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Tervettä taloon ja morrrrjesta pöytään!

Aurinko paistaa ja lunta sataa, taitaa tulla kuulkaa kesä! Jumansviidu! Kesä on ilon aikaa, jos ei oteta 
huomioon kärpäsiä, ja wappu sen avauslaukaisuna ilon juhla. Guugletinpa wikipedialla vähän ja 
katsoin mitä wappu oikein tarkoittaa. En jaksanut lukea niitä pyhästä sir Walburgista ja hänen koette-
lemuksistaan Siinain erämaassa kertovia juttuja, joten päätin itse luistella muistini tylsillä luistimilla 
ja saada aikaan mustatuntuu-määritelmän wapusta. 

Wappu on paljon muutakin kuin kirkollinen juhla, jona syödään mämmiä ja juodaan tippaleipiä ja 
kuravettä päälle. Kerronpa tarinan.

Oli aamu, ja yöllä oli vaihtunut toukokuuksi 2007. Jos joku olisi allekirjoittaneelle yön pimeinä 
tunteina sujauttanut seurantalaitteen housunkauluksesta sisään, olisi sen jonkun monitorilla jossakin 
salaisessa tukikohdassa XYZ näkynyt vilkkuva piste, joka etenee hitaasti mutta määrätietoisesti 
pohjoisen yliopiston saunatilojen edustalta kohti Ratinan suvantoa. Seurantalaitetta en housuistani 
löytänyt, mutta aamusaunalta soittoruokala Sahaan oli syömisen toivossa matka, kuten monella 
tuohon aikaan. 

Jos Tampere joskus on kaunis, oli se sitä tuona aamuna. Aurinko oli noussut ja paistoi matalalta. 
Ilma oli viileä, mutta kesävaatteissa tarkeni. Ratinan suvannon ympärillä stadionin ja talojen katot 
hohtivat kultaisina. Suvanto oli peilityyni, ainoastaan kosken virtaus loi väreitä sen itäisen poukaman 
pinnalle. Noissa säkenöivinä kimaltelevissa laineissa väreilivät koko wappu ja fuksivuosi, tuleva 
kesä ja toteutumattomien toiveiden ja odotusten haikeus. Noissa kaukaa pohjoisesta matkanneissa 
menneen talven sulamisvesissä väikkyelivät menneet vuodet ja sukupolvet, tähtien pöly jalostuneena 
joksikin kompleksisemmaksi kuin sen alullepanija olisi koskaan osannut kuvitella. Samaa kimmel-
lystä oli kosken yläjuoksulla katsellut jo Finlaysonin James vesimyllyspesialisteineen, ja varmasti tuo 
paatunut vanha skotti oli jo vuosisadan etuajassa nähnyt sielunsa silmin nostokorin täynnä kirkuvia 
teekkareita urallaan yhtä lapsenkengissä kuin maamme kutomoteollisuus oli tuolloin. Mitä merkit-
sevät vuodet, tuhannetkaan. No nyt alkoi lähteä pikkuisen hanskasta tämä.

Sen pituinen olkoon se niin pääsette poiskin. Vielä pääkirjoituksen tärkeimmät pointit tiivistettynä:
-tulkaa kellarihumppaan
-muistakaa syödä ja juoda, nukkua ja pestä hampaat
-viettäkää hauska wappu, sitä on pari viikkoa vuodesta vaan

Päätoimittaja lomanvietossa kesällä 2006, kauan ennen kuin kuulikaan wapusta
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Moro!          26.4.2009

Rakas ystäväni, kuinka sulla menee? 
Viime kerrasta onkin jo vähän aikaa, mä oon nyt täällä Hämeensillalla, tultiin just tuolta 
paikallisesta. Me käytiin viettämässä wappupiknikkiä kavereitten kanssa täällä Tampereen 
keskustassa koskenrannassa, oli ihana keli ja kaikkee, aijjai! Varsinki nää lohivoileivät oli 
huikeita, kysäse joku päivä reseptiä!

Muistanet varmaan kun pari vuotta sitten laittelin kirjettä sillosesta fuksiwapustani? Joo, 
se oli huikeeta, välillä meinasi epätoivo iskeä mutta onneksi oli aina kavereita tukemassa, 
johtaen kohti uusia seikkailuja. On ne niin kivoja (ne pirulaiset..!). Mutta siis, se oli kyllä 
hienoa aikaa, varsinki hyvällä porukalla ja lepposalla meiningillä. Niillä siitä selvittiinki 
hyvin paperein, koskeen päästiin ja sitten oli pieniä teekkareita. Wau! Ei muuta kuin hyvät 
Waput sinnekin! Me jatketaan!

Terkuin, kaverisi Viljami

Moro!          26.4.2007  

Rakas ystäväni, kuinka sulla menee?
Mä oon nyt täällä Hämeensillalla, tultiin just tuolta 
Tupsulasta, se on sellanen paikallinen opiskelijakänppä. 
Siellä asuu kaikki hassut sedät ja tädit ja niillon aina 
ovet auki, kuulostaa jännältä vai mitä..? No siellä oli 
tännää sellane ulkoilmakonsertti ja siellä soitteli 
monia eri orkestereita, oli kyllä kiva juttu! 

Muutenki on menny tää FuksiWappu tosi 
hyvin! Keli on ollut hyvä paitti sinä päivänä 
ku käytiin häseltämässä tuolla ulkosalla 
jonkun kumirenkaan perässä.. mut muuten 
on ollut kyllä mahtavaa! Bileitä on riit-
täny, jengi on ollu ilosella tuulella ja 
tälleen! 

Mut älä pelkää, hyvin me vedetään! 
Ollaanha me kohta
jo teekkareita, ne on isoja ja 
fiksuja! Nähdään kesällä!

Terveisin
Kaverisi Viljami

ILOISTA WAPPUA KAIKILLE!!

Sateisena ja myrskyisenä yönä 
meinasi kaikki jälleen särkyä, 
kun K-valtio lähestyi Suomen 
strategista keskipistettä, 
Herwannan Makkarajärveä. 
Tästä tiedosta pelästyneenä 
apuun kutsuttiin jälleen kerran 
team YKI, joka vaaraa pelkää-
mättä lähti liikkeelle noin 2 
viikon varoitusajalla. Lähtö 
tapahtui K-pisteeltä, noin 50 metriä pohjoiseen tästä katsottuna tuon ison korkean kimaltelevan tikun vierestä, 
noin 30 minuuttia myöhässä, eli loistava suoritus kaikin puolin. 

Joukkoon oli valikoitunut super-yksilöitä, jotka kaikki olivat käyneet läpi rankempaakin rankemman koulu-
tuksen juuri tätä hetkeä varten. Mukaan oli valikoitunut ala-asteen Saksassa käynyt Henkilö X (nimiä ei voida 
paljastaa), MacGruber, mies joka rakentaa epilaattorista ja hieromasauvasta IT-ohjuksen tai himmentimestä, 
auton akusta ja parista salaisesta teknisestä vempaimesta yhden parhaimmista jäynistä, sekä n. 8 muuta.  
Lukumäärää ei voida taktisista syistä paljastaa. Matkaan lähdettiin ilman yhtään naispuolista super-yksilöä 
(tässä vaiheessa harmitti vielä), vaikka tason 
puolesta heitä olisi varmasti mahtunut mukaan 
n.10 kappaletta.

Ilma oli mitä parhain, täysin kirkas lentosää, 
joka ei ollut mikään ongelma kirkkaasti pukeu-
tuneelle ja meluavalle YKI:lle. Kirkumisesta 
ja kirkkaista vaatteista huolimatta pääsimme 
ilmasuojassa ja täysissä sielunvoimissa perille 
(fyysinen voima oli tosin loppu) Makka-
rajärven rannalle. Ensimmäinen toimenpide oli pystyttää nuotio, mihin lähes kaikki ilmoittivat yhtä aikaa 
”Meitsi handlaa tän!”, kunnes paljastui, että valopeteä ei ollut, jonka jälkeen vastuu kaatui MacGruberille. 
Hän sytytti nuotion n. 1 pikosekunnissa käyttäen vain vasenta kättään ja kolmea käpyä. Tämäkin onnistuttiin 
tekemään täysin vihollisen huomaamatta. (Nyt alkoi tuntua jo, että onhan se kivempi olla ilman naisia.)

Lyhyen makkaranpaisto- ja oluen- sekä kahvinjuontiepisodin 
päätti vihollisen hyökkäys noin 150m etelään leirintäpai-
kastamme. Onneksi täysin salainen sijaintimme oli pysynyt 
täysin salaisena, jolloin saimme oivan tilaisuuden iskeä 
ja tuhota vihollinen, ylipäällikkö Väljimi Vilipirtin (nimi 
muutettu) ohjeiden mukaan. ”Haka oikea!” kuului käsky. 
Eli toisin sanoen aloimme pelata lumijalkapalloa. Kahden 
tiukan hyökkäyksen jälkeen tilanne oli minun joukkueelleni 
paljon vs vähän. Eli voitimme. Yhtään ketään kehumatta 
teinpähän mahtavan volley-maalin ja joku (nimi muutettu tai 
sitä ei muisteta) teki saksipotkullakin maalin . Toisin sanoen 

iskimme viholliseen arimpaan kohtaan, kun he sitä vähiten odottivat ja voitto oli murskavoitto.

Vielä nopean alueen tarkastuksen jälkeen ilmoitimme päämajaan, että tilanne Makkarajärvellä on normalisoi-
tunut ja maailmassa on rauha. Team YKI lähti yhtä hiljaa kuin tulikin paikalle, reput tyhjänä. Tässä vaiheessa 
kaikkien mielestä oli vain hyvä kun ei niitä naisia tullut mukaan.

Loppukertaus: mun joukkue voitti ja muiden hävis!

Teksti: Tonppa Jokinen

PJ:n porinat

Makkarajärven taistelu
Eli Ykin talviretki
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Aloitimme matkamme kohti Otaniemeä ykimäisesti 
bussilla ja junalla, mutta Pasilassa päätimme sortua 
porvarilliseen kulkutapaan, taksiin (joka tuli halvem-
maksi kuin seutubussi tai joku muu kummallisuus, 
mistä me kehä kolmosen ulkopuolelta tulleet emme 
tienneet mitään).

Majoittuminen onnistui hyvin ja saimme parhaat paikat 
oululaisen vierestä. 

Yritysvierailuista ensimmäinen oli VTT. Annoimme 
paikallisten alkuasukkaiden pyöriä ympyrää, ja tote-
simme vain jossain vaiheessa tietävämme missä 
meidän kuuluisi olla. Kunhan he olivat aikansa pyöri-
neet ja soitelleet ympäriinsä, pääsimme kirjoittamaan 
nimemme ruokaa vastaan oikeassa paikassa. Esitteli-
jäkaverit olivat vanhoja tuttuja jo viime kevät-exculta. 
Samoin heidän juttunsa. Saimme tietää lisää... no 
oikeastaan emme enää muista mistä he puhuivat, mutta 
jotain kemiaa se oli.

VTT:n jälkeen lähdimme Otaniemen ostarille ostoksille. 
Ostokset suoritettuamme me tamperelaiset huoma-
simme, että paikalliset olivat unohtaneet meidät tuolle 
valtavalle ostarille! Onneksi aikaisemmin saamillamme 

kartoilla osasimme suunnistaa takaisin majapaikalle.

Suurta ihailua saivat aikaan joidenkin haalareissa vilk-
kuneet erikoiset keltaiset merkit. Kyselimme aikamme 
ja meille luvattiin, että saataisiin illalla... merkkejä 
tietenkin!

Kyykkäturnaus oli hulvaton. Ylivoimaisuutemme 
vuoksi saimme kokeilla muun muassa ”king kong”-, 
”tupla”- ja ”seppo räty” -tyylejä. KemistipHuksit olivat 
kovin tosissaan ja luulivat meitä kyykiksi. Voittoa emme 
ylivoimaisuutemme vuoksi kaivanneet, vaan keski-
tyimme olennaiseen Gorsuksi kutsutussa saunatilassa. 
Emäntä varasti huomaamattomasti (lue:kysyi) salaat-
tireseptin ja toivottavasti budjetti antaa myöten joskus 
kokeilla sitä. Karpalolonkero oli myös hyvää sinä iltana. 

Ilmainen maistuu aina 
hyvältä. (Sponsored by 
Outokumpu) 

Saunalla alkoi meno 
näyttää tutulta (kalja-
kimbleä ja muita juoma-
pelejä), joten lähdimme 
Otaniemen pimeille 
poluille hakemaan lisä-
jännitystä. Löysimme 
itsemme loppujen lopuksi 
naapurista, melkein 
penthousesta. Tutalaiset 
lappeenRannasta olivat 
myös löytäneet tiensä 
Otnäsiin ja juttelimme 
heidän kanssaan Jouto-
miehiksi kutsutussa 
paikassa. Lappeessa 

ei myös(kään) taideta tietää säännöstä ”fuksia ei 
kuksita”... 

Muut bileet kutsuivat. LappeenRantalaisten majapaikka 
oli ihan omien punkkiemme alapuolella ja kävimme 
piristämässä itärajan kavereiden nukkumaanmenoa :) 
Saldo: yksi tyyppi kylkiasentoon. Hyppäsimme puku-
huoneen läpi toiselle puolelle, jossa ilmeisesti oli Puun-
jalostajien sitsien jatkot.

Alapetijatkoilla oli todella, siis todella mahtavaa. 
Oumaigaad. Aamupäivästä tekemämme päätös nukkua 
oululaisen vieressä osoittautui mielenkiintoiseksi. 
Hannu loisti poissaolollaan jatkoilta ja jotkut nukah-
tivatkin jossain vaiheessa toisen oululaisen mukavan 
miehiseen ääntelyyn yön pimeydessä...

Oumaigaad mikä reissu!
 Eli Kemiat Kohtaa -09 Otaniemessä 

Aamulla meitä odotti aamiainen vuoteessa ja limu-
siinikyyti Pöyrylle. Pöyryllä oli kunnon sämpylät 
ja kahvitarjoilut - puheosuuskin oli huomattavasti 
lyhyempi kuin VTT:llä. Rennon tilaisuuden aikana 
opimme, että Pöyryn kemian osastolla on töissä 
vain yksi TTY:läinen ja hänkin on Koneelta. Lisäksi 
saimme tietää, että Pöyry ei ota kesätyöntekijöitä. 
Tämän jälkeen kuitenkin söimme runsaan ja maittavan 
lounaan.

Siirryimme limusiinilla takaisin Otaniemeen. 
Vuorossa oli Teekkarimuseo. Esittelijä oli varsin 
perehtynyt ja innostunut aiheesta. Olihan se varsin 
mielenkiintoista ja kohdetta voidaan suositella kaikille 
teekkariudesta kiinnostuneille. Vuorossa oli kilta-
kierros. Ensin Kemistikilta, sitten Vuorimieskilta ja 
lopuksi Puunjalostajakilta.

Sitten pikaiset päiväunet vierasmajoilla ja olikin jo 
aika valmistautua illan KTY-sitseille, joiden teemana 
oli VIIDAKKO! Valmistautuminen sitseille oli hubaa 
itsessään. Saimme toteuttaa itseämme ja näyttää 
maksullisilta naisilta ;) Kokkarit olivat siinä makuu-
tilojen alakerrassa, joten kovin pitkälle ei täytynyt 
koroilla kopsutella. Lahjaksi Tampereen edustus (YKI, 
MIK, Bioner) vei palan rotwallia, tyhjiöpakattua 
mustaa makkaraa ja jalointa juotavaa. Vastalahjaksi 
saimme Kemistikillan 100-vuotishistoriikin, joita oli 
sen verran ylimääräisiä, että osa niistä lojuu edelleen 
yhden edustajan baarijakkaralla. Suuren huomion 
kokkareilla vei Kallen kuva. Sitä me tiirailimme koko 
tilaisuuden ja lopuksi antauduimme koko porukalla 
kiihkeisiin kuvaussessioihin Kallen edessä.

Itse sitsipaikalle siirryimme ajoissa ja pääsimme jonon 
(!) ohi etsimään paikkaamme. Paikat löytyivät ilmei-
sesti vähän kokeneempien sitsiharrastajien vierestä, 
koska menoa ja melskettä riitti koko viidakko-tee-
maisten juhlien ajan. Ykiläiset laulattivat Unkarin 
viini -biisin ja vedimme sen urheasti loppuun muiden 
luovuttaessa ja jatkaessa syömistä 1. säkeistön 
jälkeen. Jotkut laulut olisi voinut jättää laulamatta.            

Mutta onneksi päästiin laulamaan taas veisu ”oulu 
pilaa aina kaiken” (useamman kerran). Ruoka sitseillä 
oli erittäin maittavaa, mutta juomakaatoja oli ehdot-
tomasti liian vähän. Kuitenkin tunnelma nousi koko 
ajan. Ilahduttavasti suurin osa oli pukeutunut teeman 
mukaisesti. Viidakon eläinten lisäksi paikalla oli mm. 
zulu-päällikkö, napalmi-tynnyri ja viidakon kasveja.

KemistipHuksit esittivät hienon tanssiesityksen 
pääjuhlien päätteeksi. Pojat saivat huimat aplodit 
kun näyttivät hieman paljasta pintaa, tyttöjen esitystä 
kuitenkaan väheksymättä. Juhlat jatkuivat menevän 
musiikin voimin ja valloitimme tanssilattian välillä 
kokonaan. Juhlapaikalla oli Tanja, joka sai vähintään 
yhtä suuren huomion kuin Kalle kokkareilla.

Sitten olikin aika siirtyä jatkoille eli samaan paikkaan 
kuin kokkareille. Rupattelimme uusien tuttavuuk-
sien kanssa (jaoimme 
irkkinikkejä titeläiselle, 
humalatilan takia on 
epätodennäköistä, että 
hän muistaa niitä), 
kunnes siirryimme 
lämpimään saunaan. 
Saunasta siirryimme 
vierasmajoille pukeu-
tumaan oululaisten 
seuraan. Jossain 
vaiheessa myöhäistä 
iltaa/varhaista aamua 
oululaiset lähtivät aamu-
kuuden junaan samoilla 
silmillä. 

Pitkä ilta alkoi painaa ja nukahdimme. Aamulla 
heräsimme ja vaelsimme sillikselle, jossa ruoan 
saavuttua söimme varmasti tarpeeksi (ainakin ne joille 
ruoka maistui). 

Oli aika jättää jäähyväiset Otaniemelle ja soittaa taksi 
Pasilaan. Siivotessamme löysimme vierasmajoilta 
puolikkaan kaljapakin, jonka sosialisoimme. Ei turha 
reissu tosiaankaan!

Reissusta jäi käteen muistoja, uusia tuttuja, poikien 
puhelinnumeroita, kasa haalarimerkkejä (bongaa ne 
meidän haalareista!), hämäriä valokuvia ja Outo-
kummun ranteenlämmittimet. Suosittelemme kaikille 
matkaan lähtemistä. Se on aivan mahtavaa, siis 
todella, todella mahtavaa.

Tapahtuma, jossa kemistiteekkarit 
kohtaavat toisensa, vierailevat yrityksissä, 
kyykkäävät ja sitsaavat. Tässä tapahtuma 
Ykiläisten silmin: Kemiat Kohtaa 2009.

Kyykkäjoukkue Ligniini Höyry.

Teksti ja kuvat:
Tiina Mönkäre, Milla Suominen
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Antti Latomäki

Pelletiltä Suortin Janne oli pistänyt kutsua tulemaan. Niillä oli jotkut 8-vuotisjuhlat siellä. Emmeköhän sitten 
Wälibirtin Wilbertin kanssa ottaneet ja lähteneet tsekittämään kyseenomaiset kinkerit. Vili edusti väkevästi ja 
meitsiboitsi piti huolta seksikkäästä edustuksesta hänen aveccinaan.

Pelletti on vähän niinkuin Yki, mutta lappeen Rannassa. Rannalle ja sitä kautta räkäkä-känniin pääsyyn tarvit-
tiin kolme eri junaa, sillä olosuhteet muuttuivat koko ajan itää kohti kuljettaessa karummiksi ja mannermai-
semmiksi, ja siellä ei olisi länsi-Pendolinoa saanut enää edes käyntiin. Lappeen Rannassa oli kevät puolitoista 
viikkoa myöhässä valehtelematta, vaikka koko loppujuttu valetta onkin.

Karjalassa ovat aina itä ja länsi kohdanneet. Niin kävi tälläkin kertaa vpj-Jannen hakiessa kaksi länkkäriä 
asemalta itävalmisteisella Toyotallaan. Janne ohjasti ajokkinsa Skinnarilan vapaavaltioon. Vapaavaltio eli 
rauhallista elämäänsä vain viiden kilometrin päässä Rannan keskustasta. Sillä oli omaa Saimaan rantaviivaa, ja 
siellä asui pelkkiä teekkareita. Teekkareilla oli siellä kaikki tarvittavat palvelut, kuten yliopistotason koulutus-
mahdollisuus ja A-oikeudet.

Kävelyputkiyhteydessä yliopistoon oli ylioppilastalo. Se oli ilmeisen oiva paikka vuosijuhlien järjestämiseen. 
Alakerrassa sijaitsi Kellari, jossa taas jatkoja kelpasi pidellä. Ryystettyämme Jannen kämpillä tölkkioluen 
valuimme juhlapaikalle. Siellä olikin jo juhlan fiilinkiä, kun kävelimme sisään saliin punaista mattoa. Pöydällä 
salissa jökötti kummallisia pelleteillä ja kultamaalilla kuorrutettuja parruja. Ne olivat Pelletti Awardeja, jotka 
kuulemma olivat juuri saapuneet Kiimaselän fallostyöstäjien opistolta ja olivat valmiita jakamiseen. 

Huomiota kiinnittävä nimitys oli vuoden Seppo Taalasmaa -palkinto. Tampereen edustusta ei palkittu, mutta 
pääsimme jakamaan elämäntyöpalkinnon Pelletin hallitukselle. Annoimmekin sitten pahvisen kommunikaat-
torin ja kolme yhteenteipattua Pirkanmaan puhelinluetteloa, joiden sisään oli koverrettu säilytyskotelo 0,35 
litran viinapullolle. Pullonkin annoimme. Hallitus lähtikin hetikohta anniskelualueen ulkopuolelle ottamaan 
pari puhelua. Pelletin PJ oli kotoisin Hämeenkyröstä ja söi illan päästyä vauhtiin oman kotinumeronsa.

Jatkopaikka, Kellari, piti sisällään saunatilat, baaritiskin, ison tanssilattian ja audiolaitteiston, jolla pystyi tois-
tamaan Lady GaGan Pokerface-kappaletta. Jatkot olivat avoimet ja kaikenlaista exculta palannutta haalarihiih-
täjää vilisi pukukansan lomassa. Tamperelaisesta tuntui, että kaikki tunsivat kaikki. 

Jatkojen jatkoille päädyimme metsikön keskelle luolaan, joka oli täynnä vihreää savua ja johon laskeuduttiin 
hitsin jyrkkiä portaita. Kyseessä oli Bunkkeri, sodanaikaiseen Salpalinjaan kuulunut konekiväärikorsu. Seinät 
olivat metrin paksuiset ja betoniset. Paikkaa hallinnoitsivat Teekkarireserviläiset ja siellä pyöritteli levyjä 
musiikkikerho Techmu. 

Heräsimmekin kohta ihanaan aamuun Jannen meille laittamilta patjoilta. Skumppapullon auettua olimme pian 
pakotettuja siirtämään lähtöä viimeiseen iltajunaan. Jouduimme osallisiksi lappeen Rantalaisesta supersunnun-
taista. Se päivä oli ikimuistoinen, näimme kaikki tärkeimmät turistikohteet aina Fartwall Areenasta Labraan. 

Kellarissa oli siivoilu käynnissä ja menimme sinne saunomaan. Jossain vaiheessa viiden hengen seurueemme 
sai kutsun vapaavaltion alueella käynnissä olleisiin paikallisen wappulehti Hässin kuvauksiin. Keskelle katua 
oli parkkeerattu Mercedes Benz -sedan ja toimintaohjeet olivat yksinkertaiset; perseet ikkunaan ja silleen.

Kuvausryhmä kiersi myös kiltahuoneita ja peesailimme sitä. Huoneet olivat sikana isompia kuin TTY:llä. 
Yhdellä kiltahuoneella oli pöydällä kupissa huulirasvapuikkoja. Otin yhden. Semmoinen reissu.           

Tässä tulevat Indikaattorin bränikät eli brännärit Wappumaskotit. Saanko esitellä, tai no, esittelen kummiskin: 
Indy Gaattori ja siskonsa Ally Gaattori.

Hieman elämäntarinaa

Indikaattorin päätoimittaja mietti eräänä talvena päänsä puhki juttuaiheita. Huomattuaan reiän päässään hän 
kauhistui ja päätti, että nyt on jotain keksittävä, oli se sitten kuinka väsynyttä tahansa. Silloin syntyi paitsi tuo 
edellinen omaperäinen vitsi, myös Indikaattorin wappumaskotti, Indy Gaattori.

Indy oppi oitis piirustuspaperilta irtauduttuaan puhumaan, ja päätoimittaja kysyi siltä, mitä se halusi elämältään. 
Indy ilmoitti haluavansa naisen. Päätoimittajan oli valiteltava, että nyt kun on vain yksi Mikontalon viemäreistä 
pyydystetty alligaattoriperimä käytettävissä, ei Indylle pystyttäisi luomaan laillista pariutumiskumppania. Siskon 
toimittaja sitten kuitenkin loi, jotta lukijamme saisivat katsella myös naiskauneutta ja jotta Indyllä olisi edes joku 
naisen malli. Siskosta tuli Ally Gaattori.    

Indikaattorin maskottikisa sai lehden taiton loppuhetkillä 
mustan hevosen, Exculotlin. Exculotli on meksikaanista 
Aksolotlien sukua. Ykiläiset tutustuivat siihen rankalla 
excullaan Korkeasaaren Africasiassa. Veikkonen on 
kuitenkin vasta toukka-asteella oleva sammakkoeläin, joten 
hänen takiaan ei etusivua lähdetty uusiksi tekemään. 

Nyt sinulla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa Indikaat-
torin maskottivalintoihin. Doodlessa 
http://www.doodle.com/vea35kf2csg5c4s2 
on nyt avattu äänestys siitä, annetaanko Gaattoreiden 
perheelle jatkoaikaa lehden sivuilla vai kaappaako Excu-
lotli vakanssin. Äänestys on avoinna koko kesän ja voittaja 
pääsee huseeraamaan Indikaattorin syysnumeron sivuille. 
Eniten äänestäneelle tuotepalkinto. Exculotli.

Bongaa Indy ja Ally Tampereen wappuriennoista!

Indikaattorin wappumaskotit
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Kävi meiltä pari jannua idässäkin



Teksti: Saila Huhtiranta, Niina Laasonen
Kuvat: Niina Laasonen

Toimittajaparivaljakko Saila Huhtiranta ja Niina Laasonen antoivat maidon virrata ja kertovat 
nyt, mikä maito on Wapun ajan hittituote.

Valio maitojauhe rasvaton HYLA 

Sekoittaminen työlästä, mutta sinänsä hauskaa ja 
insinööri pääsee käyttämään luovuutta vatkaamisessa. 
Hyvä idea ottaa jauhe mukaan reissuun, sillä vettähän 
tulee raanasta, joten kalsiumin saanti taattua lähes kaik-
kialla minne menetkin. Hinta-laatusuhde hyvä opiskeli-
jabudjettia ajatellen ja tuotteella on pitkä säilymisaika.

Suuri wapun ajan maitovertailu

IngmanYö-kevytmaito 

Maito pettymykseksi perushöttöä vaikka yöllä lypsetty. Drinkissä erityisen 
hyvää, maussa häivähdys tummaa Länsi-Suomen aamuyön taikaa. Marianne 
tehtynä tähän sai testaajat samoilemaan pitkin Hervannan metsiä ja ulvomaan 
kuuta. Ehdottomasti pääsee ensi vuoden kyykän termarievääksi.

Valio Luomu Rasvaton maito -

Luomu kuulostaa hyvältä mutta maistuu pahalta. 
Missä tämä lehmä on elänyt ja mitä se oikein on 
syönyt? Eikö niillä hipeillä ole mitään lehmänkasva-
tustapoja? Maistuu karvoille heti ekasta hörpystä ja 
keho sanoo ettei kannata juoda maistiaista enempää.

Erityisterveysmaito maistuu 
pahalle raanavedelle. Maitoa 
tässä valmisteessa on keski-
määrin 9 prosenttia ja loput eri 
numerosarjoja ja kirjainyhdis-
telmiä. Taattu syövän lähde. 
Nettivisuilla todetaan tuotteen 
sopivan ”käytettäväksi myös 
nesteen leivonnassa”. Täytyypä 
soittaa Valiolle ennen Wappua 
ja kysyä josko sillä saisi vaikka 
kirkkaita nesteitä aikaiseksi. 
Tislaamalla kai?

Keiju Riisijuoma 

Ei yhtä imelä kuin hyla-maidot mutta kumma maku jää pyörimään 
suuhun eivätkä aivot osaa sijoittaa sitä suoraan mihinkään maku-
valikkoon. Sisältää vähän kaloreita mutta silti maussa runsautta. 
Riisitaudit ja muut pöpöt lähtevät takuuvarmasti, sillä tuotteeseen on 
lisätty elintärkeää D-vitamiinia sekä kalsiumia, juoma myös sisältää 
kivennäisaineita. Nettisivuilla mainitaan että tuote sisältää alkoholia 
0,0 %.

Oatly Kaurajuoma+                   +

Tunnistettavissa etäisesti äidin tekemän kaurapuuron makua, 
klimpit kuitenkin kadonneet litkusta. Plussan merkitys tuot-
teen nimessä ei oikein selvinnyt paketista. Tarkoitettu ilmeisesti 
terveystuotteeksi, mutta sekoitettuna vodkan ja kahviliköörin 
kanssa sydän- ja verisuonitautien riski tuskin pienenee. Kaura-
juoma kuitenkin toimii drinkin pohjana ja mahdollistaa valkovenä-
läisten juomisen ruokainvaliditeetista huolimatta.

Valio Kevytmaito HYLA 

Imelää, eikä vappuna 
kannata hankkia ”turhia” 
kaloreita juomalla tätä 
kevytmaitoa. Hirveän 
makuista lämmitettynä, 
menettelee jääkaappi-
kylmänä. Kätevä trippi-
versio pillillä, helppo ottaa 
mukaan Wapun rientoihin, 
mutta kuka täysikasvuinen 
haluaa juoda maitonsa 
ruumiinlämpöisenä? Ideaa 
ei selkeästi ole ajateltu 
loppuun asti, sillä maitoa ei 
saa edes kaupasta jääkaap-
pikylmänä, kun se säilyte-
tään kuivahyllyssä.

Nestle NAN 1            -

Mikrossa lämmitettynä väljähti, kattilassa 
lämmitettynä kotoisampi maku. Hieman 
vetinen koostumus ja maistuu lisäaineilta. 
Nutricia Tutteli Plus 2 voittaa Nestle NAN 
1 -äidinmaidonkorvikkeen mennen tullen 
täyteläisyydellään.

Nutricia Tutteli Plus 2                         +

Maku vaatii totuttelua. Imelä jälkimaku. Nopea 
makutesti saattaa pelästyttää nautiskelijan. 
Tuoksuu taskussa lämmenneelle kindermunalle. 
Sopii kaakaomaidoksi, jos käyttää sokeroimatonta 
kaakaojauhetta. Täyteläinen ja paksu rakenne.

Valio profeel 
vähäenerginen 
maitojuoma Hyvä valinta.

Testivoittaja.

-

Pahaa.
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Kellarihumppa on Oktoberfestin ja Pamplonan härkäjuoksun ohella yksi pohjoisen pallonpuoliskon 
tärkeimpiä tapahtumia. Kuin sattuman kaupalla se myös sijoittuu keskelle tamperelaista teekkariwappua. 
Kellarihumppaan on hämäläisen Tampereen kaupungin eteläisen Hervannan kaupunginosan opiskeleva 
nuoriso perinteisesti kerääntynyt kohtaamaan vastakkaisen sukupuolen traditionaalisiin humppa-asuihin 
pukeutuneena. 

Hervannan eri alueilta tulee hieman erityyppisiä asuja. Siinä missä miesten pukeutumisessa etelä on suorien 
housujen aluetta, kansoittavat pohjoista ylhäältä parin napin verran avoimeksi jätetyt flanellipaidat ja länttä 
sliipatut takatukat. Naisten muodissa hame on perinteisesti pidentynyt pohjoisesta etelään siirryttäessä jo 
käytännön syistä, sillä etelän pusikoissa alkaa esiintyä vaarallisia käärme- ja hyönteislajeja. Idästä paikalle 
saapuu heleitä kesämekkoja ja luoteiskolkan neidot somistavat hiuksensa alueelle ominaisella kukkalajilla, 
leskenlehdellä.

Kellarihumppa on tanssittu Bommarissa ammoisista ajoista asti. Keskiajalla saatettiin sään salliessa tanssia 
ulkonakin trubaduurin säestäessä, mutta kun paavi Benedictus lähetti pannabullan tanssimisen syntisyydestä 
järjestäville killoille, Ykille, TARAKIlle, TamArkille ja Bionerille, oli tapahtuma vedettävä maan alle. Siitä 
asti on tiettynä huhtikuun iltana aina kuulunut maan alta vaimea humpan kumu, nauru ja ilakointi. 

Kellarihumpan ohjelmaan on usein tanssin ohella kuulunut bingon peluu ja viinan naukkailu salaa tanssipart-
nerilta halkopinon takana. Kun humppaamista ei valistuksen myötä enää pidetty niin riettaana eikä nilkkansa 
paljastavia naisia enää ilotyttöinä, olisi tapahtuma voitu siirtää uudelleen pois katakombeista. Arpajaislaki 
ja 30-luvulla kieltolaki kuitenkin vainosivat juhlaa edempänä mainituista syistä. Nykyään tapahtumaa ei ole 
enää kriminalisoitu, mutta sen järjestäminen kellarissa on suojeltu Unescon maailmanperintökohde. Sitä 
mainostettiin myös tv-kanava Nelosella takavuosina iskulauseella ”Jotain ihan muuta”.

Miten Kellarihumppaan sitten pääsee? Julkisista kulkuvälineistä Bommariin pääsee hissillä Rakennustalon 
aulasta. Hissikuljetuksia menee koko juhlapäivän non-stoppina. Reippaimmat saapuvat paikalle kävellen 
portaita myöten. Omalla autolla paikalle pääsee Rakennustalon eteläseinustalta lähtevää ajoramppia. Autolla 
tuloa ei kuitenkaan suositella, sillä paikoitustilaa on rajallisesti, eikä paikalla ole puhallutusta ajamaan lähte-
ville humppakävijöille. 

Kellarihumpan ajankohta pidetään tiukasti salassa, mutta voit onkia sen tietoosi puskaradiosta, wappukalen-
terista tai tämän sivun alareunan infolaatikosta. Voidaksesi humpata ja tanssata sinun ei tarvitse olla hump-
pastara tai humppauskovainen, joskaan ei näistä ominaisuuksista haittaakaan ole.   

 

Kellarihumppa 
Tiistaina 28.4. 
Bommarissa

Humppavaatteet päälle,         
jalka vipattamaan                   
ja lähintä kanssaihmistä        
kahvoista kiinni!  

Infolaatikko

         
        Muut wapun menot ja 
        melskeet löydät 
        näpskäkkäästi osoitteesta
         
http://www.students.tut.fi/~wappu/
          

Toinen infolaatikko

Voiko kalan savustaa maakaasulla? Nouseeko Vaasan Sport SM-liigaan? Onko lyhin reitti Hervantaan 
Tammelan takaa? Kysymykset velloivat herra Sumun päässä hänen seistessään Obeliskilla ja katsoessaan 
kädessään olevaa tikettiä. Lärpäke oli syvän keltainen ja siihen oli kirjoitettu Comic sans series -fontilla teksti 
”YKIn rankka XQ -09”. Hän mutristi hieman suutaan ja astui 
bussiin palvelijansa Jan Kehyksen kanssa. Bussi oli täpötäynnä, 
joka puolella oli vihreää ja äänentoistojärjestelmän kautta 
pauhasi hirvittävä renkutus, jossa kerrottiin viime talven pilkki-
reissun saaliista. ”Ei jumalauta, tulkaa kahtoo!” lauloi Kehys jo 
mukana bussin karauttaessa pois TTY:n pihasta. 

Herra Sumu ei voinut uskoa olevansa mukana tällä matkalla. 
Edellisenä päivänä hän oli viettänyt perussunnuntaita palveli-
jansa Jan Kehyksen kanssa Hervannan eliittikuppila Kultaisessa 
Apinassa. Laulettuaan karaokessa Tommi Läntisen ikivihreän kappaleen ”Kevät ja minä”, vannoi Sumu kovaan 
ääneen, miten Etelä-Suomen voi kiertää kolmessa päivässä. Tuo uskomattomalta tuntunut väite herätti suurta 
hilpeyttä kuppilan asiakaskunnassa, ja yhden liikaa juonut Kehys tuohtui väitteestä silmittömästi. Hän oli itse 
asiassa niin varma väitteen perättömyydestä, että hän löi vetoa herra Sumun kanssa. Jos matka onnistuisi, ostaisi 
Kehys Sumulle oman maakaasun tankkausjärjestelmän tämän Hervannan mansioniin ja vaisversa.

Matkan alku sujui mukavasti ja pääkaupunkiseudulle saavuttiin ennen kuin Sumu ehti päättää ensimmäistä 
päiväkirjamerkintäänsä. Bussin etuosassa vaalea ja komea nuorimies jutteli mikrofoniin ja kertoi, että vain 
harvat ja valitut pääsevät vierailemaan Helsingin vedellä loppujen mennessä Gasumille. Jan Kehys oli aloittanut 
keväällä kevyen iltakoulun Ympäristötekniikan perusteet I -kurssin merkeissä, joten hän suuntasi melko nais-
voittoisen ryhmän kanssa kohti Helsingin vettä herra Sumun noustessa pois bussista Gasumin edessä. Kehyksen 
huulilta saattoi havaita melko tyytyväisen hymyn hänen päästessään kahden fuksitytön kainaloon, kun taas 
herra Sumu kimpaantui pelätessään vetonsa puolesta.

Hieman tuohtunut Sumu astui Gasumin auditorioon, otti herkullisen paahtopaistileivän lautaselleen, siemaisi 
hieman kahvia ja kuunteli Bootyliciouksen johdannon. Tämän jälkeen alkoi kuitenkin tapahtua asioita, ehkä 
jopa hieman pelottavia asioita. Lavalle astui Arto ”Mursu” Repomies. Tekniset ongelmat eivät pidätelleet 
miestä hetkeäkään, vaan hän yltyi henkesalpaavaan esitelmöintiin maakaasusta ja muistakin tärkeistä elämään 
liittyvistä asioista. Esitys oli häkellyttävä ja jätti paljon ajateltavaa herra Sumulle. Sumun isä oli suomalaisen 
öljy-yhtiön johtaja, ja hän oli aina selittänyt kotona perheelleen miten heidän yrityksensä oli päättänyt bensan 
hinnan. Nyt Repomies murskasi tämän illuusion paljastamalla karun totuuden. Huivipäiset ukot kokoontuvat 
päättämään paljonko öljyn hinnaksi laitetaan...ja isällä ei koskaan ollut huivia. 

Wapun menovinkki - Kellarihumppa
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Matka melkein Etelä-Suomen ympäri kolmessa päivässä

Teksti: Erkki Mäkelä aka Hervannan Jules Verne
Kuvat: Petri Saikkonen



Esityksen päätteeksi herra Sumu kiitti Repomiestä 
kädestä pitäen mahtavasta esitelmöinnistä, ja kutsui 
tämän tuleviin häihinsä puhumaan. ”Karjalaiset hautajai-
setkin ovat hauskemmat kuin hämäläiset häät”, vastasi 
Repomies hymyillen, iski silmää ja kulki pois Sumun 
luota. Sumu hieman häkeltyi, mutta päätti lähteä muun 
ryhmän mukana bussille. Hän kehui Repomiehen esitystä 
vielä bussissakin kovasti Kehykselle. Hän ei kuitenkaan 
tiennyt, että Repomies oli paitsi maakaasufirman myyn-
tikuningas, myös varsin etevä salapoliisi. Repomies 
olikin hypännyt moottoripyöränsä selkään ja aloittanut 
herra Sumun varjostamisen, sillä tämä vastasi Hervannan 
R-Kioskin ryöstäjästä annettuja tuntomerkkejä. Hän ei 
kuitenkaan saanut tehdä vielä pidätystä, sillä tuntomerkit 
eivät olleet riittävät.

Maanantaipäivä alkoi kääntyä kohti iltaa, ja excur-
sioryhmä saapui Otaniemeen, josta heille oli varattu 
yöpaikka ja sauna. Sumu ja Kehys olivat saunoneet jo 
hyvän tovin, ja he tulivat vilvoittelemaan ulos. Laulu 
raikasi, musiikki soi ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan 
tuntua. Pihalla he hieman hämmästelivät pukeutuneita 
sekä vähemmän pukeutuneita nuoria miehiä juoksen-
telemassa ympäriinsä ilman minkäänlaista päämäärää. 
Muutamien tuntien kuluttua alkoi kello kääntyä jo yön 
pikkutuntien puolelle. Kaikki olivat päättäneet sauno-
misen, osa oli nukkumassa, mutta saunan oleskelutilaan 
oli vielä kerääntynyt runsas joukko juhlijoita. Yhtäkkiä 
kaikki hiljenivät ja seisahtivat paikalleen. Herra Sumu 
ja Kehys jäätyivät tuoleillaan ja katsoivat ryhmää, joka 

näytti murhanhimoiselta. Pian hiljaisuuden rikkoi Joel Hallikaisen kirkas kitarasoolo, kun soimaan laukesi 
hänen kaunis tulkintansa, Kuurankukka. Samaan aikaan juhlijat pariutuivat ja alkoivat heilua musiikin tahdissa. 
Sumu tunnisti tämän heti, kyseessä oli YKI–neidon uhraus. Aivan viime tipassa ennen varsinaista kliimaksia 
ennen sirkuksessa työskennellyt Kehys onnistui pelastamaan YKI–neidon, joka sitten liittyi heidän seuraansa 
loppumatkaksi.  

Tiistaiaamu valkeni hyvin sumuisena ja täysi bussilastillinen excuilijoita kuljetettiin Korkeasaaren eläintarhaan. 
Sumu ja Kehys suorittivat kiertelynsä YKI –neidon kanssa, ja heidän mielestään eläintarhassa oli kaksi olentoa 
aivan ylitse muiden. Ne eivät olleet leijona ja myskihärkä, vaan saukko ja aksolotli, veikeitä veijareita kumpai-
nenkin. Ilman ikäviä yhteensattumia ei tässä kohteessa kuitenkaan selvitty. Nimittäin eräs nimeltä mainitse-
maton paviaaniuros rakastui tulisesti erääseen nimeltä mainitsemattomaan urokseen, jonka nimi muistuttaa sitä 
talvella tehtävää uintiaukkoa, jonka eteen lisätään s-kirjain. Paviaania ei kuitenkaan voida kutsua varsinaiseksi 
romantikoksi, sillä hän olisi ollut hyvinkin valmis kiihkeään lemmenleikkiin. Vierailuaika kuitenkin loppui, 
numeroita vaihdettiin ja kumpikin kulkivat omiin suuntiinsa.

Herra Sumu ja Kehys istuivat bussissa ja kuuntelivat historiointia Köyliönjärven tapahtumista, kunnes he 
saapuivat seuraavaan yritykseen. Yrityksen nimi oli Preseco, ja esittelyn pitäneitä henkilöitä lainaten laitok-
selle tulee pas***, siellä prosessoidaan pas*** ja prosessista poistuu pas***(sekä vähän biokaasua). Nuoruu-
tensa kesät sikaloissa työskennelleen Sumun mielestä laitoksella vallinnut hieman pistävä tuoksu ei ollut 
juuri mitään, vaikka se joidenkin excuilijoiden mielestä oli hieman etova. Kun Sumu saapui takaisin bussiin, 
hän kirjoitti välittömästi päiväkirjaansa muistiin erään nimeltä mainitsemattoman nuoren miehen keksimän 
sloganin. Tämä kyseinen nuorimies opiskelee ympäristöalaa ja ympäristöalan firmassa vierailu antoi hänelle 
virikkeitä. Ehkä tätä voitaisiin käyttää myöhemmin jossakin virallisessa koulutusohjelman mainoslehtisessä. 
”Ympäristöala – Ei paskempi valinta!”.

Sumun, Kehyksen ja excuporukan matka oli kulkenut Tampereelta Helsinkiin ja sitä kautta Köyliöön. Jotta 
melkein Etelä-Suomi saataisiin kierrettyä, piti vielä käydä Porissa. Sumu ei ollut koskaan vieraillut tässä 
oluenystävien Mekassa, eikä hän myöskään tiennyt kaupungista paljoa. Hänen kuvansa kaupungista ei aina-

kaan parantunut noin tunnin mittaisen mollausjakson aikana ennen 
paikan päälle saapumista. Porissa majoittuminen tapahtui yleisessä 
saunassa, jonka excursioporukan ystävät, Porin teekkarit olivat järjes-
täneet. Sumu ja Kehys alkoivat jo sulautua porukkaan, ja ilta kuluikin 
erilaisten juomapelien, jalkapallon, tanssimisen ja perus henkailun 
merkeissä. Aivan erityisesti Sumun verkkokalvolle piirtyivät kuvat 
kolmesta nimeltä mainitsemattomasta henkilöstä. Nämä olivat jo edel-
lisellä rankalla exculla tutuksi tulleen team kalsarikeisarin johtaja (jolla 
tänä vuonna oli veijot), mr. Pori (tunnetaan 
myös nimellä Porin keisari) sekä julkisuu-
destakin tuttu Teuvo Loman (kaikista näistä 
henkilöistä erittäin kuumia kuvia jo edelli-
seltä illalta). Näitä veijareita Sumu tuskin saa 
koskaan pois mielestään.

Keskiviikkoaamu valkeni hyvin sumuisena, 
ja oli enää vajaa vuorokausi aikaa vedon 
umpeutumiseen. Kehys joutui kantamaan 

Sumun erittäin väsyneen ruumiin kuuntelemaan esitelmää Meriporin tuulivoimasta, 
mutta Sumu ei ollut ainoa, jota väsytti. Myös muutama muu matkustelija joutui 
painamaan luomensa kiinni esityksen ajaksi. Reissun viimeinen kohde oli uljas 
hiilivoimala, josta jäi Sumulle myös elinikäisiä traumoja. Kierroksen keskivai-
heilla Sumu siirtyi 63 metrin korkeudessa sisälle suureen hissiin 25 muun henkilön 
kanssa. Tarkoituksena oli mennä alas, mutta mitään ei tapahtunut. Myöskään ovi ei 

ollut enää yhteistyöhaluinen. Sumu hätääntyi täysin, aloitti 
hyperventiloinnin ja kovan kuumuuden takia riisui itsensä 
alasti. Hän käpertyi maahan erään nimeltä mainitsemattoman 
nuoren miehen viereen, ja otti häntä kiinni kädestä. Eräiden 
teekkareiden mielestä juuttuminen oli hauskaa ja vitsejäkin heiteltiin, mutta tällainen 
kyseenalainen huumori ei innostanut Sumua. Hän katsoi alas hissin lattiaan, lähetti 
pienen rukouksen ilmoille ja vuodatti surun kyyneleen poskelleen. Liekö rukouksen 
ansiota, mutta noin 25 tuskaisen, hikisen ja hauskan minuutin kuluttua saatiin hissiä 
ilmeisesti jotenkin manuaalisesti liikuteltua sen verran, että alemman kerroksen ovi 

saatiin auki ja porukka ulos. Tästä pienestä häppeningistä saattoivat jotkut lukea erään nimeltä mainitsemat-
toman uroon eli Porin keisarin Facebook-sivuilta jo silloin, kun tapahtumasarja sai alkunsa.

Yritykset olivat paketissa ja excubussi lähestyi Tamperetta. Viimein koko matkan Sumua varjostanut Repo-
mies sai pidätysmääräyksen, mutta saavuttaessa Herwoodiin tuuheisiin metsiin oli Sumua enää mahdoton 
löytää. Sumu istui pitäen lujasti kiinni penkin reunoista ja jännittäen ehtisikö hän ajoissa perille. Hänen 
onnekseen illalla oli Ykin Ei Tipu! –bileet, joten exculta saavuttiin ajoissa. Näin Sumu voitti vetonsa ja Kehys 
joutui ostamaan hänelle maakaasutankkausjärjestelmän. Veto ei kuitenkaan tuhonnut ystävyyttä, vaan illalla 
Huumassa Sumu ja Kehys istuivat raikkaan oluen ääressä ja kuuntelivat tyylikästä kitaraduettoa. 

Vaikka Repomies ei saanut Sumua kiinni, hän kirjoitti salapoliisivihkoonsa seuraavat, erittäin tärkeät huomiot:

Ykin rankka XQ: Let’s say kerran per year
ensi vuonna mukaan: Yes please
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