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Sä oot nyt hyppäämässä niin sanotusti elämän 
tielle ja alottamassa ensimmäistä yliopistovuotta. 
Matka saattaa olla pitkä ja kesän kuluminen saattaa 
jännitykseltä tuntua uuvuttavalta laahaamiselta 
savannilla, mutta odotus palkitaan! Perillä sua 
nimittäin odottaa vihreä keidas, kiltakäytävän helmi, 
jossa päivät ei välttämättä ole aina huolettomia, ja 
filosofiakin saattaa vaihtua enemmänkin fysiikkaan, 
mutta Hakuna Matata toimii hyvänä elämänohjeena 
jopa tenttiviikkojen ja harkkatyödediksien läpi! 
Seuraa sulle pitää YKIn Pumbat ja Timonit, jotka 
haluaa, että sä oot just niiden jengissä ja Newton 
tarjoilee limaista, mutta maukasta ruokaa, joka 
maistuu jopa hieman kanalta, ollakseenkin kanaa. 
Lisäks sun perässä neuvonantajana hyörii noin reilu 
kymmenen Zazua, jotka toimii sun fuksivastaavina ja 
tutoreina. Niitä kannattaa jopa joskus kuunnella.

Ja tästä viidakosta ei aktiviteetit lopu kesken! Mä 
tällä hetkellä paimennan mun kolmekymmentähen
kistä leijonalaumaa, eli toimin Ympäristöteekkari
killan hallituksen puheenjohtajana. Tää lauma 
pitää huolen siitä, että hauskoja tapahtumia on 
tarjolla koko vuoden ja että esim. meidän keidas, 
eli rakas kilta huone, ei aivan täysin räjähtäisi 
käsiin (tässä ollaan onnistuttu vaihtelevalla 
menestyksellä). Kiltatoiminta on se polku, jolta moni 
on löytänyt paikkansa, ja se valmistaa myös hyvin 
yliopistoelämän ulkopuolisiin koetuksiin. Mutta sitä 
omaa paikkaa kannattaa murehtia myöhemmin, 
koska tää eka vuosi on aika kokeilla, olla huoletta ja 
sillon voi tehä myös virhevalintoja! Ja jos sitseillä se 
vanha apina seremonia mes tarina vahingossa lyö sua 
kepillä päähän, osaat sitte ens kerralla varoa vähän.

Kohta nähdään,
terkuin

Essi
Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja

Synnyt fuksi sä kun tähän maailmaan,
Obeliski sua häikäisee

On nähtävää, paljon elettävää
Aika tuo kouluun ei riitäkään

Ja kun askel askeleelta
enemmän löydät löydettävää

Fuksivastaava saa,
teitä johdattaa,

vie mukanaan, yhä vaeltaa

Se on Tie Hervantaan
Ja käyt kulkemaan

Läpi yön se vie
Ja noppii saat

Paikan jokainen,
killastansa löytää

Aina uuteen
Käy Tie Elämään

Pääkirjoitus
Puheenjohtajan 
palsta

Mikäli luet parhaillaan tätä tekstiä, kuulut 
mitä todennäköisimmin molempiin 
seuraavista ihmisryhmistä: Ensinnäkin, 
olet juuri tullut hyväksytyksi Tampereen 
teknillisen yliopiston ympäristö ja 
energiatekniikan koulutusohjelmaan. 
Toisekseen, olet osa suurta älykkäämmän 
elämänmuo don kehittelemää 
tietokonesimulaatiota, jonka tarkoituksena 
on löytää Elämän, Universumin ja Kaiken 
suurin kysymys   
vastauksenhan jo tiedämme, ja se on 42. 

Opiskeluaika muistuttaa mitä suurimmassa 
määrin pienoisversiota tällaisesta 
simulaatiosta: jossakin kaukana siintää 
vastaus, valmistuminen ja tutkinto, mutta 
kukaan ei oikeastaan tiedä mitä pitäisi kysyä 
sinne päästäkseen. Sinulla on kuitenkin 
viisi vuotta aikaa keksiä tämä kysymys, ja 
haluammekin Indikaattorin toimituksessa 
yksissä tuumin kehottaa sinua ottamaan 
siitä kaiken irti. Astu oman planeettasi 
ulkopuolelle rohkein ja avoimin mielin, 
äläkä anna kuulopuheiden tai valovuosia 
sitten syntyneiden toiminta mallien rajoittaa 
itseäsi, ethän koskaan tiedä onko se 
hiireksi luulemasi elämänmuoto sittenkin 
universumin älykkäin olento. 

Tulet myös huomaamaan, että tässä 
simulaatiossa joudut tekemään enemmän 
töitä kysymysten löytämiseksi, kuin 
aiempien opinahjojesi penkeillä. Tätä 
ei kannata säikähtää tai stressata, vaan 
ennemmin vetää syvään henkeä ja muistaa, 
että vertaistukea löytyy aina, niin YKIn 
vehreältä kotiplaneetalta kuin ympäröiviltä 
taivaankappaleilta. Lisäksi on hyvä huomata, 
että pyyhe on galaksienvälisen liftarin – ja 
teekkarin  tärkein varuste.

Normaalisti tällä sivulla kirjoittelisi pää
toimittajamme Aino, joka kuvassakin 
esiintyy, mutta tällä kertaa hän lähettää 
teille terveisiä siltanosturin puikoista ja näin 
allekirjoittanutkin pääsi poikkeuksellisesti 
lehden sivuilla ääneen. Haluammekin 
Indikaattorin toimituksessa yksissä tuumin 
onnitella sinua loistavasta valinnasta 
pysähtyä muutamaksi vuodeksi juuri 
tälle planeetalle ja toivottaa lämpimästi 
tervetulleeksi galaksin tähän kolkkaan.

Nähdään syksyllä,
so long, and thanks for all the fish!
Päätoimittajan puolesta,

Juuli
Indikaattorin taittaja, “enimmäkseen  
harmiton”
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Nimi: Santeri Kiskola | Ikä: 22
Kotikoti: Kurikka
santeri.kiskola@student.tut.fi | 050 4342461
(saa soittaa 24/7)

Terve! Ensimmäisenä oikein isosti onnea opiskel
upaikasta ja tervetuloa joukkoon vihreään! Olen 
Santeri, kolmannen vuosikurssin kemian opiske
lija. Hoidan tänä syksynä fuksivastaavan virkaa eli 
tulen johdattamaan teidät TTY:n saloihin yhdessä 
Even ja tutoreiden kanssa. Tampereelle olen alun 
perin eksynyt EteläPohjanmaalta, jonka voi ehkä 
aistia minusta puheliaisuutena ja vilkkautena. 
Lisäksi tykkään kertoa erittäin laadukkaita puu
jalkavitsejä, joista yksi lipsahti tähänkin tekstiin.

Ensimmäisten viikkojen aikana järjestämme 
teille paljon tapahtumaa aina grillailusta sauno
misen kautta illanviettoihin. Tutustutaan yhdessä 
toisiimme, yliopistoelämään ja vielä tarkemmin 
teekkarielämään. Meitä fuksi-ihmisiä saa aina tulla 
vetämään haalarista, jos jokin huolettaa. Liittyi 
huolet sitten opiskeluun, ihmissuhteisiin tai asu
miseen. Jos olette metässä niin apuna teillä ovat 
me tässä Fuksikaattorissa esitellyt ihmiset.

Olen jo innoissani ja tuskin maltan odottaa teitä, 
sillä luvassa on aivan varmasti yksi elämänne 
unohtumattomimmista vuosista. Varatkaa en
simmäiselle viikolle oikeasti kalenteri tyhjäksi ja 
ottakaa paljon seikkailumieltä mukaan.

Nimi: Eve Käsnänen | Ikä: 21
Kotikoti: Maaninka
eve.kasnanen@student.tut.fi | 050 9174513

Morjensta ja onnittelut minunkin puolestani 
opiskelupaikasta! Olen siis Eve ja aloitan 
syksyllä opintojeni kolmannen vuoden, 
pääaineenani on energia ja prosessitekniikka. 
Tulevan lukuvuoden ajan toimin Santerin 
oikeana kätenä fuksitoimihenkilön roolissa ja 
tutoreiden tukena luotsaamassa teitä fukseja 
teekkariuden saloihin. Kotoisin olen Savon 
syämmestä Kuopiosta, tehköön kukin siitä omat 
päätelmänsä luonteestani ja ajatuksenjuoksustani. 
Sanotaan kuitenkin sen verran, että koen olevani 
melkoisen puhelias ja nauravainen kaveri.

Santeri jo hoitikin omassa esittelyssä fuksivuoden 
hypetyksen, joten itse tahdon vielä vain toivottaa 
teidät tervetulleiksi meidän kaikenkirjavaan 
teekkarijoukkoomme! Vietetään yhdessä mahtava 
vuosi ja viisastutaan toivon mukaan samalla. 
Älkää turhaan stressatko opintojen alkua, mutta 
jos jotain huolia tai ongelmia ilmenee jo ennen 
lukuvuoden aikana, niin saa ottaa jo silloinkin 
yhteyttä. Tai miksei muuten vain huvikseenkin, jos 
siltä tuntuu. Rohkeimmat fuksit voivat osallistua 
kesätappoon jo heinäkuussa ;). Nähdään sitten 
siellä tai viimeistään orientaatioviikolla!

Nimi: JesseEemeli Viljanen | Ikä: 20
Kotikoti: Kuusamo
jesse.viljanen@student.tut.fi | 040 8281813

Moro! Elämänne on ottanut juuri aika hienon 
suunnan, koska aloitatte opintonne juurikin 
siellä parhaassa mahdollisessa paikassa eli 
TTY:llä ja vieläpä parhaalla alalla, ympäristö ja 
energiatekniikan parissa! Olen JesseEemeli, 
kutsumanimi vaihdellen Jessestä Jeemeliin 
ja aloittelen toisen vuoden opintojani. Olen 
viimeiset neljä vuotta asustellut vaihtelevasti 
KantaHämeen ja Pirkanmaan maisemissa, nyt 
kuitenkin vast ikään Tampereelle muuttaneena 
sillä ajatuksella, että josko täällä nyt sitten 
viihtyisi hieman pidempäänkin ja koulun puolesta 
asia on ainakin näin.

Ensimmäisen vuoden opinnot takanapäin voin 
sanoa, että opinnot tulevat todennäköisesti 
ottamaan aika ajoin päähän, mutta kaikesta kyllä 
selviää ja onneksi teillä fukseilla tulee olemaan 
 aivan mahtava porukka (kyllä, tiedän sen 
etukäteen), jonka kanssa voi jakaa murheet ja 
välillä unohtaakin ne! Vaikken ensimmäistä vuotta 
Tampereella asuen viettänytkään, voin silti sanoa, 
että ihmiset ovat se asia, joka tekee TTY:stä 
juurikin sen parhaan opiskelupaikan! Tapahtumaa, 
tekemistä ja toimintaa riittää niin monipuolisesti, 
että jokaiselle löytyy varmasti jotain ja me  
tutorit yhdessä fuksivastaavan ja -toimarin 
kanssa tullaan tutustuttamaan teidät 
kaikenlaiseen meininkiin sekä opiskelijaelämään.

Ei muuta kuin mahtavaa kesää sekä syksyn 
odotusta itse kullekin. Ei kannata ottaa turhaa 
stressiä tulevasta, teillä on edessänne aivan 
mahtava ja toiminnantäyteinen vuosi –  
tervetuloa mukaan!

Nimi:  Aaro Ruohola | Ikä: 20
Kotikoti: Lieto
aaro.ruohola@student.tut.fi | 045 133 4987

Moro fuksit! Olen Aaro ja toimin tuutorinanne 
ensi syksystä lähtien. Olen kotoisin Liedosta 
Turun seudulta, joten Turkulaiset ja Turun 
mieliset voivat turvautua minuun jos Tampereen 
murre alkaa ahdistaa.

Urheilen todella aktiivisesti ja harrastan suunnis
tusta, joten minulta saa kysyä kaikenlaista TTY:llä 
urheiluun liittyvää. Sinä aikana milloin en ole 
lenkillä, löytää mut aika varmasti kiltahuoneelta 
kahvia juomasta tai koulutehtäviä “tekemästä”.

Opintoja on takana 1,5 vuotta ja vaikkei oma 
opintosuunta vielä täysin varma olekkaan, 
niin opinnot ovat silti edenneet hyvää vauhtia. 
Fuksivuosi on todella uniikki ja siitä kannattaa 
ottaa kaikki irti. Kannattaa rentoutua kesällä, 
jotta voi sitten olla kaikessa täysillä mukana!

Multa saa jo vaikka nyt tulla kyselemään ihan 
mitä tahansa ja lupaan opastaa parhaani mukaan! 
Nähdään elokuussa ja alotetaan huikea vuosi 
yhdessä! Turhaan ei kannata jännittää. ;)

Fuksisektori ja tutorit 
esittäytyvät



Joonas Takala | Ikä: 21
Kotikoti: Stadi
joonas.takala@student.tut.fi | 044 0591455

Terve, mä oon yks teijä yhtestätoist tutorist ens 
lukuvuonna!Manseen päädyin pahamaineisesta 
Hermannin getosta. Kaduilla kuulinkin aina 
huhuttavan, tai siis lähinnä Hermannin mafian 
kuuli huhuavan, että mies voi lähteä Hermannista, 
mutta Hermanni ei lähe miehestä.

Noh, lähdimpä sitte ja ny tota niinnii tääl Tambe
reel onki si vietetty yks lukuvuasi ja 3/5 ärränkin 
pystyy tarvittaessa imitoimismiälessä lausumaan! 
Herwoodista onkin lukuvuoden aikana 
muodostunut mitä mainioin koti. Lukuvuoden 
aikana välillä opiskelin, toisinaan taas en. Silloin 
olin todennäköisesti pitämässä hauskaa ja 
tutustumassa ihmisiin. Kesällä tavoitteenani on 
laittaa vihreä pappatunturini taas kuntoon ja 
kruisailla sillä.

YKI oli ensisijainen hakuvaihtoehtoni, pääsin 
sisään ja hauskaa on ollut. Erittäin puolueellinen 
mielipiteeni onkin, että olette oikeilla raiteilla 
liittyessänne mahtavaan YKIporukkaan! Manse 
on mitä mainioin opiskelukaupunki stadilaisenkin 
mielestä, enkä usko teidän pettyvän. Toivonkin 
teidän liittyvän messii avoimin mielin niin 
päästään tutorporukalla tutustuttaan teidät 
TTY:n kampukseen ja kulttuuriin. Kyselkää, jos 
on kyssäreit, vetäkää hihoista ja haalarin lahkeista, 
jos ootte eksyny. Nähää tääl Hervannas sit 
elokuus!
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Nimi: Kati Rintala | Ikä: 20
Kotikoti:  Tampere
kati.rintala@student.tut.fi | 050 5377659

Moikka kaikille tuoreille fukseille! Onnittelut 
opiskelupaikasta ja tervetuloa osaksi 
tamperelaista opiskelijayhteisöä.

Nimeni on Kati ja olen alun perin kotoisin 
Tampereelta, vain 5 kilometrin päästä 
Hervannasta. Aloitan syksyllä toisen vuoden 
opinnot. Yki ei ollut aivan ensisijainen 
hakukohteeni, mutta alkukankeudesta päästyäni 
en ole hetkeäkään katunut päätymistäni tänne. 
Meillä on huikeita kanssa opiskelijoita ja itse 
opiskelukin on mielenkiintoista.

Vapaaaikaani kuluu pääosin ystävien kanssa tai 
luonnossa liikkuen, ja aina joskus minut voi löytää 
hevostalleilta. Usein olen myös reissun päällä, 
esimerkiksi tämä kesä kuluu Interraililla ympäri 
Eurooppaa.

Oma fuksivuoteni oli ikimuistoinen ja olen aivan 
varma, että teidänkin fuksivuodestanne tulee 
mahtava. Valmistautukaa pitämään hauskaa ja 
oppimaan uusia ihmeellisiä asioita. Nautinnollista 
kesälomaa ja nähdään syksyllä!

Nimi: Eemeli Pesonen | Ikä: 20
Kotikoti: Vesilahti 
eemeli.pesonen@student.tut.fi |050 3029781

Hei fuksi ja onneksi olkoon! Olet päässyt sisään 
maailman parhaaseen Tampereen teknilliseen 
yliopistoon ja valinnut täältä vielä vallan mainion 
alan. Teillä on nyt edessä ikimuistoinen ja 
toiminnantäyteinen fuksivuosi TTY:llä, jonka 
aikana minun ja muiden tutoreiden tarkoitus 
olisi auttaa ja opastaa teitä fukseja opiskeluun ja 
teekkarielämään liittyvissä asioissa.

Oma opiskeluurani alkoi vuosi sitten orien
taatioviikolla, ja teekkarielämä tempasi minut 
nopeasti mukaansa. Siitä alkaneena fuksivuonna 
tulikin sitten römyttyä läpi suurin osa Tampe
reen opiskelijatapahtumista, ja voin sanoa, että 
hauskaa oli. Varsinaiset opinnotkin sain vuoden 
aikana enemmän tai vähemmän suoritettua, 
joten tuleville fukseille neuvona: ”Älä ressaa!”.

Mikäli minun tekniset tiedot kiinnostaa:
Olen kotoisin tuolta jostain Tampereen läheltä 
(Vesilahti) ja lukioni olen käynyt tuolla jossain 
vähän vielä lähempänä Tamperetta (Lempäälä). 
Harrastuksiini kuuluu kaikenlainen lautailu 
(skede, snoukka, yms.) sekä tietokonepelien 
kuluttaminen. Mikäli jotain edellisistä harrasta, 
saa minusta varmasti seuraa. Hyvää loppukesää 
ja syksyllä nähdään!

Nimi: EevaKaisa Snellman | Ikä: 20
Kotikoti: Haapavesi
eeva-kaisa.snellman@student.tut.fi | 044 2622988

Hei fuksit! Hirmuisesti onnea opiskelupaikan 
johdosta ja tervetuloa YKIlle! Kuten arvata saattaa, 
olen yksi tutoreistanne. Yhdessä muiden kanssa 
opastamme teidät teekkarielämän saloihin.

Tampereelle päädyin PohjoisPohjanmaalta hieman 
yllättäen. Kuulin nimittäin TTY:stä vain muutamaa 
päivää ennen yhteishaun sulkeutumista. Valintani 
on tuntunut juuri oikealta, kuten toivottavasti 
omanne tuntuu teistä. Allekirjoitan täysin huhut, 
joiden mukaan Tampere olisi Suomen paras 
opiskelijakaupunki. Lisäksi väittäisin, että Hervanta 
on paras paikka parhaassa opiskelijakaupungissa.

Minut löytänee kiltahuoneelta tai jostain muualta 
kampukselta tekemässä jotain tärkeää tai vähem
män tärkeää. Vapaaajallani muun muassa lueskelen 
ja käyn jumppaamassa ryhmäliikuntatunneilla. Talvi
sin akateeminen kyykkä on ehdoton suosikkini ja 
toivonkin saavani teistä paljon uusia pelikavereita. 
Lisäksi kerrottakoon, että saatte minulta syksyn 
ajan sähköpostia suunnilleen kerran viikossa, sillä 
toimin kiltamme tiedotusvastaavana.

Viettäkää kiva loppukesä ja rentoutukaa, sillä sen 
jälkeen alkaa fuksivuotenne, josta ei menoa ja 
meininkiä puutu! Toivottavasti odotatte tulevaa 
syksyä yhtä innolla kuin meikäläinenkin!
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Nimi: Mikael MäkiLatvala (Miksu) | Ikä: 21
Kotikoti: Tampere
mikael.maki-latvala@student.tut.fi | 044 0335800

Moro fuksit! Tervetuloa Tampereen 
Hervantaan opiskelemaan mitä parhaimpaan 
opiskelijayhteisöön TTY:lle. Teitte hienon 
päätöksen hakiessanne YKI:lle. Vaikkei kiltamme 
olekaan opiskelijamäärältään se suurin, on 
se sitäkin aktiivisempi ja tiiviimpi. Erityisesti 
kiltahuoneeltamme löytää ykiläisiä melkein 
milloin vaan.

Minä olen siis Miksu, yksi tutoreistanne ja 
aloittelen syksyllä toista vuottani YKI:llä. 
Koko ikäni Tampereella asuneena etenkin 
tamperelainen urheilu (Ilves lajissa kuin 
lajissa) on lähellä sydäntä. Osallistun ahkerasti 
kaikenlaisiin opiskelijatapahtumiin ja käyn killan 
salibandyvuoroilla pelailemassa.

Lähtekää avoimin mielin yliopistoelämään ja 
ottakaa fuksivuodesta kaikki irti. Vuoden aikana 
tutustutte varmasti uusiin mahtaviin tyyppeihin. 
Hyvää kesää ja opiskeluintoa tuleviin opintoihin!

Nimi: Lassi Pirttinen | Ikä: 21
Kotikoti: Pirkkala
lassi.pirttinen@student.tut.fi | 050 4663546

Hejsan ja onnittelut hyvästä 
opiskelupaikkavalinnasta!

Tottelen callsignia Lassi ja toimin yhtenä 
tutoreistanne. Olen iloinen ja rauhallinen, 
mutta toisinaan vain toinen pätee ja joskus 
ei kumpikaan. Vapaaajalla tykkään urheilla ja 
koripallo on ollut lähellä sydäntä pidemmän aikaa. 
Jos pelaaminen Tampereen alueella mietityttää 
niin minulta voi kysyä.

YKIlle olen päätynyt vähän sellaisella “haetaan 
nyt johonkin” ajatuksella ja arpaonni on tällä 
kertaa suosinut, sillä tänne olen hyvillä mielin 
jäänyt. Oma fuksivuoteni jäi hieman vajaavaiseksi, 
mutta se vain takaa, että teidän fuksivuodestanne 
tulee entistä ikimuistoisempi. Jos tulee jotain 
kysyttävää niin saa kysyä ja kerätkää nyt kesällä 
voimia, sillä syksyllä nähdään!

Nimi: Pekka Moilanen | Ikä: 20
Kotikoti: Inari
pekka.moilanen@student.tut.fi | 040 5838817

Moro fuksit! Olen Pekka, kaksikymppinen toista 
vuotta aloitteleva YKIläinen ja teidän tuleva tutor. 
Tampereelle olen itseni raahannut Inarista asti 
mutta päivääkään en ole päätöstä katunut. Enkä 
kyllä usko, että tekään tulette katumaan, sillä 
onhan tää TTY nyt ihan huippu paikka.

Todennäköisimmin minut löytää kiltahuoneelta 
lojumassa ja pelaamassa korttia tai muita pelejä. 
Kaikennäköiset tapahtumatkin ovat minulle 
the place to be, ja ne ovatkin kavereiden lisäksi 
niitä juttuja, jotka pitävät minut järjissään täällä 
suuressa maailmassa. Suosittelenkin ottaa 
opiskelijaelämästä kaiken mahdollisen irti ja 
osallistumaan niin moneen juttuun kuin suinkaan 
on mahdollista ja vähänkään kiinnostusta, 
varsinkin fuksivuotena! Teen minä kuitenkin 
jotain oikeastikin. Jos en ole koululla, niin fiilisten 
hyvää musaa kotona tai soittelen hyvää musaa 
kitaralla. Säbää tykkäilen myös pelailla (rohkeasti 
vain YKIn vuoroille!).

En tiedä teistä mutta itse en ainakaan malta 
odottaa syksyä. Toivottavasti teille tulee yhtä 
ikimuistoinen fuksivuosi kuin minullakin oli. 
Tosin YKIllä sen ei pitäisi olla hankalaa. Makoisaa 
loppukesää ja tervetuloa viettämään elämäsi 
parasta vuotta.

Nimi: Kristiina Pöysti (Krisse) | Ikä: 20
Kotikoti:  Tampere
kristiina.poysti@student.tut.fi | 0440627811

Moikka ihanat uudet fuksit ja tervetuloa TTY:lle 
Hervantaan! Onnea myös opiskelupaikasta 
ja oivasta valinnasta opinahjon suhteen. TTY 
opiskelupaikkana ja sen yhteishenki sekä 
opiskelijaelämä tulevat yllättämään vielä monta 
kertaa.

Olen Krisse, yksi tutoreistanne ja aloitan 
toisen vuoteni YKIllä nyt syksyllä. Hain YKIlle 
ensimmäisenä vaihtoehtona ja olen edelleen 
tyytyväinen valintaani. Olen syntyperäinen 
tamperelainen niin repäskää ihmeessä hihasta 
jos kaipaatte opasta. Muutenkin saa aina 
kysyä apua tai neuvoa, nyt jo kesälläkin ennen 
orientaatioviikkoa.

Vapaaaikani kuluu hyvin pitkälti ystävien kanssa 
touhuillessa ja liikkuen. Minuun todennäköisesti 
törmää tapahtumissa ja Hervannan kaduilla 
pyörän selässä.

Syksy ja aivan uusi opiskeluympäristö saattaa 
jännittää, mutta älkää peljätkö, kaikki kyllä 
järjestyy ja jokainen varmasti löytää oman 
paikkansa kirjavasta joukostamme. Pakatkaahan 
siis koulureppuihinne rutkasti iloista ja 
avointa mieltä niin startataan ainutlaatuinen 
fuksivuotenne elokuussa yhdessä. Nähdään 
syksyllä!



Nimi: Tiina Kudjoi
Kotoisin: Pohjanmaalta ja PohjoisSavosta, kotiutunut Tampereelle
tiina.kudjoi@student.tut.fi | 0407599680

Hei uudet fuksit ja erityisesti te maisterifuksit!
Minun nimeni on  Tiina ja olen suuren luokan alanvaihtaja. Olen eksynyt 
mediaalalta tekniikan ihmeelliseen maailmaan ja viihdyn täällä hyvin. Ennen 
TTY:lle tuloa opiskelin prosessi ja kemiantekniikkaa ja nyt starttaa toinen 
maisteri vuoteni ykiläisenä ympäristötekniikan parissa. Maisterifuksina 
opinnot starttaavat aika vauhdikkaasti ja toivonkin, että minusta on apua 
erityisesti opintojenne alkuvaiheessa.

Opiskelun lisäksi aikaani vie perhe ja harrastukset, joita ovat mm. erilaiset 
käsityöt. Luonteeltani olen hieman ujo ja hiljainen, kunnes opin tuntemaan 
ihmiset ympärilläni. Olen saanut omista maisterifuksitovereista hyviä 
ystäviä itselleni ja odotan innolla teidän tapaamistanne ja tutustumista 
teihin!

Hei sinä tuleva fuksi! Tervetuloa opiskelemaan 
ympäristö ja energiatekniikkaa ja onnittelut 
opiskelupaikasta! Täällä kirjoittelee Kaisa, 
22 vuotias ympäristö ja energiatekniikan 
opiskelijoiden opintoneuvoja. Toivottavasti olette 
yhtä innoissanne opintojen alkamisesta kuin minä 
pienenä fuksina kolme vuotta sitten (vaikka pieni 
olen vieläkin)! Ensimmäinen opiskeluvuoteni 
TTY:llä oli ikimuistoinen. Vuosi tuo mukanaan 
paljon uusia tuttavuuksia ja harrastuksia, 
tapahtumia, myöhäisiä iltoja ja aikaisia aamuja. 
Rankka työ kun vaatii rankat huvit. Kannustan 
teitä ottamaan kaiken irti opiskeluajasta, luo maan 
verkostoja ja olemaan aktiivisesti mukana niin 
kilta kun kerhotoiminnassakin. Kampuksella toimii 
lukuisia kerhoja joiden piiristä jokainen varmasti 
löytää itselleen mielekästä tekemistä. Tutorit ja 
fuksivastaavat tukevat teitä ensimmäisen vuoden 
ajan tutustuttaen yliopistoelämän saloihin.

Ja niin, yliopistoon tullaan lopulta kuitenkin  
opiskelemaan, vaikka oheistoiminta onkin  
mukaansatempaavaa ja myös tärkeää vastapainoa 
opinnoille. Toivottavasti myös opinnot ovat  
mukaansatempaavia! Yliopistossa opiskeluun 
kuuluu akateeminen vapaus, joka on hieno juttu, 
mutta se tarkoittaa myös vastuun kantamista 
omista opinnoista. Kukaan ei tule repimään aamulla 
sängystä luennolle tai hengitä niskaan kun teet 
harkkatyötä. Varsinkin opintotukien jatkuvasti 
tiukentuessa on tärkeää edistää opintojaan 

jatkuvasti. Apua opinnoissa saa varmasti, voit kysyä 
neuvoa vaikkapa minulta tai tutoriltasi joka osaa 
ohjata oikealle taholle.

Mitä se opintoneuvoja sitten tekee? Tämä 
selvinnee itsellenikin paremmin syksyn aikana 
kun aloitan tehtävissäni, mutta käytännössä siis 
autan opintoihin liittyvissä järjestelyissä kuten 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) 
tekemisessä, kurssi valinnoissa tai vaikkapa vaihto
opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Jos 
kysymyksiä tulee mieleen jo kesän aikana, minuun 
saa yhteyttä sähköpostilla tai ihan soittamalla. Ja jos 
jotain en tiedä niin selvitetään yhdessä!

Aloitan syksyllä neljättä vuottani 
ympäristötekniikan opintojen parissa, ja lisäksi 
olen toiminut hallinnon opiskelijaedustajana a.k.a 
hallopedina (eli olen ollut mukana opinnoista 
päättävissä elimissä) joten kokemusta ja 
ymmärrystä teidän mieliä vaivaaviin kysymyksiin 
pitäisi löytyä. Olen itse töissä Turussa elokuun 
loppuun saakka, mutta tapaamme ainakin 
orientaatioviikolla. Ladatkaa akut täyteen 
opiskelumotivaatiota kesän aikana, syksyllä 
nähdään!

Kaisa Järvinen | Ympäristö ja  
energiatekniikan opintoneuvoja
opintoym@tut.fi | 040 4828694
(7.8. asti minut tavoittaa kaisa.jarvinen@student.tut.fi)
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Opintoneuvoja



Ketä TEK?

Moikka tulevat fuksikuukkelit ja tervetuloa YKIlle! Vielä on kesälomia jäljellä vaikka 
kuinka, ja uusi ja jännittävä opinahjo häämöttää vasta horisontissa, mutta haluaisin 
vain lyhyesti levittää sanaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:stä, tuttavallisemmin 
ja lyhyemmin siis TEKistä, joka on meidän tekniikan aloilla korkeakouluttautuneiden/
korkeakouluttautuvien oma ammattiliitto.

TEK tekee siis meidän hyväksemme kaikenlaista kivaa. Vaikka voisi ajatella, että 
ammattiliittona TEK on tarkoitettu jo valmistuneille, työelämän aloittaneille 
työnTEKijöille, se on näkyvästi läsnä myös meille opiskelijoille ja tarjoaa monia 
etuja aina kesä työnhakuoppaista ilmaiseen grillimakkaraan. Suurin osa TTY:n 
opiskelijoista onkin TEKin jäseniä, sillä jäsenyys on opiskelijoille täysin ilmaista ja 
sitoutumispakotonta!

Siinä oli lyhyttä infoa TEKistä, lisätietoa saa verkossa näppäilemällä tek.fi. Lisäksi 
allekirjoittanut pitää teille opiskelujen alkaessa infotilaisuuden, jossa voitte myös 
jäseneksi liittyä, mikäli ette sitten ala keulimaan ja liity jo em. osoitteessa. Jos joku 
vahingossa luki näin pitkälle, niin kysykääpä vaikka siellä infossa sitten että miten 
paljon TEK painaa ;)

Maukasta kesää toivottaa

Perttu Ruuska
YKIn TEKkiltayhdyshenkilö
perttu.ruuska@student.tut.fi
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Tervetuloa opiskelemaan Ympäristö ja 
energiatekniikkaa. Onneksi olkoon, olet valinnut 
alan, jossa riittää maailmaa parannettavaksi 
niin lähellä kuin kaukanakin. Tampereella on 
hyvä aloittaa ympäristö ja energiatekniikan 
opinnot, koska opiskelu mahdollisuudet ovat 
lähes rajattomat. Uuden yhteisyliopiston 
(työnimi Tampere3) myötä TTY:n opintoja voi 
joustavasti täydentää Tampereen yliopiston ja 
TAMK in opinnoilla, unohtamatta tietenkään 
mahdollisuutta ulkomailla tapahtuvaan 
vaihto opiskeluun! TTY:n tutkintoohjelman 
pääaineissa voit painottaa ympäristö tai 
energiatekniikkaa ja niiden osana esimerkiksi 
biojalostusta, vesi ja jätehuoltoa tai 
kemiaa. Sivuaineina voit opiskella vaikkapa 
teollisuus taloutta, automaatiotekniikkaa tai 
infrarakenteita. Tampereen yliopistossa voit 
lisäksi opiskella esimerkiksi ympäristö ja 
energiapolitiikkaa. Opinnoissa voi suuntautua 
kursseille, joilla edetään tohtorikoulutukseen tai 
työelämään suunnittelutoimistoihin, bisnekseen 
tai julkiselle sektorille.

Perus ja pääaineopinnot luovat tärkeän 
pohjan tulevaisuuden osaamiselle, mutta 
poikkitieteellisyys ja sivupoluille poikkeaminen 
avaavat uusia näkökulmia ja laajentavat 
”työkalupakkia”. Kun valinnanvaraa ja 
mahdollisuuksia on paljon, on kuitenkin 
tärkeää osata tehdä valintoja. Syksyllä 
yliopistolla järjestetäänkin kandivaiheen 
opettajamentorointi. Mentorin kanssa voi 
suunnitella opintojaan ja keskustella omista 
kiinnostuksen kohteista. Opintojen valinnassa 

toki oma sisäinen kiinnostus ja motivaatio on 
tärkein lähtökohta. Opintojen aikana myös 
oma toimista verkostoitumistoimintaa on 
Tampereella   
runsaasti tarjolla esimerkiksi urheilu
tapahtumien ja kiltatoiminnan muodossa.

TTY:n Ympäristö ja energiatekniikan  
tutkintoohjelma antaa hyvät perusvalmiu det 
työelämään, ja moni työllistyykin  
opinnäytetyön kautta. Kehitämme opetuksen 
sisältöjä jatkuvasti ja tavoitteena on 
varmistaa opiskelijoiden osaaminen myös 
tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Luento
opetus, lasku harjoitukset ja laboratorio työt 
säilyttävät asemansa, mutta rinnalle tulee 
eri laisia uusia oppimismenetelmiä ja sähköiset 
oppimisjärjestelmät yleistyvät. Tavoitteena on 
varmistaa opiskelijoiden sujuva eteneminen 
opinnoissa. Toivommekin, että olet aktiivisesti 
mukana  
paitsi opiske lemassa niin myös antamassa  
palautetta opetuksesta ja samalla mukana  
kehittämässä  opiskelumenetelmiä.

Jukka Konttinen
Kemian ja biotekniikan laboratorion vetäjä

KYH:n palsta
Laboratorion johtajan 
tervehdys

http://www.tek.fi/fi
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