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Kun itse kirjoitin ylioppilaaksi kolme vuotta 
sitten, minulle oli täysin selvää, mille alalle ha-
lusin suuntautua. Mitään muuta varteenotetta-
vaa tai oikeastaan edes vähääkään kiinnostavaa 
vaihtoehtoa ei mielessäni pyörinyt.

Minä halusin opiskella tiedotusoppia ja ryh-
tyä toimittajaksi.

Tiesin kuitenkin, kuinka vaikea kyseistä alaa 
oli päästä opiskelemaan, joten fiksuna tyttönä 
kehitin itselleni varasuunnitelman. Kirjoituk-
sista saamani arvosanat olivat sen verran hyviä, 
että saatoin onnekseni luottaa pääseväni niiden 
turvin suoraan sisään erinäisiin oppilaitoksiin. 
Sen tiesin, että Tampereelle halusin, ja lopulta 
päädyin valitsemaan ympäristö- ja energiatek-
niikan koulutusohjelman lähinnä siksi, että olin 
jossain määrin kiinnostunut ympäristöasioista.

No, kuten arvata saattaa, tiedotusopin ovet 
eivät minulle auenneet, vaan tieni kävi TTY:lle. 
Fuksivuoden syksyllä olin edelleen vakaasti sitä 
mieltä, että tämä ei ole minua varten, vaan läh-
den vuoden jälkeen pois. Vuoden aikana Ym-
päristöteekkarikillan henki ja teekkarielämä 
ylipäätään alkoivat  kuitenkin viedä mukanaan 
ja viimeistään elämäni ensimmäisen teekkari-
wapun aikaan huomasinkin ajattelevani että hei, 
tämähän onkin ihan mukiinmenevää. Ja lopun 
varmaan arvaattekin.

Tahdon siis sanoa, että olivat lähtökohtasi 
millaiset tahansa – oli ympäristö- ja energiatek-
niikka sitten ykköstoiveesi tai pakon sanelema 
vaihtoehto – sitä ei kannata tyrmätä heti kätte-
lyssä. Unelma-alalleen voi todellakin osua ihan 
sattumalta, sen voin omasta kokemuksestani 
todeta. Lähde siis mukaan avoimin mielin, ole 
aktiivinen ja anna YKIläisyyden viedä men-
nessään. Fuksivuosi (ja teekkarius ylipäänsä) 
on huikea kokemus ja lupaan, että luvassa on 
roppakaupalla hienoja elämyksiä ja kymme-
nittäin uusia kavereita. Ympäristöteekkarikilta 
on TTY:n killoista pienimmästä päästä, mikä 
takaa sen, että opit nopeasti tuntemaan kaik-
ki kiltahuoneen suurkuluttajat ja pääset osaksi 
aivan loistavaa yhteishenkeä. Kuten nykyinen 
puheenjohtajamme aikoinaan fuksivuodestam-
me totesi: koskaan ei ole tullut tutustuttua niin 
hyvin niin moniin ihmisiin niin lyhyessä ajassa.

Seuraavan lausahduksen tulette näkemään 
vielä lukemattomia kertoja tämän lehden sivuil-
la, mutta HÄHÄ, minäpäs ehdin ensimmäisenä: 
huikean paljon onnea hienosta opiskelupaikan 
valinnasta!

Syksyllä nähdään! :)

Veera
päätoimittaja
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If we have to make sure ships reach this remote island, then this is our conference room. 
Because we don’t like to spend our time talking about things, but making them happen 
instead. Become a doer. Check out your opportunities at wartsila.com/careers

THIS IS YOUR CONFERENCE ROOM.

wartsila.com/careers

Indikaattori on Tampereen teknillisen yliopiston ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden killan
Ympäristöteekkarikillan kiltalehti. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.
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Heti alkuun: onneksi olkoon TTY:lle pääsemisestä ja en-
nen kaikkea tervetuloa metsänvihreään YKIläiseen jouk-
koon!

Osa teistä tulevista fukseista varmasti on kuullut siitä, että 
teekkareilla on kilta jokaista koulutusohjelmaa varten. Jos 
kuulut siihen joukkoon jolla ei ole mitään aavistusta mikä on 
kilta, niin minäpä valaisen hieman aihetta. Kilta koostuu sa-
man alan opiskelijoista ja sitä johtaa vaaleilla valittu hallitus. 
Killan tarkoitus on katsoa opiskelijoidensa etujen perään, 
tarjota palveluita opiskelua tukemaan (mm. opintomonisteet 
ja excursiot) ja toimia linkkinä ylioppilaskunnan ja opiskeli-
jan välillä. Ylioppilaskunnan hallitusta saa toki mennä ihan 
ominkin päin vaivaamaan kysymyksillä, mutta killan kautta 
voidaan taata matalan kynnyksen yhteys niillekin, jotka eivät 
uskalla tai halua kertoa huolistaan suoraan ylioppilaskunnal-
le.

Seuraa kuva-arvoitus: onko tämä kiltatoiminta sitten pelk-
kää opiskelua ja yhteydenpitämistä ylioppilaskuntaan. Oikea 
vastaus: ei todellakaan. Jokaisella killalla on oma kiltahuo-
neensa, jossa voi istua kavereidensa kanssa ja käyttää killan 
lukuisia palveluita hyväkseen. YKIllä on mm. puoli-ilmaista 
kahvia, Aku Ankka- ja Tiede-lehtitilaukset, kaksi tietoko-
netta, uskomaton määrä erilaista tilpehööriä jolle voi keksiä 
uuden käyttötarkoituksen (http://tinyurl.com/caxza2b) sekä 
tietysti mahtavia ihmisiä. Kiltahuoneen lisäksi YKI järjestää 
excursioita, liikuntatapahtumia (kuten jokavuotiset syys- ja 
avantouintiretket), tarjoaa salibandyvuoroja, järjestää bileitä 

ja kaikkea muuta hienoa.
Mistä tämä YKIläisyys 

sitten näkyy? Ympäristö-
teekkarikiltalaisen tunnistaa 
metsänvihreistä haalareista 
jotka tekin saatte päällenne 
ennemmin tai myöhemmin. 
Olen huomannut, että met-
sänvihreässä haalareissa kul-
kiessa kaverin löytäminen ei 
ole vaikeaa, sillä todella mo-
nessa tapahtumassa liikkuu 
YKIläisiä. Vaikka YKI onkin 
pieni kilta, niin aktiivisuudes-
ta ja tekemisen halusta ei todellakaan ole pulaa.

Lopuksi: toivon erittäin paljon, että moni teistä nyt aloit-
tavista fukseista tulisi käymään kiltahuoneella usein sen-
kin jälkeen kun tutorit eivät teitä enää sinne taluta, sillä on 
mahtavaa nähdä, kun fuksit integroituvat kiltaan ja pääsevät 
opiskelijakulttuuriin sisälle. Älkää siis tehkö sitä virhettä, että 
jäätte kotiin istumaan, koska opiskelijaelämä on jotain todel-
la ainutlaatuista ja kilta jonka riveihin astut elokuun puolessa 
välissä takaa erinomaiset puitteet siitä täysillä nauttimiseen.

Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja
Teppo Sairiala

PJ:n palsta

Tervetuloa yliopistoon ja erityisesti tervetuloa opiske-
lemaan ympäristö-  ja energiateknologiaa. Olet valinnut 
opiskelualan, jolla tekemistä riittää niin nyt kuin tulevaisuu-
dessakin - niin maailmalla kuin meilläkin.  Tavoitehan on 
suunnata maapalloa kestävämmälle pohjalle.  

Väestön ja kulutuksen nopean kasvun seurauksena ta-
pahtuva uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ja 
ympäristön kuormittuminen ovat korostaneet kestävän ke-
hityksen sekä energia- ja ympäristöteknologian merkitystä.   
Biotalous, kestävä teknologia (clean technology) ja resurssi-
tehokkuus ovat ilmaisuja kehityssuunnille, jotka esiintyvät 
poliittisella agendalla ja joihin nykyään konkreettisestikin 
panostetaan.  Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja yritysten tut-
kimus ja tuotekehitys ovat lisääntyneet, minkä tuloksena jopa 
aiempia nk. science fiction –menetelmiä viedään jo käytän-
töön.  Energiatuotannon menetelmät monipuolistuvat: bio-
massan energiahyödyntämiseen kehitetäänuusia prosesseja 
ja aurinkosähkön tuotantoon tehokkaampia kalvoja,  myös 
TTY:ssä .  Suomalaiset yritykset ovat monilla ympäristö- ja 
energiatekniikan sektoreilla eturivin kehittäjiä ja toteuttajia.  
On ilo todeta, että TTY:n ympäristö-  ja energiatekniikasta 
valmistuneita on paljon myös näissä yrityksissä, ja muuten-
kin ohjelmasta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelä-
mään.  Tutkintojen ja opetuksen kehittämisellä pyrimme 
huolehtimaan, että näin on myös jatkossa. 

Tiedekunnan uudet johdantokurssit ”Kestävä kehitys” ja 
”Biotekniikka nyt ja tulevaisuudessa” pidetään ensimmäi-

sen kerran syksyllä 2013. Ne 
kertovat ympäristö- ja ener-
giatekniikan taustoista ja me-
netelmistä ja samalla ne esit-
televät työelämän teemoja. 
Muutenhan opintojen alussa 
keskitytään perusopintoihin, 
joissa matematiikka, fysiik-
ka ja kemia painottuvat. Ne 
antavat pohjaa syventäviin 
opintoihin ja toki niille on 
käyttöä myös työelämässä eli 
tarjolla on motivoitua opis-
kelua alusta alkaen. 

Opiskeluaika on paljon muutakin kuin kurssien suoritta-
mista ja substanssipohjan luomista työelämään. Se on itse-
näistymistä, yhdessä tekemistä, onnistumisen tuntemuksia, 
epäonnistumisista selviytymistä, ihmissuhteita, ja aikaa, jota 
usein hyvällä muistellaan. Toki opintoihinkin voi joutua sat-
saamaan ajoittain runsaasti tarmoa. Jos yliopisto-opintojen 
alussa opintomenestys ei suju odotusten mukaisesti niin 
asiaa voi pohtia vaikka kavereiden kanssa ja opettajienkin 
kanssa voi jutella: sujuvat opinnot ovat osa mukavaa opis-
keluaikaa.

Jukka Rintala

Koulutusohjelman johtajan puheenvuoro



Onneksi olkoon ja liibalaaba!  Ei vaan hyvä valinta, sillä 
pääsit tämän tuhokaksikon hoiviin ? takaamme nimittäin, 
että tulevasta lukuvuodesta ei seikkailut lopu. Suosittelemme 
siis pakkaamaan muuttolaatikoihin mukaan hyvin nukuttu-
ja öitä ja intoa uusiin haasteisiin! Mutta älä turhaan jännitä, 
et joudu selviytymään tästä rupeamasta, jota myös fukivuo-
deksi tituleerataan, yksin! Seikkailullanne voitte tukeutua 
heimoveljiinne ja ?siskoihinne, heimon vanhempiin (tutorei-
hin) sekä heimopäälliköihinne (fuksivastaaviinne) Varpuun 
(wabetin) ja Miikaan (Miikmii).

Meidän tarkoituksenamme on suunnitella teille tekemis-
tä kouluaherruksen avuksi ja vastapainoksi aina laskareiden 
tekemisestä pihapeleihin, ja baari-illoista lähialueisiin tutus-
tuttamiseen, sekä auttaa teitä elämän ongelmatilanteissa ja 
tutustumaan toisiinne. Ulkonäöstämme huolimatta meille 
voi tulla juttelemaan asiasta kuin asiasta, täysin ajankohdasta 
riippumatta. Tämän kaiken lisäksi kehitämme koko koulun 
kattavaa fuksitoimintaa yhdessä muiden kiltojen fuksivasta-
avien kanssa.

Varpulla on kokemusta fuksien paimentamisesta jo vii-
me vuodelta ja hän ahertaakin tänä vuonna vanhempana 
fuksivastaavana. Kiltatoiminnan ohessa hän suorittaa myös 
energiatekniikan opintojaan ja syksyllä alkaakin jo kolmas 
vuosi YKI:llä. Jos haluat asiantuntevia ja kokemuksesta va-
listuneita vinkkejä elämän suurista kysymyksistä tai vaikka 
apua löytääksesi kampuksen parhaimman ruokalajin (se on 
broileri-pekonikastike!), tule rohkeasti nykimään hihasta. 
Varpu tunnetaan kaveripiirissään eritoten loppumattomasta 
puheen pölinästään ja kauas kantautuvasta sulosointuisesta 
äänestään. Niin ja on hän myös aikamoinen stalkkeri, kun 
sille päälle sattuu.

Miika taasen on viime vuoden fuksi ja valittu pestiin ke-
väällä juuri ennen Wapun rientoja. Jos haluat ajankohtaisia 
neuvoja fuksina elämisestä ja pärjäämisestä, niin häneltä löy-
tyy vastauksia. Miikankin suuntautuminen on kääntymässä 
energiapuolelle, mahdollisuudet ympäristöpuolelle ovat to-
sin vielä avoinna. Miika on myös killan liikuntatoimari, joten 
halutessasi hän löytää lenkkareille, nappiksille, sählymailalle 
ja sisäpelikengille käyttöä (kannattaa ottaa mukaan heti kun 

vain mahtuu). Liikuntavuoroja, mm. jalkapallon peluuta ja 
biitsiä, on tarjolla kesäisinkin ja halutessasi päästä pelaile-
maan jo ennen lukukautta ota minuun rohkeasti yhteyttä! 
Parasta ruokaa koulussa on porsaanselykset sinappikastik-
keessa, toisin kuin wabe väittää.

Tervetuloa iloiseen ja yhteisölliseen YKI -joukkoomme!

Innolla elokuuta odottaen    
            
Miika Koivunen   Varpu Orasuo  
miika.koivunen@tut.fi  varpu.orasuo@tut.fi
050 9115535   045 8678178
Miikmii @ircnet  wabetin @ircnet

Fuksivastaavat esittäytyvät

Ps. Tahtoisimme vielä huomauttaa, että pidä orientaatioviikon kalenteri mahdollisimman 
tyhjänä. Luvassa on koulupäivien jälkeen muun muassa bileitä, grillausta, urheilua, pelejä 
ja uusia parhaita kavereita joka ilta maanantaista torstaihin, ja olisi aivan liian sääli, jos et 
pääsisi mukaan lystinpitoon.

Maanantai 20.8. Tiistai 21.8. Keskiviikko 22.8. Torstai 23.8. Perjantai 24.8.
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TiTePK, 9:15 - 11:00,         

Festia, iso sali

TiTePK, 9:15 - 11:00, 

Festia, iso sali

TiTePK, 9:15 - 11:00, 

Festia, iso sali

Vastaanottotilaisuus, 11:15 - 12:00 

Festia, iso sali

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

Villi & Vapaa, 

TTY/koti/kotikoti
Koulutusohjelman tervetulotilaisuus, jako 

tutorryhmiin, 12:15 - 14:00,           Festia, 

pieni sali 1

TiTePK, 12:15 - 14:00,      

Festia, iso Sali

TiTePK, 12:15 - 14:00, 

Festia, iso sali

Yleiset infot, 13:15 - 14:45, 

Festia, iso sali

Tutorryhmät kierrättävät ja opastavat, 

TTY

TRE-rundi = bussit & baikat, 

14:00 - 18:00,             Tampere
Tutorryhmät kierrättävät ja 

opastavat, TTY
LaKe-info, 15:00 -15:30, 

Festia iso sali

Tutorryhmät kierrättävät ja 

opastavat, TTY

(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

Leffailta, 18:00 - 

20:00,TTY

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

Place, Teekkarinkatu 17

Boardgames & Bœnthœ, 

20:00 - 22:00, Mallashovi
Villi & Vapaa, 

TTY/koti/kotikoti

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

Huuma/Cupola/Cela/yms.
Hanskassa & Hukassa, 

22:00 - ??:??, Fat Lady

MAISTIAISIA 
VIIME VUODELTA:



Tutorit - Majakkana pimeydessä!

Nimi:  Anniina, <thunderii> (irkissä u know, and if  u don’t, u will know) 
Ikä:  19
Kotikoti: Paimio (mää puhun turkuu)
Puhelin: 0445130171
S-posti: anniina.ukkonen@tut.fi
Harrastukset: Kahvinjuonti, yleinen palloilu mm. kil tahuo-neella ja ympäri Hervantaa muutenkin.  Joskus innostun käy-mään jopa jumpassa tai lenkillä.  
Kielitaito: koodaus: perusteet,  ruotsi: puhuttuna melko hyvä, suomi: ei kuulosta äidinkieleltä, mutku tarpeeks äänekkäästi pu-huu ni saa selvää

Nimi: Johanna, <jjossu>
Ikä: 19, tarpeeksi vanha asuakseen yksiössä 
(toisin kuin Anniina)
Kotikoti: Valkeakoski
Puhelin: 0445441315
S-posti: johanna.veuro@tut.fi
Harrastukset: Sali, lenkkeily ja hengailu
Muuta:  Parasta Tampereella:  HERVANTA 
(täällä on kaikki mitä ihminen voi tarvita), oma 
koti

Hei Sinä tuleva fuksipallero! Oletko jo valm-
istautunut syksyn uusiin koitoksiin? Ei hätää!  
Sitä varten me olemme täällä vastaanotta-
massa Teidät ja opastamassa Teitä koulun 
käytävien kiemuroihin, bussiaikatauluihin ja 
kaikkeen muuhunkin mahdolliseen mitä syksy 
tuokaan tullessaan.
  Jätä ennakkoluulosi ja valmistaudu ikimuis-
toiseen fuksivuoteen! Me takaamme sen!! 
Koulimme Sinusta kunnon teekkarin, joka 
osaa sulavasti yhdistää opiskelun ja vapaa-
ajan. ;) 
Ei muuta kuin laskemaan päiviä koulun alkuun! 
Kuulemisiin!
ps. Meihin voi ottaa yhteyttä myös ennen 
koulun alkua, jos tulee mieleen jotain kysyt-
tävää.

Anniina ja Johanna

Nimi: Julius Elfving
Ircnick: JElf
Ikä: 21
kotikoti: Esbo by
sposti: julius.elfving@tut.fi
puh.nro: 050 3377515

Leija kertoo:
”Juliuksen voi nähdä TTY:llä kiltahuoneen 
lisäksi myös bommarissa jamittelemassa 
bassolla tai pyörimässä ympäri kampus-
ta laulaen Puuttuvaa Palasta reippaalla ja 
iloisella äänellään. Menevänä ihmisenä Ju-
liuksella on yleensä monta rautaa tulessa; 
YKIn hallituksen nuorella excu- ja yritys-
vastaavalla riittää töitä ja teekkarikuoroon-
kin pitäisi ennättää laulamaan. Kaiken tä-
män välissä Julius onnistuu kuitenkin aina 
tekemään aikaa ystävilleen ja varmasti 
myös teille ihanille uusille fukseille! ”

Nimi: Leija Lahtinen
Ircnick: leivanpaahdin
Ikä: kypsä 22
kotikoti: Oulu
sposti: leija.lahtinen@tut.fi
puh.nro: 040 7412439

Julius kertoo:
”Leija asuu Teekkarinkadulla kissansa El-
san kanssa. Hän on lukion jälkeen kokeillut 
jo kahta eri koulua, mutta on nyt löytänyt 
oman alansa: energiatekniikan. Kampuk-
sella Leija viihtyy etunurtsilla auringon-
paisteessa tai YKI:n kiltahuoneella teekuppi 
kädessä. Leija soittaa meidän bändissä kos-
kettimia ja on esiintynyt YKI-bändissä Ei 
Tipu! -pääsiäisbileissä. Soittamisen lisäksi 
Leija harrastaa jumppailua monta kertaa 
viikossa. Leijalla on sosiaalista silmää ja 
kokeneena opiske lijana hän on valmis aut-
tamaan ja opastamaan uusia fukseja kohti 
maailman parasta fuksivuotta. ”

Leija ja Julius



Tervetuloa, kiva valinta tulla YKI:lle! Me opastamme 
teidät läpi myrskyisän fuksivuoden opettaen monta 
tärkeää asiaa yliopisto-opiskelusta ja vapaa-ajan toi-
minnasta. Teemme myös parhaamme, että teistä tulee 
tiivis ja yhtenäinen fuksiporukka niin kuin YKI:llä on 
useasti ollut! Tässä muutama sananen meidän tutor-
parista:
Aliisa on mielikuvitukseton ja huumorintajuton hölösuu 
kaksi kilometriä susirajasta, Karjalan perukoilta. Miika 
taasen on leppoisa hälläväliä tyyppi savosta, joka kuluttaa 
enemmän aikaa tapahtumissa riekkuen kuin luennoilla is-
tuen. Välillämme vallitsee syvä viha-rakkaussuhde, joista 
viha ehkä välittyy katsojalle paremmin, mutta rakkaus silti 
vie lopulta aina voiton! Tämä tutorpari täydentää toisiaan 
monella tapaa: toinen on käynyt armeijan ja toinen lusmuilee siitäkin, toinen on 
ahkera kun taas toinen pärjää muilla avuilla, toinen on huolehtivainen ja toinen 
huolehtii enemmän omasta kivasta, toinen on ikäloppu ja toinen ei, yhdistävänä 
tekijänä toimii kuitenkin rakkaus urheiluun.
Aliisa on ninja parhaasta päästä ju-jutsu taitojensa kanssa. Taitojaan hän pää-
see toteuttamaan ollessaan aika-ajoin kapakoiden narikkatyttönä. Aliisa on myös 
mukana KV-kummitoiminnassa. Entisen joukkuelajien moniosaajan Miikan 
harrastukset liittyvät nykyään pääasiassa kouluun, hänen toimiessaan liikunta- 
ja fuksitoimarina, sekä kiertäen tapahtumia enemmän kuin muut yhteensä. Mo-
lemmat ovat kuitenkin loppupeleissä (poislukien jälkipeleissä) kunnollisia kansa-
laisia, ja meidän tutorryhmään päästessäsi koet elämäsi hienoimmat fuksiviikot 
ja oikeastaan koko vuoden!

Aliisa ja Miika

Miika Koivunen
050 9115535
miika.koivunen@tut.fi
Miikmii @ircnet

Aliisa Lankinen
050 4900992
aliisa.lankinen@tut.fi
lizbe @ircnet

Essi ja IlariKoska syödään? Missä on WC?? Minne pitää mennä??? Mistä löy-
dän Mörrimöykyn???? Mikä ihmeen SJ208?????... 
Uusi ja vieras ympäristö ajaa helposti monien perimmäisten ky-
symysten äärelle. Kaiken tämän kysymystulvan lisäksi pitäisi vie-
lä samaan aikaan ottaa opiskelurutiinit haltuun ja saada tolkkua 
koulun eri tietojärjestelmistä. Kuulostaako hurjalta? 
EI HÄTÄÄ!!! Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia sinul-
le tarjoaa vertaansa vailla oleva tutor-pari Essi ja Ilari. Yhdessä 
määrätietoisella ja positiivisella asenteella he voivat luotsata juuri 
sinut, tulevan fuksin, läpi fuksivuoden haasteiden, johdattaen si-
nua niin koulun käytävillä kuin myös illan riennoissa kohti teekka-
riutta. Ensi vuonna sinä olet pääosassa, mutta nyt on aika kertoa, 
ketä me oikein olemme:

Rempseä ja mukaansatempaava Essi 
vietti ensimmäisen fuksivuotensa Lap-
peenrannan teknillisessä yliopistossa 
tuotantotalouden parissa , kunnes tuli 
järkiinsä ja päätti lähteä Tampereelle 
parantamaan maailmaa ja etsimään 
parempia miesapajia. Kolmatta fuk-
sivuotta ei tullutkaan, koska Essi jäi 
koukkuun MM-kyykän ja Herwanta-
pelin ihmeelliseen maailmaan.

Ilari päätyi Tampereelle Saarijär-
ven salomailta Keski-Suomesta 
energia-alan tulevaisuuden työl-
lisyysnäkymät silmissään kiiluen 
ja kiintyi fuksivuotensa aikana 
Hervantaan, teekkarielämään 
ja TTY:hyn. Vapaa-aikana voit 
löytää Ilarin Suolijärven lenkki-
poluilta niin kesällä kuin talvella ja joskus 
myös kitaran varresta tai TIVOLI-jonosta.

Tiukkaa faktaa:
ikä: vanha teekkari 
s.posti: essi.nousiainen@tut.fi
puh: 0452633533
irc: sfinksi

Tiukkaa faktaa
ikä: 21 
s.posti: ilari.vuorinen@tut.fi
puh: 0408478180
irc: Moyho

Mikäli kysyttävää tai ajatuksia tule-
vasta, kenties ikimuistoisimmasta, vuo-
destasi heräsi, ota rohkeasti yhteyttä!



Moro uusi fuksi! Olet onnekas jos löydät itsesi meidän, San-
terin ja Lauran, tutorryhmästä. Tämä Keski-Suomesta Her-
woodiin kotiutunut sporttinen parivaljakko luotsaa sinut YKI:n 
sydämeen!
Tutorparina olemme lyömätön. Vaatimattomasti ilmaistuna paras. 
Jos joku nyt virheitä etsii, niin kerrottakoon, että Laura on aina aka-
teemisen vartin plus vartin myöhässä ja Santerin kanssa syödessä 
saa pöydässä kuluttaa ainakin tunnin.  
Mutta mitä pienistä, keskitytään olennaiseen: Seurassamme pereh-
dyt varmuudella teekkarielämän saloihin heti fuksiviikolta alkaen. 
Luvassa on aivan huikeita tapahtumia, joita ei kannata missata vaik-
ka haikailisikin lääkikseen. Laurahan unohti lääkiksen melkein ko-
konaan kohtalottaren johdatettua hänet YKI:lle puita halailemaan.
Tiedämme, että teekkarikulttuuri vaikuttaa ulkopuolisen silmissä 
vähintäänkin oudolta. Jos irkkaaminen tai saunassa laulaminen tuntuu vielä vieraalta, 
niin ei huolta. Laurakin irkkaa ja Santeri on kiertänyt Obeliskin 12 kertaa. Hervannan 
betoniviidakkokin alkaa tuntua kodilta nopeammin kuin uskotkaan. 
Seurassamme fuksivuodestasi tulee varmasti mahtava, jos vain uskallat heittäytyä innolla 
mukaan tapahtumiin. Kaiken kivan ohella yritämme parhaamme mukaan auttaa opiske-
lussakin, ja omien taitojemme loppuessa ainakin tsempata!
Ah, aurinko! Tätä kirjoittaessa loikoilemme Etunurtsilla ja Suomi on kiinni MM-kisojen 
lohkovoitossa. Elämä hymyilee huomisesta Ifyn tentistä huolimatta. Pekka Puota on en-
nustanut aurinkoa myös fuksiviikolle, joten syksyllä päästään yhdessä viimeistelemään 
rusketusta tähän Etunurtsille. 
Innokkaina syksyä  ja sinua odottaen, Laura & Santeri

Laura ja Santeri

Santeri  
041 548 7838
niko.peltola@tut.fi
SantsQ @ircnet

Laura 
040 709 9283
laura.kulmala@tut.fi
kaura @ircnet

Luetteko TEKin palstaa?
Hei ja itseni sekä edustamani tahon puolesta n:ttä kertaa onnittelut YKI:lle pääsystä! Minä 
olen Tekniikan Akateemisten, eli TEK:n, kiltayhdyshenkilö, eli KYH ja nimeni on Henri, 
eli Henni, Ruuskanen. Minun pääasiallisena tehtäväni on välittää tietoa ja apua kaikes-
ta TEK:n tarjoamasta, edesauttamasta ja huolehtimasta toimminnasta sekä aineellisesta 
hyödykkeestä.
Aluksi pari taustaknoppia siitä mitä TEK on ja miksi siihen kannattaa liittyä:
TEK on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien oma ammattiliitto. TEK kuuluu AKAVA:an ja 
on reilulla 72000 jäsenellään sen toiseksi suurin jäsenliitto. TEK:n jäsenistä useimmat ovat 
vaativissa asiantuntijatehtävissä tai keskijohdossa. Liitto pitää jäsentensä puolia työ-
markkinoilla ja tarjoaa monipuolisia palveluja ja etuja. TEKin jäsenenyys on maksuton.

Opiskelijajäsenenä saat:
- Palkkaneuvontaa
- Tukea työnhakuun
- Oman alasi ammattilehtiä ja oppaita
- Asiantuntijoidemme apua työelämän pulmatilanteissa

TEK on mukana teekkarin arjessa myös paikallis- ja kiltatasolla, esimerkiksi osallistumalla 
tämänkin Indikaattorin painokuluihin. Muutenkin TEK sponsoroi useita YKI:n tapahtumia 
ja fuksiviikollakin tuon mukanani TEK -makkaraa, jota pääsemme porukalla grillaamaan.

Pienenä porkkanana vielä mainittakoon, että sen killan fuksit, jotka prosentuaalisesti vilk-
kaimmin liittyvät TEK:iin, palkitaan vielä upeasti vuoden lopussa! Innokkaana siis mukaan 
TEK:iin, se ei maksa sinulle mitään!

Ahkeraa, työntäyteistä, mutta rentouttavaa loppukesää, syksyllä tavataan!

-henni

TEK-miehen tarinat

Henri ”Henni”
Ruuskanen

noin 4.vsk
YKI-TEK-KYH 2013

henri.ruuskanen@tut.fi
+358 40 839 8958



Opintoneuvojan palsta

Ja onnittelut (varmaankin sadannen kerran) hienosta päätök-
sestä liittyä Ympäristö- ja energiateekkareiden vihreähaalari-
seen joukkoon. Ensimmäinen opiskeluvuotesi TTY:llä tulee 
varmasti sisältämään monenlaisia uusia kokemuksia. Yliopis-
toympäristö tarjoaa aktiviteetteja niin päivällä kuin yöaikaan-
kin. Mitä luultavimmin vuotesi täyttyy uusista tuttavuuksista, 
bileistä, tempauksista ja ehkäpä muutat ensimmäistä kertaa 
omaan asuntoon tuntemattomalle paikkakunnalle. Tutorit ja 
fuksivastaavat ovat olemassa sen vuoksi, että he tukisivat ja 
auttaisivat näissä monissa elämänmuutoksissa. 
Kaikenlaisen vilskeen ja vilinän ympäröidessä saattaa pää-
pointti TTY:lle tulosta päästä unohtumaan. Aivan, opiskelu! 
Yliopisto-opiskeluun liittyvä akateeminen vapaus on mahtava 
asia, mutta kolikon kääntöpuolena on vastuu, joka opiskelijan 
itsensä tulee kantaa opinnoistaan. Vaikka itsenäinen opiskelu 
saattaakin huolettaa, ei kannata turhaan olla peloissaan. Minä 
sain oman palstani tähän lehteen, koska olen Ympäristö- ja 
energiatekniikan opintoneuvoja. Käytännössä se tarkoittaa, 
että minä olen se ihminen, jonka puoleen voi ja tulee kääntyä 
kaikissa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Autan opiskeli-
jaelämän ja opintojen yhteensovittamisessa mm. opastamalla 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä 
(kuulostaa ehkä tylsältä, mutta helpottaa elämää kummasti!), 
lukujärjestyksen suunnittelussa ja kysymyksissä vaihto-opis-
keluihin liittyen. Päivystän pari kertaa viikossa Sähkötalon 

toisessa kerroksessa opintoneuvojien huoneessa. Sinne saa 
tulla sekä juttelemaan vapaasti että panikoimaan opinnois-
taan, ja toivon, että voimme löytää yhdessä ratkaisuja ongel-
miin.
Itselläni alkaa viides opiskeluvuosi TTY:llä ympäristöteknii-
kan opintojen parissa. Kokemusta ja ymmärrystä mieltä vai-
vaaviin kysymyksiin siis löytyy. Me tapaamme orientaatiovii-
kon alussa tervetulotilaisuudessa ja toivottavasti eksyt myös 
päivystyshuoneeseeni tutorien teitä kierrättäessä ympäri 
kampusta. Toivottavasti olet yhtä innoissasi opintojen aloitta-
misesta kuin minä olin fuksisyksyni alussa.  Laitetaan yhdes-
sä HOPSit kuntoon tavoite, 
diplomi-insinöörin tutkin-
to, kirkkaana mielessä. Äl-
kää epäröikö kysymysten 
esittämisessä päivystysaiko-
jen ulkopuolellakaan sähkö-
postitse, kiltahuoneella tai 
Newtonin ruokajonossa.

Syksyllä nähdään!
Suvi
YEn opintoneuvoja 
(opintoym@tut.fi)

Hei!

Kesätappo 26. - 28.7.2013
Kortejärven tilalla Teiskossa

Kesätappo on Ympäristöteekkarikillan perinteinen 
kesätapahtuma, joka kokoaa uudet, nykyiset ja en-
tiset YKIläiset viikonlopuksi mökkeilemään, sau-
nomaan, syömään ja pitämään hauskaa.

Uutena YKIläisenä toivotammekin sinut erittäin 
lämpimästi tervetulleeksi! Pidä korvat höröllä ja 
seuraa tapahtumaa koskevaa ilmoittelua tapahtu-
man facebook-ryhmässä (tinyurl.com/YkiKesa-
tappo) tai YKIn irc-kanavalla #yki @ircnet.

Voit myös ottaa tutoreihisi yhteyttä tapahtumaa 
koskien!


