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Pääkirjoitus
Paksu kirje yliopistosta. Innostavaa, mutta päähän poksahtelee varmasti myös kiljoona kysymystä valtaisas-
ta infopaketista huolimatta -tai juurikin sen takia.. Yritän tässä vastata edes muutamaan niistä.

Mikä on indikaattori?

-Indikaattori on Ympäristöteekkarikillan, tuttavallisemmin 
YKIn, tuon puunpolttajien ja -halaajien killan ikioma lehti.

Kilta? Mikäs se sitten on??

Kilta on opiskelijoiden pyörittämä yhdistys, joka tarjoaa jäse-
nilleen, tässä tapauksessa lähinnä ympäristö- ja energiateknii-
kan opiskelijoille, sekä opintoihin että vapaa-aikaan liittyviä 
palveluita ja ohjelmaa. Ihana puheenjohtajamme Karo on 
kirjoittanut tervehdyksensä teille uusille fukseille, ja valottaa 
myös killan toimintaa tässä lehdessä.

Fuksi? Miksi minua nimitellään fuksiksi ja palleroksi??+

Uudet opiskelijat ovat fukseja, aina siihen asti kunnes hei-
dät asianmukaisesti kastetaan Wappuna Tammerkoskessa. Fuksivuoden aikana uusia asioita tulee varmasti 
vastaan niin paljon, että minkäänkokoinen infopaketti ei pystyisi kysymyksiin vastaamaan; siksi killalla on 
kymmenen huippukoulutettua, kaikentietävää tutoria, jotka ovat valmiita opastamaan juuri sinut teekkari-
elämän saloihin. Fuksitoiminnasta päävastuussa on upea tehokaksikko, killan hallituksen fuksitoimijat Essi ja 
Henri, joten tylsää ei varmasti tule! Fuksitoimijoiden ja tutoreiden esittelyt voit lukea tästä lehdestä, ja heihin 
voit ottaa yhteyttä jo kesän aikana.

Entäs opiskelu sitten? En tiedä mitä kursseja minun pitää lukea!!11

Ensimmäinen vuosi menee hyvin pitkälle perusopintojen parissa, joten varsinaisia valintoja ei vielä tarvitse 
tehdä. Mikäli kysyttävää on, opintoasioissa voi aina kääntyä uutuuttaan kiiltävän opintoneuvojan, Suvin, pu-
oleen. Koulutusohjelman kuulumisista on kirjoittanut koulutusohjelman johtaja Helge Lemmetyinen.

Pähkinänkuoressa siis: rentoudu, olet hyvissä käsissä. Tervetuloa minunkin puolestani YKI:lle, syksyllä näh-
dään! 
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Tervetuloa Ymppiin – uusi opiskelija
Olen voinut seurata koulutusohjelman johtajan ”aitiopai-
kalta” ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoita ja kou-
lutusohjelman kehittymistä nykyisekseen jo vuodesta 1996.  
Tänä aikana runsaat 700 opiskelijaa  on aloittanut opintonsa 
ja valmistuneiden DI:ien määrä on noin 500.  

Minulle on suurinta iloa tuottanut jatkuva ja läheinen kans-
sakäyminen koulutusohjelman opiskelijoiden ja killan kans-
sa. Erilaisissa tilaisuuksissa, luennoilla ja seminaareissa olen 
oppinut tuntemaan lukuisia opiskelijoita ja päässyt heidän 
kanssaan hyvään keskusteluyhteyteen. 

Yhteistä teille uusille opiskelijoille, vuosikurssista riippu-
matta, on ollut teidän intonne vaikuttaa ympäristön tilaan 
ja turvata sen säilyminen tulevaa elämää ajatellen.  Tämä on 
ollut motiivi siihen, että koulutusohjelmamme on vuosien 
aikana säilyttänyt asemansa yhtenä halutuimmista koulutu-
sohjelmista TTY:ssä sekä ollut aina ylivoimaisesti ensimmäi-
sellä sijalla, laadussa ja määrässä, kaikista ympäristötekniikan 
koulutusohjelmista Suomessa.

Fossiilisten polttoaineiden runsas kulutus, energiavarojen jyrkkä hupeneminen ja edessä oleva loppuminen, 
yhdistettynä niiden käytön aiheuttaman kasvihuonekaasujen lisääntymisen, liittää energian ja ympäristön  
erottamattomasti toisiinsa. Tämä on ymmärretty hyvin koulutusohjelman oppiaineista vastaavissa laitoksissa, 
mikä ilmenee laitosten tutkimuksessa ja koulutusohjelman opetusohjelmassa. 

Energia- ja prosessitekniikan laitos on johtava yksikkö Suomessa energiaa ja ympäristöä säästävien uusien 
polttotekniikoiden tutkimuksessa ja opetuksessa. Kemian ja biotekniikan laitoksella tehdään uraauurtavaa tut-
kimusta Suomessa aurinkoenergian käyttöön ja mikrobien toimintaan perustuvissa energiantuotantoa kehit-
tävissä tutkimuksissa. Laitos yltää tieteellisessä tuotannossaan TTY:n kärkeen. 

Korkeatasoinen tiede ja tekniikka sekä tähän perustuva laadullinen opetus ovat tulevaisuutemme ja kehityksen 
edellytys.  Tästä huolehtiminen on meidän opettajien tehtävä. Ympin opiskelijoina teillä on erinomaiset edel-
lytykset edistyä opiskelijoina korkealle tasolle ja saavuttaa hyvä ja arvostettu tutkinto.

Opiskeluun liittyy aina myös yhdessäolo. Olkaa positiivisia ja aktiivisia myös kilta- ja Yo-kuntatoiminnassa. 
Opiskeluaikana luodaan elinikäiset ystävyys- ja yhteiskuntasuhteet.

Ymppi on aina askeleen edellä!

Helge Lemmetyinen
Koulutusohjelman johtaja
Kemian professori
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Heippahei tuleva YKIläinen!
Onnea hyvästä valinnasta, onhan ympäristö- ja energiatekniikka kuu-
minta hottia. Sisäänpääsy koulutusohjelmaamme vaatii yhdet koulun 
parhaista pisteistä ja porukka on sitäkin kivempaa, joten voit olla ylpeä 
itsestäsi!

Fuksivuoteen kannattaa suunnata avoimin mielin. Et ole yksin kaiken 
uuden keskellä, vaan suurin osa on täysin samassa tilanteessa. Lisäksi 
opiskeluelämän saloihin on opastamassa tutoreita ja muita vanhempia 
opiskelijoita. Vaikka kokisit nykyisen elämäsi sisältävän jo kaiken tarpeel-
lisen, on fuksivuosi jotain mitä ei kannata missata. Jätä siis ainakin en-
simmäiset arkiviikot kalenteristasi erityisen tyhjiksi, huisia tekemistä tie-
dossa! Opiskeluaikana saa paljon uusia kavereita sekä jänniä ja kehittäviä 
kokemuksia. Pisimmät ystävyyssuhteet luodaan yleensä opiskeluaikana ja 
onhan yliopistossa syntyneistä suhteista hyötyä työelämässäkin.

Ympäristöteekkarikilta eli YKI on yhdistys, joka koostuu pääasiassa kou-
lutusohjelmamme opiskelijoista. Killan tehtävänä on ajaa opiskelijoiden 
etua niin opinnoissa, kuin niiden ulkopuolisissa asioissa. Minä olen 
kiltamme hallituksen PJ ja yhdessä monen muun kanssa pyöritämme 
tänä vuonna toimintaa. Käytännössä järkkäämme paljon tapahtumia 
kuten bileitä, opintoiltoja, liikuntajuttuja ja kaikkea muuta kivaa. Lisäk-
si YKIllä on oma kiltahuone, joka on monille kuin koti koulupäivän ai-
kana. Olet tervetullut sinne hengailemaan tai esim. hakemaan vertaist-
ukea koulutöiden tekoon. Suosittelenkin lämpimästi liittymään kiltamme 
vihreähaalariseksi jäseneksi :) 

Yliopistossamme on todella paljon erilaista toimintaa ja laajat harrastemahdollisuudet, joten veikkaisin, että 
jokainen löytää oman paikkansa. Iloisin mielin kohti fuksivuotta siis, nähdään pian!

Terkuin,  Karoliina eli Karo
-YKIn pj 2011
-kolmatta vuotta aloittava neiti
-vähä höpsö

Ps. Mun kanssa saa tulla juttelemaan mistä vaan, en oo pelottava.



Nyt lähti! Meinaa homma lapasesta! 
Jotain tosi repäsevää ja jotain iha muuta! Siis ensivuotesi 
fuksina TTY:llä, puunpolttajien ja -halaajien valtakun-
nassa Ympäristöteekkarikilta YKI:llä. Vuosi saattaa olla 
kovin hämmentäväkin niin kuin sekin, että Jukka Pal-
mu on edelleen voimissaan kiltahuoneen nurkassa.

YKI on kiltojen mersu, eikä vähintään kiitos mahtavan 
yhteishengen ja tapahtumien vuoksi. Teistä fuksikulta-
palleroista täällä YKI:n helmoissa on huolta pitämässä 
tutorien huippukaarti, joista voittekin lukea tästä leh-
destä. Heiltä kysymällä ja usein pyytämättäkin saat 
vastauksen kaikkeen ja kaikkiin. Koko tätä hurjaa pal-
ettia lapasissaan pyörittävät aurinkoinen fuksivastaava 
Essi ja hänen oikea kätensä kuutamoinen fuksitoimari 
Henri.

Heidän tehtävänään on vastata juuri sinun sopeutumisestasi joukkoon, saada yliopisto-opiskelusi alkaneeksi ja 
pidemmällä tähtäimellä kasvattaa sinusta koskenkestävä teekkari. Fuksivastaavan ja -toimarin ilona on päräyt-
tää toiminta vauhdilla alkaneeksi ja viedä sinua mennessään koko vuoden ajan!

Essi, fuksikohtalosi kartanlukija, noin kolmannen vuoden YKI:läinen on ahkera teekkari niin killan kuin kou-
lun kerhojen toiminnassa. Viime vuosina kohokohtina oman fuksivuoden ja fuksivastaavatouhujen lisäksi on 
ollut muutama alppireissu teekkariporukassa ja monet yhteiset hetket parhaiden opiskelukavereiden kanssa. 
Tätä huippufiilistä hän haluaa tavoittaa myös teille, joten pitäkää hatuistanne kiinni, meinaa se on menoa!

Henri ”Henni”, tuo kohta kolmatta vuotta TTY:llä ja toista YKI:llä aloittava joka äidin unelmavävy. Näin hän 
kuvailee tuntojaan: ”Toisena opiskeluvuotenani tein saman, tulevaisuuteen katsovan, päätöksen kuin sinä, 
tätä Indikaattoria lukeva fuksikin. Hain ja pääsin YKI:lle, mikä onnenpotku! Ihastuin kiltaan, toimintaan ja 
varsinkin ihmisiin. Halusin antaa takaisin parastani. Nyt kolmannen vuoden kolkutellessa ovelle aloitan teidän 
kaikkien fuksitoimarinanne.”

Molemmat asuvat Tampereen sydämmessä siis Hervannassa. Henri uljailla Torneilla ja Essi Duon läheisyydessä. 
Joten jos tuntuu siltä, että olet eksyksissä tai muuten vaan asiaa niin muista, voit aina soittaa. Voihan meille 
myös soittaa vaikka ei olisikaan asiaa! Pääasia on se, että viihdyt meidän tummanvihreähaalaristen joukossa ja 
vietät sen uskomattomimman vuotesi so far!

Essi Niemi
essi.niemi@tut.fi
puh. 050 3208044

Henri Ruuskanen
henri.ruuskanen@tut.fi
puh. 040 8398958

Ps. Tahtoisimme vielä huomauttaa, että pitäisit orientaatio- eli ensim-
mäisen viikon kalenterin mahdollisimman tyhjänä. Luvassa on kou-
lupäivien jälkeen muun muassa bileitä, grillausta, urheilua, pelejä, sau-
nomista ja uusia parhaita ystäviä joka ilta maanantaista torstaihin, ja 
olisi aivan liian sääli, jos et pääsisi mukaan lystinpitoon!



Suvi ja Teppo
Mwahahaa. Luulittekos, että teillä on joskus ollut hauskaa? Toden-
näköisesti luulette, mutta olette VÄÄRÄSSÄ. Teitä nimittäin odot-
taa fuksivuosi täynnä erilaisia ja toisiaan hauskempia seikkailuja, 
joiden läpi me, dynaaminen ja aina valmis tutorkaksikko Teppo ja 
Suvi, ohjaamme teidät pienet fuksipalleroiset. Jotakuta ehkä saattaa 
kiinnostaa tietää keitä me tällaista roskaa kirjoittavat kummajaiset 
olemme, joten jatkappa lukemista!  Tekstiin on nimittäin piilotettu 
jotain käsittämättömän hauskaa!  Nyt siis asiaan, vähemmän asiaan 
ja ei ollenkaan asiaan: lyhyempi mustilla hiuksilla varustettu on 
nimeltänsä Suvi aka Sow, joka omaa nopean suun, hauskan luonteen 
ja lämpimän sydämen.  Iältään hän on 22 vuotta ja kotoisin hän on 
Seinäjoelta eli siis peruspohjalainen isoooon talooooooon emäntä, 
joka nykyään majailee Tuulanhovilla. Välillä saattaa iskeä pienimuo-
toinen puheripuli asiasta ja asian vierestä, jolloin apinasuodatinta on 
syytä pitää käsillä.;)

Toinen puolisko tästä asiallisesta, mutta välillä apinoivasta parista 
on Teppo aka teBo, jota ei myöskään voi ainakaan hiljaiseksi sanoa.  
Apinasuodatin on siis edelleen tarpeen. ;)

Sampo ja Sonja
Moi! Me ollaan kumpikin toisen vuoden ykiläisiä ja 
mahdollisesti Sinun tuleva tutorparisi. Tykättiin ihan 
hulluna ekasta vuodesta ja halutaankin varmistaa, 
että teidän fuksivuosi on vähintään yhtä mainio!

Sampo saapui Herwoodin metsikköön Oulun suun-
nalta, vaikka olikin tehnyt tuttavuutta Tampereen 
kaupunkiin jo aiemminkin. Sonja puolestaan tuli 
Turkkusest, hyvin on kuulemma siltäkin suunnalta 
sopeutunut. Tällä hetkellä asustamme kumpikin 
aivan TTY:n lähimaastossa. Ikää löytyy kummal-
takin n. 20v.

Vapaa-ajalle löytyy molemmilla paljon erilaista tekemistä. Sonjan löytää usein Tamppi-Areenalta jumpista tai 
kuntosalilta. Sampokin on kyseisen paikan joskus nähnyt, mutta pitää paljon myös ulkoilmasta. Kumpikin on 
aktiivinen kiltamme, siis myös sinunkin tulevan kiltasi, hallituksessa.

Sonja jaksaa kiertää aina kaikki kemut läpi ja pitää huolta, että sinäkin löydät tiesi niihin sekä niistä koti-
in. Sampo taas aikoo pitää huolen, että aloitat joskus insinöörimatematiikan laskuharjoituksesikin. Yhdessä 
pidämme huolta myös siitä, että kampusalue tulee tutuksi kaikkine saloineen.

Tervetuloa, tästä alkaa elämäsi hauskin vuosi!
Sonja ja Sampo
sonja.saviranta(at)tut.fi  sampo.kouri(at)tut.fi
050-5680939    050-4902219

P.S. Kysykää aina jos tulee jotain mieleen, yhteyttä saa ottaa ennen syksyäkin!



Sampsa ja Saanamari
Hejsan fuksi!Tuntuuko sinusta, että saattaisit tarvita apua ja opastusta aloittaessasi hauskimman vuoden 
elämässäsi, eli fuksivuoden? Haluaisitko jonkun neuvovan sinua yliopisto-opiskeluun ja teekkarielämään liit-
tyvissä mystisissä kysymyksissä? Toivoisitko tutustuvasi uusiin ihmisiin, mutta kaikki uudet asiat painavat yhtä 
aikaa päälle?

Jos vastasit vähintään yhteen kyllä (tai ei) [tai ehkä]{tai et vastannut mitään}, on onnenpäiväsi! Sinua odottaa 
joukko rankan koulutuksen läpikäyneitä eliittitutorpareja, joista yksi on Sampsa ja Saanamari, eli tuttaval-
lisemmin SampsaMari.
Olemme tasapainoinen sekoitus iloisuutta, innokkuutta, 
kauneutta, sosiaalisuutta, fyysistä voimaa ja vaatimat-
tomuutta.

Saanamari:
Koko nimi: Saanamari Manneri
Ikä: 20
Puhelinnumero: 041 5076466
E-mail: saanamari.manneri@tut.fi
Mielenkiinnon kohteet: Urheilu ja hyvinvointi, irkkaus
Lisätietoja: Alun perin kotoisin Tuusulasta, pesii nykyään 
Herwoodin metsässä.

Sampsa:
Koko nimi: Sampsa ”Smapsa” Martikainen
Ikä: n. 20
Puhelinnumero: 050 3605112
E-mail: sampsa.martikainen@tut.fi
Mielenkiinnon kohteet: Kuntosalille lähtemisen aikominen, virkkaus
Lisätietoja: Kotoisin Oulusta, asuu syksyllä ehkä Hervannassa. Ei pidä koiran-, eikä kissanpennuista.
Meidät tavoitat ensimmäisenä päivänä vihreät haalarit yllämme ja valkea(?) Teekkarilakki päässä. Jos jokin 
asia mietityttää, tule nykäisemään hihasta, lahkeesta tai tupsusta. Tai lähetä kirjekyyhkyllä kirje. Nähdään ensi 
syksynä, mukawaa kesää!

Teppoa voidaan kuvata joka paikan höyläksi (lue: aina messissä mukana). 21-vuoden häpeälliseen ikään 
päässeenä (karvoja kasvaa jo naamassakin[B-luokan kuivalihaa siis]) tämä HeLLsingistä Joensuun kautta 
Tampereelle karannut tutorparin puolikas pitää siis kaiken kaikkiaan huolen, että te teekkarinpoikaset pää-
sette opinnoissanne ja opiskelijaelämässä hyvään alkuun. Jos joku teistä eksyy Hallilan suuntaan, saatatte 
törmätä tähän vempulaan kadulla. 

Odottakaa siis innolla tulevaa vuotta ja toivokaa koko sydämestänne että satutte TTY:n parhaaseen fuksiryh-
mään.

Ps. Tekstissähän ei nyt mitään käsittämättömän hauskaa ollut, kunhan vain saimme teidät lukemaan tämän 
roskan loppuun. Teppo Sairiala

050 5143157
teppo.sairiala@tut.fi

Suvi Suojanen
040 5110920
suvi.suojanen@tut.fi



Henriikka ja Eerik

_FACEBOOK SIGN UP_

First Name: Eerik
Last Name:  Karppinen
Your Email: eerik.karppinen@tut.fi
I am:       select sex: male
Birthday:   7. June 1990
Phone:      +358 40 7556452

THANK YOU FOR SIGNING UP!

KAVERIPYYNTÖ:
Name:     Henriikka “Helmi” Hujanen
Email:    helmi.hujanen@tut.fi
Sex:      female
Birthday: 14. January 1990
Phone:    +358 40 0808729

ACCEPTED!

Henriikka kommentoi seinällesi:
-Gugguu mikä meininki? Mitä jäämies? Nyt ryhtiä mieheen ja tutorointi käyntiin!!
*Eerik ja 1000 muuta tykkäävät tästä.*
-Eerik kommentoi: Tuu chattii!

_CHAT_

Eerik:     Helmi mitäs Seinäjoen vahvistus!?
Henriikka: Eerik helv... kyllä sie tiiät et mie oon Joensuusta!!!?
Eerik:     Äääää joki kun joki Tamperelaisille ku täällä on sentään koski!!
Henriikka: Höpsis! Vieläkö sait jatkoo keskustan kämpän vuokrasopparille etkoista ja jatkoista huolimatta? 
:D
Eerik:     :D HELPOSTI!!1 ja jatkuu, hullu tukikohta!! hajoo herwantaan ;D
Henriikka: URPO!! :D Wäinölän pilvenpiirtäjä on just helmi ;)
Eerik:     Eh Eh Eh!! Ei mut serious! Pitäs ottaa kohta uudet fuxit vastaan!!
Henriikka: Älä! vähä jännittäääää! iha tyhmää ku ei oo ite enää fuxi ja kaiken keskipiste :(
Eerik:     haha kyllä mulle puoltoista vuotta fuskina riittää että eiköhän vaan oteta omat fuskit siiven alle!!
Eerik:     fuksit* doubletypo :D
Henriikka: dunno! mut joo tosi kiva tutustuu kaikkii kivoihi uusiin fuxipalleroihin :))
Eerik:     Jos vaikka joku tulis mun kaa pelaa futista tai tennistä!!
Henriikka: Nii, tai miun kaa jumppaan ja judoon!
Eerik:     Jepa! Sit jatkuu viime vuoden meno ja meininki!! näytetään niille meiän tyylin teekkarielämä! ;D
Henriikka: No todellaki! itsehän en jättäny varmaankaa yhtiäkää Kolmioita tai Haalaribileitä välistä ;D
Eerik:     no sama.. huhhuh.. onneks menny koulu hyvin, pitää olla se tasapaino!!
Eerik:     hei mut got to go! herätä si mut etten myöhästy :D moro!
Henriikka: no eiks se kuulu miun toimenkuvaan! :D moimoi! kohta nähhään :p

LOGOUT!



Markus ja Kaisa
Nimeni: Kaisa Mäenpää

Ikä: sqrt(400), +1 loppuvuodesta 2011

Sijaintini: Herwoodin villimetsät. Kesäisin minut löytää Vaasan vilinästä.

Pituuteni: Mukava. Lentoemäntäkoulutukseenkin pääsisin ylittäen pituuden minimivaatimuksen noin 
100mm:llä.

Lemmikkieläimeni: Pölypunkki nimeltä Jouni

Asioita, joista pidän: Tuleva fuksien tutorointi, tietenkin. Lisäksi nautin myös auringosta, puhtaasta pyykistä 
sekä hyvin valmistetusta ruuasta.

Asioita, joista en pidä: Lumi, talvi, kylmyys. Hion salaista suunnitelmaa vaivuttaa itseni talviuneen muutam-
aksi kuukaudeksi viimeistään vuonna 2014.

Mihin haluaisin matkustaa: Moniinkin eri kohteisiin, joissa on kiinnostavia nähtävyyksiä. Mieluusti ilman 
niitä tuhansia muita turisteja, kiitos.

Jos olisin
...historiallinen henkilö, olisin: Hatšepsut
...Rakennus: Mökkisauna
...Säätila: Pouta
...Sarjakuvasankari: Nemi

Tutorina olen:  Sehän selviää sitten syksyllä! Ennakkoon saattaisin 
sanoa, että vastaan mielelläni mieltänne askarruttaviin kysymyksiin. 
Mikäli jo nyt mietityttää jokin asia, voit toki ottaa yhteyttä alla olevien 
vinkkien avulla

Minut tavoittaa: Sähköisellä postilla kaisa.maenpaa@tut.fi sekä 
puhelimella numerosta 050 4102081

Terveiseni tämän Indikaattorin lukijalle Tuleville fukseille: Varaudu 
yhteen elämäsi hienoimmista vuosista, sillä fuksivuosi oli sitä ainakin 
minulle! Nähdään syksyllä.

Nimeni: Markus Laine

Ikä: 21

Sijaintini: Tampereen maalaiskunta, jo 21 vuotta putkeen! Herwanta 
nyt näin tarkemmin.

Pituuteni: Sellainen 190 cm ja vähän päälle, eli varsin riittävä.

Lemmikkieläimeni: Ibanez-sähkökitara, jonka saamasta kohtelusta 
tulisi ilmoittaa eläinsuojeluviranomaisille.

Asioita, joista pidän: Musiikki, hyvä ruoka sekä hengailu mukavien 
ihmisten kanssa.

Asioita, joista en pidä:Oma saamattomuuteni sekä aikaiset aamuherätykset.

Haaveammattini: Formulakuski. Taitaisin olla vaan vähän liian pitkä siihen hommaan.

Mihin haluaisin matkustaa: No ainakin Alpeille, Kiinaan ja kuuhun.

Jos olisin...
historiallinen henkilö, olisin: Arkhimedes
…Rakennus: Kirkontorni
…Säätila: Tyyni kesäilta
...Sarjakuvasankari: Batman, tottakai!

Tutorina olen: Katsotaan syksyllä! Yritän ainakin olla avulias ja mukava kaikkia kohtaan.

Minut tavoittaa
040 5429109
markus.v.laine@tut.fi



Tervehdys fuksi!
Ja onnittelut hienosta valinnastasi viettää riemukkaat opiskeluvuotesi 
TTY:llä ympäristö- ja energiatekniikan opintojen parissa! Luvassa on 
menoa ja meininkiä, bileitä ja haalaribileitä, hauskaa ja tuplasti hauskem-
paa, 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. Laskeutumin-
en 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? Olen ympäristö- ja en-
ergiatekniikan koulutusohjelman opintoneuvoja ensi lukuvuonna, joten 
halusin näyttäytyä jo näin etukäteen kaikille teille uusille opiskelijoille. 
Opintoneuvoja, mihin sellaista tarvitaan? No, minun puoleeni voi, ja tu-
lee kääntyä kaikkien opiskeluun, 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 minäkin, joten kokemuksen kaikua ja ymmärrystä löytyy ongelmiin. Juttelemaan saa tulla koska vaan, 
kiltahuoneella, ruokalassa, sähköpostitse tai vaikkapa kaupan hedelmätiskillä. 

Nähdään syksyllä, aurinkoista kesää kaikille!
Suvi, YKIn opintoneuvoja



Liiton kätyrin terveiset
Työelämä on julma. Työnantaja yrittää kusettaa sin-
ua parhaansa mukaan, jos et tiedä oikeuksiasi. Isi ja 
äitikään eivät ole enää kertomassa, mikä on oikein ja 
mikä väärin. Apua!

Ei hätää, TEK on täällä! TEK, Tekniikan akateemiset, 
on tekniikan alan ammattijärjestö. TEK tarjoaa jäse-
nilleen työmarkkinakoulutusta, rekrytointipalvelui-
ta, neuvontaa, lakimiespalveluita, työttömyyskassan 

ja kaikennäköistä muuta kivaa pikku tilpehööriä sekä vieri- ja saattohoitoa. Opiskelijat saavat ilmaiseksi joka 
perjantai Tekniikka & Talous -lehden, joka on aivan mainiota vessalukemista. TEKin opiskelijajäsenyys on 
ilmainen, eikä jäsenmaksu valmistumisen jälkeenkään tunnu diplomi-insinöörin äärettömässä palkassa.

Täytäpä siis tämän kirjenivaskan mukana tullut jäsenhakemus ja postita se heti oitis. Jos arveluttaa, että mi-
hinkä pyramidihuijaukseen sitä nyt ollaan liittymässä, niin ota yhteyttä. Nähdään syksyllä ja tervetuloa
YKIlle!

Juha Suvanto, YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö
044 015 1120
jsuvanto@iki.fi

PS. Lisätietoja TEKistä löytyypi osoitteesta 
www.tek.fi. Tarkasta varsinkin opiskelijasi-
vut. Yleistä tietoa teekkari- ja työelämästä 
ompi sivustolla www.teekkari.fi.

Lämpimässä yhteistyössä YKIn kanssa



Viimeistä päivää fuksina - tulevat ympäristöteekkarit 
fuksikulkueessa matkalla hyiseen Tammerkoskeen Vap-
pupäivänä 2011

YKIn tytöt voittivat helposti KoRK:in miesjoukkueen  
kyykkäkarsinnassa Samun huippuvalmennuksesta hu-
olimatta

Tepolle maistui pääosin kiehuvasta vedestä koostuva 
sakkopilsneri (Haalarisauna 2011)

Nykyinen opintoneuvoja Suvi ja PJ-Karo hupsuttelevat 
kameralle Haalarisaunalla 2011

Parasta elämässä on tietenkin YKIn bändi 
YKIn bileissä YKIläisseurassa (Ei Tipu! -bileet 
2011)

YKIn tapahtumia 2011


