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Ympäristöteekkarikillasta päivää. 
Nyt kun näyttää siltä, että sinä, arvon lukija, olet aloittamassa 
henkeäsalpaavaa opintoseikkailua ympäristö- ja energiatekniikan 
synkkään opinviidakkoon, on paikallaan esittäytyä. Me olemme YKI, 
samaisessa suossa rämpivät sielunveljesi, alan opiskelijoiden heimo, 
jonka jäsenenä seikkailija voi etsiä sisäistä Tarzaniaan ja teroitella 
macheteaan valmistuen aikanaan viidakon kuninkaana.

Näin seikkailun alkaessa taival saattaa vaikuttaa pitkältä ja uhkaavalta, ja 
sitä se onkin. Viidakon uumenissa on monia synkkiä uumenia ja vihaisia 
otuksia. Monien tiedetään eksyneen viidakkoon moniksi vuosiksi, ja 
jotkut ovat sinne kadonneet. Me YKIläiset emme suosittele rynnäkköä 
yksin ja umpimähkään, koska lukiosta ei valmistuta viiden ällän 
Tarzanina, ja intin käyneet John Rambot sotkevat viidakon ekosysteemit. 
YKI tarjoaa sinulle täyden selviytymispaketin heimonsa helmoissa heti 
alusta pitäen. Heimon nuorimmista valikoituneet tutorit ovat vannoneet 
käsi sydämmellä ja kieli poskella ohjaavansa sinun ensiaskeleitasi 
käsikynkässä niin kauan kuin on tarpeen. Jossain vaiheessa sinustakin 
tulee rituaalimenoissa osa heimoa, ja jossain vaiheessa tutorit uskaltavat 
päästää sinut yksin viidakkoon. Tämänkin jälkeen tukea ja taikajuomaa, 
jota kahviksikin kutsutaan, on usein syytä tulla YKIltä hakemaan. 
Machetet on syytä teroittaa ennen suurimpia koettelemuksia. Monet ovat 
matkan varrella jääneetkin viettämään muutamia vuosia leppoisaa 
heimoelämää YKIn malliin.

Matkan haasteita ei kannata sentään kavahtaa. Heimo on tukena 
loppuun saakka, ja kun tähän maailman aikaan valmistuu tämän viidakon kuninkaana, on 
valtakunta meidän. Kaikista viidakoista juuri meidän on ympäröivien ihmisten kiinostuksen 
kohteena. Heille se näyttää synkältä, monet puhuvat siitä pelokkaana kun taas monet 
valheellisesti väittävät sen tuntevansa. Me viidakon kuninkaat myhäilemme, kun tuo viidakko 
tulevaisuudessa kasvaa suunnattomaksi. Kun viidakon lait ottavat vallan, tarvitsee valtakunta 
meitä, älä sitä petä, äläkä viidakkoon eksy. 
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Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma 
on toiminut parin vuoden ajan yhtenä 
koulutusohjelmana Luonnontieteiden ja 
ympäristötekniikan tiedekunnassa (LYT-
tiedekunta). Aiemmin noin kymmenen vuoden 
ajan koulutusohjelmalla oli ”oma osasto”. 
Koulutusohjelmaa koordinoi ja seuraa 
johtoryhmä, jossa ovat edustettuina 
koulutusohjelman sisällön kannalta keskeiset 
laitokset. Koulutusohjelman sisältöä ja 
rakennetta voi pitää jo kohtuullisen 
vakiintuneena, koska mitään olennaisia 
muutoksia ei ole tehty vähään aikaan. Itse olen 
ollut yli kymmenen vuotta mukana 
koulutusohjelman toiminnassa ensin Ympäristö-
ja energiatekniikan osastossa, sittemmin parin 
vuoden ajan koulutusohjelman johtajana.

Koko toimintansa aikana koulutusohjelma on 
ollut menestys. Opiskelijat ovat olleet 
korkeatasoisia ja sijoittuneet työelämään hyvin. 
Ympäristön ja energian merkitys onkin vain 
jatkuvasti kasvanut. On löydettävä riittävän 
pitkälle jaksolle kestävät ratkaisut huolehtia 
yhteiskunnan energian tarpeesta ja kehitettävä 
ympäristöä vähemmän kuormittavia sekä 
vähemmän energiaa vaativia teknisiä ratkaisuja. 
Oikeiden tapojen löytäminen vaatii syvällistä 
perusteiden ja sovellutusten ymmärtämistä. 
Olisi pystyttävä arvioimaan vaikutuksia riittävän 
laajalla näkemyksellä ja kehittämään 
sovellutuksia mahdollisesti kokonaan uudelta 
pohjalta ja uudesta näkökulmasta. Muutosten 
vauhti tekee tehtävän vaativammaksi. Siksi 
ympäristö- ja energiatekniikan opinnoissa 
pyritään antamaan riittävän laajat ja vankat 
perustieteiden soveltamisen taidot, vaikka 
aluksi saattaakin tuntua turhauttavalta opiskella 
pitkään perusteita ilman selkeää kytkentää 
sovellutuksiin. Vankka ja laaja pohja helpottaa 
mahdollisuuksia suuntautua erilaisiin tehtäviin. 
Varmasti emme osaa edes sanoa, millaisia

työtehtävät ja työympäristö ovat 4…5 vuoden 
kuluttua.

Ympäristötekniikan merkitys on globaalistikin 
jatkuvasti lisääntymässä. Se tarjoaa uusia 
mahdollisuuksia myös suomalaiselle 
insinöörityölle. Niinpä valintanne on ollut 
oikea.  Itse olen jättämässä päätoimiset 
tehtäväni TTY:ssä 35 vuoden jälkeen 
seuraajalleni. Toivotan näin kaikille onnea ja 
menestystä parempaa maailmaa 
tavoitellessamme! 

AAnntteerroo  AAiittttoommääkkii

Koulutusohjelman johtajan
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Milla Suominen

Ympäristöteekkarikillan hallituksen puheenjohtaja 2010
-joka apin unelmaminiä

-aloitteleva harrastelijahortonomi ja 
-satakuntalainen kylähullu goes Nääsville

Heippahei fuksi!

Aivan aluksi haluan onnitella sinua hienosta 
valinnasta. Kun olet saanut tämän lehden 
käsiisi, olet hyväksytty Ympäristö- ja 
energiatekniikan koulutusohjelmaan ja pääset 
liittymään killoista kauneimman, 
Ympäristöteekkarikillan, fuksikatraaseen. 
Joukkoomme pääseminen ei aina ole 
helppoa, ja koulutusohjelmamme onkin 
pitkään ollut korkeamman pistemäärän 
vaativien joukossa.

Ympäristöteekkarikilta, tuttavallisemmin YKI, on koulutusohjelmamme opiskelijoista koostuva 
yhdistys, joka kerää samanhenkistä porukkaa yhdessä opiskelemaan ja viettämään vapaa-
aikaansa. Kilta tarjoaa palvelunaan esimerkiksi kiltahuoneen kampuksen sydämessä, jossa  voi 
hengähtää koulupäivän aikana ja joskus jälkeenkin kahvikupposen ja Aku Ankan ääressä. 
Kiltahuoneelle saa ja kannattaakin tulla tapaamaan muita ykiläisiä, tekemään laskuharkkoja tai 
ihan vaan hengaamaan. Kaikille killan jäsenille avoimia killan tapahtumia ovat esimerkiksi erilaiset 
sauna-illat, bileet ja hienommat vuosijuhlat. 

Ykiläiset ovat reipasta ja iloista porukkaa. Kiltamme järjestää esimerkiksi liikuntailtamia, jossa 
höntsäillään futiksen, ultimaten ja vaikka mölkyn ja petanquen parissa. Yliopistomme tarjoaa 
mahtavat liikuntamahdollisuudet, joten killan vuorolla voi tulla pelailemaan sählyä ja lentopalloa 
kunnon kentillä. Allekirjoittaneen voi tavata joskus jopa ohjatuissa jumpissa Tamppi-areenalla!

Lopuksi haluan kannustaa olemaan aktiivinen kiltalainen ja osallistumaan kaikkeen uuteen ja 
ihmeelliseen! Suurin osa fukseista on yhtälailla uudessa tilanteessa uudella paikkakunnalla. 
Fuksivuodestasi huolehtivat fuksivastaava yhdessä fuksitoimarin ja tutoreiden kanssa. Toivottelen 
hauskaa kesän loppua ja nähdään syksyllä!

Peejii kertoo



Istumme puunpolttajien ja –halaajien 
valtakunnassa, YKIn kiltahuoneessa. 
Hippimaineestamme huolimatta nurkassa ei 
kasva mitään laitonta, vaan ihan aito Jukka 
Palmu. Se on elävä (tai ainakin oli vielä 
toukokuussa). Kiltahuoneella ollessasi et voi 
välttyä törmäämästä heihin, fuksitoimari Essiin ja 
fuksivastaava Herttaan. Essi on se äänekäs 
puuhaaja, Hertta on se joka 
vetelee fuksikohtaloidenne 
naruista. ”Hertta on 
välillä vähän 
dominoiva” ”Ja 
paskat, suus kiinni” 
vastaa Hertta. 
”Oikeesti Essi puhuu 
paljon. Joskus jopa 
asiaakin. Nauraa myös. 
Joskus aiheestakin. 
Sellainen positiivinen tapaus.” 
(Erään tutorin vangitsema kohtaus 
lämpimästä toukokuun päivästä kiltahuoneelta.)

Hertta ja Essi, dynaaminen duo, pitää teistä 
huolta heti ensimmäisestä hetkestänne TTY:llä. 
He järjestävät tajunnan räjäyttävää ohjelmaa, 
tutustuttavat teidät toisiinne ja muihin YKIläisiin 
sekä korjaavat mitä tutorit mokaavat. ”Me 
organisoidaan ja sitten nakitetaan!” Fuksitoimari 
ja –vastaava ovat olemassa, jotta teidän asianne 
sujuisivat. He, tutoreidein lisäksi, tutustuttavat 
teidät yliopistoelämän kiemuroihin.

Niin Hertta kuin Essikin ovat Tampereen 
alkuperäisasukkaita, joten myös Tampereen 
esittely ulkopaikkakuntalaisille ei ole ongelma. 
Hertta aloittaa syksyllä neljättä ja Essi noin toista 
vuottaan ahkerina YKIläisinä. Vaikka Hertta on 
pyörinyt TTY:n tohinoissa jo pidemmän tovin, 
silti intoa riittää hyörimään mukana erilaisessa 
kilta- kuin kerhotoiminnassa. Essi vietti viime 

vuonna elämänsä ikimuistoisimman 
vuoden – fuksivuoden ja haluaa 

palavasti kerätä uusia 
kokemuksia 

opiskelijaelämästä. 

Olipa ongelmasi sitten 
opiskelu, yliopistolla 
toiminta, harrastukset, 

ihmissuhteet tai sinulla ei 
ole ongelmia lainkaan, 

nykäise Herttaa tai Essiä rohkeasti 
hihasta! Innostu erilaisista kerhoista ja 

tutustu mahtaviin uusiin tyyppeihin. Näin omasta 
fuksivuodestasi tulee unelmien täyttymys!

Vietä rentouttava loppukesä ja kerää voimia, 
syksyllä sitten nähdään! 

Hertta Karjalainen, hertta.karjalainen@tut.fi 
(050-5439982)

Essi Niemi, essi.niemi@tut.fi 
(050-3208044)
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Fuksitoimarin

ja

vastaavan

haastattelu

P.s. Tahtoisimme vielä 
huomauttaa, 

että pidä orientaatioviikon kalenteri 
mahdollisimman tyhjänä. Luvassa on

koulupäivien jälkeen muun muassa bileitä, 
grillausta, urheilua, pelejä, saunomista 

ja uusia parhaita ystäviä joka ilta 
maanantaista torstaihin, ja olisi aivan 

liian sääli, jos et pääsisi mukaan 
lystinpitoon!

-



NNiimmii:: Jussi Hujanen
IIkkää::  noin 20 + n vuotta  || n = [ 0 , 7 ]
SSuukkuuppuuoollii:: omiin empiirisiin havaintoihin perustuen 
mies.
OOssooiittee:: Herwoodin metsässä asustelen, alunperin 
olen kotoisin savon sydämestä Mikkelistä.
PPuuhh..nnuumm:: 050 - 5241988
SSäähhkkööppoossttiioossooiittee:: jussi.hujanen@tut.fi
HHaaeettttaavvaa  ttooiimmii::10 ihanaisen uuden YKI- fuksipalleron 
fuksisyksyn ja vuoden pelastaja. Suomeksi 
tutori.
AAiieemmppii  ttyyöökkookkeemmuuss:: Joskus villissä nuoruudessa olen 
leikkinyt isosta. Ja myös leikkinyt metsässä vihreiden 
lyhythiuksisten miesten kanssa.
SSuuoossiitttteelliijjaatt:: Pitäisikö niillä olla hyvää sanottavaa?
EErriittyyiissoossaaaammiinneenn:: Ennen osasin. Nykyisin olen 
teekkari niin ei tartte.
KKeerrrroo  vvaappaaaassttii  iittsseessttäässii:: Olen sosiaalinen, avoin ja 
ahkera persoona ja haluan siitä huolimatta kovasti 
päästä tähän työpaikkaan. Harrastuksiin kuuluu mm. 
kirjallisuus ja kaikenlainen liikunta kilpatanssista 
kuntosaliin ja lenkkeilyyn. Tai ainakin kuului. Ja olen 
kyllä oikeastikkin ajoittain ihan siedettävä,  mutta 
pohjimmiltani olen kuitenkin umpikiero savolainen, 
joten koittakaa kestää. 

NNiimmii:: Karoliina Laine
IIkkää:: kakskyt
SSuukkuuppuuoollii:: tyttö, josta aika harvoin löytyy äijää.
OOssooiittee:: Mikontalo, Hervanta. Kesällä minut löytää 
luultavasti Heinolasta, mistä olen kotoisin. Bongaajille 
yllätyspalkinto!
PPuuhh..nnuumm:: 050-5956076
SSäähhkkööppoossttiioossooiittee:: karoliina.laine@tut.fi
HHaaeettttaavvaa  ttooiimmii:: fuksimussukoiden paimen.
AAiieemmppii  ttyyöökkookkeemmuuss:: Toimeen sopivaa kokemusta olen 
kerryttänyt ahkeran pänttäämisen ohella lukuisissa 
hauskoissa opiskelijariennoissa. YKI:n hallitustoiminta 
on myös minulle tuttua.
SSuuoossiitttteelliijjaatt:: äiti, isi, presidentti ja yks mielikuvitusystävä.
EErriittyyiissoossaaaammiinneenn:: Osaan valita parhaat ruokapaikat ja 
bileet. Lisäksi osaan vastata puhelimen sekä netin 
kautta otettuihin yhteydenottoihin, eli kannattaa kysyä 
jos joku asia mietityttää!
KKeerrrroo  vvaappaaaassttii  iittsseessttäässii:: Kun minulle viime vuonna tuli 
postissa hyväksymiskirje, fiilikseni olivat paljon 
muutakin kun hyvät. Päätin kuitenkin lähteä 
Tampereelle opiskelemaan ja se kannatti! Alussa oli 
pientä haparointia mm. kaupungissa suunnistamisen 
kanssa, mutta tutorit ja fuksivastaavat pitivät minusta 
hyvää huolta. Porukka oli muutenkin tosi kivaa ja siitä 
se sitten lähti rullaamaan.. Fuksivuoteni on ollut elämäni 
parhaita ja toivottavasti se on sitä myös teille :) 

Jussi &
Karoliina
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TUTORITesittäytyvät

Tässä he tulevat. Uuden opiskelijan matkaoppaat 
läpi fuksivuoden turbulenssien. Tarvitsetpa sitten 
tärppiratkaisuja tenttiin tai kantoapua fysiikan 
kirjan saamiseksi kotiin saakka, ovat urheat YKI-
tutorit apunasi. Heiltä löytyy lääkkeet kaikkiin 
opiskelijan vaivoihin aina aspiriinista rintamaitoon.



 Moi Ella! =)

 Kuka oot??? :P

 Mä oon sun tutorparis!!!11! :O Etkö enää muista mua?

 Aaai Pertti! Joo kato kun noita miehiä nyt tulee ja menee, ei voi kaikkia muistaa.. ;D Sä olit siis se lyhyt 
 parrakas kaveri, joka heittä tooodella huonoo läppää?

 Sama heppu med hyvä peppu. ;-)  heheh.. Mites, ootko päässy ratsasteleen viime aikoina?

 Onhan sitä tultu ratsasteltuakin... Aika hikistä hommaa näillä keleillä. ;>

 Määkin oon joskus nähny unta ratsastamisesta.... Etkös sääkin ollu Tampereelta, pitäs löytää Ahosen musiikki, 
mutten muista missä se on..? 

 No ooha mää. Ahonen on siellä Hämeenpuistossa. Vieläksää rämpytät kitaraa?

 Jeps. On tullu Mikontalon naapureilta vähän palautetta, eivät ymmärrä hyvän päälle! :s

 Niin juu.... Onneks toi Frangenin Simo, my man, ei metelöi tossa yläkerrassa. 

 Missäs sun kämppä olikaan? Muistan siellä käyneeni, mutta siihen ne muistikuvat sitten jääkin... :D

 Siinä Tammelantorin laidalla, aamusin leijailee mustanmakkaran aromit ikkunasta.

 Slurps! :P Hei! Asiasta palleroon! Ootatko jo innolla meidän fukseja!

 Jooooo!!!1!!1 Vähäx niinku kiva vuosi tulossa, TAAS! Mut pitää muistaa, et fukseja tulee ja fukseja menee, mut 
ratsastus on 4-evah! <3<3<333

 Jepjep... Oon muuten tässä viime aikoina harrastanut syvällistä itsetutkistelua, ja haluisin tietää, että mitkä 
on sun mielestä mun parhaat ja mitkä huonoimmat piirteet? =)

 Oot ainakin aina rento etkä hermoo turhia. Jaksat myös innostua mun tyhmistä ideoista ja stomppaamisesta. Noi 
huonot vitsit on kyllä aika ikävä piirre... Ja jätkä kuuntelee Offspringiä! Huh huh :O Mut hei, mun on nyt kans 
pakko kysyä yks kysymys, että onks mitää mitä oot aina halunnu kokeilla, mut et oo uskaltanu? Ku mää oon 
meinaa aina uskaltanu kaiken..

 No, jos haluisin olla tylsä niin sanoisin, että laskuvarjohyppy tai sit benji-hyppy ja sit toisaalta eräs voi 
suuttua, jos sanon syrjähyppy, niin sanotaan nyt sitten, että hyppely Mikkiksen ranskalaisiaparvekkeita pitkin 
alas mun kuudennesta kerroksesta. Mut hei mun pitää nyt lähtee sinne Ahoselle, kun siellä on 
munniharpputarjous!  Moro, ja nähdään syksyllä! :-)

 Jep, syksyllä sitten tavataan! Moiks! :)) 

Pertti
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Ella
&

ella.havulinna@tut.fi
040-7614621

pertti.tapiainen@tut.fi
040-5362896
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Heipparallaa! Mahtava juttu, että olet tulossa syksyllä tänne 
ympäristön ystävien luo opiskelemaan. Ensimmäinen vuosi on 
aikamoista menoa ja happeninkiä, joten tarvitset siis tutoreita! 
Onpa siis hyvin mahdollista, että tämä reipas tutorpari Antti ja 
Essi, saatavat olla sinun fuksivuoden opastajia niin opiskelussa 
kuin myös opiskelijaelämän meiningissä! Viime vuosi eli 
heidän fuksivuotensa oli ainakin heille molemmille ihan 
uskomaton kokemus ja siksi he haluavatkin, että myös sinun 
vuotesi tulee olemaan aivan loistava! 

Molemmat ovat ahkeria teekkareita niin YKIn kuin muunkin 
koulun kerho- ja kiltatoiminnassa. Kouluun tultuaan 
molemmat ovat löytäneet mainiota ajanvietettä ja tekemistä 
opiskelun ohelle. Antti soitteleekin trumpettia opiskelijoiden 
Akateemisessa sinfoniaorkesterissa ja Essi käväisi 
talviurheilukerhon mukana maailmalla katselemassa Alppeja 
sekä toimii killassa myös fuksitoimarin homman lisäksi 
tutorina. Eli älä huoli, ei ne ihan nörttejä oo, kun kumminkin 
näin aktiivisia ovat, tosin välillä sci-fi vie mukanaan. Muuten 
aika kuluukin sitten kuntoillessa, lukiessa ja tärkeimmän, 
värikkään opiskelijaelämän merkeissä!

Antti ja Essi asustelevat aivan yliopiston lähellä Herwannassa, 
Antti uljailla Torneilla ja Essi Duon lähistöllä. Joten jos tunnet 
eksyneesi Herwannan metsiin, apu on lähellä! 

essi.niemi@tut.fi
050-3208044

antti.2.aho@tut.fi 
044-3300214

Tänneppä vaan, niin parhaat vuotesi teekkareiden maailmassa voi alkaa! Jos 
jokin syksyn asia askarruttaa mieltäsi tai haluat muuten vain jutustella, niin ta 
din nalle till handen ja soita! Iloista loppukesää, nuku hyvin koska elokuussa 
se on sitten niinku menoks!

Essi &
Antti

Kaksi pitkää ja vaihtelevan vaaleaa toisen vuosikurssin 
opiskelijatyttöä olisi hyvä löytyä viimeistään orientaatioviikon 
ensimmäisenä päivänä muiden vihreähaalaristen ykiläisten 
joukosta.  He ovat kotoisin Tampereelta ja Nokialta.

Suvi viihtyy tallilla ratsastamassa, kiltahuoneella, useissa 
teekkaririennoissa sekä Pispalanharjun maisemissa. Hänen 
tuntomerkkejään ovat hihittely ja helposti innostuva luonne. Petran 
voi löytää parvekkeeltaan nenä kiinni kirjassa, ja jos rillit eivät ole 
päässeet liikaa huurtumaan niin vaikka mansikkakojun tiskin takaa 
tai Pinsiön metsistä. Välttämättä menestyksekkäintä ei ole bongata 
häntä aamukahdeksan luennoilta.

Jos törmäät Petraan tai Suviin, älä turhaan kangistu kauhusta, sillä 
he opastavat mielellään fukseja ja tutustuvat uusiin ihmisiin. 
Halutessasi voit kysellä heiltä kaikesta opiskeluun, teekkarielämään 
tai vaikka Tampereeseen liittyvästä myös sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä jo kesän aikana.
Todennäköisesti he eivät pure sinua.

Suvi & Petra

suvi.salomaa@tut.fi
050-4382258

petra.makela@tut.fi
050-4675967
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Mikko on Forssan ghetosta kuoriutunut 
edellisvuoden fuksi, joka täyttää kesän aikana 21 
vuotta. Armeijan harmaista suoraan TTY:lle 
laskeutunut energiateekkarin alku hautasi kaikeksi 
onneksi lääkishaihattelunsa jo ajat sitten ja on valmis 
pitämään huolen siitä, että myös seuraavat 
fuksipallerot ymmärtävät ja oppivat teekkarielämän 
riemut - kuka täältä nyt oikeasti pois haluaisi! 
Nykyään Hervannassa majaansa pitävä Mikko 
pesiytyy pian asumaan Tupsulaan, sillä missä on 
teekkarikulttuuri, siellä on yleensä jossain vaiheessa 
myös Mikko. Jokapaikanhöylän maine lienee ihan 
ansaittu, sillä Mikko on kunnostautunut 
jääkiekkoilun, golfin, YKI:n hallituksen 
excuvastaavuuden, Dodo-sorsan renkuttamisen ja 
fuksityttöjen puhelinnumeroiden pienimuotoisen 
keräilyn lisäksi myös siedettävässä määrin muissa 
opiskelijaelämän riennoissa, etenkin siellä kuuluisalla 
opiskeluajan tuolla puolella. Jos opiskelun ja 
opiskelijaelämän tasapainottelun kanssa on 
ongelmia, olet löytänyt juuri sen tutorin jolta udella, 
kuinka olla missaamatta yksiäkään syksyn 
haalaribileitä ja hoitaa silti kaikki kurssit kunnialla läpi.

Hei! Olen Laura Niemi, 20-vuotias opiskelija ja kotoisin 
Vantaalta. Jos olet fuksi, suurin piirtein minun ikäiseni ja 
tulet opiskelemaan YKIlle, olet juuri hakemaani tyyppiä. 
Harrastan tanssia, NääsPeksin lateksishortseja, ja 
tanssia speksissä lateksishorteissa. On minulla muitakin 
harrastuksia, mutta niistä saat ottaa selvää ihan itse ;) Ei 
haittaa tuletko yksin vai porukalla. Erilaiset 
ryhmätapahtumat ja tempaukset ovat lähellä sydäntäni. 
Olen huumorintajuinen ja aina valmiina tutustumaan 
uusiin ihmisiin uusissa bileissä. Erilaisista tapahtumista 
minut löytäneekin helpommin, kuin luentosalista. 
Mahdollinen kokemattomuutesi yliopistoelämästä saa 
minut vain syttymään. Esittelen mielelläni itseäni 
paremmin koulullamme, esimerkiksi tutorryhmissä.

Laura &Mikko

mikko.sulonen@tut.fi
050-4913651 

laura.niemi@tut.fi
040-7489742

TEK on diplomi-insinöörien ja arkki-
tehtien ammattiliitto. TEK valvoo
jäsentensä etuja työelämässä ja tarjo-
aa jäsenpalveluita. Syy, miksi
TEK:n pitäisi kiinnostaa fuksia, on hy-
vin arkinen: mitä useampi uusi
opiskelija liittyy ammattiliiton opiskeli-
jajäseneksi, sitä paremmin
kilta voi järjestää kaikenlaista hauskaa 
kekkerimeininkiä! Voit siis
joko pitää naaman kiinni kirjassa ja toi-
voa, että asiat menevät hyvin,
tai liittyä jäseneksi ja olla varma, että 
joku valvoo etujasi
silloinkin, kun itse pidät hauskaa.

Jäsenyys on opiskelijalle ilmainen. 

Opiskelija saa myös ilmaiseksi
Tekniikka & Talous -lehden, jossa on 
usein juttua teekkareistakin.
Jossain hyväksymiskirjeen mukana on 
toivottavasti ihan oikeakin selitys
siitä, mitä TEK on ja mitä etuja se tar-
joaa.

Jos et liity TEKiin, en pidä sinua juuri 
minään. TEK sponssasi tämänkin
lehden painatuksen.

Terveisin liiton kätyri,

Juha Suvanto
wanha kähmy
tekn.yo. 

Mikä ihmeen TEK?
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Tervehdys 
fuksi!
Ja onnittelut hienosta 
valinnastasi viettää riemukkaat 
opiskeluvuotesi TTY:llä 
ympäristö- ja energiatekniikan 
opintojen parissa! Luvassa 
menoa ja meininkiä, bileitä ja 
haalaribileitä, hauskaa ja tuplasti 
hauskempaa, joten ei kannata 
jäädä kotiin kun jossain 
tapahtuu sillä fuksivuosi on 
opiskeluvuosista ehdottomasti 
paras vuosi! 
Ensimmäisenä syksynä eteen 
tulee paljon uusia asioita, saa 
monia uusia ystäviä, tutustuu 
uusiin paikkoihin, löytää uusia 
harrastuksia ja muuttaa 
mahdollisesti ensimmäistä 
kertaa omaan asuntoon 
asumaan. Itsenäisyyttä joutuu 
opettelemaan arjessa sekä 
opiskelussa, sillä akateeminen 
vapaus antaa vastuun opintojen 
edistymisestä opiskelijalle 
itselleen. Laskeutuminen 
yliopistomaailmaan on TTY:llä 
kuitenkin erittäin pehmeä, kiitos 
siitä orientaatioviikon ja 
avuliaiden tutorien. Tutorit 
auttavat sinua pääsemään 
sujuvasti alkuun yliopistolla ja 
siirtyminen lukiosta 
yliopistomaailmaan onnistuu 

helposti kun apu on lähellä.

Miksi minä nyt sitten kirjoitan 
tähän lehteen? Koska olen 
ympäristö- ja energiatekniikan 
koulutusohjelman 
opintoneuvoja ensi lukuvuonna, 
joten halusin näyttäytyä jo näin 
etukäteen kaikille teille uusille 
opiskelijoille. 
Opintoneuvoja, mihin sellaista 
tarvitaan? No, minun puoleeni 
voi, ja tulee kääntyä kaikkien 
opiskeluun ja opiskelijan 
elämään ja niiden yhteen 
sovittamiseen liittyvissä 
ongelmissa. Opastan mm. 
opintosuunnitelman 
tekemisessä (niin 
tylsältä kuin se 
kuulostaakin, mutta 
helpottaa elämää 
kummasti!), 
lukujärjestyksen 
laatimisessa sekä 
kerron mielelläni 
yliopiston tavoista 
ja käytännön 
järjestelyistä. 
Päivystän virallisesti 
muutaman tunnin 
ajan joka viikko 
sähkötalon 
kakkoskerroksessa, 
jolloin saa vapaasti 
tulla kertomaan 

huolensa ja murheensa maan ja 
taivaan väliltä. 
Itse opiskelen TTY:llä 
energiatekniikkaa ympäristö- ja 
energiatekniikan 
koulutusohjelmassa, siis 
pesunkestävä teekkari, joten 
kokemuksen kaikua ja 
ymmärrystä löytyy ongelmiin. 
Juttelemaan saa tulla koska 
vaan, kiltahuoneella, ruokalassa, 
sähköpostitse tai vaikkapa 
kaupan hedelmätiskillä. 

Nähdään syksyllä, aurinkoista 
kesää kaikille!

Saila, YKIn opintoneuvoja

Oilon Oy on tunnettu lämpöpumppujen, polttimien ja aurinkolämpökeräimien valmistajana 
jo vuodesta 1961. Oilonin tavoite on kehittää ympäristöystävällisempiä energiaratkaisuja, 
jotka noudattavat kestävän kehityksen periaatetta. Oilonilla on toimipisteitä nykyään sekä 
Euroopassa että Kiinassa asti. Tulevaisuuteen luotaavana yrityksenä Oilon osallistuu tänä 
vuonna Shanghaissa pidettävään maailmannäyttelyyn, jonka tarkoituksena on lisätä 
maailmanlaajuista tieteen ja tekniikan kehitystä ja tarjota alan yrityksille mahdollisuus 
ajatusten vaihtoon ja saavutusten esittelyyn maailmanlaajuisesti.
Tähän Ympäristöteekkarikillan monivuotiseen yhteistyökumppaniin ja maailman 
markkinoilla merkittävään toimijaan voi tutustua osoitteessa www.oilon.com.
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Tervetuloa, olet yksi meistä! Ai keistä?

Jos kysyisi sattumanvaraisesti TTY:n käytävillä risteileviltä teekkareilta ja fukseilta, mitä heille tulee 
ensimmäisenä YKIstä mieleen, olisi vastaus luultavasti: “Puunhalaajia” , “paljon tyttöjä”, tai 
“tummanvihreät haalarit”. Vaikka YKI on ainakin jollain tasolla kaikkea tätä, on se myös ja ennen 
kaikkea tasa-arvoinen ja kaikille avoin kilta, jonka letkeän atmosfäärin kyllästämä kiltahuone 
Konetalossa on avoinna kaikille. 

YKI on ylioppilaskuntamme 14 killan tai kiltamaisesti toimivan ammattiainekerhojoukon 
nuoremmasta päästä. 17 vuoden rajapyykki saavutettiin helmikuussa. Vertailun vuoksi todettakoon, 
että Tamperelainen teekkaritoiminta täyttää lokakuussa 45 vuotta.

Miksi kilta? Ympäristöteekkarikillan tehtäväksi on sen säännöissä määritelty mm. “edistää ympäristö- 
ja energiatekniikan opiskelijoiden yhteistoimintaa, kehittää harrastusmahdollisuuksia ja ajaa 
jäsentensä etua opintoihin liittyvissä asioissa.” Kaikkea tätä YKI hallituksensa johdolla tekee, jotta 
juuri Sinulla olisi mahtavan antoisa opiskeluaika ja että kursseja kehitetään entistä paremmiksi 
opiskelijan näkökanta huomioiden!

YKIn vuosi lähtee käyntiin höntsäilemällä läheisessä puistossa jalkapallon, ultimaten ja mölkyn 
parissa. Kun lehdet alkavat kellastua tallustaa ykikansa metsien kätköihin tutkailemaan luonnon 
monimuotoisuutta. Syysretki kerää vuosi vuoden jälkeen myös vanhempia partoja tähän 
YKIläisyyden kiteytymään. Pikkujoulut ja Porobleet kokoavat kiltalaiset ja YKImieliset ennen joulua, 
kun taas pääsiäisenä ponnistetaan maailmaan Ei Tipu! -bileet. Wapun henkeäsalpaavan 
nostalgiapläjäyksen ykiläinen kokee kellarin kätköissä, jossa wanhan ajan lavatanssitunnelma 
tenhoaa ja äijät löytävät tiensä halkopinon taa. Muita tapahtumia ovat pyöräily- ja avantouintiretket 
sekä erilaiset excursiot suomalaisiin ja miksei myös ulkomaisiin yrityksiin!

Kannattaa ehdottomasti liittyä mukaan toimintaan! Uusia ystäviä, unohtumattomia kokemuksia ja 
kaikenkattavaa YKIrakkautta tarjoaa Ympäristöteekkarikilta. Äitien tekemiä ykiläisiä jo vuodesta 
1993*.

*Ympäristöteekkarikilta (tällä nimellä vuodesta 1996) jatkaa vuonna 1993 perustetun 
ympäristöseura Eroosion toimintaa.

Tervetuloa!

Tuomas Vanhanen

Kirjoittaja toimi YKIn hallituksen puheenjohtajana vuonna 2008.



HAUSSA kaksi iloista alivuokralaista päätoimittajan 

kämppään syyslukukauden ajaksi. Kämppä on valtava (79 

neliöö, 3 huonetta + keittiö + parveke), halpa (yht 620 euroo, 

sis. sähkö, vesi ja nopea netti), Herwannassa TTY:n lähellä 

(Mekaniikanpolku 6), lattiasta kattoon kalustettu, äskettäin 

remontoitu ja kaikin puolin täydellinen. Soveltuu parhaiten 

kimppakämpäksi kahdelle iloiselle veitikalle. Ottakaa yhteyttä 

päätoimittajan osoitteeseen ville.sallinen@tut.fi, tai soittakaa 

040 8210329 ja kysykää lisää!




