muistini pelaa vielä – ainakin hetkittäin. Minulle tuli äkillinen tarve 
kertoa eletystä elämästä, ja haluan jättää perinnöksi tuleville jälkipolville pienen tarinan illasta, joka sai meidät 
kaikki enemmän tai vähemmän antiikin aikaan. 

Herätyskelloni soi tuona kohtalokkaana lauantaiaamuna klo 10.00, mutta koska olen vanha ihminen, heräsin 
tietenkin jo kukonlaulun aikaan yhdeksältä. Valmistautumisen juhlaan olin aloittanut hyvissä ajoin ennen joulua 
miettiessäni sopivaa teemaa juhlille. Kreikkalaiseksi jumalattareksi sonnustautuneena saavuin juhlapaikalle klo 
15.00. Klo 16.30 alkoi cocktailtilaisuus, jota en ollut todistamassa kuin hetkittäin. Ilmeisesti tilaisuus ei säästynyt 
spektaakkeleilta, siitä todisteina takahuoneeseen tuodut punaiset kupit ja lukuisat märät paperit.

Viimein alkoi loistokas pääjuhla, jonka seremoniamestarina toimi itse Horus. Pöytäseurueeseeni kuului ilokseni 
muutama muukin vanha täti ja kaksi poikkeuksellisen vanhaa setää. Hämmästyksekseni jopa Jeesus oli liittynyt 
seuraamme. Jo varhaisessa vaiheessa hän osoitti voimansa ja alkoi muuttaa vettä viiniksi. Pöytäämme oli valmiiksi 
kaadettu eri nuoruudeneliksiirejä, joita päätimme yhdessä tätien ja setien kanssa kokeilla. Vaikutukset ilmenivät 
sitä paremmin, mitä enemmän ja nopeammin eliksiiriä nautti.  Mielemme ja kehomme muuttuivat keveiksi kuin 
kevätniityllä laukkaavalla varsalla.

Bacchanaalit sujuivat iloisesti 
jumalten ja jumalattarien 
täyttämässä salissa. Sielujamme 
ruokittiin kauniilla laululla, 
puheilla, soitannalla, jopa ruualla.  
Juhlapuheen meille soi salamia 
kannatteleva Olympoksen 
valtias Zeus. Puheen naiselle 
kajautti ilmoille mies, jonka asua 
hyväilivät taidokkaat kuviot. Illan 
kruunasi mystinen orkesteri, joka 
hypnotisoivalla soitannallaan ja 
seireenin laululla houkutteli väen 
tanssin pyörteisiin.

Pääjuhlan lähennellessä loppuaan 
huomasin nuoruudeneliksiirin 
vaikutuksen heikentyvän. Ilmeisesti 
tietty määrä eliksiiriä kumoaa 
aineen nuorentavan vaikutuksen. 
Loppuillasta vanhuudenoireeni 
palasivat ja kärsinkin enemmän 
tai vähemmän muistihäiriöistä. 
Ilmeisesti juhlat päätettiin 
railakkaasti kylventään, joka tarinan 
mukaan sai ajoittain eroottisiakin 
piirteitä. Harmillista, että 
vanhuudenoireeni estivät itseäni 
liittymästä mukaan rientoihin. 
Aamulla heräsin turvallisesti omasta 
vuoteestani. Koko ruumistani särki 
kuin auton alle jääneellä, ja silloin 
tajusin – totisesti olin saanut vielä 
kerran kokea nuoruuden!

Kiitos rakas 23-vuotias 
Ympäristöteekkarikilta mystisestä 
illasta, ja erityiskiitos rakkaille 
vanhoille tädeille, jotka jaksoivat 
kanssani!

P.S. Rakas päiväkirja, et usko 
kuinka ilahduin siitä että, juhlat 
tallennettiin kuvin! Näin loppuillalla 
alkanut muistin sumeneminen ei 
haitannut. Liitin oheen muutaman 
sykähdyttävän otoksen, jotka 
erityisesti lämmittivät vanhaa 
kuivahtanutta mieltäni. 

Kirjoittaja: Emmaleena Krankkala 13INDIKAATTORI MAALISKUU 2016

Ympäristöteekkarikillan 23-vuotissitsit



Vettä sataa, loska kastelee kuivimmatkin 
kengät ja maassa näkyvät oranssit 

rajat ovat miltei katoamaisillaan. Näissä 
merkeissä alkoi Ykin ja Mikin välinen 
kyykkäkarsinta. Olosuhteista huolimatta 
pelit saatiin mallikkaasti käyntiin ja, mikä 
tärkeintä, peleissä oli tunnetta. 

Erityisesti karsintojen Most Valuable Player 
aka. MVP Roni sai Mikin pelaajien niskat 
hikoamaan oivallisilla, hyvin rakentavilla, 
kommenteillaan. Ronin juttujen siivittäminä 
Katiska raivasi tiensä aina finaaliin 
saakka voittaen Kultanännit välierässä. 
Karsintojen finaali käytiinkin ykiläisten 
kesken, sillä myös Vanhat Laivahomot 
olivat aivan finaalissa kuten hyvään 
homosteluun kuuluukin. Laivahomot 
voittivat välierässä Ykin nuoremman 
kaartin edustajat, Kiskomattomat ukkelit. 
Lisäksi neitokaisten sarjassa parhaiten Ykin 
joukkueista suoriutui Team tytsyt, jotka 
hävisivät niukasti jo aiemmin mainitulle 
Kultanänneille.

Finaalissa polymeerihallin stadioni oli 
täyttynyt katsojista, joita oli kuin lapsia 
Villissä tusinassa konsanaan. Pelissä oli 
niin kiihkeä tunnelma, että Nikulaisellakin 
oli vihdoin potenssi kohdillaan. Ja niin kuin 
aina, toisen ilo on toisen suru. Tällä kertaa ilo 
laukesi Katiskalaisten leirissä tiukan voiton 
ansiosta. Koska illan kosteus ei pelaajille 
riittänyt niin iltaa jatkettiin kitaten märkää 
antaumuksella ja suunnitellen kuvioita 
valmiiksi pääkoitosta, itse Akateemisen 
Kyykän MM-kilpailuja, varten. 

MM-kyykkäpäivänä kaikki olikin toisin. 
Aamu valkeni kauniiseen auringonnousuun 
ja lumi peittosi Herwoodin tasaisen maan. 
Ykiläiset eivät saavuttaneet enää tietään 
finaaleihin ja Potenssia olisi kuvannut 
enemmänkin lempinimi Impotenssi. 
Kuitenkin muutama asia säilyi ennallaan: 
Katiska oli YKIn paras joukkue ja Vanhat 
Laivahomot olivat illan edetessä aivan 
finaalissa – killan puheenjohtajaa myöten. 
Sen pituinen se.
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Kohti MM-Kyykkää ja sen yli



Instakuvakilpailuun joukkueemme osallistui kolmella käsittämättömän kovatasoisella kuvalla, jotka on liitetty 
juttuun kaikelle YKI-kansalle ihasteltavaksi. Nämä ja muiden kilpailijoiden kuvat löytyvät myös Instagramista 
hashtagilla #welovemetals.

“Kuten arvata saattaa, käy häviöstä tuomaristoa syyttäminen.”

Toisaalta oli aivan odotettavissa, jopa ymmärrettävää että metallialan ”levysepät” eivät välttämättä saa kiinni 
niinkin syväluotaavasta ja kantaaottavasta teoksesta, kuin kuvamme. Käsikosketeltava ja korvin kuultava harmitus 
valtasi Palacen konferenssisalin, kun tiukan kuvakilpailun voittajajoukkue julkaistiin. 

-Jaska

Itse toimitusjohtajien tentti toimitettiin teekkarijuontoisesti ja yleisön kanssa interaktiivisesti vuorovaikuttaen. 
Kysymyksiä pommitettiin sekä lavalle, että yleisöön ja vastaukset vaihtelivat tiukan asiallisesta hiukka rennompaan 
huulenheittoon. Tässä oikeastaan tentin anti tiivistettynä:
•	 kaikki toimitusjohtajat olleet jossain vaiheessa uraansa Outokummulla töissä,
•	 erilaisilla opintotaustoilla ja urapoluilla kaikki päässeet samankaltaisiin työtehtäviin – tärkeää omata hyvät 

ihmisjohtamistaidot, 
•	 kansainväliset työtehtävät lähes väistämättömiä,
•	 äärimmäisen sujuva englanninkielen taito edellytyksenä, mutta kaikki kielet hyödyllisiä sekä
•	 koskaan ei pidä sanoa ”Ei koskaan.”.

“Ihan 3/5 neuvoja”

Aika laittaa metallit uusiokäyttöön?Hyvin pyörii suomalaisella metallinjalostuksella

Tiistai-aamuna lumi oli tehnyt enkelin eteiseen, kun kahdeksanpäinen poppoo 
Tampereen teekkareita aloitti 2.2. varhain matkansa Helsingin Palaceen tenttaamaan 
suomalaisen metalliteollisuuden toimitusjohtajia. Edustus oli vahva mikin ja tutan 
kombinaatio, mutta YKIn kasvattina koin tuovani joukon diversiteettiin kaivatun 
lisäripauksen.

Tapahtumaan haettiin teekkareita ja muita opiskelijoita laajasti energia-, materiaali- ja 
konetekniikan sekä tuotantotalouden ja kauppatieteiden koulutusohjelmista ympäri 
Suomea. Excun matkat ja makuhermoja intensiivisesti hivelevät ruoka- ja juomatarjoilut 
menivät tapahtuman järjestävän Teknologiateollisuuden piikkiin, ja jo pelkästään ruoan 
vuoksi suosittelenkin lämpimästi osallistumaan ensi vuoden tapahtumaan. Tämän vuoden 
heikko osallistumismäärä herättikin kummastusta reissulle hakeutuneiden konkareitten 
keskuudessa.

“Liekö niin, että ilmainen ruoka ja juoma ei enää nykyiseen fitness-suk-
upolven teekkareihin vetoa?”

Teksti & Kuvat: Jaakko Kuronen

“Unleash the future potential!”

Paikan päälle Palacen konferenssisaliin saapumisen jälkeen odottelimme vielä puoli tuntia 
Oululaisia kollegoja, joiden saapumisen jälkeen aloitimme alkubriiffillä virallisen ohjelman: 
1. Instagram kuvakilpailu - voittajille tapaaminen ja yritysvierailu toimitusjohtajan kanssa
2. Ruokailu ja työtori (josta odotuksena ei enempää tai vähempää, kuin varma kesäduuni)
3. Toimareiden tentti ja kuvakilpailun voittajan julistaminen
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Metallinjalostajien johtajat tentissä
- toimitusjohtajien massalla painotettu keskiarvo 3/5



Venäläistä kulttuuria Sashan, Koljan, Volodjan ja Igorekin kanssa

Venäjällä osataan tunnetusti juoda vodkaa. Heidän mukaansa ”krapula on aina kaukana, kun juomiseen 
liittyy zakuska, eli ruoka”. Noin 18 tuntia sitten aloittamamme empiirisen tutkimuksen perusteella 
voin jo lunastaa edellä mainitun väitteen paskapuheeksi. Heräämisestä on kulunut tunti. Oloni on 
hakukoneasteikolla Bing – koen tulleeni petetyksi.

Tutkimuksen suunnittelu alkoi tammikuussa 2016, jolloin sisällämme heräsi tarve tehdä jotain erilaista, 
viihdyttävää ja ensisijaisesti tyhmää. Konsepti oli valmis: vodka-arvosteluksi naamioitu Venäjä -päivä, joka 

sisältäisi venäläistä ruokaa, viinaa, musiikkia, kolmiraitaisia verkkareita ja pitkiä kyykyssä vietettyjä ajanjaksoja.  
Samalla tuottaisimme arvokasta tutkimustietoa juomisen yhteydessä suoritetun ruokailun vaikutuksesta krapulaan.

Koepäiväksi valikoitui maanantai, sillä kaikilla oli tärkeää menoa tiistaina. Suunnistimme alkoon etsimään sopivia 
tarvikkeita. Testiin valittiin kolme aitoa venäläistä vodkaa: Stolichnaya, Smirnoff ja Russian Standart. Pullojen 
yksityiskohtainen tarkastelu paljasti, että Stolichnaya valmistetaan Latviassa, Smirnoff -mitä vittua nyt taas - 
Italiassa ja Russian Standart oikeasti Venäjällä.

Venäläinen poppi soimaan ja ruokaa pöytään, tutkimus alkaa. Slaavikyykky, savukala, smetana, ruislimppu ja 
kaikki etikkaan liittyvä toimivat hyvin vodkan kanssa.  Koehenkilöt Sasha, Kolja ja Volodja pystyivät nauttimaan 
12 shottilasillista vodkaa mieheen viiden tunnin aikana ilman välitöntä pahoinvointia tai pahempaa tilanteen 
perkelöitymistä. Myös myöhässä paikalle saapunut Igorek pystyi nauttimaan huomattavan määrän vodkaa puolet 
pienemmässä ajassa ilman negatiivisia sivuvaikutuksia.

Ilta jatkui verkkareissa baariin. Miespuoliselle venäläiselle voitiin baarissa kartoittaa ympäristöriskianalyysin avulla 
kaksi mahdollista riskiä: akuutti turpaan saaminen ja/tai naisen kanssa sänkyyn päätyminen. Riskien välttämiseksi 
suositellaan 180 asteen käännöstä sisään tullessa tai hiljaa pysymistä. Viimeisenä varotoimena toimii välitön taksilla 
poistuminen tilanteen eskaloituessa.

 Jälkeen päin lähes täydellisenä yllätyksenä koehenkilöille tuli se fakta, että jos vetää aivan helvetisti viinaa, niin 
siitä tulee krapula. Kokonaisuudessaan koe oli kuitenkin positiivinen: tilanne pysyi hallinnassa, vaikka koehenkilöt 
vetivät päädyt pelkällä vodkalla. Tämä voidaan selittää juomisen yhteydessä suoritetulla ruokailulla tai sillä että 
kaikki koehenkilöt olivat pitkän linjan alkoholisteja.

“Jaa niin se vodka-arvostelu.  
  No, kaikki maistui viinalta v*ttu jee jee.”

-Volodja

Kiltahuoneella idioottimaisia tempauksiamme katsotaan jo läpi sormien.

Teksti & Kuvat: Kim Kurki

Koehenkilöt Igorek, Sasha ja Kolja elävät unelmaansa.Kolja etsii seuraa troikkaan. Hanke oli alusta alkaen tuhoon 
tuomittu, sillä suomalaiset eivät pidä seurasta eivätkä viinan 
jakamisesta.
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Tässä taannoin eräs perjantai-iltapäivä allekirjoittanut saattoi olla ehkä hieman tuossa maailman luovimmassa olotilassa 
– krapulassa. Siinä kiltahuoneella olo siirtyi hiukan kohti hilpeyttä, mistä tulikin sitten mieleen eräs taannoin pohdittu 
ongelma, joten ei kun kynä käteen ja piirtämään. Siinä aikani tuhersin ja pohdin, liittyipä ajatuksenjuoksuun seuraksi pari 
paikalle sattunutta TietoTeekkariakin. Kyseessähän oli tietysti ystäväni Petrin kerran kokema olotila, kolmoispisteeksi 
nimetty harvinainen ilmiö, jossa hän koki olevansa täydellisesti humalan, krapulan ja selväpäisyyden keskipisteessä. Itse koin 
tuona perjantaina olevani lähellä tätä maagista elon sekametelisoppaa, ja seurauksena syntyi lopulta seuraavan kaltainen 2D 
malli, jossa jouduttiin häkellyttävän monta muuttujaa toteamaan vakioksi:

Kaavio aiheutti välittömästi paljon keskustelua muun 
muassa siitä, mikä on juomisnopeuden vaikutus krapulan 
kestoon ja alkamishetkeen, kuinka juojan massa vaikuttaa, 
tulisiko x-akselilla olla alkoholin määrän sijaan promillet, vai 
pitäisikö x- ja y-akselit vaihtaa päikseen. Kaikilla keksityillä 
eri muuttujilla kaavio saataisiin ainakin 8-ulotteiseksi, joten 
kyseistä lopputulosta tullaan tuskin koskaan näkemään.

Ylläoleva kaavio toimii kuitenkin siten että kun alkoholia 
juodaan, edetään x-akselilla vaakasuoraan positiiviseen 
suuntaan. Puuhan syystä tai toisesta loputtua alkaa eteneminen 
suoraan ylöspäin, kunnes saavutaan faasimuutokseen, 
jossa voidaan pysyä määrittelemätön aika. Tästä syystä 
on tärkeätä mainita että aika on suhteellista, sillä kyllähän 
olon huonotessa tuntuu kuin olisi erittäin suurimassaisen 
kappaleen lähistöllä ja näin ollen aika hidastuu. Sama 
tapahtuu tietenkin krapulan loppumista odotellessa. Kun 
lopulta päästään viimeiseen faasiin, joka on selväpäisyys ilman 
minkäänlaista krapulaa, aletaan hiljalleen kaartumaan kohti 
y-akselia. Huomionarvoista on, että kun ollaan etenemässä 
keskimmäisessä faasissa, ei uuden annoksen kumoaminen 
siirrä kuitenkaan juojaa takaisin x-akselille, vaan hieman 
alle faasimuutosviivan sekä tilanteesta riippuen x-suunnassa 

jompaankumpaan suuntaan, yleensä positiiviseen. Kuolema 
ei ole varma ja se voi sattua missä tahansa muuallakin kuin 
sille asetetulla alueella, ja kaaviota selvitellessä todettiin että 
krapulaankin voi kuolla, joten rajaviiva on hieman kalteva, 
eikä pystysuora, kuten alun perin luultiin.

Suurin mysteeri on kuitenkin vieläkin ajatustyön 
alkuperäinen innoittaja, kolmoispiste. Se ei tosiaankaan voi 
sijaita kemiantunneilta tutussa erään toisen kolmoispisteen 
paikassa, jossa on mahdollista kohdata kaikkia kolmea 
olomuotoa kerralla. Tässä vaiheessa on päädytty 
päätelmään, että Kännikaavion kolmoispiste ei voi olla 
mikään kaaviosta löytyvä konkreettinen piste, vaan se on 
mitä todennäköisimmin jopa em. 8-ulotteisen projektion 
ulkopuolella sijaitseva imaginääripiste, joka raiskaa jokaisen 
fysiikan lain yksitellen kolmeen kertaan ja tämän jälkeen 
vaihtaa paikkaa täysin radikaalisti odottaakseen seuraavaa 
onnekasta, joka pääsee tämän niin psyykkisesti, fyysisesti 
kuin sosiaalisestikin hämmentävän olotilan kokemaan.

 Perttu Ruuska, 
2. vsk. Alkoholisti Opiskelija

The great controversy – Kiistaa aiheuttanut Kännikaavio Ykiläiseen kulttuuriin on viimeisten vuosien aikana 
vahvasti kuulunut kuvataiteen erityinen muoto 

julistetaide, jonka parista tuntuu nousevan killassamme 
vuosi vuodelta kirkkaampia tähtiä. Eräs tunnetuimmista 
julistetaiteen edistäjistä on YKIn oma poika (screw you 
MIK) Miika ”Art Director” Koivunen, jonka kehittämä 
jugendia, abstraktia ekspressionismia ja taidokasta 
surrealismia yhdistelevä tyylisuunta on niittänyt 
mainetta ympäri Herwantaa ja levinnyt tänä vuonna 
jopa Wappujulisteisiin asti. YKIn julistetaiteeseen uusia 
tuulia on tuomassa Matti ”Art Designer” Ulvinen, jonka 
tyyli mukailee ensimmäisen tyylinäytteen perusteella 
minimalistisempaa fotorealismia sekoitettuna 
uusasiallisuuteen ja futurismiin.

Pyysimme molempia taiteen uranuurtajia luomaan 
julistetaiteen teoksen aiheesta ”Elämäni Krapula” 
ja näitä teoksia kommentoimaan puolueettomia 
Rakennustalon asukkeja, eli tietenkin Tampereen 
arkkitehtikillan opiskelijoita. Kiltarajojen ylittäminen 
toi toimitukselle uusia haasteita, sillä TamArkilaiset 

osoittautuivat vaikeasti löydettäviksi ja nopeasti 
siirtyviksi laumaeläimiksi, ja arkkitehtikillan 
punaviinin huurut ja pehmeät sohvat houkuttelivat 
päätoimittajaa uhkaavasti vaihtamaan opintoalaa. 
Arkkarit keskustelivat mielellään taiteesta, mutta 
teosten paremmuusjärjestyksestä oli mahdotonta 
löytää yhteisymmärrystä. Kuitenkin krapulantasolla 
Miika Koivusen työtä pidettiin onnistuneempana, 
johtuneekohan Miikan kokemista Fuksijaostoaikaisista 
kohmelotiloista, joita hän varmasti on oikea 
henkilö kuvaamaan. Arkkarikrapulan taas pystyi 
paremman kuvaamaan Matti, jonka esteettistä silmää 
hivelevä krapula kelpaisi kyllä allekirjoittajallekin 
pesukonemaailman sijaan. Täytyy siis varmaan siirtyä 
punkkuun. 

“Hivele siis silmiäsi seuraavan aukeaman 
taidonnäytteellä ja kerro, kumpaan krapu-
laan sinä samaistut!”
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“Vahvempi idea”

“Sommitelmallisesti onnistuneempi”

“Selkeämpi”
“Vaatisi enemmän räkää”

“Jäätymis-demonikrapula”

“Ei tiedä mihin pitäis lähtee, kun on vaan niin paha olla”

“Valko- ja punaviiniä sekasin”

“Voisi olla arkkarien krapulajuliste, jos vaihdettaisiin murmeli tilalle”

“Enemmän krapulaa”

“Van Goghin Starry Night-piripäissään”

“Ehkä juonut vähän enemmän, tai enemmän sekaisin kaikkee”

“Räkäsempi, hyvällä tavalla”

“Värioksennus”

“Pesuainemaailma”

“Gambina ja Musta absintti”

“Sininen väri alhaalla ei sovi kok
onaisuuteen”

© Matti Ulvinen \ Art Designer © Miika Koivunen \ Art Director




