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2 Pääkirjoitus

Avasit todennäköisesti juuri kirjeen 
Tampereen teknilliseltä yliopistolta, 

joka sisälsi kunnioitettavan pinon paperei- 
ta. Näiden joukosta löytyi myös tämä lehti, 
jonka kansi kertoo iloisesti sivukokoelman 
nimen olevan Indikaattori ja valaisee hieman 
tämän pääosin puumassasta valmistetun tuot- 
teen julkaisemisen syvintä tarkoitusta.

Mikäli luet tätä painotuotetta oikeaoppisesti 
vasemmalta oikealle annetussa sivunumero-
järjestyksessä, pääsen ensimmäisenä ojen-
tamaan kuvitteellista kättäni onnitellakseni 
sinua erinomaisesta valinnasta – tulevasta 
ympäristö – ja energiatekniikan opiskelus-
ta. Oma taipaleeni TTY:n katon alla alkoi 
aikoinaan varsin samankaltaisen kirjekuoren 
avaamisen myötä. Kuten silloin, tämänkin 
Indikaattorin sivuilla sinua tullaan monta 
kertaa onnittelemaan pääsystäsi ympäristö- 
ja energiatekniikan koulutusohjelmaan ja 
toivotetaan tervetulleeksi Ympäristöteek-
karikiltaan. Lue kuitenkin ensimmäistä lau-
setta pidemmälle, sillä jokainen seuraavien 
sivujen tarina on tarkoitettu luettavaksi juuri 
sinulle, jotta pääset jo ennen elokuuta koke-
maan ykiläistä tunnelmaa.
 
Mikä ihme se semmoinen 
Ympäristöteekkarikilta on?

Jos kuulutko niihin, jotka edellisen kap-
paleen luettuaan jäivät ihmettelemään, mikä 
ihme se semmoinen Ympäristöteekkarikilta 
on, suosittelen käymään osoitteessa http://
ymparistoteekkarikilta.fi/ ja lukemaan lisää. 
Ympäristöteekkarikilta, ykiläiset, ykiläisyys, 
kiltahuone ja sen sohvat ovat kaikki asioita, 
jotka liittyvät tulevaan syksyysi sekä toivot-
tavasti moniin vuosiin siitä eteenpäinkin, osa 
jopa pitkälle siihen kuuluisaan, myyttiseen 
aikuisuuteen asti.
 
Sukella siis kohti vuoden 2014 fuksi-Indi- 
kaattorin sisältöä ja nappaa viisaat sanat 
sekä tärkeät vinkit talteen, niin olet astetta 
valmiimpi syksyyn.

Kaisa Mäenpää
Ympäristöteekkarikillan kiltalehti Indikaat-
torin päätoimittaja 2014

Suurenmoiset onnittelut, olet nimittäin 
päässyt lukemaan maailman parasta 

alaa! Lisäksi tervetuloa liittymään mukaan 
vihreähaalaristen opiskelijoiden joukkoon 
eli Ympäristöteekkarikiltaan! Mutta mikä 
oikein on tämä mystinen kirjainyhdistelmä 
YKI eli Ympäristöteekkarikilta?

Kilta on alan opiskelijoista koostuva yhdistys, 
jonka tärkein tehtävä on ajaa meidän alan 
opiskelijoiden etua yliopistollamme. Toki 
teemme kaikkea muutakin, mistä näkyvin 
osa on ihana ja viihtyisä kiltahuoneemme 
Konetalossa. Kiltahuoneellamme voi lukea 
Aku Ankkaa tai Tiede -lehteä, juoda kup-
posen, jos toisenkin kahvia, etsiä apua hark-
katöiden tekemiseen, tutkailla tenttiarkis-
toa tai ihan vaan olla ja rupatella mukavia 
muiden ykiläisten kanssa. Tämän lisäksi 
Ympäristöteekkarikilta järjestää tapahtumia 
niin opiskeluun, urheiluun kuin bailaami-
seenkin liittyen. Joten kaikille kyllä killasta 
tekemistä ja omanlaista seuraa löytyy.
 
Tule siis rohkeasti poikkeamaan kilta- 
huoneelle, vaikka sohvilla istuisikin sinulle 

tuntemattomia ihmisiä. Höpöttely näiden 
tuntemattomien ihmisten kanssa kannattaa, 
koska joukosta saattaa hyvinkin löytyä ih-
misiä, joista tulee sinun elinikäisiä ystäviä. 
Takuulla sieltä löytyy ainakin kavereita te-
kemään laskareita, seuraa tapahtumiin tai 
jengiä pelaamaan jalkapalloa. Mistä sitä tie- 
tää, vaikka joku niistä kiltahuoneen sohvilla 
istuvista tyypeistä onkin sinun tulevaisuuden 
työkaverisi. Joten verkostoituminen ja tutus- 
tuminen muihin ykiläisiin todellakin kan-
nattaa!
 
Onneksi tutustuminen toisiinne ja killan toi- 
mintaan on tehty teille helpoksi, kun teidän 
kanssanne häärää koko fuksivuotenne YKIn 
fuksivastaava Miika ja fuksitoimari Wen-
la. Heidät on nimitetty tehtäväänsä ihan 
vain teitä varten, joten kyselkää heiltä ja 
pyytäkää apua heiltä aina, kun tarvitsette. 
He järjestävät koko vuoden teille erilaista 
ohjelmaa ja auttavat teitä tutoreiden kans-
sa, jotta teidän sopeutumisenne yliopistoon 
olisi mahdollisimman mutkatonta. Muista, 
ettei kotiin kannata jäädä istumaan, vaan ota 
kaikki ilo irti opiskeluvuosistasi!

 Nähdään syksyllä!
 
Terkuin,
 

Varpu Orasuo
Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys
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Tervetuloa minunkin puolestani ylio-
pistoon! Ja onnittelut, olet valinnut ja 

päässyt opiskelemaan kiinnostavaa ja kehit-
tyvää ympäristö-  ja energiateknologian alaa.  

Itse kunkin motiivit lähteä alalle varmastikin 
vaihtelevat. On vaikkapa halu tehdä hyvinä 
tai tärkeinä pitämiään asioita, motiivi löytää 
työllistävä ala, tai voi olla muuten vain kiin-
nostunut alan asioista. On kuitenkin selvää, 
että ympäristö- ja energiasektori ovat aloja, 
joilla ollaan suurten muutosten edessä niin 
meillä kuin kaikkialla maapallolla. Energias-
ektorilla tutkijat puhuvat maapallon histori-
an seitsemännestä suuresta energiasektorin 
murroksesta, jonka arvellaan jo käynnis-
tyneen. Yliopistojen, tutkimuslaitosten ja 
yritysten tutkimus ja tuotekehitys tuottavat 
uutta tietoa ja menetelmiä, joita viedään no-
peasti käytäntöön konkreettisten vaikutusten 
aikaansaamiseksi.  Ala on avoin uudelle ja 
aktiivisuus kehittää uusia ja innovatiivisia 
ratkaisuja on huima.  Tekemistä siis riittää 
tulevaisuudessakin ja nyt alkavilla opinnoil-
lasi olet tekemässä toivottavasti pitkälle kan-
tavaa pohjaa työelämää varten.  Siksi kannat-
taa ottaa otetta opiskeluun heti alusta alkaen 
ja käyttää myös mahdollisuutta käydä vaih-
dossa maailmalla avartamassa näkemystä.

”Menestyksellinen työskentely 
ympäristö- ja energiasektorilla 
edellyttää vahvaa luonnontieteiden 
osaamista“

Opintojen alussa tiedekunnan johdantokurs-
si ”Kestävä kehitys”  kertoo monipuolisesti 
maapallon tulevaisuuden tärkeistä teemoista. 
Samalla kerrotaan teknologian roolista 
ympäristön kuormittumisessa ja tekniikan 
käytöstä kuormittumisen vähentämiseksi. 
Kyseessähän on eräänlainen globaali kuvaus 
opintojen aluksi siitä työkentästä, jolla diplo-
mi-insinöörikin työuransa tekee. Menestyk-
sellinen työskentely ympäristö- ja energia- 
sektorilla edellyttää vahvaa luonnontieteiden 
osaamista.  Ja tästähän lähtee myös motiivi 
ensimmäisten vuosien melko intensiiviseen 
matematiikan, fysiikan ja kemian opiskeluun.  
Pääosa substanssiopinnoistahan opiskellaan 
sitten kahden ensimmäisen opiskeluvuo- 
den jälkeen.

TTY:ssäkin käytetään hyvinkin erilaisia op-
etusmetodeja. Opetukseen satsataan ja sitä 
kehitetään jatkuvasti.  On luentoja, laskuhar-
joituksia, verkko-opetusta, ryhmätöitä, labo- 
ratoriotöitä ja seminaareja. Opiskelijoiden 
mielipiteitä ja kokemuksia otetaan huomi-
oon opetuksen laadun ja opetusmenetelmien 
arvioinnissa ja kehittämisessä enenevästi. On 
siis mahdollisuus vaikuttaa eli löydä Kaiku! 
Ota Kaiku käyttöön heti opintojen alusta. 
Kaiku on arvokas väylä kehittävän palaut-
teen antamiseen opetuksesta. Kaikua käyte-
tään osaltaan kehittämään opetusta ja mah-
dollistamaan sujuvat opinnot.  Opiskeluajan 
Kaiku on myös otollinen mahdollisuus kehit-
tyä hyväksi palautteen antajaksi, taito josta 

on iloa työelämässäkin vaikkapa yrityksen 
pomona.  Ja muistetaan, Kaikua voi käyttää 
myös silloin kun kurssilla kaikki on kunnos-
sa, positiivinenkin palaute on meille tärkeää. 

Monille opiskeluaika on itsenäistymistä, yh-
dessä tekemistä, uusien kavereiden saamis-
ta, tulevaisuuden miettimistä, onnistumisen 
tunteita, epäonnistumisista selviytymistä. 
Aikaa, jota opiskelukavereiden kanssa tavat- 
taessa vuosikymmentenkin jälkeen usein 
hyvällä muistellaan.  Ja harvemmin niitä luen- 
tosalin seiniä muistellaan, elikkä tervetuloa 
elämään opiskeluaikaa Hervantaan.

Jukka Rintala
Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkin-
to-ohjelman vastuuhenkilö

Hellurei ja hellät tunteet! Äidin ja isin 
helmoista on päästetty irti ja lähdetty 

suureen maailmaan. Pelottaako tulevaisuus? 
Mitä jos et saakaan töitä kun valmistut? 
Onko seuraavan kesän kesätöidesi työsopi-
mus aivan kohdallaan? Viilaako työnantaja 
sinua linssiin? Jäätkö paitsi sinulle kuuluvista 
miljoonista? 

Ei hätää! TEK auttaa ja pelastaa. 

TEK on Tekniikan akateemiset, tekniikan 
alan ammattijärjestö. TEK tarjoaa jäsenilleen 
mm. lakimiespalveluita, työmarkkinakou-
lutuksia, neuvontaa, työttömyyskassan ja 
kaikkea muuta hyödyllistä. Lisäksi TEKin 
jäsenenä saat Tekniikka & Talous –lehden il-

maiseksi kotiisi kannettuna.

Mitäs tämä kaikki maksaa? Ei yhtikäs mit-
tään opiskelijalle! Täytä tämän kirjenivaskan 
mukana tullut jäsenhakemus ja postita se, 
niin pääset nauttimaan TEKin eduista!

Lisätietoja saat vaikka minulta tai sitten 
TEKin sivuilta, 

www.tek.fi sekä www.teekkari.fi.

Mikko Sulonen, 
YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö
mikko.sulonen@student.tut.fi
0504913651

illä on asiaa
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<3 Heippatihei pienet fuksipalleroiset <3

Onneksi olkoon ja tervetuloa Ympäristöteekkarikillan kirjavaan 
joukkoon! Ympäristöteekkarikilta on pieni ja yhteisöllinen kilta, 

jossa kaikki vuosikurssiin katsomatta tuntevat toisensa. Tästä suu-
ri kunnia lankeaa rakkaalle taukotilallemme, kiltahuoneelle, jonne 
toivomme teidänkin juurtuvan “Kiltahengailun perusteiden” sekä 
“Laajan Kiltahengailun” kursseillamme. Vaikka nimestä huolimatta 
puolet meistä opiskelevat energiatekniikkaa, pyrimme pitämään pin-
tamme koulumme ympäristöystävällisimpänä kiltana.

Me, Wenla sekä Miika, olemme päävastuussa siitä, että Teistä tulee 
kunnon YKI:läisiä ja että Teille tulee ikimuistoinen, riemuntäyteinen 
fuksivuosi! Opiskelu on tärkeää ja sen vastapainoksi ja tueksi olemme 
me järjestämässä teille opiskelupiirejä, leffailtoja, pippaloita sekä 
kaikenlaista muuta hauskaa tekemistä oman fuksiporukkanne kes-
ken, unohtamatta koko koulun megatapahtumia. Niitä järjestämässä 
on meidän kahden lisäksi kaikkien muiden kiltojen fuksivastaavat. 
On erittäin tärkeää ja arvokasta tulevaisuuden kannalta, että integ- 
roidutte osaksi rakasta kiltaamme ja sen lisäksi ihanaan kouluyh- 
teisöömme. Valmistaudu fuksiviikkoihin ja koko vuoteen siis avoi-
min mielin!

”Et joudu kuitenkaan olemaan yksin, vaan me kaksi ja 
kymmenpäinen tutorkatras olemme tukenanne kou-
luarkeen totutellessa ja Herwannan karunkauniiseen 
ympäristöön tutustuessa“

Kaikki tuleva on uutta ja omituista, mutta tutun lastenlaulunkin 
mukaan ”maailmassa monta on ihmeellistä asiaa”. Fuksina tulet var-
masti hämmästelemään kaikkea mahdollista, sillä varsinkin teekkari-
elämän koukeroissa on paljon, mikä ”hämmästyttää, kummastuttaa 
pientä kulkijaa”. Mutta ei huolta! Et joudu kuitenkaan olemaan yksin, 
vaan me kaksi ja kymmenpäinen tutorkatras olemme tukenanne kou-
luarkeen totutellessa ja Herwannan karunkauniiseen ympäristöön 
tutustuessa. Alkusyksy tulee varmasti olemaan kiireinen opiskelujen 
ja oheistoiminnan vuoksi, joten kerää henkiset voimavarasi täyteen 
ja varaa kalenteriisi tyhjää tilaa varsinkin kahdeksi ensimmäiseksi 
viikoksi! Kesälaitumilla kirmailu on hyvää harjoitusta fuksivuoteen 
heittäytymiseen.

Miika on meistä viisaampi ja vastuullisempi saatuaan kokemusta jo 
viime vuonna toimittuaan fuksitoimarin virassa jatkaen nyt fuksivas-
taavana. Ennakkoluuloton ja innostava asenne on tämän pojan tun-
nusmerkkejä pitkänkalskean runkonsa lisäksi. TTY:llä aikaa Miikalla 
on kulunut kaksi vuotta kaikenkarvaisissa kilta- ja kerhohommissa ja 
kolmannen vuoden käynnistyessä aktiivisuus opiskeluun ja oheistoi-
mintaan tällä Mikkelin miehellä ei todellakaan ole laskusuuntainen! 
Tämä itäsuomen pääkaupungista ponnistava nuorukainen asustaa 
Herwannan rakastakin rakkaammassa lähiössä ja paras suklaapatuk-
ka on Mars. Jos teitä mietityttää mikä tahansa asia, kissan kipeä tassu 
tai olemassaolon tuska, niin tulkaa ihmeessä nykimään Miikaa hihas-
ta, hän kyllä neuvoo parhaansa mukaan tai kertoo kuka osaa neuvoa. 
Yhteyttä saa ottaa jo etukäteen ohesta löytyvään sähköpostiosoittee-
seen sekä puhelinnumeroon!

Wenla, meistä tuoreempi fuksien kaitsija, valittiin Miikan seuraajak-
si fuksitoimarin pestiin keväällä juuri ennen Wapun rientoja. Tietoa 
ja taitoa TTY:ltä hänelle on kertynyt kolmen vuoden verran, mutta 
vasta nyt syksyllä alkaa ensimmäisen kerran muu kuin omakohtai- 

nen kaitseminen. Aina iloinen ja pirteä, ihka-aitona blondina tun-
nettu Wenla kertoo Teille vastauksen kinkkisimpäänkin kysymyk-
seen. Kysymkseen vastauksen lisäksi tämä ihana hölösuu saattaa 
kertoa ratkaisun lisäksi ohjeita kaikkiin muihinkin elämän tilantei-
siin sekä vaikkapa aforismin! (=miete, mietelause (lunttasi googlesta 
merkityksen)). Pientä wenlasuodatinta onkin tällaisen puheripulin 
yllättäessä sallittua käyttää silloin tällöin. Herwannan rakas lähiö on 
Wenlankin asuinpaikka ja rannikkokaupungin kasvatti on pikkuhil-
jaa alkanut hyväksymään Näsijärven meren sijaisena ja paras suk-
laapatukkahan on Snickers! Edellisestä wenlasuodatinkuvauksesta 
voitte päätellä, että myös Wenlalle saa tulla avautumaan mistä ikinä 
haluaakaan, ihan milloin ikinä haluaakaan!

Teitä jo innolla ketunhäntä kainalossa odottaen Fuksivastaavanne 

Fuksivastaavat

Miika Koivunen
0509115535 miika.koivunen@student.tut.fi
Miikmii @ ircnet
“silmät vihreät kuin YKI:n sielu”

Wenla Väärälä
0400595223 wenla.vaarala@student.tut.fi
wenla @ ircnet
“luonnollinen, ihan kuin Ympäristöteekkarikilta”

Alkusyksy tulee varmasti olemaan kiireinen opiske-
lujen ja oheistoiminnan vuoksi, joten kerää henki- 
set voimavarasi täyteen ja varaa kalenteriisi tyhjää 
tilaa varsinkin kahdeksi ensimmäiseksi viikoksi!

Nähdään pian! ;-)
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Jukka Partanen
Ircnick: JPar
Ikä: 21 
Puh.nro: 050 3237454
sposti: jukka.partanen@student. 
tut.fi
kotikoti: Sotkamo 

Tommi Jurvanen
Ircnick: tommij
Ikä: 20
Puh.nro 050 4064486
sposti: tommi.jurvanen@student. 
tut.fi
kotikoti: Joensuu

Tommi kertoo itsestään:

Hei, tuleva fuksi! Tervetuloa Ympäristöteekkarikiltaan! Tästä(kään) 
tutorparista ei löydy naispuolisia henkilöitä, mutta ei anneta sen hai-
tata.  Aloitan syksyllä toisen vuoteni täällä TTY:llä ja olen viihtynyt 
loistavasti, kuten tekin tulette varmasti viihtymään. Harrastuksia on 
useita, mutta kerrottakoon esimerkiksi, että kyykässä olen kenties pa-
ras.  Koululla minut löydät kiltahuoneelta sekä harmillisen usein ma-
tikan uusintatenteistä. Tampereen metropoliin olen päätynyt Koti-
kaupungistani Joensuusta, jonka monet tullee varmaan huomaamaan 
miun murteesta. Vaikka Jukka väittääkin Wäinölän rulettavan, todel-
linen hipsteri asuu kuitenkin keskustassa! Nyt kuitenkin suosittelen 
nauttimaan vielä kesästä ja keräämään voimia orientaatioviikolle.  
Kohta nähdään!

Jukka kertoo itsestään:

Tommi ehti varastaa aloitustervehdykseni, joten samat sanat 
minunkin puolesta. Olen vielä kirjoitushetkellä 1. vuosikurssin 
opiskelija, mutta syksyllä alkaa ensimmäinen täysi vuosi teekkarina. 
Päädyin opiskelemaan Tampereelle isoveljen suosittelujen perusteel-
la eksoottisesta kotikunnastani huolimatta. Oulu olisi ollut tietenkin 
sijainniltaan parempi vaihtoehto, mutta lukiokavereiden puheiden 
perusteella en ole todellakaan jäänyt katumaan päätöstäni, ettekä te 
tulevat fuksit tule niin myöskään tekemään.  Olen alusta asti asunut 
Hervannassa yksiössä (Wäinölä 1 rules!) ja toivottavasti teilläkin on 
asuntoasiat kunnossa heti koulun alkaessa (tosin apua tähän kyllä 
löytyy).  Harrastan sohva-/penkkiurheilua, killan sählyvuoroissa 
käymistä sekä perfektionismia ja minut kuten muutkin tutorit löytää 
myös orientaatioviikon jälkeen kiltahuoneelta hyvin säännöllisin 
väliajoin. Näillä sanoilla toivotan erittäin hauskaa tulevaa fuksivuot-
ta YKI:llä!

Petteri Pösö
Kotoisin: Tampere
puh:         050 5506883
s-posti:    petteri.poso@student.tut.fi
ikä:          20

Oon 3. vuoden teekkari nimeltään Tatu. Oon asunut 2 
vuotta Herwoodissa ja viettänyt kaksi fuksivuotta, ekan 
signaalinkäsittelyä opiskellen, tokan ykillä. Tajusin on-
neksi tarpeeksi ajoissa, ettei nollat ja ykköset natsan-
nut, joten vaihdoin YKIlle alunperin ympäristöystäväl-
lisyyden vuoksi, enkä ole katunut päätöstäni. Rentona 
ja menevänä ihmisenä heittäydyn mukaan kaikenlai-
seen opiskelijatoimintaan mukaan helposti. Olen pro-
filoitunut viime vuoden aikana vahvasti ykiläiseksi ja 
minut löytää päivittäin kiltahuoneelta kahvittelemasta 
ja makoilemasta, välillä jopa opiskelemasta. Ekana fuk-
sivuonna tuli pyörittyä kaikkialla ja joka puolella, kuin 
myös viime vuonnakin, eikä energia ole vielä ainakaan 
loppunut!

Loistohomma, että valitsit Ympäristö- ja energiatekniikan! Sen lisäksi, että täällä on kivaa opiskella ja hyvät työllisyysnäkymät tulevaisuuteen, 
Ympäristöteekkarikillan eli tuttavallisemmin YKIn meininki on mahtava. Meidän tutorryhmässä yhdistyy täydellinen vanhan kokemuksen ja 
nuoren innostuksen synergia, joten toivottavasti pääset nauttimaan siitä! Fuksivuosi on kuitenkin opiskelujen parasta aikaa, joten ota ilo irti 
ja hyppää mukaan :)

Tatu Tikkanen 
Kotoisin: Riihimäki 
puh:   040 1456889 
s-posti:  tatu.tikkanen@student.tut.fi 
ikä:   22

Moi, Vietin oman orientaatioviikon hiukkasten kans-
sa, jonka jälkeen vaihdoin ykiläisten seuraan. Olen 
edelleenkin ulkoisesti hiukkanen eli haluan opetta-
jaksi, mutta sisältä olen vahvasti ykiläinen. Vuosi yki-
läisten kanssa on ollu mahtava, enkä kadu hetkeäkään 
päätöstäni pyöriä ykiläisten kanssa. Toivon olevani 
helposti lähestyttävä ja helpottamaan tottumistasi Her-
vannassa elämiseen. Toivottavasti pystyn tekemään 
fuksivuodestasi ikimuistoisen ja pääset nopeasti sisään 
teekkarikulttuuriin. Olen aina käytettävissäsi.
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Tein pitkän pyhiinvaellusmatkan kaukaa Pirkka-
lan perukoilta teekkareiden Mekkaan Herwoo-
diin kaksi vuotta sitten. Suuri ja mahtava TTY 
näytti uljaalta aurinkoisena elokuun maanan-
taina. Heti tiesin, että täällä on ihmisen hyvä 
olla. Kuitenkin vuoden auvoisen olon jälkeen 
riisti valtio minut puoleksi vuodeksi maan-
puolustuksen ihmeelliseen maailmaan. Tästä 
kuitenkin vain uutta intoa opiskeluihin + oheis-
toimintaan saaneena jatkoin tammikuussa YKIn 
iloisessa ja voittoisessa porukassa. Harrastan irk-
kausta, frisbeegolfia, laajaa kiltahengailua ja olen 
mielelläni kaikenlaisessa toiminnassa mukana. 
Turvallisuustekniikka näyttäisi tällä hetkellä 
olevan pääaineeni. Jos jokin mietityttää, vaikka 
ennenkin koulun alkua voi ottaa yhteyttä, tai 
läpällä vaikka muuten vaan. :D

Saze ja Ville muodostavat dynaamisen ja lempeän kaksikon. Tavoitteenamme on uusien fuksien perinpohjainen perehdyttäminen koulun 
käytäntöihin ja opiskeluun hauskanpitoa unohtamatta! Tulkaa siis avoimin mielin ja kalenteri tyhjänä mukaan, niin tehdään fuksivuodestanne 
maailman paras fuksivuosi!

Olen trikkaukseen ja musiikin harrastamiseen 
sortunut ykiläinen. Minut voikin melkein joka 
päivä bongata koulun bommarista tatamilta loik- 
kimasta tai reenikseltä jamittelemasta. Heilun 
myös Yki-bändissä kitaristin roolissa. Arvostan 
sekä hyvää että huonoa huumoria ja koetan it-
sekin viljellä etenkin jälkimmäistä. Lempinime-
ni Hentai juontaa juurensa koulumme manga-
kerhon trollailusta omalla fuksiviikollani sekä 
mahdollisesti myös ajoittaisista hävyttömistä 
lipsautuksista.

Ennen Herwoodin sykkeeseen astumista vietin 
kaksi välivuotta, toinen kului intissä silloisessa 
Niinisalon Tykistöprikaatissa sekä Haminassa 
RUK:n 240-kurssilla. Toiseen vuoteen kuului 
muun muassa postinjakoa sekä reissailua Kaak-
kois-Aasian suunnilla.

Nyt vuoden ykillä olleena voin sanoa että en 
kadu valitsemaani opintosuuntaa lainkaan. Ykil-
lä on todella hyvä ryhmähenki ja kaikki otetaan 
mukaan toimintaan varauksetta. Olen aina 
käytettävissä opiskeluun liittyvissä myötä- ja 
vastamäissä!

Tutorit

Ville “Hentai” Kaleva
Ircnick: Qallu
Ikä: 22
Kotikoti: Kristiinankaupunki
sposti: ville.kaleva@student.tut.fi
puh.nro: 040 5397321

Sakari Pitkäjärvi
Ircnick: Saze
Ikä: 21
Kotikoti: Pirkkala
sposti: sakari.pitkajarvi@student.tut.fi
puh.nro: 0400278991

Aina iloinen ja humoristinen Oskar 
eksyi TTY:lle niinkin läheltä kuin 
Tampereen naapurikunnasta Pirk-
kalasta, joten hän tuntee tampereen 
jo melko hyvin. Koululla häneen 
törmää todennäköisimmin Ykin 
kiltahuoneella. Ahkeran opiskelun 
ohella Oskar nähdään myös hyvin 
monessa tapahtumassa mukana ja 
kun näiltä kiireiltä ehtii, on hän ku-
luttamassa lenkkareita tai sisäpe-
likenkiä.

Saara tuli YKIlle pelastamaan maailmaa mutta yllättäen 
löysikin itsensä teekkarisaunalta niin laskin kuin puhe-
linkin hukassa, vailla bussirahaa tai tietoa tulevasta. Siitä 
huolimatta hän ei vaihtaisi koulupaikkaansa mihinkään 
sillä hervannankuulu lausahdus ”Ympäristöteekkarikilta 
on vaan paras” kuullaan usein myös Saaran suustaan. Saara 
tasapainottelee paljasjalkaisena tamperelaisena keskustan 
houkutusten sekä Hervannan villitysten välimaastossa ja on 
enemmän kuin valmis tutustuttamaan sinut, uuden fuksin,  
molempiin näistä salaperäisistä mysteereistä.

Tule meidän tutor-ryhmän matkaan kokemaan mahtava 
fuksivuosi. Tule!

Oskar Hippula
ikä: 21
kotikoti: Pirkkala
puh.nro.: 045 131 0931
s-posti: oskar.hippula@student.tut.fi
harrastukset: (penkki)urheilu
irc: Pokwed

Saara Pohjalainen
ikä: 19
Kotikoti: Tampere
puh.nro.: 050 359 1901
s-posti: saara.m.pohjalainen@student.tut.fi
harrastukset: kofeiini, urheilu (aina ei wappuisin)
irc: opettelen irkkaamaan :)
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Moi fuksi! Ja hyvin tehty! Olit sitten fiksu ja hait YKI:lle. Ja vielä 
muita hakijoita etevämpikin kuulemma, not bad, not bad at all. Jotta 
menestyksesi elämässä olisi jatkossakin turvattu, me tutorit autamme 
sinut upean opiskelijaelämän alkuun.  Älä siis huoli, olet hyvissä kä-
sissä! Kahden ihanan karvaisen käsiparin takaa satummekin sitten 
löytymään me. 
 
Olen Ville, kavereiden kesken Ville. Jätetään ne lempinimet syksyyn 
ettei kukaan vielä tässä vaiheessa pahasti häiriinny. Joillekin teistä 
nimittäin käy niin hyvä tuuri että satutte meidän tutorryhmäämme, 
josta onnittelen lämpimästi jo nyt! Onvarmaan sanomattakin selvää 
että olemme Miikan kanssa pisin ja paras tutorpari, mutta laitan sen 
nyt tähän ihan varmuuden vuoksi. Ja jos vielä vähän tarkennetaan, 

olen meistä kahdesta se aavistuksen verran pidempi ja täten parempi. 
AloitanYKI:llä toista vuottani, tänne Tampereelle eksyin iki-ihanasta 
Pohjois-Karjalasta. Lähdin jo fuksivuotenani mukaan killan hallitus- 
toimintaan ja tällä hetkellä toimin isäntänä. Koululla ja teekkari- 
saunalla pyörimisen lisäksi lempiharrastuksiinikuuluvat nukkumin-
en sekä satunnainen urheilu esimerkiksi palloa potkimalla suoritet-
tuna. 

Tuossa vieressäni on Miika. Kyllä, se fuksivastaava. Ei sillä että se me-
noa haittaisi, Miika ehtii painaa päivät yöt ympäri Hervantaa (ja jo-
skus Pohjois-Hervantaakin) kaikenlaisten aktiviteettien lomassa. Hän 
urheilee, rauhoittuu killassa, riekkuujuhlissa sekä ennen kaikkea pitää 
fukseista huolta! Hän myös opiskelee ahkerasti, jopa niin ahkeras- 
ti ettei ehdi kirjoittamaan omaa tutoresittelyään. Tämä kuitenkin 
annettakoon anteeksi, sillä opiskelu menee loppujen lopuksi aina 
oheistoiminnan edelle! Miika on aika veikeä ja leppoisa otus, kuten 
nyt savolaisesta voisi olettaakin. Hän on tutorina jo toista vuotta, 
joten kokemusta meiltä ei siis puutu... Edustamme jopa isänmaan 
puolustuksen osalta taattua CE laatua! 
 
PS. EKANA KOSKEEN! 
 
Syksyä innolla odotellen, 
 

Opintoneuvojan palsta

Hei, haluan myös onnitella Sinua te-
kemästäsi hienosta valinnasta liit-

tyä ympäristö- ja energiateekkareiden 
vihreähaalariseen joukkoon.  Tätä päätöstä et 
varmasti tule katumaan, koska varsinkin en-
simmäinen vuotesi YKIläisenä sisältää paljon 
erilaisia ja ainutlaatuisia kokemuksia liittyen 
niin opiskeluun kuin vapaa-ajanviettoon. 
Tutustut tutorisi opastuksella esimerkiksi 
kiltamme toimintaan sekä opiskelu- ja harras-
tusympäristöön kampuksellamme unoh- 
tamatta tietenkään bileitä ja muita illanviet- 
totapahtumia.  Huomaat varmasti hyvin 
pian, että yliopistoelämä on erilaisempaa 
kuin opiskelijaelämäsi aiemmassa opiskelu- 
paikassasi.  Älä kuitenkaan huolestu, sillä 
majakkana tässä uutuuden myrskyssä toimi-
vat niin tutorisi kuin killan fuksivastaavasi. 

Kalenterisi siis saattaa täyttyä syksyn mittaan 
monenlaisista menoista, mutta tärkeää oli-
si varata siitä aikaa myös opiskelulle, koska 
sitä vartenhan yliopistolle saavutaan. Yliopis- 
to-opiskeluun liittyvä akateeminen vapaus 
on mahtava asia, mutta se tuo myös muka-
naan vastuuta, jonka jokainen opiskelija kan-
taa itse opinnoistaan. Ihan yksin et kuiten-
kaan opintojesi kanssa ole, koska TTY:ltä 
löytyy monia erilaisia palveluita, joiden teh- 
tävänä on opastaa ja tukea sinua opintojesi 
kanssa.  Eräs näistä palveluista on opinto- 
suuntakohtainen opintoneuvoja, jonka teh-

tävä on auttaa opiskelijaelämän ja opintojen 
yhteensovittamisessa mm. opastamalla hen-
kilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 
tekemisessä ja lukujärjestyksen suunnit-
telussa. Kuulostaa kenties hieman tylsältä, 
mutta hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. 
Kirjoitan tätä palstaa siitä syystä, että toimin 
Ympäristö- ja energiatekniikan opintosuun- 
nan opintoneuvojana ja puoleeni voi ja tu-
lee kääntyä, mikäli sinulla on kysymyksiä 
koskien esimerkiksi kurssivalintoja, kurssien 
korvaavuuksia ja vaihto-opiskelua. Päivystän 
pari kertaa viikossa Sähkötalon C-siiven 
kolmannessa kerroksessa opintoneuvojien 
työhuoneessa, mutta lisäksi päivystän jos-
kus kiltahuoneella, jolloin voi myös roh- 
keasti kysyä mieltä askarruttavia kysymyksiä. 
Päivystysajat ilmoitan sähköpostitse kil-
lan jäsenistön maililistalle, opiskeluportaali 
POPissa sekä työhuoneeni oven pielessä.

Perinteisestihän tässä tutkinto-ohjelmas-
sa profiloidutaan joko ympäristö- tai ener-
giatekniikan opiskelijaksi. Itselläni alkaa nyt 
kuitenkin viides opiskeluvuosi TTY:llä sekä 
ympäristö- että energiatekniikan parissa, 
joten kokemusta ja näkemystä opintoalasta 
löytyy.  Näemme ensimmäisen kerran orien- 
taatioviikon alussa opintosuunnan tervetu-
lotilaisuudessa ja toivottavasti jatkossa sekä 
työhuoneellani, jonka sijainnin tutorit sinulle 
näyttävät, että killan pehmoisilla sohvilla, 

joilta minut löytää aika usein juomasta kupil-
lista kahvia ja selailemasta lehtitarjontaa. 
Ensisijaisesti päivystysajat ovat työaikaani, 
mutta älä epäröi esittää kysymyksiä niiden 
ulkopuolella, kuten esimerkiksi ruokalan 
jonossa, koska olen olemassa juuri teitä 
opiskelijoita varten. Ja jos minä en tiedä kysy- 
mykseen vastausta niin ainakin tiedän, että 
keneltä sitä kannattaa kysyä.  Kysymyksiä voi 
lähettää myös sähköpostiosoitteeseeni jo nyt 
kesän aikana jos tarvetta on. Toivottavasti 
olet yhtä innoissasi opintojesi aloittamisesta 
TTY:llä kuin minä olin fuksisyksyni alussa. 
Muutama kuukausi enää ja sitten nähdään!

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

Ville Nikulainen 
050 5413868 
ville.nikulainen@student.tut.fi 
niks@ircnet

Suvi Suojanen 
Ympäristö- ja energiatekniikan opintoneuvoja
opintoym@tut.fi
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Kortejärven tilalla Teiskossa

Kesätappo on Ympäristöteekkarikillan perinteinen 
kesätapahtuma, joka kokoaan uudet, nykyiset ja entiset 
YKIläiset viikonlopuksi mökkeilemään, saunomaan, 
syömään ja pitämään hauskaa.

Uutena YKIläisenä toivotammekin sinut erittäin 
lämpimästi tervetulleeksi! Pidä korvat höröllä ja 
seuraa tapahtumaa koskevaa ilmoittelua YKIn face-
book-ryhmässä. tai YKIn irc-kanavalla #yki@ircnet

Voit myös ottaa fuksivastaaviin tai tutoreihin yhteyttä 
tapahtumaa tai mitälie koskien! :)


