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Kun Sputnik I vuonna 1957 kohosi avaruuteen oli se 
ensimmäinen keinotekoinen satelliitti ihmiskunnan 
historiassa. Neuvostoliiton etumatkaa avaruuskil-
vassa perusteltiin Yhdysvaltain puolella toteamalla 
”heidän saksalaisensa ovat parempia kuin meidän 
saksalaisemme”. Tällä viitattiin siihen tosiasiaan, että 
kumpaisenkin valtion avaruusohjelmista vastasivat 
pääasiassa saksalaiset tiedemiehet. Nimimerkki LeniR 
tiesikin Suomi24:n keskustelupalstalla kertoa seuraa-
vaa: ”Natsit valloitti kuun, siitä on tehty elokuvakin.”

Tarinan opetus on, että vahingossakin voi osua oike-
aan. Sama pätee Sinunkin kohdallasi. Saattaa olla, että 
hakiessasi yliopistoon tiesit tarkalleen ympäristö- ja 
energiatekniikka olevan ykkösvalintasi. Saattaa myös 
olla, että hait ihan läpällä minne sattuu ja YKI oli ainoa 
linja, jolle sinut hyväksyttiin. Joka tapauksessa osuit 
yhtä oikeaan kuin LeniR kommentoidessaan saksalais-
ten merkittävää roolia Yhdysvaltain Apollo-ohjelman 
toteuttamisessa. Onnittelut siis onnistuneesta opiske-
lupaikan valinnasta.

Olisi turhaa kuluttaa aikaa sen todistamiseen, kuinka 
paljon parempi YKI on muihin koulutusohjelmiin ver-
rattuna, sillä et kuitenkaan tee sillä tiedolla mitään. 
Äitisi ehkä tekisi kertoessaan sukulaisille Sinun olevan 
ylivoimaisesti nokkelampi kuin serkkusi, mutta lukies-
sasi eteenpäin huomaat kyllä lehden sisältävän myös 
oma palstansa kauniille sanoille (katso koulutusohjel-
man johtajan tervehdys), joten pääkirjoitus ei asiaan 
ota tämän enempää kantaa.

Itse asiassa pääkirjoituksen ei luultavasti tasapuo-
lisuuden nimissä tulisi ottaa kantaa mihinkään.

Joka tapauksessa on vielä sanottava, että olet TTY:lle 
saapuessasi harvinaisen hyvissä käsissä. YKI:ltä on 
nimittäin valittu ryhmä vastuuntuntoisia kaitsijoita, 
tutoreita, jotka pitävät opiskelujesi sekavassa alkuvai-
heessa huolen siitä, ettet tahtoessasikaan jää ongelmi-
esi kanssa yksin. Tämä sanottakoon kuitenkin mahdol-
lisimman kantaa ottamattomasti ja mainittakoon vielä, 
että muutkin ykiläiset ovat mukavia, ihmisläheisiä oli-
oita ja siten tutustumisen arvoisia. 

Sinulla on varmasti uutta opinahjoasi koskien tuhat-
määrin kysymyksiä, joten on vain sopivaa, ettei pääkir-
joitus vastannut niistä yhteenkään. Eteenpäin lukies-
sasi huomannet lehden muiden artikkelien tarjoavan 
sitäkin enemmän asiapitoista settiä, mutta tämä on 
onneksi vain poikkeus. Ainoastaan Indikaattorin fuksi-
numerolla on informatiivisia velvoitteita. Jotta ympyrä 
sulkeutuisi, viitattakoon vielä jotenkin saksalaisiin. Ei-
köhän se ollut siinä. Syksyllä nähdään.

Loppuun vielä sovelias haiku:
Aamuaurinko
herättää pirteänä
viideltä töihin.

PÄÄKIRJOITUS

Opiskelupaikan valinnasta

Allekirjoitus tähän

Moro vaan teille uusille ykiläisille! 

Olen YKI:n eli Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja 
ja haluankin toivottaa teidät tervetulleiksi TTY:n par-
haimpaan kiltaan. Olette tehneet hyvän valinnan, sillä 
sen lisäksi, että pääsette opiskelemaan ajankohtaisia 
ja tärkeitä asioita, pääsette myös osalliseksi maan 
mainioimpaan vapaa-aikatoimintaan. Kiltana YKI 
on yksi TTY:n aktiivisimmista ja päätehtävämme on-
kin taata jäsenillemme ikimuistoiset opiskeluvuodet ja 
tutustuttaa teidät fuksit toisiinne ja myös meihin van-
hempiin opiskelijoihin. Kontaktien luonti onkin tärkeää 
myös jo työelämää ajatellen, joten toivomme, että tulet 
rohkeasti mukaan toimintaamme, ja onhan kaikennä-
köisiä harjoitustöitäkin mukavampi tehdä, kun on tut-
tuja kavereita, joiden kanssa työskennellä. 

Mitä me sitten käytännössä teille tarjoamme? No, 
ihan aluksi teille fukseille tulevat opintojenne alkamis-
ta opastamaan tietenkin tutorit sekä heitä johtavat 
fuksivastaava ja fuksitoimari, joista seuraa lisää tie-
toa tässä lehdessä myöhemmin. He esittelevät teille 
muun muassa kiltahuoneemme sijainnin. Kiltahuone 
on kiltalaisten rakkain ja tärkein kohtaamispaikka, mis-
sä vietetään monet luentotauot ja hyppytunnit. Siellä 
voitte kuunnella huonoa musiikkia, lukea Tiede-lehteä 
tai Aku Ankkaa, juoda puoli-ilmaista kahvia sekä tie-
tenkin viettää aikaa mainiossa YKI-porukassa. Kilta-
huoneellamme on myös tenttiarkisto, josta voi etsiä 
tärppejä vanhoista tenteistä. Tilattujen lehtien lisäksi 
kiltamme tekee Indikaattori nimistä kiltalehteä, jota 
juuri nytkin luet. Tosin lukukausien aikana lehden sisäl-
tö ei ole aivan näin asiapainotteista… Myymme killassa 
myös prujuja eli kurssimateriaalivihkosia, joiden avulla 
luennoista muistaa muutakin kuin vieruskaverin ker-
tomukset.

Urheilusta ja liikunnasta kiinnostuneille kerrottakoon 
tämä ilosanoma, että YKI on TTY:n liikkuvin kilta ja 
järjestämme useita eri liikuntatapahtumia monipuo-
lisella valikoimalla. Tästä osoituksena onkin jo kaksi 
vuotta putkeen saatu Liikuttavin kilta-palkinto, joka 
jaetaan eniten monipuolisia liikuntatapahtumia järjes-
täneelle killalle. Vaikka et tähän mennessä olisikaan ol-
lut ihan olympiatason urheilija, niin voit silti liittyä mu-
kaan. Esimerkkeinä viimeaikojen liikuntatapahtumien 
lajikirjosta mainittakoon muun muassa salibandy, len-

topallo, jalkapallo, ultimate, jääkiekko ja pesäpallo. Jär-
jestämme myös liikuntahenkisiä retkiä kuten syysretki 
Etelä-Hervannan luonnossa tai talvinen avantouin-
tiretki Kaukajärvelle. Kun muistaa liikkua, niin opin-
toihinkin löytyy yllättävän paljon lisäenergiaa. Samalla 
energiaa riittää myös juhlimiseen, sillä eihän opiskelu 
olisi mitään ilman kunnon bileitä ja me ykiläiset olem-
mekin kovia järjestämään niitä ja varsinkin osallistu-
maan niihin. Voit siis olla varma, että jos tanssijalkaa 
joku päivä vipattaa, niin seuraa kyllä löytyy! Järjestäm-
me myös excursioita eli opintomatkoja alamme yrityk-
siin, missä heidän edustajansa pääsevät esittelemään 
yritystä ja kertomaan työmahdollisuuksista.

Nyt onkin tullut jo joristua melko lailla, mutta sen ver-
ran vielä haluan kertoa, että YKI:llä on erittäin hyvä yh-
teishenki ja otamme kaikki uudet opiskelijat ilolla vas-
taan, joten eikun tervetuloa kiltahuoneelle ottamaan 
rohkeasti kontaktia vihreähaalarisen maailmanpelas-
tajakillan jäseniin!

Kesäterveisin,
Pertti Tapiainen
Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja
pertti.tapiainen@tut.fi
040-5362896

 PUHEENJOHTAJAN PALSTA
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Ja onnittelut vielä (sadannen kerran?) hienosta pää-
töksestäsi liittyä Ympäristö- ja energiateekkareiden 
vihreähaalariseen joukkoon. Ensimmäinen vuotesi 
TTY:llä tulee varmasti olemaan täynnä vilskettä ja vili-
nää, uusia kavereita, bileitä, tapahtumia ja tempauksia, 
uusia harrastuksia. Mahdollisesti muutat myös ensim-
mäistä kertaa omaan kotiin, ehkä jopa aivan uudelle 
paikkakunnalle ja siinäkös vasta on totuttelemista. 
Onneksi tutorit ja fuksivastaavat ovat olemassa juuri 
teitä, fukseja varten ja he oman vankan kokemuksensa 
turvin osaavat neuvoa ja opastaa kaikissa näissä muu-
toksissa.

Kaiken tämän tohinan keskellä ei ole epätavallista, että 
se seikka, miksi tänne ylipäätänsä alun alkaen tultiin, 
pääsee unohtumaan. Niin, se opiskelu! Sen seikan takia 
myös minä tänne lehteen höpisen. Tittelini on nimit-
täin Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman 
opintoneuvoja ja käytännössä se tarkoittaa, että mi-
nun puoleeni voi ja tulee kääntyä kaikissa opiskeluun 
ja opiskelijan elämään ja näiden yhteensovittamiseen 
liittyvissä ongelmissa. Opastan mm. henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä (niin tylsältä 
kuin se kuulostaakin, mutta helpottaa elämää kum-
masti!) ja lukujärjestyksen laatimisessa sekä kerron 
mielelläni yliopiston tavoista ja käytännön järjestelyis-
tä. Päivystän pari kertaa viikossa sähkötalon toisesta 
kerroksesta löytyvässä opintoneuvojien huoneessa, 
ja tuolloin kanssani saa vapaasti tulla juttelemaan ja 
panikoimaan opinnoistaan sekä löytämään ratkaisuja 
mieltä vaivaaviin ongelmiin (yleensä opintoihin liitty-
en. Voin yrittää kyllä ratkaista muitakin ongelmia, mut-
ta lopputulosten laadusta en mene takuuseen).

Itse aloitan jo kuudetta vuotta TTY:llä ympäristötek-
niikan opintojen parissa, joten kokemusta opinnoista ja 
ymmärrystä ongelmiin pitäisi löytyä. Me tapaamme jo 
luultavasti orientaatioviikon aikana, kun tutorinne tu-
levat kierrättämään teitä ympäri koulua ja toivottavas-
ti eksyvät myös päivystyshuoneeseeni. Odotan innolla 
teidän kaikkien tapaamista ja pitäkää mielessä, että mi-
nulle saa tulla juttelemaan myös päivystysaikojen ulko-
puolella. Jos siis törmäillään kiltahuoneella, Newtonin 

ruokalassa syömässä tai vaikka kaupan kassajonossa, 
älä epäröi tulla moikkailemaan ja juttelemaan. Näh-
dään syksyllä ja pistetään ne HOPSit kuntoon!

Hertta
YKIn opintoneuvoja
 

OPINTONEUVOJA AVAA OPISKELUN SALAT

Heippa!

Ympäristöteekkarikilta täyttää ensi helmikuussa 20 vuotta. Omat yhtey-
teni TTY:hyn ovat peräisin samalta ajalta - koeluentoni professorin virkaa 
varten helmikuussa ja työ professorina elokuussa  93 lukien. Ympäristö- 
ja energiatekniikan koulutusohjelman johtajan tehtävän  aloitin keväällä 
96.  Silloin nyt opintonsa aloittavat ylioppilaat olivat nelivuotiaita. Siinä 
perspektiiviä tälle jutulle.

Koulutusohjelma syntyi ympäristötekniikan koulutusohjelmana tarpee-
seen vastata koulutuksella teollistumisen, ihmisten elintason ja muuttu-
neiden elintapojen vaikutuksiin ympäristössämme. Aluksi tärkeää roolia 
näyttelivät vesi- ja jätehuolta sekä teolliset puhdistustekniikat. Koulu-
tuksen painopistettä suunnattiin alusta lukien luonnontieteelliseen pe-
rustaan ja sisällössä korostettiin ennalta ehkäiseviä tekniikoita. Energian 
tuotanto- ja käyttötapojen nähtiin nousevan ratkaiseviksi tekijöiksi ihmis-
kunnan tulevaisuuden kannalta ja siksi koulutusohjelman nimi muutettiin 
ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaksi 98. Opiskelijat ot-
tivat tämän suunnitelmissaan hyvin huomioon ja nyt ajatellen päätös oli 
onnistunut. Koulutusohjelman sisällössä ja erityisesti laitosten tutkimuk-
sessa korostuvat tehokkaat ja puhtaat polttotekniikat sekä uusiutuvan 
energiantuotannon menetelmät – aurinkoenergiatutkimus ja biologinen 
energian tuotanto.

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma on opiskelijoineen ja tu-
loksineen ollut menestys.  Koulutusohjelmamme on kulunut aina kolmen 
kilpailluimman ko:n joukkoon TTY:ssä, kun kriteerinä ovat sisäänpääsy-
pisteet. Koko maata ajatellen Ymppi on ollut aina alansa ykkönen. Onni-
tellessaan koulutusohjelmaa 10-vuotisjuhlassamme tuotantotalouden 
ko:n johtaja totesi rehellisesti kilpailijastaan: ”meille TuTa:an tulevat par-
haat sisään, mutta teiltä Ympistä lähtevät parhaat ulos”. Tämä on jatkunut 
tähän päivään asti. Kirkkaimpia osoituksia tästä on Ymppi-aktivisti Tuo-
mas Vanhasen valinta täksi kesäksi Vaasaan seudun energialähettilääksi 
yli 1 600 hakijan joukosta.

Aktiivisuus, positiivisuus ja innokkuus osallistua opintojensa ohella muu-
hun toimintaan ylioppilaskunnassa, erilaisissa järjestöissä ja yhteiskun-
nallisessa työssä onkin opiskelijoillemme luonteenomaista. Siinä yhdistyy 
halu säilyttää ympäristömme elinkelvollisena, levittää tietoa tehtävän 
tärkeydestä ja hankkia uutta motivaatiota opiskelulleen ja tulevalle työl-
leen.

Tervetuloa ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaan ja TTY:hyn!

Helge Lemmetyinen
Professori
Koulutusohjelman johtaja

Tervetuloa Ympin opiskelijaksi!

KOULUTUSOHJELMAN JOHTAJAN TERVEHDYS

Tämä kuva kuului vuo-
den 2012 fuksijäynään, 
jonka yhtenä osana 
oli kokonaisen talon 
energiatarpeen täyttävä 
energialevä.
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Suomen MM-kultahaaveet kariutuivat tylysti, mutta onneksi eräällä toisella joukolla kevään koitokset päättyi-
vät menestyksekkäämmin. Onneksi olkoon siis teille, tätä lehteä lukeville fukseille, sisäänpääsystä YKIlle! Tämä 
suoritus jättää varjoonsa niin hikiset jääkiekkokullat, Lordin Euroviisuvoiton, kuin Matti Nykäsen olympiamita-
litkin. Tervetuloa TTY:n valiojoukkoon, YKIin, tuohon kiltojen laakeriseppeleeseen! 
 
Elämäsi huikeimman kasvutarinan, eli fuksivuotesi, elementtiharkot paikoilleen asettelevat Henni ja Varpu, 
YKIn fuksivastaavat. Henni, tuo naisen nimen ystäviltään saanut 3. vuoden ykiläinen, johtaa killan fuksitoimin-
taa vanhemman fuksivastaavan kokemuksellaan. Paimiolaisen, lue turkulaisen, Hennin kaksi edellistä kesää 
ovat vierähtäneet Raumalla, joten vahvahkon länsimurteen ja -huumorin sävyttämät tarinat ja sähköpostit 
tulevat varmasti fukseille tutuiksi. 

Varpu on viime keväänä kosken, lue suvannon *tirsk*, kauhut kokenut ensi syksyn fuksitoimari. Herwoodin 
villiin lähiömeininkiin Varpu on sopeutunut paremmin kuin hyvin, onhan hänen kotikotinsa sijainti Petonen, 
Kuopion pahamaineisin ghetto. Varpu saattaa välillä puhua vähän liikaa ja juttujen tasot eivät aina ole sitä par-
haimmistoa, joten varpu-suodatinta on sillointällöin syytä käyttää. 

Hennin ja Varpun toimenkuvaan kuuluu siis organisoida ja suunnitella tapahtumia, illanviettoja ja tapaamisia 
koko YKIn fuksiporukalle. He toimivat myös yhteistyössä muiden kiltojen fuksivastaavien kanssa toteuttaen 
koko TTY:n noin 1000 fuksille suunnattuja huikeita tapahtumia ja juhlia. Hennin ja Varpun tärkein ja ensisijai-
nen tehtävä on kuitenkin aina huolehtia juuri sinusta, YKIn fuksista. Älä siis koskaan epäröi mennä juttelemaan, 
soittaa, tai meilata heille, tai pelästy, kun he tulevat viettämään aikaa sinun kanssasi. 
 
Kesä kuluu aina nopeasti, mutta ensi syksyä ei tarvitse harmitella! Hennillä ja Varpulla ja koko tutorporukalla 
on täällä Herwannassa kaikki valmiina teitä fukseja varten. Illanvietot sekä ohjelmanumerot on suunniteltu ja 
tilat varattu. Riittää, kun tulette omina iloisina itsenänne paikalle ja heittäydytte rohkeasti mukaan yliopisto-
maailmaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin! Nähdään pian! 

Henri Ruuskanen  Varpu Orasuo
henri.ruuskanen@tut.fi  varpu.orasuo@tut.fi
040 839 8958   045-8678178

Paalupaikalta kohti fuksivuoden pyörteitä!
FUKSIVASTAAVIEN TERVEHDYS

ps. 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!

Maanantai 22.8.
Tiistai 23.8.

Keskiviikko 24.8. Torstai 25.8. Perjantai 26.8.

08:00
09:00

TiTePK, 9:15 - 11:00, Festia, iso
sali

TiTePK, 9:15 - 11:00, Festia,
iso sali

TiTePK, 9:15 - 11:00,
Festia, iso sali

10:00

11:00

Kieli-infot, 11:00
- 16:00, K-talo

2. krs.

Tutorryhmät kierrättävät ja
opastavat, TTY

Tutorryhmät kierrättävät ja
opastavat, TTY

Tutorryhmät kierrättävät ja
opastavat, TTY

ZzZzZz…

12:00
Vastaanottotilaisuus, 12:15 - 13:00 Festia,

iso sali
TiTePK, 12:15 - 14:00, Festia, iso

sali
TiTePK, 12:15 - 14:00,

Festia, iso sali

13:00
Koulutusohjelman

tervetulotilaisuus, jako

tutorryhmiin, 13:15 -

16:00??, Festia, pieni
sali 2

Yleiset infot, 13:15 - 14:45,

Festia, iso sali

14:00
Tutorryhmät kierrättävät ja

opastavat, TTY
TRE-rundi = bussit & baikat,

14:00 - 18:00, Tampere

15:00 Tutorryhmät
kierrättävät ja

opastavat, TTY

LaKe-info, 15:00 -15:30, Festia
iso sali

16:00

Tutorryhmät kierrättävät ja
opastavat, TTY

17:00
18:00 (F)Artseja fukseille, 18:00 - 19:30, Festia,

iso sali Pelit ja Puuhat, 18:00 - 21:00, Etunurtsi

Grilli & Games, 18:00 - ??:??, C/D-
tornin grilli

Tsilluskelut & Lilliskelut, 18:00

- 20:00, Näsipuisto

19:00

20:00

Bilis & Bonding, 20:00 - ??:??,     Peyton

Place, Teekkarinkatu 17

Boardgames & Bœnthœ,

20:00 - 22:00, Mallashovi

21:00 The Ekat Bileet, 21:00 - ??:??,

Huuma/Cupola/Cela/yms.

22:00

Hanskassa & Hukassa, 22:00

- ??:??, Fat Lady

23:00

Taul3Taul2Taul1

Maistiaisia viime vuodelta

 ORIENTAATIOVIIKKO ODOTTAA
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Tämän tarinan päähenkilö olet sinä, suloinen ja ihana 
fuksityttö tahi -poika. Esittelemme tässä tarinasi sivu-
henkilöt eli juonenkäänteitä hiljalleen availevan tutor-
kaksikon Lintskun ja Masun.

Linda on ihq parikymppinen teekkarinplanttu. Hän 
saapui Hervannan luonnonkauniiseen kylään hämeen 
Linnasta. Lindalla on komeat keuhkot! Niillä pärähtää 
trumpetti kuin torvisoittokunta konsanaan. Heppo-
jen raippaaminen ja halpojen viinien maistelu yhdessä 
avovaimoke Emskun kanssa ovat myös Lindan mielui-
sia vapaa-ajanviettotapoja.
Samu, alias Masu, on 23-vuotias Espoosta kotoisin 
oleva poitsu (mies). Hän kannattaa Ilvestä (Lynx Lynx), 
joka on kissaeläin. Masu on aktiivinen liikkuja (lähes 
iki-) ja käyttää aktiivisesti killan urheiluvuoroja kanssa-

TUTORIT ESITTÄYTYVÄT

opiskelijoiden kanssa telmiäkseen. Masu on myös vä-
hän nörtti. Aapelin yatzy rules! Killan toimihenkilönä 
Masu toimii yritysyhteistyön parissa.

Itse tarina:

Kauniina ja aurinkoisena elokuun aamuna saapui 
Hervantaan lauma nuoria opiskelijanalkuja. Heistä 
kirkkaimpina loisti ja hymyili joukko ympäristö-/ener-
giatekniikan ylioppilaiksi valikoituneita muotovalioita. 
Sinä olet heistä yksi ja fuksivuodestasi tulee toivotta-
vasti elämäsi paras. Niin se oli meilläkin ja autamme 
sinut alkuun opintiellä! Muista nauttia!

Linda Suvanto      Samu Vesa
050-4075515      0400-691987
linda.suvanto@tut.fi     samu.a.vesa@tut.fi

Meihin voi ottaa yhteyttä jo ennen opiskelujen alkua. 
Emme pure!

ps. Ollaan paras tutorpari!

Lintsku(Linda) ja hänen Masu(Samu)nsa

Heipähei! Tuntuuko siltä, että saatat eksyä opin vuo-
ristoisella tiellä? Vaikuttaako edessä oleva vuori mah-
dottomalta valloittaa? Ei hätää, sillä meillä on kartta, 
kompassi ja navigaattori! Tässä olisi kaksi innokasta  
Šerpaa kantamaan taakkanne ja opastamaan Teidät 
fuksipalleroiset opiskelun jyrkimmistä jyrkänteistä ja 
syvimmistä railoista. Meidän kanssa pääsette nautti-
maan mahtavimmista maisemista ja huikeimmista hui-
puista fuksivuotenne aikana.

Toivottasti pääset tutorryhmäämme, sillä olemmehan 
paras tutorpari ikinä!

Emma, irkissä Krankkiz, on kasvattanut vuorikiipeili-
jän luonnettaan teekkariutta edeltävät vuotensa Hä-
meenlinnassa. Tätä nykyä tämä ei niinkään hidas hämä-
läinen asustelee Kaukajärven hobitinkolossa. Markku, 
irkissä mare, kasvoi nuoruutensa vuorikauriiten kes-
kellä Kuopiossa, josta eksyi pariksi vuodeksi Helsinkiin 
etsimään kutsumustaan. TTY:lle saavuttuaan tämä ei 
niinkään kiero savolainen päätyi asustamaan vuoren 
huipun tuntumaan Hervantaan.

Emsku kapuaa päivittäin Lukonmäkeä pitkin Hervan-
taan kasvattaen reisilihaksiaan. Useamman vuoden 
baletti- ja jalkapallotausta ovat tuoneet kiipeilyyn ja 

opastamiseen tarvittavaa tasapainoa, ketteryyttä ja 
periksiantamatonta innokkuutta. Nykyään lihaskun-
non ylläpito tapahtuu jumppien ja pumppien sekä lenk-
keilyn avulla. Marenki kiipeää huipulle kuin huipulle 
ahkeran raudan pumppaamisen ansiosta sekä lukottaa 
karvaisimmatkin fukseja härnäävät lumimiehet Hoku-
toryu Ju-Jutsu treeneissä oppimillaan tehokkailla ot-
teilla. 

Tätä toisiaan tasapainottavaa tutorparia ei mikään hui-
maa. Vakaa ja energinen Markku sekä värikas ja eläväi-
nen Emma auttavat teitä löytämään tarvittavat keinot 
opiskelun ylä- ja alamäissä. Kivikkoisen matkan aikana 
on myös hyvä rentoutua päästämällä paineita Testo-
luolassa sekä nauttia uusien ihmisen tapaamisesta ja 
räiskyvästä hauskanpidosta.

Yhdessä teidän kanssa valloitamme Mount TTY:n!

Jos vuoristotauti jostain syystä yllättää, ota yhteyttä :)

Emmaleena Krankkala               Markku Ylönen
040-5566453                045-2342784
emmaleena.krankkala@tut.fi        markku.ylonen@tut.fi

Emmaleena ja Markku
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Nimi: Niko 
Ikä: 20
Kotikoti: Imatra
Puhelin: 0504933244
Maili: niko.kalinainen@tut.fi
Harrastukset: Harrastan kaikenlaista urheilua kuten 
tennistä ja sählyä. Lisäksi kesällä kulutan paljon aikaa 
kalastamalla.
Mikä eläin olisit? Ehdottomasti lehmä, jos ne osaisivat 
sukeltaa. Sukeltaminen ei ole kuitenkaan yksi lehmien 
monista erikoistaidoista, joten valitsen saukon.

Nimi: Tia
Ikä: 19
Kotikoti: Pori 
Puhelin: 0504009008
Maili: tia.haavisto@tut.fi
Harrastukset: Käyn TTY:llä TURVOKE ry:n ryhmä-
liikuntatunneilla, mm. pumpissa ja aerobicissä. Minut 
saattaa myös bongata GPS:n kanssa geokätköilemästä 
tai kotoa kirjaa lukemasta.
Mikä eläin olisit? Afgaanivinttikoira, tai sitten turkki-
lainen angora. Ehkäpä valitsen naisellisesti kissan, eli 
turkkilaisen angoran.

Moikka meidän tulevat pikkuset fuksipalleroiset!

Se iloisempi kuvassa meistä on Tia (Titsi). Niko on hie-
man ahdistunut siinä lähellä, mutta älkää pelätkö, oi-
keasti me tullaan erittäin hyvin toimeen. Ja Niksupik-
sukin on oikein iloinen veikkonen. Joku saattaisi sanoa, 
että meiltä tulee settiä, mitä lie tarkoittaa... Meidän 
kotikodit on Porissa ja Imatralla, ja ilman äitiä me asu-
taan Herwannassa.  Me tykätään piirretyistä, eritoten 
Leijonakuninkaasta.

Meidän tehtävämme on auttaa teidät alkuun opinto-
jen tiellä. Alkuviikkoina teille selviää mm. mikä on Säh-
kötalo ja mistä löytää Paulan tiskin. Meiltä saa myös 
neuvoja esimerkiksi opintotekniikkaa koskien. Lisäksi 
meidän fuksivuosi oli niin megalomaanisen loistava, 
että haluttiin antaa teille fukseille mahdollisuus yhtä 
upeaan kokemukseen. Ja te, jotka pääsette meidän 
tutorryhmään, ootte onnekkaita. Me olemme paras 
tutorryhmä ikinä!

Niko ja Tia

Sivu 1
Nimi: Varpu “Wabetin” Orasuo
Sukupuoli: se kauniimpi osapuoli.
Nro: 045 8678178
S-posti: varpu.orasuo@tut.fi
KotiKoti: muailman napa (Kuopio)
Ikä: mittaustarkkuuden rajoissa 20w
Horoskooppi: äyriäinen
Poliittinen kanta: puunhalaaja
Uskonto: sama kun sulla
Lempiruoka: Juveneksen broileripekoni -kastike
Toteemieläimesi: Megalonychidae 

Paras muistosi TTY:ltä: koko fuksivuosi oli jees mutta 
WAPPU ehdottomasti.
Vapaa sana tutor-paristasi: tutor-parini on tuleva 
puunpolttaja Matti, joka jaksaa istua luennoilla kerää-
mässä noppia mutta ehtii myös kiertää parhaimmat bi-
leet. Matti on huippu tyyppi, joka pitää teistä varmasti 
hyvää huolta!
Newton vai Edison: Newton, koska hän keksi paino-
voiman ja tekee parempaa ruokaa.
Jed vai Emacs: emacs:ia ei oo tullu kauheesti käytet-
tyä, joten kodaan mieluummin jedillä.
Sitsit vai XQ: sitsit ehdottomasti. 

Muuta: Ei kannata jännittää, fuksivuosi menee var-
masti tosi hyvin. BTW olen aika stalkkeri ;) Kantsii siis 
varoa.

Sivu 2
Nimi: Matti “MaZa” Ulvinen
Sukupuoli: mies
Nro: 040 8385767
S-posti: matti.ulvinen@tut.fi
KotiKoti: tuala kaukana lakeuksilla (Lapua)
Ikä: 00010100
Horoskooppi: koskematon, impi
Poliittinen kanta: puunpolttaja. Oikeasti piraattipuo-
lue.
Uskonto: wicca (mietippa sitä)
Lempiruoka: Pizza Servicen kebab ranskalaisilla!
Toteemieläimesi: Sami Kari (kaljatus maximus)

Paras muistosi TTY:ltä: kaikki tähän mennessä mutta 
erityisesti 4-periodi rankkaXQineen ja wappuineen.
Vapaa sana tutor-paristasi: Varpu on iloinen ja mu-
kava tyyppi, vaikka hän vapaa-ajallaan soitteleekin 
viulua. Varpu on ihan ässä opiskelussa mutta osaa silti 
pitää hauskaakin!
Newton vai Edison: ulkopuolisen painostuksen vuok-
si valittava Edison. Keksihän se sähkölampun ja chori-
zo-makkarapihvit.
Jed vai Emacs: emacs olisi ollut vähän liian hc, joten 
täytyy minunkin käyttää jedivoimia.

Muuta: "When I get sad, I stop being sad and be 
awesome instead. True story." -Barney Stinson.

TUTOr-kaverikirja - Varpu ja Matti

Sivu 3
Sinä!! 

Mitä odotuksia sinulla on opiskelusta TTY:llä? 
Noh. Me voimme vastata sinun puolestasi. Saatoit olettaa, että täällä vain opiskellaan tai sitten vaan juhlitaan. 
Todellisuudessa tilanne on hyvässä tasapainossa. Ykiläisten elämään mahtuu kuitenkin myös liikuntaa. Tuto-
reina me johdatamme teidät läpi vaikeiden iman tai ifyn kurssien, mutta olemme myös viemässä teitä kaikkiin 
tapahtumiin ja hauskoihin kokemuksiin.

Toivottavasti pääset tutorryhmäämme, sillä olemmehan paras tutorpari ikinä!

 TUTORIT ESITTÄYTYVÄT
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Hei sinä fuksi!

Olitpa kuka tahansa, tulitpa mistä tahansa, täysin men-
neisyydestäsi riippumatta voimme luvata ensimmäi-
sen vuotesi TTY:llä olevan ikimuistoisin ja mahtavin 
ikinä. Kaikesta mahtavuudestaan huolimatta ensim-
mäinen opiskeluvuosi ja sen sisältämä informaatio-
tulva on pienelle fuksipallerolle liian suuri haaste yk-
sin kohdattavaksi. Tästä syystä teidän käyttöönne on 
koulutettu joukko kaikkitietäviä tutoreita, joista me 
Sami ja Laura, nousemme tutorparina ylitse muiden. 
Elämänkokemuksen mukanaan tuoman viisauden ja 
nuoruuden innokkuuden avulla opastamme teidät läpi 
fuksivuoden haasteiden ja hauskanpidon.

Tämän lehden palstatila on rajoitettu, joten katkaisem-
me ajatusripulin suoltamisen tähän paikkaan. Jos halu-
at tietää enemmän Tampereen Teknillisestä yliopistos-
ta, Tampereen majoitusmahdollisuuksista tai vaikka 
murmeleiden pesiytymisestä, olemme tavoitettavissa 
alla olevista sähköpostiosoitteista ja satunnaisesti 
jopa puhelimitse.

Nimi: Sami Kari ( Kyllä, Kari on sukunimi )
Ikä: 21, eli pääsee jo risteilylle ilman vanhempia. Jee.
Puhelin: 0400 767992
S-posti: sami.kari@tut.fi
Harrastukset/mielenkiinnonkohteet: Itäsaksalainen 
meditaatio, viininmaistelu.
Lisätietoja: Päästelee hallitsemattomasti eroottissä-
vyisiä äännähdyksiä yllättävissä tilanteissa.

Nimi: Laura Kokko
Ikä: Elämästään neljä vuotta Aalto-yliopistolle tuhlan-
nut Laura tuli 23-vuotiaana järkiinsä ja vaihtoi TTY:lle. 
Nyt mittarissa on kunnioitettavat 24 vuotta.
Puhelin: 040 7178883
S-posti: laura.kokko@tut.fi
Harrastukset/mielenkiinnonkohteet: Verkostoitu-
minen, keräily, pummpi
Lisätietoja: Suorittanut kiltahengailun laajan oppi-
määrän.

 TUTORIT ESITTÄYTYVÄT

Sami ja Laura
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TEK on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien ammatti-
liitto. TEK valvoo jäsentensä etuja työelämässä ja tar-
joaa jäsenpalveluita. Syy, miksi TEK:n pitäisi kiinnostaa 
fuksia, on hyvin arkinen: mitä useampi uusi opiskelija 
liittyy ammattiliiton opiskelijajäseneksi, sitä paremmin 
kilta voi järjestää kaikenlaista hauskaa kekkerimeinin-
kiä! Voit siis joko pitää naaman kiinni kirjassa ja toivoa, 
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 mu-
kana on toivottavasti ihan oikeakin selitys siitä, mitä 
TEK on ja mitä etuja se tarjoaa.

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

Terveisin killan TEKmies
Mikko Sulonen

Indikaattori on Tampereen teknillisen yliopiston ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden killan 
Ympäristöteekkarikillan kiltalehti. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.

PÄÄTOIMITTAJA   TAITTAJA       PAINOPAIKKA    PAINOS    YHTEYSTIEDOT JA VANHAT LEHDET
Anna Seppälä       Atte Keinänen   Uniprint        83 kpl          www.ymparistoteekkarikilta.fi

 TEK-KILTAYHDYSHENKILÖN TURINAT

Kuvia tulee tähän vielä pari lisää!
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