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Yhteistyössä

  YKIn löydät myös täältä:

  Ympäristöteekkarikilta YKI

  @ymparistoteekkarikilta

  
  ymparistoteekkarikilta.fi



Noniin. Ihan ensiksi onnittelut huikeasta päätöksestä tulla opiskelemaan TTY:lle meidän 
viherhaalaristen joukkoon. Ja sitten asiaan.

Sinua varmasti jännittää ensimmäinen päivä yliopistossa. Minua ainakin aloittaessani fuk-
sivuoden. Olin edellisenä päivänä saapunut Tampereelle ja nähnyt vilaukselta etunurtsilla 
paljon erivärisiä haalareita ja enemmän tai vähemmän kellertäviä teekkarilakkeja. Hui ka-
mala, noidenko seuraan minä joudun? (Vastaus: kyllä. Ja ne ovat kuulkaas mitä mainiointa 
porukkaa!)

Yliopistoelämä ja teekkarikulttuuri tuovat mukanaan paljon uusia hämmästeltäviä asioita. 
Omana ensimmäisenä päivänä muistan ihmetelleeni aloitusinfossa Festian isossa salis-
sa, että lukeeko joku oikeasti päivän lehteä täällä, tässä tilanteessa, nyt?! (Lehti paljastui 
myöhemmin wappulehti Tampiksi, jonka minäkin olin saanut mutta tunkenut saman tien 
laukkuun ärsyyntyneenä kasvaneesta tavaramäärästä.) Opiskelutyyli yliopistossa on hyvin 
erilaista verrattuna aiempaan (ah-niin-ihana akateeminen vapaus) ja oheistoiminta omaa 
luokkaansa. Saksalaisen sananlaskun mukaan juhlia on vietettävä, kun niitä kohdalle osuu. 
Itse kannustan kuitenkin sen kuuluisa kultaisen keskitien etsimiseen tässäkin asiassa (löytä-
minen saattaa kyllä ottaa oman aikansa).

Yliopistoelämän saloihin teitä on johdattamassa meidän tutorit ja fuksisektori, joiden esit-
telyyn on omistettu 43,8 % tästä lehdestä. Lupaan keneltäkään kysymättä, että he pitävät 
teistä huolen parhaansa mukaan ja varmistavat, ettei kenenkään mieli pääse tyystin tylsy-
mään. Myös kiltahuoneelta löytää enemmän tai vähemmän kulahtanutta tieteenharjoitta-
jaa, joilta voi ja kannattaa kysellä kaikkea mahdollista mieleen juolahtavaa. Rohkeasti vain 
siis mukaan kiintiökahvittelijoiden joukkoon!

Koska sanamäärä on rajallinen, toivotan tässä vaiheessa hauskaa loppukesää ja nauttikaa 
siitä parhaanne mukaan! 
Syksyllä nähdään,

Sanna

PÄÄKIRJOITUS
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Hei rakkaat YKIläiset,

Tämä lehti on pullollaan onnitteluja sinulle, joka aloitat opintomatkasi kanssamme elokuus-
sa. Siksi haluankin onnitella teitä, ”vanhoja” YKIläisiä, sillä te kaikki saatte samaan aikaan 
uusia ihania perheenjäseniä! Maltetaan kuitenkin antaa fukseille vähän tilaa ensimmäisinä 
päivinä, siinä on muutenkin paljon sisäistettävää (tämä on ehkä enemmän muistutus itseäni 
varten, olen jo mahdottoman innoissani uusista fuksipalleroista!)

Kun kirjoitan tätä tekstiä, istun 
YKI (meets Tupsula) -laneilla vol. 12. 
Kello on vähän yli puolen päivän toisena 
lanipäivänä, ja porukka vaan jaksaa. Ei 
haittaa, vaikka päästä kuuluisi priii. 
Mielestäni tämä kuvaa hyvin YKIläisiä, 
olemmehan pitkäjänteisiä, yhteisöllisiä ja 
vähän omalaatuisia. En malta odottaa 
syksyä, ja sitä että päästään porukalla 
tekemään unohtumatonta lukuvuotta.

Onneksi heinäkuussa päästään 
viettämään perinteistä kesätappoa, 
jotta ihan liikaa vierotusoireita tästä 
huippuporukasta ei ehdi tulla. Salaa myös 
toivon, että saataisiin teitä fukseja 
mukaan tuonne mökkiviikonlopulle! 
Kyseessähän on rentoa yhdessä hengailua, 
saunomista, pihapelejä ja kaikkea hauskaa, 
eli mukaan lähtemistä ei missään 
nimessä kannata pelätä. Ei silti haittaa, 
jollet mukaan uskaltaudu tahi pääse, sillä 
syksyn alku on myös täynnä monenlaista kivaa, 
jolloin varmasti pääsemme tutustumaan toisiimme. Lopetan tämän palstan nyt tähän, sillä 
kirjottaessani innostun koko ajan lisää syksystä ja saatan pian pudota penkiltä. Valtavasti 
tervetuloa mukaan porukkaan just sinä!

Kesäisin terveisin,

Petra, 
YKIn pj 2018

PUHEENJOHTAJAN
PALSTA
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Olen ihan mielet-
tömän, siis ihan 
loputtoman onnel-
linen.

- Hemuli



FUKSISEKTORI JA 
TUTORIT ESITTÄYTYVÄT

Nimi: Pekka Moilanen
Ikä: 21
Kotikoti: Inari
Puhelin: 040 5838817
Sähköposti: pekka.moilanen@student.tut.fi

Hei vaan fuksi! Ensinnäkin onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa 
Tampereen teknilliseen yliopistoon. Minä olen Pekka ja aloitan nyt 
kolmatta vuotta ympäristötekniikan opintojen parissa. Vapaa-ajalla 
soittelen kitaraa ja varminten minut löytää istuskelemasta kiltahuo-
neelta. Toimin myös fuksivastaavana, eli huolehdin yhdessä fuksitoi-
mari Jesse-Eemelin ja tutoreiden kanssa, että teille tulee ihan huikea 
fuksivuosi.

Fuksivuosihan alkaa orientaatioviikosta, jolloin teidät perehdyte-
tään yliopistoelämään sekä teekkarikulttuuriin. Järjestämme teille 
monenlaisia tapahtumia rennosta grillailusta illan rientoihin, minkä 
aikana teillä on loistava tilaisuus tutustua toisiinne, meihin, Tam-
pereeseen sekä muihin uusiin ja vanhoihin opiskelijoihin. Meno ei 
tietenkään lopu orientaatioviikkoon, vaan kaikenlaista tapahtumaa 
löytyy joka viikko koko lukuvuoden ajan ja kaikki huipentuu ilmiö-
mäiseen Teekkariwappuun, jonka lopussa teidät kastetaan sitten 
ihka aidoiksi Tampereen teekkareiksi.

Koko lukuvuoden ajan meitä fuksi-ihmisiä ja tutoreita saa aina tulla 
vetämään haalareista ja kysymään apua, liittyi se sitten opiske-
luun tai muihin huoliin. Ensimmäiset pari viikkoa tulevat olemaan 
intensiivisiä, joten varatkaa ne oikeasti vapaiksi. Orientaatioviikko 
varsinkin on sellainen, että koko ajan mennään jonnekin ja tehdään 
jotakin, mutta samalla siitä muotoutuu yksi opiskeluaikanne ikimuis-
toisimmista viikoista.

Ei kait mulla muuta. Kysellä saa ja yhteyttä saa ottaa jo kesän ai-
kana, jos tulee jotain mieltä askarruttavaa mieleen. Sitä varten me 
ollaan. Pitäkää hauska kesä ja tervetuloa syksyllä viettämään elämä-
si parasta vuotta!
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Nimi: Jesse-Eemeli Viljanen
Ikä: 21

Kotikoti: Kuusamo
Puhelin: 040 8281813

Sähköposti: jesse.viljanen@student.tut.fi

Moro, niin kandidaatti- kuin maisterivaiheenkin fuksit 
ja onnittelut loistavasta (yhteis)valinnasta sekä tervetu-
loa opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa sinne 

parhaaseen mahdolliseen paikkaan eli TTY:lle Hervantaan! 
Olen Jeemeli ja toimin tulevana lukuvuonna sekä maisteri-
tutorina että fuksitoimarina, toimien fuksivastaavan Pekan 

oikeana kätenä, samalla aloitellen itse kolmannen vuo-
den opintojani energia- ja prosessitekniikan parissa. Olen 

kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Kuusamosta, josta tosin 
lähdin jo omille teilleni viitisen vuotta sitten ja Hervantaan 

olen muutaman mutkan kautta päätynyt!

Kaksi omaa ensimmäistä opiskeluvuotta menivät keske-
nään kovin erilaisesti, joten kokemusta sekä näkemystä 

löytyy opiskelijaelämästä muutamaltakin eri kantilta. Joka 
tapauksessa, moni teistä on suuren elämänmuutoksen 
kynnyksellä ja se varmasti jännittää, mutta voin sanoa, 
että aivan turhaan – olette tulossa mitä mahtavimpaan 

paikkaan, jossa on mielenkiintoista opiskeltavaa, tolkutto-
man paljon hauskaa tekemistä sekä aivan ihania ihmisiä, 

johon kaikkeen me fuksi-ihmiset sekä tutorit tulemme 
teidät parhaamme mukaan tutustuttamaan!

Nauttikaa siis kesästä ja latailkaa akkuja tulevaa syksyä 
varten, sillä se tulee olemaan melkoinen energiaa vaativa 
prosessi! Ja jos aivan polttava tarve tulee saada kysymyk-

siin vastauksia, niin meihin saa ottaa yhteyttä ehdotto-
masti jo myös ennen koulujen alkua – me ollaan täällä teitä 

varten!
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Nimi: Emma Väre
Ikä: 19
Vsk: 2
Sposti: emma.vare@student.tut.fi
Puhelin: 044 0322225
Kotikoti: Pori

Moikka fuksit mä oon Emma. Alottelen syksyllä toista 
vuottani YKIllä ja odotan suunnattoman innoissani 
teidän saapumista. Jos koulun alku jännittää jotakuta 
niin voin kertoa että se on ihan turhaa ja että mua 
jännittää vielä enemmän.
 Sanon olevani Porista, mutta todellisuudessa 
palasin rakkaaseen synnyinkaupunkiini opiskele-
maan. Oon kotiutunut YKIlle sekä Herwoodiin tosi hy-
vin ja mut löytääkin varmimmin kiltahuoneen sohvan 
nurkasta tekemästä jotain enemmän tai vähemmän 
kehittävää. TTY:lle tulemista en oo katunut hetkeä-
kään sen jälkeen kun näistä ovista astuin sisään ja 
voin aika suurella varmuudella sanoa, että ette tule 
tekään katumaan.
 Mitä muihin juttuihin tulee niin pelaan mie-
lummin kuin hyvin ja musta saa peliseuraa aikalailla 
mihin vaan lajiin. Lupaan viedä kaikki innokkaat YKIn 
liikuntavuoroille, ryhmäliikuntatunneille ja pihalle pe-
lailemaan. Samat pätee muuten myös lautapeleihin.
 Me tutorit yritetään parhaamme mukaan 
johdattaa teidät yliopisto-opiskelun ja oheistoi-
minnan saloihin sekä auttaa teitä löytämään oma 
paikkanne täältä. Teidän tehtäväksi jää saapua pai-
kalle avoimin mielin ja ottaa kaikki irti siitä mitä tällä 
koululla ja tällä yhteisöllä on tajottavaa!

Nimi: Eetu Räisänen
Ikä: 21
Kotikoti: Varkaus 
Sähköposti: eetu.raisanen@student.tut.fi
Puh: 050 3442689

Hei ja onnittelut opiskelupaikasta! Oli se sitten sinulle 
ensimmäinen, toinen tai vaihtoehto numero n. Itse 
mietin reilu vuosi sitten omaa valintaani pitkälle 
hakuajan loppuun ja arvoin useaan otteeseen sitä, 
minne laitan paperini vetämään. Ajatuksissa oli vähän 
kaikkea pedagokiikasta journalismiin. Lopulta, ehkä 
sisäisen hippini herätessä, ympäristö- ja energiatek-
niikka päätyi ykkösvaihtoehdoksi, vaikka varmuutta 
sen mielekkyydestä ei ollut. Hyvin olen viihtynyt ja 
niin takuulla sinäkin, me tutorit pyrimme tekemään 
parhaamme sen eteen.
 Olen siis Eetu, rento ja lupsakka savolainen 
Suomen Detroitista ja syksyllä käynnistyy toinen 
opiskeluvuoteni. TTY:llä minut löytää todennäköisesti 
jostain nurkasta kouluhommien parissa, vapaa-ajalla 
minuun saattaa törmätä erinäisissä häppeningeissä ja 
mahdollisesti Plevnan tai Niagaran elokuvateattereis-
sa ihmettelemässä liikkuvaa kuvaa. Myös musiikkia 
tulee kulutettua kohtuuden ylittävissä rajoissa. Bas-
soa tulee silloin tällöin läpsittyä, vinyylejä vingutettua 
ja keikoilla harvakseltaan käytyä.
 Ensimmäisestä vuodesta kannattaa ottaa 
niin paljon irti kuin suinkin jaksaa. Opiskelu voi olla 
välistä rankkaa, mutta onneksi Tampereella ja TTY:llä 
on tarjota jokaiselle jotakin tapahtumista harraste-
kerhoihin, joissa voi rentouttaa ja toteuttaa itseään. 
Yhteisöllisyys on täällä huipussaan, joten hyppää 
vaan mukaan kaikkeen mikä kiinnostaa ja tee tästä 
vuodesta yksi elämäsi parhaista!

Nimi: Iita Lintunen
Ikä: 20
Kotikoti: Leppävirta
Puhelin: 040 4154918 
Sähköposti: iita.lintunen@student.tut.fi

Heipä hei, olen Iita ja kotoisin Pohjois-Savosta Lep-
pävirralta. Lähdin Tampereelle TTY:lle opiskelemaan 
tuntematta täältä lähes ketään, mutta se ei tosiaan-
kaan koitunut ongelmaksi. TTY:ltä ja erityisesti YKIltä 
löysin enemmän samanhenkisiä ihmisiä kuin olin kos-
kaan aiemmin tavannut. Parasta fuksivuodessa tulee 
varmasti monella teistäkin olemaan uudet kaverit, 
joiden kanssa voi osallistua kaikenlaisiin tapahtumiin 
opiskelijabileistä killan opintotapahtumiin.
 Myös teekkarikulttuuri oli minulle aluksi 
täysin uusi käsite, mutta yllättävän nopeasti pääsin 
jyvälle siitä, mitä se tarkoittaa. Fuksina TTY:llä tulet 
varmasti vuoden aikana löytämään oman tyylisi elää 
teekkarielämää. YKI on myös kiltana erittäin vastaan-
ottavainen ja jokainen löytää sieltä oman paikkansa. 
Oma aikani kului fuksivuotena lähinnä erilaisten ta-
pahtumien sekä kavereiden parissa, mutta vähän piti 
opiskellakin. Neuvoisin kuitenkin ottamaan fuksivuo-
desta kaiken irti miettimättä opintoja vielä liikaa.
 Minuun voi ottaa yhteyttä milloin tahansa ja 
mihin tahansa liittyen puhelimitse tai sähköpostitse, 
jos siltä tuntuu. Toivon, että omista fuksivuoden ko-
kemuksistani on teille fuksit hyötyä omana elämänne 
parhaana vuotena. Erittäin lämpimästi tervetuloa 
joukkoomme, tavataan syksyllä! 

Nimi: Neela Walin
Ikä: 19
Kotikoti: Stadi
Puhelin: 045 8926289 
Sähköposti: neela.walin@student.tut.fi

Moikka fuksit, ja onnittelut siitä, että olette valinneet 
itsellenne näin huikean opiskelupaikan! Mä olen Nee-
la ja aloittelen syksyllä toista opiskeluvuottani YKIllä. 
Oman fuksivuoteni perusteella voin sanoa, että teillä 
on edessänne yksi elämänne hienoimmista vuosista, 
joten ottakaa siitä kaikki ilo irti, ja lähtekää rohkeasti 
mukaan toimintaan.
 Olen itse aika aktiivinen kiltalainen, ja mut 
voikin löytää usein killasta tekemässä milloin mitä-
kin. Mikäli en ole killassa tekemässä jotain elämää 
tärkeämpää (juomassa teetä), on hyvin mahdollista, 
että istun hallituksen kokouksessa, ja saattaa mut jos-
kus löytää myös urheilemasta Tamppiareenalta. Yksi 
asia on kuitenkin varma ja se on se, että tapahtumista 
minut löytää erittäin suurella todennäköisyydellä, 
joten osallistukaa tekin rohkeasti.
 Jos tulee kysyttävää, tulkaa nykimään hihas-
ta. En tunne käsitettä ”tyhmä kysymys”. Kerätkäähän 
kesällä voimia tuleviin rientoihin ja alkaviin opintoi-
hin. Nähdään elokuussa ja alotetaan yhdessä mahta-
va vuosi!
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Nimi: Otto Ranta-Ojala
Ikä: 21 
Kotikoti: Salo
Sähköposti: otto.ranta-ojala@student.tut.fi
Puhelinnumero: 045 1136990
 
Heissulivei kaikille teille fukseille ja tervetuloa 
Tampereen teknilliseen yliopistoon! Nimeni on Otto 
ja aloitan nyt tulevana syksynä kolmannen opiskelu-
vuoteni. Minut tunnistaa helpoiten pystyssä olevista 
hiuksista (jos vain lakki ei ole päässä) ja muita räjäh-
täneemmistä opiskelijahaalareista. Käyn melko usein 
opiskelijatapahtumissa ja minuun saattaa törmätä 
myös YKIn kiltahuoneella. Harrastan tällä hetkellä 
kitaran soittoa ja lukuvuoden aikana myös Formatia 
Expres -nimistä seurapeliä.
  Lukuvuoden alku jännittää varmasti lähes 
jokaista, mutta takaan, että perusrutiineihin tottuu 
nopeasti. Jos mieltä askarruttaa nyt tai lukuvuoden 
aikana jokin asia, johon koet saavasi minulta apua, 
ota rohkeasti yhteyttä esimerkiksi puhelimitse tai 
kasvokkain, ja autan parhaani mukaan. Voin myös 
kolmannen vuoden opiskelijana paremmin kertoa, 
mitä pääaineeni eli energiatekniikan opinnoissa on 
tähän menneessä tullut vastaan. 
  Toivon teille erittäin mukavaa tulevaa fuksi-
vuotta. Nähkäämme syksyllä!

Nimi: Marikki Heiskanen 
Ikä: 20
Kotikoti: Kangasala
Puhelin: 0404193747
Sähköposti: marikki.heiskanen@student.tut.fi

Moikka kaikki te uudet fuksit! Ensimmäiseksi onnit-
telut opiskelupaikasta aivan huikeassa yliopistossa ja 
tervetuloa osaksi meidän ihanaa ja lämminhenkistä 
kiltaa, YKIä! 
 Minä olen Marikki, yksi tutoreistanne ensi 
vuonna, eli opastan teitä parhaani mukaan yli-
opistoelämän saloihin. Aloitan itse syksyllä toisen 
vuoteni YKIllä. Olen lähes Tampereelta kotoisin, ja 
nyt olen täällä jo virallisesti asunutkin kaksi vuotta, 
joten osaan toivottavasti opastaa kaikkia teitä, joille 
Tampere on uusi paikka. Muutenkin minulta saa aina 
tulla kysymään apua ja neuvoa mihin vain, myös nyt 
kesällä ennen orientaatioviikkoa.
 Kuluneena ekana vuonna koulusta ja sen 
oheistoiminnasta on tullut mulle tosi tärkeä osa elä-
mää, joten myös vapaa-aikani kuluu pitkälti enem-
män tai vähän vähemmän kouluun sidoksissa olevissa 
jutuissa. Tällaisia ovat esimerkiksi kiltamme toiminta, 
teekkarikuoro ja joidenkin harvinaisten kuntoilupuus-
kien johdosta koulun kuntosalilla käyminen. Myös 
kaikennäköisissä tapahtumissa tykkään pyöriä, ja ne 
onkin se juttu, minkä voimalla jaksaa opiskella.
 Lähtekää avoimin mielin yliopisto- ja teekka-
rielämään, ja muistakaa ottaa fuksivuodestanne kaik-
ki irti! Itseäni ainakin jännitti koulun alku vuosi sitten 
tosi paljon, joten veikkaan että jotakuta teistäkin 
jännittää, mutta kyllä ne asiat siitä kummasti selviää 
syksyn aikana kun on fuksivastaavat ja tutorit apuna, 
joten älkää stressatko turhaan! Nähdään elokuussa!

Nimi: Venla Vilhonen
Kotikoti: Turku / Lieto
Ikä: 21
Sähköposti: venla.vilhonen@student.tut.fi 
Puhein: 044 2777282

Hellurei tuleva fuksi! Onneksi olkoon, olet suuntaa-
massa maailman parhaaseen opinahjoon ja kaiken 
kukkuraksi maailman ihanimpaan viherhaalariseen 
joukkoon, Ympäristöteekkarikiltaan. 
 Minä olen Venla, toisen vuoden ykiläinen ja 
yksi tulevista tutoreistasi. Ylpeänä länsirannikkolai-
sena saan täällä kuulla oman osani turkulaisvitseistä, 
mutten ole hetkeäkään katunut Tampereelle opin-
tojen perässä muuttamista. Reittini YKIlle ei ollut se 
kaikkein suorin, mutta olen valintaani hyvin tyyty-
väinen, sillä olen saanut yhä uudelleen hämmästyä 
teekkariyhteisön fiiliksestä ja sen tarjoamista mah-
dollisuuksista. Opintojen ohessa pelailen lentopalloa 
ja innostun milloin mistäkin, joten minulla on usein 
monta rautaa tulessa ja kalenteri täynnä. Kuitenkin 
onnistun kummallisen usein löytämään aikaa myös 
kiltahuoneen sohvilla hengailuun. Killan kahviva-
rantojen kuluttamisen lisäksi huolehdin myös niiden 
täyttämisestä, sillä toimin tänä vuonna killan hallituk-
sessa emäntänä.
 Toivon yhdessä muiden tutorien kanssa 
pystyväni olemaan paras mahdollinen neuvonantaja 
fuksivuotesi varrella, niin opintoihin kuin opiskelija-
elämään liittyen. Minulta saakin kysyä mitä tahansa 
ja koska tahansa, myös jo ennen orientaatioviikkoa, 
jos siltä tuntuu. Vaikka uusi alku saattaa jännittää, 
haluan neuvoa sinua saapumaan avoimin mielin ja 
valmiina heittäytymään: koskaan ei voi tietää mihin 
mahtaviin juttuihin täällä voi ajautua mukaan. Terve-
tuloa, nähdään syksyllä! 

Nimi: Maija Ijäs
Ikä: 22
Kotikoti: Ylöjärvi
Puhelin: 0505917205
Sähköposti: maija.ijas@student.tut.fi

Moikka uudet fuksit ja lämpimästi tervetuloa TTY:lle! 
Olen Maija, toisen vuoden opiskelija YKIltä, ja alun 
perin kotoisin ihan tuosta ihanan Tampereemme 
naapurista Ylöjärveltä. Kävin kuitenkin lukioni Tam-
pereella, joten olen suhteellisen tuttu tämän uuden 
kotikaupunkinne kanssa – jos siis tulee tarvetta kysel-
lä Tampereen maantiedosta tai mistä vaan Manseen 
liittyvästä, kysäiskää toki minulta. :)
 Ympäristö- ja energiatekniikkaa hain 
opiskelemaan rakkaudesta luontoon ja biologiaan. 
Ensimmäinen hakukohteeni TTY:llä oli biotekniikka, 
mutta tämä toiseen vaihtoehtoon päätyminen onkin 
osoittautunut todella toimivaksi. Porukka killassam-
me YKIllä on aivan mahtava, ja ympäristötekniikkaa 
opiskellessani saan luultavasti vaikuttaa konkreet-
tisesti enemmän ympäröivään luontoon kuin mitä 
biotekniikassa saisin. Ensimmäisen vuoden peruso-
pinnot olivat välillä aika rankkoja, mutta voin luvata 
teille, että vaikka ei olisikaan kirjoittanut laudatureja 
kaikista luonnontieteistä, on täällä silti mahdollisuus 
pärjätä. Oma rima täytyy vain laskea itselle sopivalle 
tasolle. Sitä paitsi, tukea opiskeluun saatte paitsi 
meiltä, myös toisiltanne!
 Olen luonteeltani avoin, kiltti ja rauhallinen, 
ja toivon että tutorinanne pystyisin tsemppaamaan 
teitä fuksivuoden iloissa ja ongelmissa parhaani mu-
kaan. Toivon sydämestäni, että teidän fuksivuotenne 
tulee olemaan todella mahtava! Muistakaa, että 
tärkeintä on aina oma asenne ja se, kuinka rohkeasti 
lähtee uusiin juttuihin mukaan. Paljon tsemppiä tule-
vaan, elokuussa nähdään! 
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Hei sinä tuleva fuksi!

Tervetuloa opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa minunkin puolestani. Olen Kaisa, 23-vuo-
tias ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden opintoneuvoja. Toivottavasti olette yhtä innois-
sanne opintojen alkamisesta kuin minä silloin neljä vuotta sitten syksyllä! Ensimmäinen opiskelu-
vuoteni TTY:llä oli ikimuistoinen. Vuosi tuo mukanaan paljon uusia tuttavuuksia, myöhäisiä iltoja ja 
aikaisia aamuja. Rankka työ kun vaatii rankat huvit. Kannustan teitä ottamaan kaiken irti opiskelu-
ajasta, luomaan verkostoja ja olemaan aktiivisesti mukana niin kilta- kun kerhotoiminnassakin. Tuto-
rit ja fuksivastaava ja –toimihenkilö tukevat teitä ensimmäisen vuoden ajan tutustuttaen yliopisto-
elämän saloihin.

Ja niin, yliopistoon tullaan lopulta kuitenkin opiskelemaan, vaikka oheistoiminta onkin mukaansa-
tempaava ja myös tärkeää vastapainoa opinnoille. Toivottavasti myös opinnot ovat mukaansatem-
paavia! 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 oikein tekee? Olen siis opiskelija itsekin, ensi syksynä viidettä vuot-
ta ympäristötekniikan pääaineen parissa. Autan opintojen järjestelyissä kuten henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä, kurssivalinnoissa tai vaikkapa vaihto-opiskeluun liittyvissä 
käytännön asioissa. Jos mitä tahansa kysymyksiä opintoihin liittyen tulee mieleen jo kesän aikana, 
minuun saa yhteyttä sähköpostilla. Ja jos en jotain tiedä niin selvitetään yhdessä!
Ladatkaa akut täyteen opiskelumotivaatiota kesän aikana, syksyllä nähdään!

Kaisa Järvinen
Ympäristö- ja energiatekniikan opintoneuvoja
opintoym@tut.fi
040 4828694
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OPINTONEUVOJAN
TERVEHDYS

Nimi: Siiri Lampela
Ikä: 21
Kotikoti: Oulu
Puhelin: 0505256510
Sähköposti: siiri.lampela@student.tut.fi

Moikka moi fuksit! Onnittelut opiskelupaikasta ja 
erittäin hyvästä päätöksestä hakea nimenomaan 
YKI:lle! TTYn yhteishenki ja opiskelijaelämä tulee yl-
lättämään positiivisesti, ja jokaiselle löytyy kyllä oma 
paikkansa täältä, älkää siis siitä stressatko.
 Oon oululainen Siiri (tosin tottelen myös 
nimeä sirkkeli) ja yksi tutoreistanne. Aloittelen syk-
syllä toisen vuoden opintojani TTY:llä, vaikka yliopis-
toelämää on takana jo kaksi vuotta. Päädyin YKI:lle 
opiskeltuani ensin vuoden Helsingissä alaa, joka ei 
ollut omani. Päätöksiä, tekoja ja hieman arpaonnea 
ja lopulta päädyin Hervantaan, jota voin kodikseni 
lämmöllä kutsua. Kiltahuone on kaikille avoin hen-
gailupaikka, jossa kokee itsensä tervetulleeksi, niin 
kuin tulette huomaamaan! Itse vietänkin siellä suuren 
osan ajastani. Jos en istuskele killassa, niin luultavasti 
pyörin opiskelijatapahtumissa kavereideni kanssa. 
Vaihtoehtoisesti saatan jopa rämpytellä kitaraani tai 
hoitaa killan hallituksessa tehtäviäni. 
 Toivottavasti saadaan tutoreiden ja fuksi-ih-
misten kanssa aikaan yhtä hyvä fuksivuosi teille mitä 
meillä oli! Hauskaa ja rentouttavaa loppukesää, levät-
kää nyt, niin jaksatte paahtaa fuksivuoden täysillä. 
Nähdään syksyllä!

Nimi: Roope Jetsu
Kotikoti: Jyväskylä
Sähköposti: roope.jetsu@student.tut.fi
Puhelin: 050 3014429

Jippikaijei tervetuloa TTY:lle kaikki fuksoset!! Olen 
teidän tuleva tutorinne, joka tottelee nimeä Roope, 
Jetsu tai ihan mitä vain siltä väliltä. Olen 21-vuotias 
ylienerginen töhöttäjä, jolla vauhtia on usein enem-
män kuin ajatusta. Kotoisin olen Suomen Ateenasta 
eli Jyväskylästä. TTY:llä aloitan toisen vuoden opin-
tojani, ja opiskelualani on ainakin tähän asti tuntunut 
nappivalinnalta.
 YKI:lle hain hetken mielijohteesta, sen 
tarkempaan asiaan perehtymättä, mutta hetkeäkään 
en ole katunut. Jos siis jollain teistä on lukukauden 
alussa pakokauhua muistuttava olotila, kun on aivan 
pihalla kaikesta, tilanne on minulle tuttu ja minua voi 
tulla hihasta nykimään ja asiasta avautumaan. Olen 
muutenkin henkilö jolta voi kysyä mitä tahansa ja jos 
en jotain tiedä, lupaan ottaa selvää! 
 Vapaa-ajalla tykkään urheilla ja hengata 
kavereiden kanssa. Olen pelannut futista sellaiset 15 
vuotta, ja punttisalilla käyn kolistelemassa rautoja 
vaihtelevalla menestyksellä. Jos siis herää kysymyksiä 
liikuntapalveluista tai haluaa lähteä porukalla urheile-
maan, se osuu ”vastuualueelleni”. 
 Fuksivuodesta kannattaa ehdottomasti 
ottaa kaikki ilo irti ja turhia ujostelematta hypätä 
porukan mukaan. Orientaatioviikolle kehotan kaikkia 
tulemaan avoimin mielin ja vailla ennakko-odotuksia. 
Jännittää saa ja pitääkin, mutta lupaan että pääsette 
nopeasti mukaan rytmiin ja löydätte samanhenki-
siä ihmisiä. Itseänikin jännittää teidän tapaaminen, 
vaikka sitä kovasti odotankin. Hyvää ja rentouttavaa 
kesää, nähdään syksyllä!



TEK - tilastoja, faktoja sekä analyysiä

Heipä hei ja onnittelut kaikille tuleville ykiläisille! Olette päässeet opiskelemaan yhdelle Tampereen muuttuvan 
yliopistomaailman hienoimmista aloista, joten nyt on syytä olla ylpeä ja aloittaa elokuun lopun odottaminen 
oikein innolla.

Koska valitsemanne suunta on tulla TEKniikan korkeakoulutetuksi, on teille sitä varten oma ammattiliitto, 
Tekniikan akateemisten Liitto TEK ry tai lyhyemmin ja tutummin pelkkä TEK. TEKin tehtävänä ja tavoitteena 
on ajaa ja valvoa tekniikan alojen korkeakouluttautuneiden ja -kouluttautuvien etuja sekä ylipäätään edistää 
tekniikan osaamista ja kehittymistä Suomessa. Koska me teekkarit tiedämme, kuten TEKin tulevina teekkarei-
na tulette tietämään, että tilastot, faktat ja analyysi ovat 
äärimmäisen tärkeitä, on tässä nopea TF&A TEKistä.

Tilastoja ja faktoja:
- TEKillä on yli 70 000 jäsentä, joista approksimoituna 30 % 
on opiskelijoita
- Näistä jäsenistä neljännes käyttää vuosittain TEKin 
ilmaisia lakipalveluita
- TEKillä on kymmenen valiokuntaa, joissa kaikissa on 
opiskelijaedustaja
- TEKin hallituksessa on opiskelijaedustaja ja valtuustossa 
kuusi (ei se puu)
- TEKin jäsenyys on opiskelijalle ilmainen
- TEK paistaa Tampereella opiskelijoille vuosittain 
keskimäärin 6588 makkaraa, 420 maissia, 842 soijanakkia 
sekä 12 kiltayhdyshenkilön sormea
- TEK sponsoroi useampia akateemisia pöytäjuhlia, kuin 
yksikään muu järjestö Suomessa
- TEK on ainut ammattiliitto, joka järjestää kansallisia kilpailuja, joiden tarkoituksena on mennä yhteen paik-
kaan ja leikkimielisesti juksuuttaa paikallista väestöä
- Tekkarin työkirjan, TEKin julkaiseman opiskelijoille suunnatun työnhakuoppaan lukevien työnsaantimahdolli-
suudet paranevat ihan pirun monta prosenttia (Tutkimus: Teemu & Titta, 2015)
- TEKin alkupalkkasuositus vastavalmistuneelle Diplomi-Insinöörille on tänä vuonna 3740 €/kk.

Analyysiä edellisen pohjalta:
- TEKille on tärkeää saada jäsenet liittoon jo aikaisin opiskeluvaiheessa, jotta he oppisivat parhaiten hyödyntä-
mään liiton etuja ja olisivat osana suomalaisen tekniikan eteenpäin viemisessä
- TEK haluaa opiskelijoiden vaikuttavan toimintaansa, sillä heillä täytyy olla mahdollisuudet tehdä omaan tule-
vaisuuteensa paras mahdollinen ammattiliitto
- TEK on vanha ku saapas, ehkä vielä vähän vanhempikin
- Makkara, sitsit ja jäynät on jees
- TEK tykkää tukea teekkarikulttuuria
- DI:n palkka on käytännössä rajaton.

TEKin kuulette TEKistä lisää syksyllä, kun allekirjoittanut jotain siitä teille sönköttää ja työntää nenän eteen 
jonkun ihme paperin. Liittyä saa toki jo nytkin osoitteessa tek.fi/liityopiskelija ilmaiseksi, kuten aiemmin mai-
nittiin. Jos joku luki tänne asti, niin kysypä sitten infossa, paljonko TEK painaa ;)

Kesäisin terkuin,
YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö

Perttu Ruuska

TEK-TEKSTI
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LABORATORION 
JOHTAJAN TERVEHDYS

Tervetuloa opiskelemaan Ympäristö- ja energiatekniikkaa. Onneksi olkoon, olet valinnut alan, jossa riittää 
maailmaa parannettavaksi niin lähellä kuin kaukanakin. Tampereella on hyvä aloittaa ympäristö- ja energiate-
kniikan opinnot, koska opiskelumahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tampereen teknillisen yliopiston ja ensi 
vuodesta lähtien Tampereen yliopiston (TTY, TaY ja TAMK yhdistyvät) myötä oman alan opintoja voi jousta-
vasti täydentää mm. humanistisilla sekä käytännönläheisillä opinnoilla, unohtamatta tietenkään mahdolli-
suutta ulkomailla tapahtuvaan vaihto-opiskeluun! Tutkinto-ohjelman pääaineissa voit painottaa ympäristö- tai 
energiatekniikkaa ja niiden osana esimerkiksi biojalostusta, vesi- ja jätehuoltoa tai kemiaa. Sivuaineina voit 
opiskella vaikkapa teollisuustaloutta, automaatiotekniikkaa tai infrarakenteita. Tampereen yliopistossa voit li-
säksi 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. Yliopistolla järjestetäänkin 
kandidaattivaiheen opettajamentorointia ensimmäisestä 
kolmannelle vuosikurssille. Mentorin kanssa voi suunnitella 
opintojaan ja keskustella omista kiinnostuksen kohteista. 
Opintojen valinnassa toki oma sisäinen kiinnostus ja 
motivaatio on tärkein lähtökohta. Opintojen aikana myös 
omatoimista verkostoitumistoimintaa on Tampereella 
runsaasti tarjolla esimerkiksi urheilutapahtumien ja 
kiltatoiminnan muodossa.

Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma antaa 
hyvät perusvalmiudet työelämään, ja moni työllistyykin 
opinnäytetyön kautta. Kehitämme opetuksen sisältöjä jatkuvasti ja tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden 
osaaminen myös tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Luento-opetus, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt 
säilyttävät asemansa, mutta rinnalle tulee erilaisia uusia oppimismenetelmiä ja sähköiset oppimisjärjestelmät 
yleistyvät. Tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden sujuva eteneminen opinnoissa. Toivommekin, että olet 
aktiivisesti mukana paitsi opiskelemassa niin myös antamassa palautetta opetuksesta ja samalla mukana 
kehittämässä opiskelumenetelmiä.

Terveisin,
Kemian- ja biotekniikan labpratorion vetäjä

Jukka Konttinen
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