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2 Pääkirjoitus

Puheenjohtajan tervehdys

YKI koostuu pääosin ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoista, 
mutta toki muutkin TTY:llä opiskelevat voivat kiltaamme 

liittyä. Luultavasti näkyvin puoli YKIstä on kiltahuone, joka sijaitsee 
Konetalossa. Kiltahuoneelle tullaan viettämään luentotaukoja ja 
hyppytunteja muiden YKIläisten kanssa, juomaan kahvia ja vaikkapa 
lukemaan Aku Ankkaa. Tämän lisäksi minä piiskaan eteenpäin 
hallitusta, joka järjestää teille mm. bileitä, mahdollisuuksia tavata 
opetushenkilökunta, excursioita ja erilaisia liikuntatapahtumia. 
Esimerkiksi nyt syksyllä raajojaan pääsee veryttelemään YKIn 
seitsenottelussa sekä perinteisellä syysretkellä.

Tärkein ohje mitä voin teille uusille opiskelijoille antaa: Ottakaa 
kaikki mahdollinen hyöty irti teitä opastavista fuksivastaavista ja 

tutoreista, jotka myös tässä lehdessä esittäytyvät. Teidät otetaan 
lämpimästi vastaan ensimmäisestä päivästä lähtien ja tutustutetaan 
uusin kavereihin, opiskelun saloihin ja yliopiston käytäntöihin. Jos 
nätisti kysyt, voi joku tutor tulla tekemään ruokaa jottei äitiä tarvitsee 
pyytä kotikotoa hoitamaan lastaan. Heidän kauttaan myös tutustutte 
lisä YKIin, joten turha minun on tässä sen kummempia selittää. 

Muistakaa saapua avoimin mielin orientaatioviikolle ja antaa 
mahdollisuus YKIlle ja muille yliopiston yhteisöille. Vaikka opiskelu 
voi ajoittain olla haastavaa, ovat opiskeluvuodet silti todennäköisesti 
tähänastisen elämäsi parhaat. 

-Niko Kalinainen

Tervehdys vain killan tuorein fuksi!

Luet parhaimmillasi uuden kiltasi ensimmäistä 
kosketusta sinuun. Olemme koonneet tähän 
lehteen tärkeimmät asiat, jotka sinun tulee 
tuntea ennen tänne saapumista, eli tutorit. 
Meillä on tänäkin vuonna mahtava porukka, 
joka varmasti osaa auttaa sinut opintojen 
alkuun, kunhan löydät kampukselle oikeana 
päivänä. Tästä lehdestä löydät tervehdykset 
myös muutamalta muultakin taholta, jotka 
varmasti opit hyvin tuntemaan tulevan 
vuoden aikana. Lisäksi suosittelen lämpimästi 
tarttumaan johonkin useista yhteystiedoista, 
joita lehti pitää sisällään, jos mitään kysyttävää 
ilmenee. Me kaikki autamme mielellämme, 
sillä olette fuksejamme jo nyt, ette vasta 
syksyllä.

”...päätoimittajan roolissa haluan 
vielä tuhannennen kerran onnitella 
sinua hyvästä valinnasta...“

Luvassa on varmasti yksi elämäsi 
mahtavimmista vuosista, joten ota siitä kaikki 
ilo irti. Tätä tulen varmasti muistuttamaan 
teille useaan otteeseen vuoden aikana, sillä 
toimin myös teidän tutorinanne. Mutta 
siitä lisää vasta myöhemmillä sivuilla. 
Sen sijaan päätoimittajan roolissa haluan 
vielä tuhannennen kerran onnitella sinua 
hyvästä valinnasta, ja toivottaa tervetulleeksi 
kiltaamme. 

Nähdään syksyllä!
Petra Oksa

Onnea hyvästä valinnasta! Ole siis päättänyt lähteä opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa ja siinä sivussa tutustumaan 
Ympäristöteekkarikiltaan eli YKIin. Kerrotaanpa teille hieman lisää YKIstä, jottei kaikki olisi niin uutta ja outoa syksyn saapuessa.
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Oma sisäinen motiivi lienee tärkein 
lähtökohta uuden oppimiseen 

ja oppimisen iloon. Ympäristö- ja 
energiatekniikan opiskelun motiivin 
lähtökohtana voi monella olla tahto olla 
mukana tekemässä niin kutsuttuja hyviä 
asioita eli pelastamassa maailmaa. Asioita, 
joilla saadaan parannettua ympäristön 
tilaa tai siirrytään ympäristöä vähemmän 
kuormittavien teknologioiden ja 
menetelmien käyttöön. Alan tulevaisuuden 
tarpeet ja mahdollisuudet ovat rajattomat 
elikkä tekemistä riittää. 

Tutkinto-ohjelmamme pääaineiden teemat 
ovat monin osin sisään rakennettuina tämän 
päivän avainsanoihin kuten Biotalous, 
Kiertotalous, Cleantech, Smart X ja 
Kestävä kehitys. Julkisuudessa kerrotaan 
esimerkiksi alan yrityksien investoinneista 
erilaisiin kotimaan biojalostamoihin ja 
valtiovallan ponnistuksista cleantechin 
viennin edistämiseksi eri puolille maapalloa. 
Vaikka kyseessä on osin vanhojen asioiden 
tekeminen uudella otsikolla, niin tekemisissä 
on toki paljon uuttakin. Näin alaa pitkään 
seuranneen näkökulmasta merkittävintä 
lienee muutos ajattelussa ja siitä seuraava 
tahto toimia ja investoida, niin kansallisella 
kuin globaalillakin tasolla. Taustallahan 
on resurssien ehtyminen ja ympäristön 
tuhoutuminen, osin maapallon väkiluvun 
kasvun, huolettoman kuluttamisen ja 
tietämättömyyden seurauksena.
 
Monipuolisesta tutkinto-ohjelmastamme 
valmistuneet työllistyvät alan monille 
erilaisille sektoreilla moninaisiin tehtäviin 
suunnittelemaan, kehittämään, tutkimaan, 
toteuttamaan, johtamaan, myymään jne. 
Yritykset hakevat erilaista substanssiosaamista 
ja erilaisia tyyppejä. Enenevästi yrityksissä 
mennään maailmalle, mutta kyllä se 
paikallinen sähkö- ja vesilaitoskin edelleen 
ammattitaitoisella henkilökunnalla toimii. 
Tutkinto-ohjelman tavoite on antaa 
perusvalmiuksia työelämään. Meillä 
opiskellaan monipuolisesti luonnontieteiden 
perusteita, tekniikkaa, prosesseja ja erilaisia 

työvälineitä. Tavoitteena voi olla tutkijan 
ja tuotekehittäjän ura, toisilla vaikkapa 
suunnittelijan ja toteuttajan ura käytännön 
ratkaisuineen. Sivuaineilla ja HOPSeissa 
tehdään omaa suuntautumista pääaineen 
rinnalla. Joka tapauksessa, tehtävät ovat 
mielenkiintoisia ja mahdollisuudet tulevaan, 
muuttuvaankin, työelämään erittäin 
monipuoliset.    

Maailman muuttuminen näkyy 
myös yliopistolla. 

Itse asiassa koulutus ja tutkimushan ne 
maailmaa osin muuttavatkin. Yhteiskunnan, 
teollisuuden ja liike-elämän muutoksen 
osana myös koulutus ja oppiminen 
muuttuvat, peruskoulusta yliopistoihin. Toki 
luonnontieteiden perusteet pääosin pysyvät, 
mutta tutkinto-ohjelman pääaineissa ja 
sovelluksissa muutos näkyy. Opetuksen 
sisältöjä kehitetään jatkuvasti tavoitteena 
varmistaa opiskelijoiden osaaminen 
myös tulevaisuuden työelämään. Myös 
oppimismenetelmiin satsataan. Luento-
opetus, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt 
säilyttävät asemansa osana oppimista, mutta 
rinnalle tulee lisää oppimismenetelmiä. 
Käytetään työskentelytapoja, jotka toimivat 
myös työelämässä. Sähköiset järjestelmät 
yleistyvät. Taustalla on osin tekniikan 
muutokset, minkä seurauksena elämäntavat, 
ajankäyttö, yhteydenpito ja ajattelutavat ovat 
muuttuneet, osin nopeastikin. Tutkinto-
ohjelmassakin opetuksen ja oppimisen 
erilaisia menetelmiä käytetään ja kehitetään 
niin massakursseille kuin itsenäiseen 
työskentelyyn. Kuuntelemme kokemuksiasi 
ja näkemyksiäsi opetuksesta ja opetuksen 
menetelmistä tarkalla korvalla. Kaiku –
palautejärjestelmä on yksi väylä tähän. Siellä 
erityisesti sanalliset palautteet ovat opettajille 
mainio keino saada tietoa oppimisen ja 
opetuksen kehittämiseen. Opettajille voi 

jutella suoraankin. Myös kiltojen välityksellä 
voi laittaa viestiä. Oppimisen tavoitteethan 
ovat meillä yhteiset, eli ole aktiivinen 
palautteen antaja. Myös silloin kun asiat ovat 
mielestäsi hyvin.

Tutkinto-ohjelman syksyn johdantokurssi 
Kestävän kehityksen perusteet johdattelee 
Sinut paljolti ohjelman ja työelämänkin 
teemoihin. Kurssi on oikeastaan myös 
näkemys tutkinto-ohjelman työelämän 
monista mahdollisista ympäristöistä. 
Samalla tulee taustaa ja motivaatiota parin 
ensimmäisen vuoden luonnontieteiden 
perusteiden opiskeluun, miten käyttää 
matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa 
ympäristö- ja energiatekniikassa kestävän 
kehityksen edistämiseksi.

Yhteiskunnassa tapahtuu eri aikoina erilaisia 
asioita. Tällä hetkellä meillä Suomessa on 
viestiä talouden ilmeisestä tiukkenemisesta 
niin opiskelijan kuin yliopistonkin osalla. 
Tutkimuslaitoksia yhdistellään. Yliopistojen 
puolella puhutaan profiloitumisesta ja 
Tampereella suunnitellaan uutta yliopistoa. 
Tästä kohinasta huolimatta tai juuri syystä, 
nyt keskitymme yhdessä opiskeluun ja 
opetukseen. Ja vaikka oppiminen on entistä 
enemmän paikasta riippumatonta, parasta 
lienee liveopetus ja oppiminen paikan 
päällä opiskelukavereiden kanssa. Eli 
tervetuloa opiskelemaan TTY:lle, mukavaa 
ja ikimuistoista opiskeluaikaa Tampereella ja 
Hervannassa! 

Jukka Rintala



4 Fuksivastaavat

Moikkuuu fuksipallerot <3

Onneksi olkoon, sinut on valittu koulumme 
mahtavimman killan opiskelijaksi! Siispä 
tervetuloa Ympäristöteekkarikillan eli YKI:n 
monimuotoiseen joukkoon! Vuosi 2015 on 
paras mahdollinen vuosi aloittaa opiskelut, 
sillä yliopistomme ylioppilaskunta juhlii 
tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan, mikä 
tarkoittaa sitä, että erilaisia tapahtumia ja 
juhlahumua on vieläkin enemmän kuin 
normaalisti, jos se edes on mahdollista. 

Ympäristöteekkarikilta on pieni ja 
yhteisöllinen kilta, mikä taka sen, että kaikki 
vuosikurssiin katsomatta tuntevat toisensa. 
Yksi syy tähän on rakas kiltahuoneemme, 
jossa opiskelijat viettävät aikaa keskellä 
koulupäivää, mutta myöskin sitä ennen ja 
iltaisin luentojen jälkeen. Toivommekin, 
että myös teistä tulee osa kiltaamme ja 
tulette viettämään paljon aikaa kanssamme 
kiltahuoneella. Juurrutamme teidät 
kiltahengailun saloihin heti ensimmäisinä 
päivinä “Kiltahengailun perusteet”- 
kurssillamme. YKI on tunnettu koulumme 
ympäristöystävällisimpinä kiltana, se jos 
mikä on kunnia!

Sinusta huolen pidämme me, Wenla ja 
Perttu, YKI:n fuksivastaava ja fuksitoimari. 
Haluamme varmistaa, että sinulla tulee 
olemaan tähän astisen elämäsi paras ja 
ikimuistoisin vuosi fuksiuden merkeissä 
täällä TTY:llä ja tarkemmin vielä YKI:llä. 
Vaikka opiskelu on hirmu tärkeää, niin 
ei tänne kukaan ole tullut istumaan, 
kuin pääsiäiskirkkoon. Vastapainoksi 
järjestämme kaikenlaista hauskaa, kuten 
leffailtoja, hippaloita, pelejä ja leikkejä 
sekä opiskelupiirejä opintojen tueksi. Tulet 

hengaamaan paljon oman fuksiporukkasi 
kanssa, mutta yhtä tärkeää on tutustua myös 
muiden kiltojen opiskelijoihin ja sitä varten 
onkin olemassa myös koko koulun yhteisiä 
megapartyja! Niitä järjestää kaikkien kiltojen 
fuksivastaavat meidän kahden lisäksi. Heti 
alusta asti kannattaa olla monessa mukana, 
sillä uusia kavereita täältä on helppo saada. 
Kannustammekin sinua yhtymään omaan 
kiltaamme sekä tutustumaan myös muiden 
kiltojen edustajiin avoimin mielin :)

Sinua ehkä pelottaa ja jännittää alkava 
opiskelu, niin kuin ekaluokkalainenkin 
jännittää kouluun menoa. Mutta 
ekaluokkainenhan sinä oletkin, joten on ihan 
sallittua vähän jännittää. Tulet kyllä nopeasti 
huomaamaan, että se on tarpeetonta: täällä 
on ihmisen hyvä olla. Et joudu olemaan yksin, 
vaan tukenasi ja turvanasi on meidän kahden 
lisäksi tutoreita, jotka kulkevat kanssasi käsi 
kädessä Herwannan karuja polkuja pitkin 
ja auttavat sinua koulutaipaleesi alkuun 
käynnistämisessä. Alkusyksy tulee olemaan 
kiireinen uusine opiskeluineen, kavereineen, 
ympäristöineen ja muiden oheistoimintojen 
täyttäessä kalenteria, mutta se kaikkihan 
on vain hauskaa ja uuden alku! Nuku 
varastoon, syö jätskiä, kirmaa kesälaitumilla, 
tee kukkaseppele tai pajupilli tai oikeastaan 
ihan mitä vaan, kunhan olet virkeä ja pirteä 
ja iloisella mielellä elokuussa, kun astelet ensi 
kertaa tänne joukkoomme. Me odotetaan 
sua! 

Wenla on meistä kahdesta se vanhempi ja 
vastuullisempi, jolla on fuksien kaitsemisesta 
kokemusta jo viime vuodesta, jolloin hän 
toimi fuksitoimarina. Hän on iloinen ja 
reipas tytteli, joka vastaa ihan mihin tahansa 
kysymykseen, jonka haluat hänelle esittää. 

Vastaus ei välttämättä ole aina oikea tai 
toivottu, mutta tieto etsitään sitten jostain 
muualta, jos (ja kun) se ei tämän blondin 
päästä löydy. TTY:llä Wenla on viettänyt 
aikaa jo jokusen vuoden, joten kaikenmoista 
on tullut näettyä ja koettua. Tämä Lounais-
Suomen kasvatti on oppinut rakastamaan 
Herwantaa vuosien varrella ja varsinkin 
Tampere on hänelle nykypäivänä yhtä kuin 
koti <3 Vaikka täällä ei merta olekaan, 
Näsijärvi ajaa asiansa hyvin. Jos sinulla 
on sydämen päällä mikä tahansa asia, 
esimerkiksi oletko oikeasti olemassa tai 
sormessa on tikku, voit aina kääntyä Wenlan 
puoleen. Ottakaa yhteyttä ohesta löytyvään 
sähköpostiosoitteeseen tai soitelkaa!

Perttu on meistä se nuorempi fuksi-
ihminen, joka valittiin Wenlan seuraajaksi 
fuksitoimarin pestiin, juuri ennen kuin 
kaksiviikkoinen wappu ehti alkaa huhtikuun 
alussa. Tältä toista vuotta opiskelevalta 
Karjalan kauhulta ei vauhtia puutu ja häntä 
tulettekin varmasti näkemään joka välissä ja 
hieman vielä muissakin paikoissa. Häneltäkin 
voitte koittaa kysyä aivan mitä tahansa, tosin 
vastaukset voivat vaihdella missä tahansa 
epäselvän mussutuksen ja mukafilosofisen 
pätemisen välillä. Jos jotain hänen 
sanomaansa et ymmärrä heti miehekkään 
Itä-Suomen kielen vääntämisensä johodosta, 
kannattaa kysyä selvennystä, siihen on 
jo totuttu. Tukea saa tulla hakemaan niin 
suuremmissa kuin pienemmissäkin elämän 
murheissa, tätä äijää on nimittäin helppo 
lähestyä.

Tulkaa jo, odotamme teitä innolla 
ketunhännät heiluen! 

-Wenla ja Perttu <3

Perttu Ruuska
0405897413

perttu.ruuska@student.tut.fi
pjap_ @ ircnet
- Kuin haavan lehti, vihreä ja heiluva!

Wenla Väärälä 
0400595223 

wenla.vaarala@student.tut.fi 
wenla @ ircnet 

- Luonnollinen, kuin YKI konsanaan!
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Juuli Immonen
Ikä: 22 (vaikka todellisuudessahan nainen ei kahdenkympin 
jälkeen enää vanhene)
Kotikoti: Jyväskylä
S-posti: juuli.immonen@student.tut.fi
Puh.nro: 045 8799398 (Entistä opettajaani siteeraten: “Saa 
soittaa yöllä jos itkettää, mutta en ehkä vastaa”)

Olen Juuli, Kouvolasta Jyväskylän kautta Tampereelle loikannut tokan vuoden 
YKI:läinen. Vaikka olenkin sielultani maailmanpelastaja ja siksi epäilemättä 
opiskelen oikeassa paikassa, oli TTY:lle päätyminen puhdas vahinko. Ennen 
teekkariuttani vietin kaksi välivuotta välillä reissaten Euroopassa, välillä pohtien 
“mikä musta tulee isona?”. Jälkimmäinen ei ole vieläkään selkiytynyt. Täällä 
kuitenkin ollaan, omasta fuksivuodesta hengissä selvinneenä, enkä vaihtaisi 
päivääkään!
Maailmanpelastamisen lisäksi olen kiinnostunut lähes kaikesta - paitsi silloin, 
kun se luennoidaan ennen aamukymmentä. Luentojen ulkopuolella minut 
löytää todennäköisesti umpisolmussa joogamatolta tai muuten vaan leikkimästä 
urheilijaa vaikkapa killan sählyvuorolta, usein myös killasta nauttimasta kofeiinia 
ja nauramasta huonoille jutuille. Ei tietenkään omilleni, vaan muiden. Lisäksi 
harrastan leffa- ja kirjanörtteilyä sekä hyödyttömän nippelitiedon keräilyä ja sillä 
pätemistä.

YKI:n vihreisiin haalareihin pukeutuminen saattoi olla yksi elämäni onnellisimmista 
vahingoista, joten sanonpa vain, että well played, tuleva fuksi ja tervetuloa joukkoon!           

Leo Mäntynen
Ikä: 21
Kotikoti: Jyväskylä
Sähköposti: leo.mantynen@student.tut.fi
Puh.nro: 0400 447 702

 
Moi fuksit! Oon Leo ja alotan syksyllä 2. vuoteni TTY:llä. 
Määkin oon kotosin tuolta Jypinkylän hoodseilta, 
lukuvuoden ajan majailen kuitenkin Herwoodin 
suuressa ja mahtavassa betonimöhkäleessä, elikkäs 
Mikontalossa. Ympäristö- ja energiapuolen valitsin 
lähinnä ainaisten “energia-ala on tulevaisuuden ala” 
-puheiden innoittamana, ja odottelen vielä elämää 
suuremman kiinnostuksen heräämistä.
 
Harrastuksiini lukeutuvat kaikenlainen viisastelu, 
filosofointi ja assburgerointi sekä tarpeeton stressaaminen 
ja kuumottelu. Urheilupuolella killan säbävuorot, 
Suolijärven lenkkipolut ja Mikontalon kynynen (mutta 
ilmanen!) kuntosali kuluvat vaihtelevalla frekvenssillä. 
Joskus jos on aikaa niin myös ”soitan” (pahoinpitelen) 
kitaraa naapureideni iloksi. Koulun ja killan tapahtumissa 
tulee myös pyörittyä, niiden ansiosta aika ei ole käynyt 
pitkäksi missään vaiheessa!
 
Minä taidan olla meidän tutorparista se hiljaisempi, 
empiiristen tutkimusten valossa minuun tutustuminen 
on kuitenkin mahdollista, sen hyödyistä vastaavaa dataa 
ei ole saatavilla. Mutta oon kuitenkin tämän tekstin 
antamasta mielikuvasta huolimatta loppujen lopuks 
ja käytännöllisesti katsoen lähes siedettävä tyyppi, ja 
aion käyttää kaikki saatavillani olevat resurssit siihen, 
että fuksivuodestasi tulisi vähintäänkin yhtä eeppinen 
kuin minulla oli! Minulta voit kysyä mitä tahansa 
teekkarikulttuuriin, noppiin, universumiin tai elämään 
yleensä liittyvää. Älä turhaan jännitä ekoja päiviä, voin 
vakuuttaa, että saavut syksyllä koulun parhaaseen 
porukkaan! Sydämellisesti tervetuloa!

Juuli & Loe
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Morjens, ja onnittelut hyvästä valinnasta! Olen Jere ja aloitan syksyllä 
toista vuotta TTY:llä. Eksyin Herwoodin sykkeeseen noin vuosi sitten 
Lahesta. Sitä ennen kävin kuitenkin leikkimässä vähän sotaa valtion 
päiväkodissa Parolannummella. Hetkeäkään en ole päätöstä tulla 
YKIlle katunut, ja olen varma, että sinäkin tulet viihtymään täällä.

Opiskeluiden lisäksi minut voi tavata todennäköisimmin milloin 
mistäkin tapahtumasta ja killan sählyvuoroilta. Muitakin pallopelejä 

tulee höntsäiltyä porukalla silloin tällöin, ja urheilua seuraan 
aktiivisesti muutenkin. Ja vaikka menestystä tulikin Tampin 
vitsikisassa, toisinaan juttujeni kuivuus lähentelee beduiinin 
sandaalia. 

Minuun voi ottaa yhteyttä jo ennen koulujen alkamista, jos siltä 
tuntuu. Toki autan kaikessa mahdollisessa myös koko lukuvuotesi 
ajan. Nauti kesästä, nähdään elokuussa fuksiviikolla!

Heippa fuksit, ja tervetuloa Hervantaan!! Olen Kaisa, ja myöskin toista 
vuottani aloittava teekkari. Olen pieni ja blondi, joten minut on helppo 
bongata heti orientaatioviikolla (tai sitten hukun ihmismassaan, who 
knows). Toivottavasti viihdytte yhtä hyvin YKI:llä kuin minäkin, 
ja löydätte oman paikkanne koulun laajasta kerhovalikoimasta tai 
kiltatoiminnasta. Minut löytää usein kiltahuoneelta rentoutumasta 
luentojen välissä, ja olen mukana YKIn hallituksessa emännän 

tehtävissä. Olen myös mukana koulun kerhotoiminnassa, mm. 
Nääspeksissä.

Olen ihan helposti lähestyttävä enkä pure, joten älä epäröi nykäistä 
hihasta tai laittaa mailia jos on kysyttävää! :) Nautinnollista 
loppukesää, ja tehdään yhdessä ikimuistoinen vuosi teille fukseille!

Jere Jakonen
Ikä: 20
Kotikoti: Lahti
jere.jakonen@student.tut.fi
040 5881685

Kaisa Järvinen
Ikä: 21
Kotikoti: Jyväskylä
kaisa.jarvinen@student.tut.fi 
040 4828694

Jere & Kaisa
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Markku Kakko
Ikä: n, jossa n -> ∞
Kotikunta: Lohja
Sähköposti: markku.kakko@student.tut.fi
Puhelinnumero: 040 - 735 2171

Tervetuloa Ympäristöteekkarikillan ihmeelliseen maailmaan ja 
onnittelut parhaan opiskelupaikan valinnasta!

Olen vasta virallisesti 2. vuosikurssin opiskelija syksyllä, mutta olen 
ehtinyt lukion ja tämän päivän välissä käymään ammattikorkeakoulun 
joten käyn pääasiassa 4. vsk:n kursseja. Minulta voi tulla myös 
rohkeasti kyselemään mihin tämä koulutusohjelma valmistaa mikäli 
se tässä vaiheessa vielä askarruttaa. 

Harrastuksiin kuuluu musiikki lähes kaikissa muodoissaan ja lisäksi 
olen mieltynyt erilaisiin ruoka- ja juomakulttuureihin. Minua voi 
löytää melko usein killasta, teekkarikuoron harjoituksista sekä viini- 
ja olutkerho Chateaun maisteista.

Toivottavasti myös teille tulee yhtä hauska fuksivuosi kuin minulla 
oli, ja voin taata ettei täällä opiskelu käy ainakaan tylsäksi!

Petra Oksa
Ikä: Laillinen viinanostoikä on täynnä
Kotikunta: Masku (ei se huonekalukauppa)
Sähköposti: petra.oksa@student.tut.fi
Puhelinnumero: 050-3082822

Tervehdys myös tämän tutorparin nuoremmalta ja ehkä 
kauniimmaltakin osapuolelta. Kuten muutkin tutorit, aloitan toisen 
vuoteni Ykillä. Tampereelle tulin suoraan lukiosta kaukaa Varsinais-
Suomesta. Tämä saattaa kuulua puheestani, koska tois pual jokkee 
puhutaan vähän erilailla kuin mansessa. Älä kuitenkaan anna 
ulkokuoren hämätä, sillä olen hyvin perillä paikallisesta menosta ja 
meiningistä. Vapaa-aikani kuluu koulun oheistapahtumien lisäksi 
kirjoitus- ja lukuharrastuksen sekä lemmikkikatraan parissa. Olen 
myös pitkän linjan partiolainen, ja siksi katoankin aina välillä 
muutamaksi päiväksi kauas sivistyksestä.

Minäkin toivon meille kaikille mahtavaa seuraavaa vuotta, ja kannusta 
teitä olemaan rohkeasti yhteydessä meihin, jos mikään mietityttää. 
Tyhmiä kysymyksiä ei olekaan, sen sijaan tyhmiä vastauksia voitte 
joutua meidän suunnastamme kuuntelemaan. Mutta luvataan mekin 
tehdä parhaamme. Nähdään syksyllä!

Markku & Petra



8 Tutorit

Kenellä on voiteet kunnossa ja suksi luistaa? 
Suksen Tapsalla tietenkin. Taisit samalla  

huomata, että et ollutkaan Suomen kekseliäin 
vitsiniekka. Mutta se niistä kulutetuista 
huulista. Minun ensimmäiseen vuoteeni mahtui 
PALJON. Vuosi oli henkisen kasvun ja fyysisen 
kutistumisen aikaa – maitopojasta tuli maitomies 
ja äidin ruuat vaihtuivat iltoihin, jolloin tajusi 
taas unohtaneensa syödä päivällisen. 

Aloitan siis toisen lukuvuoteni syksyllä ja olen 
tullut Tampereelle Tuusulasta (Tusby ruotsiksi, 
tärkeä lisä sanavalikoimaanne). Parhaiten 
suhtautumistani Tampereeseen mainostaa 
mäkkäri, sillä ”I’m Loving It”. Vaikkakin viime 
vuoden kovimpiin urheilusuorituksiini kuului 
antibioottien hakeminen Herwannan apteekista, 
urheilen normaalisti melkoisesti. Pelaan 
yliopistolla futsalia, joten jos kyseinen laji jotakuta 
fuksia kiinnostaa, kääntykää minun puoleeni. 
Toimin tarvittaessa myös opiskelijaystävällisenä 
ilmaisena fysioterapeuttina useiden 
loukkaantumisten kokemuksella. Ja jottei jutusta 
tulisi liian pitkää niin… Nähdään pian!

Itselläni ei Tapsan tavoin suksi luista, mutta 
sukunimeni ei olekaan Suksi. Enkä ole myöskään 
tulevan vuoden fuksi. Siksi ajattelin kertoa 
itsestäni lyhyesti ja ytimekkäästi tavalla, jonka 
insinöörinkin ymmärtää. Nimeni on Sofia 
Koivumäki ja ensi vuonna alkaa toinen vuosi 
YKIllä. 

Kovin kauaksi en opiskelemaan päässyt, sillä 
muutin Herwantaan Nokialta. Löydyn opiskelun 
ohessa usein koripallokentiltä sekä koululta 
seikkailemasta. Oma fuksivuoteni ylitti kaikki 
odotukseni ja päädyin mukaan mitä oudoimpiin 
tilanteisiin. Uskon että näiden kokemusten avulla 

Tapani Suksi
Ikä: 20
Kotikoti: Tuusula mielessäin
S-posti: tapsa.suksi@student.tut.fi
Puh: 050 4073966

saadaan teillekin opiskelijaelämä 
vauhdikkaasti käyntiin. 

Hyvää kesää kaikille ja nähdään 
pian! 

Sofia Koivumäki
Ikä: 20
Kotikoti: Nokia
S-posti: sofia.koivumaki@student.tut.fi
Puh: 050 4924094

Tapsa & Sofia
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Janika Virolainen 
Ikä: 22
Kotikoti: Nokia 
S-posti: janika.virolainen@student.tut.fi 
Puh: 040 5407115
 

Heips, olen Janika, 22-vuotias toisen vuoden ykiläinen. Ennen 
fuksivuottani Ykillä vietin vuoden Pelletillä Lappeenrannassa ja 
tajusin oman alani löytyneen, vaikka vielä lukiossa fysiikan ja kemian 
kursseja huolella välttelinkin. Olen auttamattoman hajamielinen 
ja usein harhailemassa päämäärättömästi ympäri kampusta 
etsien paikkaa, johon jätin opiskelijakortin, takin, puhelimen tai 
polkupyörän. 

Harrastan spontaania toimintaa ja joskus matkalla luennolle olenkin 
päätynyt sitseille, saunalle, benji-hyppäämään tai pelaamaan 
Herwantapeliä vieraiden ihmisten kanssa kielellä, jota en ymmärrä. 
Pertun hölötystä osaan teille tarvittaessa tulkata silloin, kun hän 
käyttää sanoissa paljon ylimääräisiä ja/tai vääriä kirjaimia. Omat 
fuksivuoteni olivat parastaikina ja tästä tulevasta vuodesta pyrimme 
tekemään teille sellaisen!

Perttu Ruuska 
Ikä: 21 
Kotikoti: Kontiolahti, silti ikiliperiläinen 
S-posti: perttu.ruuska@student.tut.fi 
Puh: 0405897413

Morjens vaan taas, tarkkasilmäisimmät saattoivatkin huomata että 
sama naamahan se pällisteli fuksitoimarin kuvassa. Olen Perttu ja 
tulenkin huolehtimaan teistä fukseista peräti kahdella tavalla, edellä 
mainitussa virassa ja tutorina. Energiaa ja aktiivisuutta ei minulta 
puutu ja olen innokas tutustumaan uusiin ihmisiin. 

Lempipuuhiini kuuluvat kiltahuoneella löhöily ja muut samassa 
sijainnissa tapahtuvat aktiviteetit, saatanpa siinä sivussa koittaa 
hieman opiskellakin. Muihin harrastuksiini kuuluvat saunominen 
sekä siihen liittyvät aktiviteetit ja välillä voin eksyä myös urheilemaan 
muun muassa sulkapallon, sählyn tai hiihtämisen muodossa. 

Syntyperäisesti olen kaukaa idästä Liperistä asti, mutta ei harmita 
yhtään etten valinnut opinahjoani lähempää.

Janika & Perttu



10 -sedän tarinoita
Moikku! 

Ja vielä kerran n:ttä kertaa onnea sisäänpääsystänne YKI:lle! 
Olen Tatu Tikkanen ja olen Tekniikan Akateemisten eli TEK:n 
kiltayhdyshenkilö eli KYH. Tehtäväni on auttaa teitä ja välittää tietoa 
kaikesta mitä TEK tekee ja/tai tarjoaa.

Tällä hetkellä varmaan mietit mitä tulevaisuus tuo tullessaan, olet 
kenties päässyt äitin lihapatojen ääreltä omaan kämppään ja lähtenyt 
suureen maailmaan. Suuresta maailmasta saattaa myös löytyä jos 
jonkinlaista kompastuskiveä, mutta ei hätää! TEK auttaa!

TEK on Tekniikan akateemiset, tekniikan alan ammat-
tijärjestö, johon kuuluu 72000 jäsentä.

TEK tarjoaa jäsenilleen mm. lakimiespalveluita, 
työmarkkinakoulutuksia, neuvontaa, työttömyyskassan ja 
kaikkea muuta hyödyllistä. TEK pitää puoliasi myös esimerkiksi 
kesätyöasioissa. Lisäksi TEKin jäsenenä saat Tekniikka & Talous –
lehden sähköisenä ja makkaraa aika monissa tapahtumissa. Lisää 
kuulette syksyllä! Mitäs tämä kaikki sitten maksaa? Ei yhtikäs mitään 
opiskelijalle eli sinulle! Liity siis TEKkiin oheisesta linkistä.

Lisätietoja TEK:istä ja vastauksia kysymyksiin, joihin olet aina 
halunnut tietää vastauksen saat minulta tai surffaamalla osoitteisiin 
www.tek.fi ja www.teekkari.fi - Tsekkaa myös facebook.com/teekkarit

Syksyllä nähdään ja rillataan!

Tatu Tikkanen, 4. vsk 
Ympäristöteekkarikillan TEK-kiltayhdyshenkilö

tatu.tikkanen@student.tut.fi
0401456889



11Opintoneuvoja

Hei ja isot onnittelut hyvästä valinnasta ja päätöksestä liittyä 
Ympäristö- ja energiateekkareiden joukkoon! Voin luvata, 

että fuksivuotesi tulee olemaan täynnä tapahtumia, uusia ystäviä, 
menoa ja hyviä muistoja kun tulet kasvamaan teekkariyhteisömme 
täysiveriseksi jäseneksi ja vihreiden haalareiden ylpeäksi 
omistajaksi. Älä jää kotiin vaan lähde ennakkoluulottomasti mukaan 
teekkarielämään. Kaikille löytyy varmasti jotain, TTY:llä on niin 
paljon kerhoja ja kiltoja, että varmasti kaikille löytyy tekemistä ja 
seuraa. Tee tästä vuodesta paras vuosi ikinä! Ja jo orientaatio viikolta 
sinua teekkarielämään perehdyttävät aina neuvomaan valmiit tutorit 
ja fuksivastaavat, muistathan siis pitää kalenterisi ensimmäisten 
viikkojen aikana mahdollisimman joustavana.

”Opiskelun aloittaminen yliopistossa tuo monelle 
teistä suuria muutoksia...“

Saatat jo ihmetellä miksi minäkin sain oman palstan tähän lehteen, 
syyni on hyvin yksinkertainen; muistuttaakseni, että vaikka se 
opiskelijaelämä onkin niin mukaansatempaavaa, on yliopistoon 
kuitenkin tultu opiskelemaan. Opiskelun aloittaminen yliopistossa 
tuo monelle teistä suuria muutoksia, kuten ehkäpä ensikertaa yksin 
asuminen, muutto uudelle paikkakunnalle tai itsenäisen elämän 
aloittaminen ylipäätään. Lisäksi opiskelu yliopistossa on erilaista 
kuin alemmilla asteilla. Opiskelu on paljon 
itsenäisempää ja täysin omalla vastuulla. Jos 
koet tarvitsevasi apua, ohjausta tai neuvoja 
opintojesi suunnittelussa voit lähestyä minua, 
sillä minä toimin ympäristö- ja energiatekniikan 
koulutusohjelman opintoneuvojana. Mitä se 
sitten käytännössä tarkoittaa? Minä autan 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 
tekemisessä (todella hyödyllinen, usko pois!), 
lukujärjestyksen suunnittelussa, vaihto-
opiskelussa ja ylipäätään kaikissa opintoihin 
liittyvässä asioissa. Älä siis epäröi ottaa minuun 
yhteyttä jos jokin mietityttää! Minut tavoittaa 
opintoneuvojien huoneesta sähkötalosta 
päivystysaikoina ja minulle voi aina lähettää 
sähköpostia aikojen ulkopuolella.

Itse olen aloittamassa viidettä vuottani TTY:llä energiateekkarina. 
Kuluneen lukuvuoden olen viettänyt vaihdossa Itävallassa ja 
suosittelenkin lämpimästi myös sinua tekemään vaihto-opiskelun 
ulkomailla. Vaihto on fuksivuoden jälkeen ehkä se toisiksi mahtavin 
aika, jonka yliopistossa voi viettää. Tai no sehän on fuksivuosi vol. 2 
vieraalla kielellä.

Tapaamme jo luultavasti orientaatioviikolla, mutta haluan silti jo 
ennen sitä muistuttaa, että minulta voi aina kysyä neuvoa tai tulla 
muuten vain juttelemaan vaikka kiltahuoneella, ruokajonossa tai 
käytävällä.

Syksyllä nähdään!

Kerttu, 
YKIn opintoneuvoja
opintoym@tut.fi



Kesätappo 24. - 26.7.2015
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! :)


