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Puheenjohtajan palsta

Pääkirjoitus

Heipä hei!

Olen Mikael Mäki-Latvala, Miksu-
nakin tunnettu, Ympäristöteekka-
rikillan puheenjohtaja. 

Kevät on kulunut kovaa vauhtia 
ja kaikenlaista ollaan saatu kiltana 
jo aikaan. YKI täytti 26 vuotta ja 
juhlia vietettiin avaruudellisissa 
merkeissä. Sitsejä on alkuvuodesta 
järjestetty vino pino, niin teekka-
rikiltojen, kuin muidenkin Tam-
pereen yliopiston ainejärjestöjen 
kanssa. 

Koulujen yhdistymisistä huolimat-
ta Wappu ei lopu, vaan siitä riittää 
kyllä jokaiselle. YKIllä onkin poik-
keuksellisen paljon tohinaa tänä 
Wappuna. Tapahtumia on aiempaa 
enemmän ja ne on tehty isommin 
kuin aiempina vuosina. 

Pitäkäähän kaikki Wappuna hauskaa ja tutustukaa uusiin ihmisiin!

Mikael Mäki-Latvala, Puheenjohtaja

Huomentapäivää hyvä lukija! 

Minä olen Moilasen Pekka, elikkäs 
YKIn tuore taittaja ja Indikaattorin 

päätoimittaja, minkä takia tällä ensim-
mäisellä palstalla kirjoittelen. Indi-

kaattorin lisäksi teen tämän pestin 
työllistämänä myös killan tapah-
tumiin julisteita ja muuta graafista 
hömppää. 

Minun luonnoksia siis joudutte te kaikki rakkaat 
lukijat katselemaan tulevan vuoden ajan. Siskoni 

joskus väitti, että minulla kuulemma on jotain visuaal-
ista silmää, mistä inspiroituneena tähän hommaan läh-

din. Toisin sanoen, palautteet lehden ulkonäöstä siskol-
leni. Yhteystietoja voi tulla kyselemään allekirjoittaneelta. 

Ajattelin hieman muuttaa Indikaattorin ilmettä, kuten var-
maankin huomaat. Lähdin liikkeelle tällaisella palkkilinjal-

la. Toivottavasti toimii. Tähän ensimmäiseen Indikaattoriini 
keräsin perinteistä tarinointia YKIn tapahtumista, kuten vujuista 

ja haalarisaunasta, mutta myös hassun hauskaa, sponttaania ja 
omaperäistä tekstiä löyhästi killan toimintaan liittyvistä ajankohtai-

sista asioista. 

Tämänkin Indikaattorin tekivät siis mahdolliseksi juttujen kirjoittajat, 
joilta toivottavasti ei inspiraatio loppuisi jatkossakaan. 

Hyviä lukuhetkiä!
Pekka Moilanen
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TEKsti

Helou!

TEK-kiltayhdyshenkilö vaihtui vuodenvaihteen jälkeen ja Perttu-setä jäi kahden ja puo-
len vuoden kunniakkaalta uralta eläkkeelle. Pertun suuriin saappaisiin astuin minä, nuori 
ja lupaava uusi kyhäyttelijä. Osalle lukijoista en ole ehkä niin tuttu kaveri, joten kerron 
muutamat speksit itsestäni: 
Vuosikurssi: 2, pääaine: paskanvatkaus, pituus: n. 165cm, paino: vajaa kuuskyt.

Moni teistä lukijoista voivat ehkä ajatella, että eihän tuollainen kokematon tupsufuk-
si tiedä mitään, koskaan varmasti tehnyt hipinretale edes oikeita töitä (totuus: näin on). 
Näin ovat varmasti myös monet firmat tehneet, kun ovat saaneet luettavakseen minun 
tai sinun työhakemuksesi. Tästä voi joku pienempi, ellei jopa isompi firma, nähdä hyväk-
sikäytön mahdollisuuden ja niin sanotusti pissiä silmään. Sitä ei välttämättä moni näe 
suoraan, millaisia haastattelukysymyspommeja tai työsopimusoikkuja voi tulla vastaan.

Mutta ei hätää, sillä tutut ja turvalliset TEKin palvelut avustavat sinua kinkkisissä tilan-
teissa myös tänä keväänä kuin jatkossakin!

Jos kesätyöhommat ovat vielä siinä vaiheessa, että työhaastatteluja on tulossa, niin 

kannattaa haastatteluja varten virittää itsensä huippukuntoon Haastis-sovelluksen 

avulla. Siihen on kerättynä yleisimpiä haastattelukysymyksiä, joihin voi itse väsätä 

kätevästi vastauksen videon muodossa. Niitä kun treenaa niin ei pääse haastattelija 

yllättämään hirmuisella alakoukulla kuin Mike Tyson konsanaan.Jos taas olet jo siitä onnellisessa asemassa, että paikka on jo sopparin allekirjoitusta 

vaille avot, niin kannattaa se tarkastuttaa TEKin lakimiehillä. He ovat alansa ammatti-

laisia tietävät ne pienetkin pykälät, joista voi myöhemmin tulla pientä kärää. 

Ei tässä muuta kait tällä kertaa, muistakaa liittyä IA…
Eipäs sittenkään! IAET-kassa on muuttanut brändinsä 1.4. alkaen, ja uusi nimi on Ko-

rkeasti koulutettujen kassa KOKO. Isompaa muutosta ei ole tapahtunut, ja toimii täysin 

samoilla periaatteilla kuin ennenkin. Kootkaa KOKO kassaa kokoon sitten kesällä.Nähdään makkaranpaiston äärellä,Eetu RäisänenTEK-kiltayhdyshenkilö ja ihme kyhäyttelijä 
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Hallitus esittäytyy

Killan hallitus koostuu perinteisesti sektoreista. Sektorit koostuvat perinteisesti vastaavis-
ta ja/tai toimareista, jotka ovat perinteisesti vastuussa hallitustoiminnan osa-alueista. 
Tässä osiossa esittäytyy hallitus sektoreittain. Perinteisesti sektorit kilpailevat keskenään 
siitä, mikä sektori on paras sektori. Niin myös tässä hallitusesittelyssä.

Pääsektori
Markus Salonen

Sihteeri

Mikael Mäki-Latvala

Puheenjohtaja

Niklas Nest
Rahastonhoitaja

Lisää vettä kiukaalle! 
Pääsektori on paras sektori, ko-
ska pääsektorin päät eivät jäädy              
tiukassakaan paikassa.

Tärkeyssektori

Meidän sektori on ehdottomasti killan 
paras sektori, koska yhdessä meidän    
kestävyys lähestyy ääretöntä, kuten 
nimeltämainitsemattomalla silliksellä 
nähtiin. 

Gonahdusvaara on Tärkeyssektorilla 0.
Neela Walin

Tiedotusvastaava

Sanna Törmänen

Opintovastaava

Emännistö

Isännistö

Emännistö on paras sektori, sillä se 
työllistää itse itsensä olemalla killan 
suurin kahvinkuluttaja ja leipomal-
la pullaa vaikka muiden kiltojen       
tarpeisiin.

Piian omin sanoin: “Me ollaan kyl 
hyvä duo, melkein yhtä hyvä kuin 
Duon kauppakeskus”

Isännistö on paras sektori, koska 
ZYN.

Ella Kallio
Piika

Saana Kähkönen
Emäntä

Kasperi Rissanen
Isäntä

Antton Oksanen
Renki
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Iita Lintunen

Tapahtumatoimari

Marikki Heiskanen

Tapahtumavastaava

Josefiina Aitalaakso

Liikuntatoimari

Siiri Lampela
XQ-vastaava

Eeva-Kaisa Snellman

XQ-toimari

Jesse-Eemeli Viljanen

Fuksitoimari

Emma Väre
Fuksivastaava

Varapuheenjohtaja

Pekka Moilanen
Fuksimuumio
Päätoimittaja

Perttu Ruuska
Alumnitoimari

Eetu Räisänen

TEK-kiltayhdyshenkilö

Aleksi Sivonen
ATK-toimari

Petra Oksa

Wanha Kukkahattutäti

Annika Nevanpää

Järjestökummi

XQ-sektori on paras sektori, koska 
pääsemme järjestämään opiskelijoille 
hyödyllisiä reissuja, irtiottoja arjesta: yr-
itysvierailut kesken lukukauden auttavat 
pitämään opiskelumotivaatiota yllä ja 
jopa auttavat pää- ja sivuainevalinnoissa. 

XQ-kansa tekee XQ-sektorista parhaan.

XQ-sektori

Fuksisektori

Tapahtumasektori

Tukisektori

AlumnITEK-sektori
Sektorimme on paras, koska   
valmistuneet diplomi-insinöörit, IT  
ja TEK-sponssit pelastavat maailman.

Tukisektori on paras sektori, koska 
me ollaan tukevia ja varmistetaan, 
ettei kilta joudu helvettiin.

Tapahtumasektori on paras sektori,  
koska me tehään sitä hommaa mikä 
näkyy jäsenistölle (ja mistä jäsenistö 
tykkää).

Fuksisektori on paras sektori, koska 
ilman fukseja ei olisi muita sektoreita.

Yritysyhteistyö-
sektori

Anna-Reetta Eilola

Yritysyhteistyötoimari

Ida-Maria Blomback

Yritysyhteistyötoimari

Joonas Takala

Yritysyhteistyövastaava

Yritysyhteistyösektori pitää huolen 
siitä, että ykillä on varaa tehä hyviä 
honmia ja harrastaa korruptiota   
jatkossakin. 

Ollaan ilman mitää sen suurempia 
selittelyitä best sektör evör.



Kauan sitten, kaukaisessa Tampereen galaksissa perustettiin Ympäristöteekkarikilta. 
Leijuttuaan 26 vuotta tämän  pimeän, teekkarien kaikuvilla huudoilla täytetyn galaksin 
äärettömyydessä laskeutui kilta viimein Maan pinnalle, ja päätti juhlistaa pitkää taipalet-
taan Laulutalolla. 

Maan tavan mukaan juhlat aloitettiin coktailtilaisuudella, jossa killan edustajat taka-
varikoivat vierailtaan vaarallisilta vaikuttavat, galaksin rauhaa uhkaavat pullonmuotoiset 
lahjat. Ainoa keino pelastaa muut juhlijat oli tuhota pullojen sisältö. Mission failed.

Huoneesta toiseen teleporttauksen jälkeen pääsivät muutkin juhlijat mukaan juhlari-
entoon. Sere oli illan loistavin tähti, ja puheet pidettiin ulkopuolisen varamuistilähteen 
mukaan hyvin. Tässä vaiheessa tätä lokia kirjoittavan kiltalaisen tajunta poistui hetkeksi 
aikamatkalle.

Muistin löydettyä tiensä takaisin vuoteen 2019 olivat juhlat siirtyneet jatkoille, missä 
bändi soitti ainakin jossain vaiheessa. Useat juhlijat pääsivät harjoittamaan taitojaan täh-
tien välisten taisteluiden perinteisessä lajissa beer pongissa. Menoa oli.

YKIn 26. vuosijuhlat

Teksti: Saana Kähkönen

Kuvat: Olli Tammenlarva
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Maan surkeiden sääolojen vuoksi jatkojen viralliset paluukyydit eivät koskaan saapuneet, 
ja juhlijat ryömivät aamuöisessä kohmelossaan koteihinsa miten parhaaksi näkivät tai 
miten vain kykenivät. Tässä vaiheessa useat kokeilivat lentotaitojaan, mutta lentoradat 
olivat liiaksi maankamaran suuntaisia avaruusmatkaa varten.

Juhlien toisena päivänä juhlijat päättivät suunnata kurssinsa uudestaan kohti ääretöntä ja 
sen yli, mutta päätyivätkin Teekkarisaunalle. Onneksi palju oli välillä lämmin, ja vaikkei 
aina ollutkaan maistui jäätelö siinä silti hyvältä. 

Onnellisten tähtien alla toteutuneiden vuosijuhlien päätyttyä päätti kilta poistua uud-
estaan galaksin tyhjyyteen, palatakseen jälleen ensi vuonna juhlimaan itteään. 
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Lisää kuvia vuosijuhlista löydät osoitteessta ymparistoteekkarikilta.kuvat.fi
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YKIn fuksien haalarisauna järjestettiin 7.3. Teekkarisauna Mörrimöykyssä. Haalarisaunan 
tarkoituksena oli juhlistaa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden uusia haalareita, jotka he 
olivat saaneet jo tammikuussa itsellensä. Tänä vuonna fuksit päättivät yhdessä hankkia 
eeppiset ekohaalarit, jotka on valmistettu 100 % kierrätysmateriaaleista.

Alkuilta oli suunnattu pelkästään fukseille ja heidän tutoreillensa, mutta illan pimetessä 
saunan ovet aukesivat myös vanhemmille tieteenharjoittajille. Juhlakansan paikalle innosti 
myös lämmin palju ja sauna.

Teksti: Nina ParviolaKuvat: Aleksi Sivonen

Tutorit olivat varautuneet tähän fuksien ilonjuhlaan runsaalla määrällä salaattia, pitsaa 
ja erilaisia virvokkeita, joista fuksit saivat nauttia täysin rinnoin. Iltaan kuului lisäksi 
paljon erilaista ohjelmaa. Esimerkiksi tutorit järjestivät haastavan tutorvisailun, jossa he 
paljastivat yllättäviä faktoja itsestään. Illan aikana haalariprojektin vetäjät pitivät vielä 
kiitospuheen onnistuneen projektin päättymiselle. He halusivat lisäksi palkita parhaiten 
haalarimainospaikkoja myyneet myyjät erilaisilla virvoitusjuomilla. Onnea vielä voitta-
neille! Juhlinnan lomassa suuri osa fukseista koki myös ensikosketuksensa kuuluisaan 
Herwantapeliin.

Ilta vei lopulta mennessään ja uskon, että jokainen paikalla ollut viihtyi!

Nina Parviola,
Jo kosken lämpöä odottava fuksi

Meininkiä Herwantapeliä ennen ja jälkeen:

Haalarisauna
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Teksti: Formatia klubben

Kuvat: Formatia klubben, Olli Tammenlarva

Hommahan alkoi jo syksyllä raivokkaalla F5-näppäimen hakkaamisella. Saimme jo 
paikan ostoskoriin, mutta sitten palvelu kyykkäsi :D, ja jäimme ilman paikkaa. Räisänen 
Boisin nopeat pojat olivat saaneet haalittua suuria määriä kisapaikkoja ja auliisti luopuiv-
at yhdestä meidän onneksemme (Tämä heitä harmitti jälkeenpäin, sillä alkulohkomme oli 
huomattavasti heidän omaansa helpompi). 

Itse MM-kyykkään valmistautuminen alkoi jo noin kuukautta ennen varsinaisia kiso-
ja. Upgradesimme pelipaitamme tutlabissa uusilla tyylikkäämmillä ja materiaaliltaan 
laadukkaammilla logoilla. Loppusilaus valmisteluihin tapahtui pelipäivää edeltävänä iltana 
kauppakeskus DUOssa. Tuomareille löytyi KIITOS- pullo ja joukkueelle halpuutettua 
kisajuomaa.

Lauantaina koitti kisapäivä. Koko talven oli ollut kaunis aurinkoinen pakkassää. Tuona 
lauantaina heräsimme vesisateiseen harmaaseen aamuun. Talsimme Hermian parkkipai-
kkojen perimmäiseen nurkkaan tuhoamaan alkulohkomme. Jos lukija on ikinä käynyt 
Särkänniemen half pipe -laitteessa, voi hän mielessään kuvitella pelikenttämme muodon. 

MöMMöm-kyykkäraportaasi

Kuva 1: Särkänniemen Half Pipe

”Miksi juosta ruokatrendien perässä tai keksiä pyörää uudestaan, kun perin-
teet tarjoavat paljon fiksumpia ratkaisuja?”
 -Ilta-Sanomat, Soppa365

Tähän ratkaisuun oli päätynyt myös Newtonin henkilökunta tarjotessaan meille 
hernekeittoa ja näkkileipää.

”Hernekeitto on keittoruoka, joka valmistetaan suomalaisittain 
kuivatuista vihreistä herneistä ja sianlihasta.”

 -Wikipedia

Oli jyrkkää ylämäkeä kumpaankin 
suuntaan ja jään takia kyaykät val-
uivat itsestään kohti kentän keskip-
istettä. Tämä aiheutti haasteita, sillä 
eräs vastustajistamme pelasi -80 pelin 
ennen meitä. Kiitimme aina välillä 
KIITOS-juomalla tuomaria sekä hauen 
heittäneitä pelaajiamme ja vastustaji-
amme. Taistelimme kolmella voitetulla 

pelillä läpi alkulohkon ja pääsimme 
jatkopeleihin.

Ensimmäinen jatkopelimme 
oli festian tuntumassa. Kenttä oli 
huomattavasti laadukkaampi ja meille sattui 
jopa ehdottoman puolueeton YKIläinen tuomari otteluun.      
Jännitys tiivistyi ja paikalle valui huomattava määrä fanejamme.

Kaikki eivät edes mahtuneet paikalle. Ottelu oli todella tiukka. Etenimme ensimmäis-
en puoliskon tasatahtia. Huutelu alkoi puolin ja toisin hyvin nopeasti ja se toi hyvää 
lisämaustetta otteluun. Ottelu näytti pikkuhiljaa kääntyvän vastustajille, mutta sitten   
koittivat viimeiset heittovuorot. Lakaisimme kauniisti kartulla tarvittavat kyykät pois 
pelialueelta ja vastustajan orastava riemu vaihtui katkeraan pettymykseen.
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Kova voitto takanamme siirryimme seuraavaa koitosta kohti varsin jäiselle kentälle. 

Vastassamme olivat jodelistakin tutut ”pinkkipaitaiset Burana-apinat”. Peli oli 

osaltamme heikko, mutta eniten siinä ärsytti vastustajien ”apujoukot”, jotka potkivat 

kyykkiä jatkuvasti takaisin ruutuun. Vastustajan pelaajat myös pomppivat kentällä 

heittovuoroillamme ja tönivät heittäjiämme. Hieman katkerana häviöstä pakkailimme 

tavaramme ja menimme wäiskien saunoihin nuolemaan haavojamme useaksi tunniksi.

Joukkue 1   Joukkue 2  LopputulosPillerinpaiskojat  Formatia klubben -120 - -64Rennot Feministit ry  Formatia klubben   -71 - -52 SOS    Formatia klubben -119 - -70Formatia klubben  Taistelevat metsot   -46 - -50Formatia klubben  Kolme Ässää ja Eki   -83 - -68
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Selvitys Fannimukin vaiheista

Teksti: Sakari Pitkäjärvi

Kuvat: Sakari Pitkäjärvi, KoRK & KRK

Kirkkarit (7.3.2015): 
Fannimukin katoaminen

Perjantaina 6.3. Hervantaan on saapunut 
suuri määrä koneteekkareita valmistau-
tumaan seuraavan päivän Kirkkareihin. 
Kirkkariväki viettää iltaa Korkilla, mutta 
käyvät myös Ykillä vierailemassa. Vieraille 
tarjotaan kahvia. Kahvinjuonnin yhtey-
dessä vieraiden kiinnostus kohdistuu er-
ityisesti Masun Fannimukiin, jossa on siis 
hänen 14-vuotiaan pikkusiskonsa kuva.

Kuva 1. Kork galleria, kirkastusjuhlat 2015. 

Illan aikana häviää ikkunasta ehkäpä Ykin kiltahuoneen ikonisin esine, Neuvostoliiton 
lippu. Kun Kirkkarit ovat ohi, Neukkulipun puute havaitaan ja sen olinpaikkaa aletaan 
selvittää. Masu saapuu maanantaina kiltikselle juomaan kahvia vain huomatakseen, että 
Fannimuki on kateissa. Se tarkoittaa sitä, että hän joutuu juomaan kahvinsa viime vuo-
den Fannimukista. Masu saa perinteisesti joka vuosi uuden Fannimukin joululahjaksi.  

Huomio keskittyy ensisijaisesti Neukkulipun pa-
lautukseen. Korkin pj:n kanssa asia tehdään hyvin 
selväksi, että lippu tarvitaan takaisin. Seuraavana 
torstaina on TEK-akatemia lappeen Rannassa, 
jonne lippu luvattiin toimittaa. Tatu ja Miika 
lähtevät edustamaan päiville, ja sitsien tauolla 
KRK:n edustaja pyytää heitä ulos. Siellähän on 
lipputangossa uljaasti liehumassa Neuvostoliiton 
lippu! Riemu on suuri ja lippu laitetaan varmaan 
talteen ja toimitetaan takaisin Ykille. Fannimukia 
ei kuitenkaan reissulla löytynyt.

RankkaXQ (23.3.-25.3.2015):
lunass vatimmus 1

Vaikka Neukkulippu saatiin takaisin, ei silti 
oltu tyytyväisiä. RankkaXQ vei ison poru-
kan ykiläisiä lappeen Rannoille, jossa viet-
imme iltaa Pellettiläisten ystäviemme kanssa. 
Lähdimme vuosikurssin 2010 edustajien 
sekä Armatuurilaisen rikoskumppanin op-
paamme kanssa etsimään KRK:lta Fanni-
mukia. Sieltähän sen oli pakko löytyä, sillä 
Neukkulippukin oli heillä? Etsintä ei tuotta-
nut tulosta, joten oli pakko siirtyä järeämpiin 
keinoihin. Tulostimme Fannin kuvan pienen 
tekstin kanssa ja leikkasimme ja liimasimme 
sanomalehdestä lunass vatimmuksen, jot-
ta emme jäisi kiinni käsialan perusteella. 
Otimme KRK:n kiltahuoneen katosta suuren 
poliisilipun pantiksi. Neukkulipun toimitus 
oli hieman hankalaa, joten ajattelimme olla 
ovelia. 

Jätimme poliisilipun Armatuurin kiltahuoneelle, josta se olisi tarvittaessa helppo palaut-
taa, kun Fannimuki löytyy. Kävi kuitenkin huonosti, sillä juuri, kun olimme lähtemässä 
KRK:n kiltahuoneelta, oven edestä menee joukko oranssihaalarisia ihmisiä ohi. He 
pysähtyvät ihmettelemään vieraita kiltahuoneella, kun takaa Nisse jo huutaa:”Me pöllit-
tiin teidän lippu.” Nisse ei ole parhaimmillaan paineen alla. Tämä saattaa olla ratkaiseva 
syy siihen, että rikoskumppanimme lopulta paljastui. Muuten yritimme toimia erittäin 
salaisesti. Oranssihaalariset ihmiset jatkoivat matkaansa, koska olivat ilmeisesti menossa 
jonnekin. Jälkeenpäin meille selvisi, että oranssihaalariset ihmiset olivat KRK:laisia. 

Kuva 2. lunass vatimmus 



Lähdimme kohti Hervantaa, ja perille päästyämme puheenjohtaja saa mailia KRK:lta. 
Mailiin ei kuitenkaan taidettu vastata mitään ja KRK sai lippunsa takaisin oppaaltamme. 
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Ymppipäivät (25-27.10.2017): lunas vatimmus 2

Fannimuki oli ollut kateissa jo pitkään. KRK:sta tai SSK:sta ei ollut kuulunut mitään 
erikoista myöskään. Otaniemen Ymppipäivien sillikseltä ykiläiset lähtivät takaisin 
Hervantaan, paitsi että Pelletin Perttu ja Joonas lähtivät Pelletin bussilla Lappeenrantaan.

"Ei vittu tuleeks ne oikeesti"
  -anonyymi pellettiläinen

Bussissa harjoitettiin lisää päihtymistä ja 
Perttu ilahdutti pellettiläisiä susikoira Roi 
-vitsillään. Labran seinän tissien seasta 
persettä etsittyään ja siinä epäonnistuttuaan 
edustajat päätyivät baarin kautta jonkun 
luokse nukkumaan. 

Seuraavana päivänä pojat kävivät Pelletin 
kiltahuoneella. Kaikki sohvat olivat käännet-
ty ympäri. Pöydällä oli vain lappu, että kiva 
kiltis teillä, piilotettiin tänne silakke.

Aiemmista kokemuksista viisastuneena 
syyttävä sormi osoitti luonnollisesti KRK:n 
suuntaan. Perttu kirjoitti vasemmalla kädellä 
lunas vatimmuksen ja jätti sen kyltin tilalle. 
Pojat saivat autokyydin asemalle ja lähtivät 
kebabin jälkeen Tampereelle Toikankatukyl-
tin kanssa. 

Jäljet olivat kuitenkin lyhyet. SSK:n Tam-
pereen kätyri löysi Toikankatukyltin Ykin 
kiltahuoneelta.

Jälkikäteen tehdyn selvityksen perusteella 
SSK-lähteiden mukaan lapun ja kääntelyn 
takana olivat jyväskyläläiset. SSK oli jär-
jestänyt fuksisuunnistuksessa rastin, jolla 
jaetaan raakoja silakoita, ja minkä antamalla 
jatkopaikan portsarille pääsee ilmaiseksi 
sisään. Aiemmin oli kyllä piilotettu pussillinen raakoja kaloja pariksi viikoksi Armatuurin 
kahvikassaan (jonne pussi sittemmin räjähtikin) muttei tällä kertaa.

Näin asiat kulkivat abouttiarallaa KRK:laisen SSK- 
edustajan näkökulmasta:
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KoRK 50v (25.11.2017): Kirjolohta sekä uutta tietoa Fannimukista

Lappeenrannasta tulee edustusta jo edellisenä päivänä, eli perjantaina, valmistautumaan 
suuriin vuosijuhliin. Pekka sattui olemaan killassa ja kertoo asioiden menneen näin:

Istuin yksin killassa kun joukko KRK:laisia tuli kiltaan kysyen, jos heille suotaisiin yksi beer 
pong. Kohteliaana suostuin, mutta sanoin että se on sitten vain yksi peli ja sitten tyhjennän 
killan. Oranssiin pukeutuneet herrasmiehet suostuivat ehtoihin ja pallo alkoi lentämään. 

Saluuna-kyltti meinasi lähteä mukaan, mutta Pekka onnistui estämään sen. Toikanka-
tu-kyltti luovutetaan ystävällisesti KRK:laisille. Lauantaina killassa kävijät ihmettelevät, 
että kylläpä siellä haisee pahalta. Sen on pakko olla se pussi, joka on siellä roskiksessa! 
”:D” 
Lauantaina illalla Ymppäpäivät 2017 -tg-ryhmään tulee hämmentäviä viestejä. Aluksi 
huikea diss track, jossa on ahdistavan pitkä intro ja seuraavaksi kuva kirjolohesta. Epäily 
kasvaa siitä, että kiltiksellä onkin kirjolohi.

Sunnuntaina ennen Korkin sillistä Jesse käy kiltahuoneella ja 
tekee kaapelihyllyn päältä löydön.

Silliksellä saadaan myös järisyttävää 
uutta tietoa Fannimukista! 

Tieto saavuttaa Oulun Ympin vu-
juedustuksen, joten ohjeistamme    
ymppiläiset ystävämme etsimään 
läpikotaisesti Oulun koneen kil-
tiksen, josko sieltä löytyisi kauan 
kadoksissa ollut Fannimuki. Fan-
nimukia ei kuitenkaan löytynyt 
taaskaan. Suunnitteilla oli jo tehdä 

Ymppipäivät (8.-9.11.2018): Sovinnon silakke

Ymppipäivillä Tampereella oli jälleen Skinnarilan Silakkaklubin 
edustajia paikalla. Kirjolohijäynä oli aiheuttanut osassa ykiläisistä 
jonkin verran pahaa mieltä, joten SSK antoi YKI-hallitus 2017:lle 
lahjaksi sovinnon silakkeen.

Kirkkarit (1.-3.3.2019): Varkaan löytyminen

Essi, joka oli yövahtina Kirkkareilla törmäsi kuin ihmeen kaupalla 
Fannimukivarkaaseen ja puheenaiheeksi tuli Fannimuki (Fanni-
mukivaras ei esitellyt itseään Fannimukivarkaana). Paljastui, että 
Fannimuki oli yhä Oulussa, ei kuitenkaan Koneen kiltahuoneella. 
Fannimukivaras lupasi toimittaa mukin takaisin, kun oli Oulus-
sa käymässä. Se päätyi lopulta Jyväskylän kautta Elinan mukana 
takaisin Tampereelle juuri sopivasti YKI-laneille, jotka sattuivat 
olemaan samaan aikaan Masun 30v-synttäreiden kanssa. Masu sai 
mukinsa takaisin ja oli onnellinen. 
Energiateekkaripäivillä 21.3.2019 ajattelimme pitää yllä hyviä 
suhteita vanhojen vihollisten, nykyisten ystäviemme kanssa. 
Veimme siis heille lahjaksi suolakaloja. Vaikka SSK:ssa ja KRK:s-
sa on osittain samoja jäseniä, eivät ne ole kuitenkaan sama asia. 
KRK:ta oli nyt syytetty jo kahdesti asioista, joihin heillä ei ollut 
mitään osaa eikä arpaa. Päätimme siis heitäkin huomioida, vaik-
kakin tällaisella hyvin pienimuotoisella eleellä, mitä nyt matkan 
varrelta sattuu löytymään. 

Toimitimme kalat KRK:n kiltahuoneelle seminaarin alussa ja yllä-
tyimme, että heillä oli antaa meille erittäin upea vastalahja!

Pelin päätyttyä sanoin heti jämäkästi että nyt kaikki ulos ja humalaiset koneteekkarit uskoivat, 
mielestäni jopa hämmentävän helposti. Siivotessani kiltaa huomasin oudon kalamaisen hajun. 
Löysin roskiksesta limaisen haisevan muovipussin, jossa oli kirjolohen punnituslappu.

Mietin, että voi helvetti. Täällä on jossakin kala. Yritin etsiä joka paikasta, mutta en löytänyt 
mitään. Päättelin siinä sitten, että ehkä tämä olikin se jäynä, että KRK:laiset ovat jättäneet 
pelkästään sen pussin tänne haisemaan. 

Suljin killan ja lähdin seuraavana päivänä tyytyväisenä kohti Oulua ja Ympin vujuja.

Toivottavasti suhteet pysyvät jatkossakin yhtä lämpiminä, eikä uusiin lunas vatimmuksi-
in tarvitse ryhtyä. Tämä oli lyhyt selonteko Fannimukin vaiheista ja YKIn ulkosuhteista. 
Tämä on ehkä suurimmalta osin totta. Osa tarinoista jäi kertomatta, kuten nuijacase ja 
varmasti paljon muutakin. 

lunas vatimmus ja jättää se Oulun koneelle, mutta hämmentävien huhupuheiden perus-
teella tehtyjä syytöksiä ei kuitenkaan päätetty jatkaa. 




