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Fuksihan se siinä, nonni! Tippui sitten hyväksymiskirje postiluukusta. 
Tai sitten hait sen mopolla postilaatikolta ison tien varresta puolentoista 
kilometrin päästä. Toivottavasti ei satanut. Onnea joka tapauksessa. 
Selailin nettiä ja löysin uudesta elämäntilanteestasi paljon hyvää; alla 
on asiaa purettu muutaman arvovaltaisen sitaatin kautta. 

Sanotaan että tampere on suomen paras opiskelijakaupunki
	 -Nimimerkki	”mmaaxx”	Uranus.fi	-rekrytointisivuston
              keskustelupalstalla

Ei ollut mmaaxx aivan väärillä jäljillä tämän möläyttäessään. Tampere ei ole mikään metropoli, 
mutta opiskelijalle aika sopivan kokoinen paikka. Välimatkat eivät ole kohtuuttomia, mutta lössiä on 
sen verran, ettei tarvitse katsella samoja naamoja koko ajan, jollei halua. Harrastusmahdollisuudet ja 
palvelut vaativaankin makuun löytyvät. Kämppiä on hyvin tarjolla, julkinen liikenne toimii ja bussi-
kuski saattaa puhua jopa aitoa kummeli-murretta.

Tampereella parhaat bileet on aina teekkareilla!!!
 -Nimimerkki ”minä” City-lehden nettiartikkelin ”Opiskelijan opas” kommenteissa

Tästä saa jokainen tehdä ajan myötä itse päätelmänsä, mutta paljastetaan sen verran, että teekkarit 
saattavat olla keskivertoa huumorintajuisempaa väkeä ja että bileissä ja tapahtumissa on käytetty 
mielikuvitusta. Joka kerta ei tarvitse mennä diskoteekkiin ja tanssia pilkkuun asti. 

Yki on paras
	 -Käyttäjä	”almasi”	Rintamamiestalo.fi	-keskustelufoorumin	”Mitä	maalia	sokkeliin”	-viesti-																																																				

Tämä on myös henkilökohtainen ehdottomasti objektiivinen mielipiteeni. 

Enemmän seikkailuntäyteisestä teknillisestä yliopistostamme kampusalueineen sekä Tampereesta ja 
sen kyseenalaisesta kruununjalokivestä Hervannasta pyrkii kertomaan Opus 1. Tämä lehti taas on 
YKIn julkaisema Indikaattori, jonka saa jokainen ympäristö- ja energiatekniikkaa lukemaan hyväk-
sytty. Tässä esitellään hiukan koulutusohjelmaamme, kiltaamme ja niitä rakastettavia persoonia, 
jotka syksyllä ovat mukana polkaisemassa alulle elämääsi tiedeyhteisössä.

Sitten muuten hei, jos haluat stalkkailla ykiläistä elämänmenoa ja -meininkiä jo ennen elokuuta, 
käypä katsomassa www.ymparistoteekkarikilta.fi, jotain kuvia siellä ainakin on sekä enemmän 
infoa	killasta.	
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Ympäristö- ja energiatekniikan osaajia tarvitaan yhä 
enemmän.	Maailman	taloutta	dominoi	edelleen	taantu-
majakso, mutta suuri osa maapallon väestöstä haluaa 
jatkossakin korkeampaa elintasoa. Paineet luonnon-
varoja ja ympäristöä kohtaan lisääntyvät jatkuvasti 
ja haaste ihmiskunnalle on suurempi kuin koskaan. 
Vaikka ihmisten käyttäytymisellä on mahdollista 
vaikuttaa paljon, ainoa realistinen kestävä ratkaisu on 
kehittää teknisiä järjestelmiä paremmin luonnonvaroja 
hyödyntäviksi	ja	vähemmän	biosfääriä	rasittaviksi.	
Vaikka osin pyrkimykset ja suuntakin parempaan 
ovat jo nähtävissä, suunnattomasti on vielä tehtävää. 
Muutamat	talouden	tuntijat	arvioivat,	että	ympäristöä	
ja energiavaroja säästävä liiketoiminta on yhä voimak-
kaimmin kasvavaa. 

Parempien teknisten laitteiden ja järjestelmien 
kehittäminen vaatii riittävän syvällistä ilmiöiden 
ymmärtämistä ja tarpeeksi laajojen kokonaisuuksien 
hallintaa. Tarvitaan sekä olemassa olevien ratkai-
sujen viisaampaa soveltamista että uusia ratkaisuja. 
Tekniikka ja sovellutukset muuttuvat kovalla vauhdilla. Laajat valmiudet saadaan laajoilla 
perusopinnoilla. Lähes kaikissa sovellutuksissa ja erityiskursseissa tarvitaan tukipilarina hyvä 
fysiikan,	kemian	ja	matemaattisten	työkalujen	antama	pohja.	Siis	matematiikka,	fysiikka	ja	
kemia ovat tärkeitä, vaikkei ehkä alussa aina heti siltä vaikutakaan. 

Diplomi-insinööreiltä vaaditaan lähes poikkeuksetta paljon muutakin kuin tekniikan osaamista: 
kielitaitoa, kirjallista ja suullista kommunikaatiokykyä, esimiestaitojakin. Näitä taitoja on 
mahdollista osin hankkia ja harjoitella opiskelunkin aikana mm. opiskelijatoiminnassa, mutta 
suurelta osin ne omaksutaan työelämässä. Sen sijaan perusosaamista on hyvin vaikea enää oleel-
lisesti lisätä varsinaisen työelämän vauhdissa, vaikka uusiin asioihin ja sovellutuksiin joutuukin 
perehtymään. 

Yritysten toiminta on jo nyt ja tulee olemaan yhä enemmän kansainvälistä, kotomaassa 
puuhaillen emme tarvittavaa tuloa pysty hankkimaan. Kansainvälisyyden harjoitteluun on opis-
kelu ulkomailla hyvin suositeltava mahdollisuus. Lähteminen vaatii itseltäkin jonkin verran 
asennetta, aloitteellisuutta ja vakioympyröistä irrottautumista. Kenenkään en kuitenkaan ole 
kuullut katuneen.

Koulutusohjelman johtajan tervehdys

Antero Aittomäki
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Hyvää kesää ja Onnea loistavasta valinnasta, hienosta menestyksestä ja tervetuloa TTY:lle ympäristö- ja ener-
giatekniikan opiskelijoiden kultaiseen kaartiin! Ympäristöteekkariksi valikoituminen ei ollut ihan mikään 
läpihuutojuttu, sillä sisäänpääsemisen osalta YKI on ollut neljän vaikeimman opintosuunnan joukossa TTY:llä 
jo	vuosia.	Ole	ylpeä,	että	olet	tässä	joukossa!	Seuraava	vuotesi	fuksina,	eli	ensimmäisen	vuoden	opiskelijana,	
tulee varmasti olemaan jännittävä ja uusia kokemuksia tuova. Yliopisto? Teekkarit? Tampere? Älä huoli, jos 
nämä eivät ole sinulle ennestään tuttuja. Sitä ne eivät ole monille muillekaan, jotka tätä lehteä käsissään pite-
levät. 

Ensimmäisten viikkojen aikana opit tuntemaan uutta kouluympä-
ristöäsi, uusia opiskelutovereitasi ja teekkariuden alkeita omassa 
pienessä tutor-ryhmässäsi kahden reippaan ja auttavaisen tutorisi 
sekä	kiltamme	fuksivastaavan	Idan	ja	fuksitoimarin	Hertan	opas-
tuksella. Pidä siis kalenterisi auki sukulaistapaamisilta ensimmäi-
sellä viikolla, menoa ja uusien asioiden opettelemista nimittäin 
riittää! Tutorit, Ida ja Hertta opastavat sinua niin opinnoissa kuin 
opintojen ulkopuolisissa asioissa, heistä voit lukea lisää tästä 
lehdestä seuraavilta sivuilta.

TTY on tunnettu opiskelijoita suosivasta harrastustoiminnas-
taan. Tarjolla olevista monipuolisista harrastemahdollisuuksista 
löytyy	fuksille	mielen	virkistystä	aina	kiltatoiminnasta	erilaisten	
urheilujoukkueiden kautta lautapeli-iltoihin. Saat mahdollisuuden 
löytää samoista asioista innostuneita ihmisiä täydentämään 
tutor-porukoista syntyneitä uusia kaveruussuhteita. Kenenkään 
ei siis todellakaan tarvitse jäädä yksin, jos vain itse annat muille 
mahdollisuuden tutustua sinuun.

 
Ympäristöteekkarikillan (tunnetaan myös nimellä YKI, ja johon minä toivon sinun myös liittyvän..) tehtävänä 
on tarjota jäsenilleen palveluja (saunailtoja, liikuntailtamia, kahvia kiltahuoneelle yms.), sekä ajaa heidän 
etuaan niin opintoihin kuin opintojen ulkopuoliseen elämään liittyen. YKIn tarjoamista palveluista ehdotto-
masti keskeisin on kiltahuone, jonne opiskelijoiden on helppo tulla päivän mittaan piristymään kahvikupin 
ääreen, jutustelemaan opinnoista ja elämästä yleensäkin, hakemaan ruokailuseuraa koulun loistokkaisiin opis-
kelijaravintoloihin tai jopa suorittamaan kevyttä opiskelua. YKIläiset ovatkin reipasta ja iloista porukkaa, eikä 
vitsailu lopu edes toisinaan vaikeiden harkkatöiden vyöryessä päälle.
 
Lopuksi haluan vielä muistuttaa: onnea hienosta valinnasta ja ole ylpeä itsestäsi! Ympäristöteekkarit ovat 
koulumme kermaa isolla koolla. Oli tilanne maailmanmarkkinoilla tällä hetkellä mikä hyvänsä, ympäristöys-
tävälliset tekniikat ja uudet energiamuodot tulevat olemaan tarpeeseen tulevaisuuden maailmaa pelastettaessa. 
Ympäristö- ja energiatekniikan opintosuunnalta saat varmasti hauskat muistot sekä loistavat valmiudet työelä-
mään.	Muista	siis,	että	vain	taivas	on	rajana,	eikä	kohta	sekään	enää	riitä.	Tervetuloa!	

Viljami Välipirtti

* YKIn hallituksen puheenjohtaja vuonna 2009 
* Kohta kolmannen vuoden ympäristöteekkari
* Joka anopin unelmavävy

Moro!
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Ensimmäinen vuosi Tampereen teknillisessä yliopistossa on perinteisesti ollut jotain ihan muuta. Uuden aloitta-
minen on aina jännittävää ja onkin kiva, kun on joku, joka muistaa tuon tunteen ja on innokas opastamaan uusia. 
Sinulla on asiat erikoisen hyvin, sillä neuvoja antavat kovan luokan puuhastelijat Ida ja Hertta.

Idaa	nimitellään	Ympäristöteekkarikillan	fuksivastaavaksi	ja	Herttaa	fuksitoimariksi.	Käytännössä	tehdään	
kuitenkin ihan samoja juttuja. Tavoitteenamme on opastaa sinut yliopisto-opintojen alkuun ja organisoida ensim-
mäisestä vuodestasi mahdollisimman hauska ja ikimuistoinen. Sellainen, että löydät oman paikkasi YKIläisenä.  

Urakka olisi turhan rankka kahdelle ihmiselle, ja sen vuoksi meillä on apuna kymmenen kappaletta urheita ja 
ahkeria tutoreita. He ovat meidän laillamme valmiita uhraamaan itsensä sinun auttamiseesi ja hauskuttamiseesi, 
joten elä ujostele käyttää apuamme hyväksesi. Tutoreille, niin kuin meillekin, saa soittaa vaikka keskellä yötä 
Hämeenkadun ollessa hukassa tai seuraavana aamuna, kun luentosalia ei tahdo löytyä. 

Ida	aloittaa	neljättä	ja	Hertta	kolmatta	vuottaan	YKIläisenä.	Vuosimallit	saattavat	fuksin	korvaan	kuulostaa	jo	
iäkkäiltä, mutta ei me oikeasti mitään vanhoja tätejä olla! Tai ainakin koitetaan vaikuttaa hirmu nuorekkailta. 
Aika tuntuu kuluneen kiitämällä ja voimmekin yhteen ääneen toitottaa näiden vuosien olleen parhaita ikinä. 
Mieleenpainuvin	kaikista	on	kuitenkin	ikioma	fuksivuosi.

Alunperin Ida on lähtöisin Tuusulan kaduilta, Hertta taas on asustanut Tampereella jo hetken aikaa. Nykyään 
elämme onnellisesti yhdessä. Eipä sillä, että ehtisimme liikaa kotona kupeksimaan, sen verran tehokkaasti 
olemme ajautuneet mukaan killan ja monenlaisten kerhojen toimintaan. TTY:llä onkin ainutlaatuiset mahdol-
lisuudet erilaisiin aktiviteetteihin seinäkiipeilystä improvisaatioon. Kaikkea kummallistakin tekemistä leimaa 
teekkareille tyypillinen yhteisöllisyys ja tekemällä oppiminen. 

Siis otapa piruuttasi ensi vuoden tavoitteeksi tutustua mahdollisimman moneen uuteen ihmiseen, käydä niin 
monessa opiskelijatapahtumassa kuin pää kestää ja kokeilla kummallisiakin uusia harrastuksia.

Vietä hauska loppukesä ja kerää voimia, syksyllä tavataan! Äläkä huoli, olet hyvissä lapasissa....

Ida	Rimpiläinen	ida.rimpilainen@tut.fi		0442559815
Hertta	Karjalainen	hertta.karjalainen@tut.fi	0505439982

P.s. Tahtoisimme vielä 
huomauttaa, että pidä orien-
taatioviikon kalenteri mahdol-
lisimman tyhjänä. Luvassa on 
koulupäivien jälkeen muun 
muassa bileitä, grillausta, 
urheilua, pelejä, saunomista ja  
uusia parhaita ystäviä joka ilta 
maanantaista torstaihin, ja olisi 
aivan liian sääli, jos et pääsisi 
mukaan lystinpitoon.

Ida. Hertta.

Terve mieheen ja morjesta pöytään!
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Hei sinä tuleva ykiläinen !

Aurinko paistaa, terassi on kuuma ja ensimmäinen vuotemme Hervannassa on kohta takana.
Selvisimme. Nyt on aika opastaa juuri Sinut saamiemme kokemusten avulla alkuun kohti tupsulakkia.
Jotta tietäisit meistä jotakin jo ennen kuin tapaamme orientaatioviikolla, liitämme tähän esittelyyn
kolmiportaisen kyselyn, jonka avulla voit tehdä omat päätelmäsi luonteistamme.  Tai jostain muusta.

Mandariini	vai	meloni	?

Hanna:		Mandariini.	Sopii	muhun.
Emmu:		Meloni.	Kaipaan	haasteita.

13	vai	30	?

Hanna:		30.	Se	bussi	jättää	oven	eteen	linkkuaseman	viereen.	
Siis kotioven.
Emmu:		13.	Sillä	pääsee	lähimmäksi	koulua	ja	kotia,	Tekniikan	
torneja. Lähes sama osoite.

Meille	vai	kiltahuoneelle	?

Hanna:  Kiltikselle! Kaikki muutkin on siellä!
Emmu:  Nyt en ymmärrä.
Hanna:  Et varmaankaan…

Eli tämän asioita luultavasti entisestään hämmentävän session myötä haluamme toivottaa Sinulle odotuk-
sentäyteistä	kesän	jatkoa.	Me	näemme	pian!		Ja	jos	jokin	askarruttaa	ennen	sitä,	voit	ottaa	kumpaan	tahansa	
meistä epäröimättä yhteyttä :)  

Tsau!

Olemme kaksi vähän yli parikymppistä toista vuotta aloittelevaa tytöntylleröä ja olemme toivottavasti juuri 
Sinun	tutorparisi!	Melina	on	se	blondi	ja	Stiina	se	blondimpi.	Kumpikin	meistä	suunnittelee	energiapuolelle	
suuntautumista.	Olemme	molemmat	Hervannan	uudisasukkaita,	sillä	Melina	on	alunperin	kotoisin	Yyterin	
hiekkadyyneiltä Porista ja Stiina kansainvälisemmin kiertänyt Sodankylän ja Joensuun kautta Tampereelle. 
Tykätään Hervannasta niin paljon, että vietämme kesämmekin täällä! 

Vapaa-ajalla derivoinnin lisäksi harrastelemme satunnaista kesäkuntoon treenailua, musiikin kuuntelua ja 
sienestystä. Lempivuodenaikamme on wappu, etenkin teekkariwappu, vaikka se kestääkin vain kaksi viikkoa. 
Kesä on myös kiva kaveri. Etenkin kun sen viettää osittain opiskelujen merkeissä töiden puutteesta johtuen. 
Toivottavasti ehditään silti rannalle rantapallona olemaan!

Emmu Hanna

Ykin tutorit kaudelle 2009-2010

Emmu ja Hanna

Hanna Vanhala
050	52	68	289	
hanna.vanhala@tut.fi

Emmaliina (Emmu) Vilkki
040	82	58	384
emmaliina.vilkki@tut.fi

Melina ja Stiina
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Olemme ensi syksyn selvästi riskialttein tutorpari O-P (=Olli-Pekka) ja Visa! Olemme molemmat vuosi-
mallia	-88	ja	toisen	vuoden	opiskelijoita	ensi	syksynä.	Visa	on	kotoisin	Hämeenkyröstä	ja	O-P	Hanka-
salmelta, mutta tällä hetkellä molemmat majoittuvat Lukonmäen ghetossa yhden mäenlaskun päässä 
Herwannasta.	Molemmat	ovat	käyneet	lukion	jälkeen	armyn	alta	pois	ja	tulleet	sen	jälkeen	TTY:lle.	
Tavoitteenamme on tutustuttaa teidät yliopistoelämän saloihin ja tietysti näyttää kaikki parhaat juhlat ja 
muut elämää suuremmat aktiviteetit! 

Emme malta odottaa syksyä ja mahdollisuutta tutustuttaa 
uusia	fukseja	teekkarielämän	saloihin	(ja	ehkä	hieman	
myös	opiskeluun,	jos	osataan)!	Meihin	saa	vapaasti	ottaa	
yhteyttä, koska luullaan tietävämme aika paljon...

Stiina Vilenius 
stiina.vilenius@tut.fi	
040	7480889

Melina	Kallio-Könnö
melina.kallio-konno@tut.fi	
044 5617107

Melina Stiina

O-P:n harrastuksiin kuuluu 
kaikennäköinen liikunta ja 
esimerkiksi pallopelivuo-
roilta tai salilta hänet voi 
löytää. 
Visa harrastaa lähinnä 
kaikenlaisia hämäriä 
miniatyyriaktiviteetteja ja 
satunnaisia tietokonepelejä, 
mutta varsinaisia intohi-
moja	ei	ole.	Mikäli	siis	ei	
lasketa erilaisten tavaroiden 
ja asioiden kadottamista ja 
unohtamista. 

Jos jokin asia kesällä 
painaa mieltä niin ota 
yhteyttä meihin, oli 
sitten kyse koulusta, 
Tampereesta tai vaik-
kapa	festareista!		

Olli-Pekka Aarnio 
olli-pekka.aarnio@tut.fi
0442699470

Visa Pesonen 
visa.pesonen@tut.fi
0400437988

O-P

Visa

MORJES!

O-P ja Visa
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Tervetuloa	YKI:n	uuteen	fuksikatraaseen	vuosimallia	-09.	Parhaassa	tapauksessa	voit	
päätyä meidän tutorryhmäämme. Nimemme ovat Antti ja Emmis. Antti asuu Herwannan 
ytimessä ja harrastaa kamppailua, pyöräilyä ja sekalaista ulkoilua. Emmis 
puolestaan asustelee vähän kauempana pohjoisessa, Jankassa. Harras-
tukset ovat jääneet vähän vähemmälle, mutta VPK, ulkoilu ja laiskottelu 
ovat lähellä sydäntä. TTY tarjoaakin monipuolisesti aktiviteetteja moneen 
makuun.

Alkujaan olemme kumpikin Kouvolan seudulta, emme kuitenkaan itse 
kaupungista. Antti vietti esimmäisen vuotensa KORK:illa ja loikkasi sitten 
YKI:lle,	Emmis	taasen	on	alkuperäinen	ykiläinen.	Molemmat	siis	toista	
vuotta YKI:llä.

Opiskelijan elämä on mukavaa, jopa tuo opiskelu! Nähdään syksyllä!

 

Moro!

Olemme	Juho	ja	Toni,	aktiivinen	tutorparinne	Herwannan	syövereistä.	Juho	rantautui	Tampereelle	Lindfor-
sinkadulle	jo	keväällä	2007	Mikkelin	pahamaineisesta	mekasta	ja	Toni	vasta	keskellä	fuksivuottaan	Wäinölän	
pyramideihin	Oriveden	karhujen	koloista.	Molemmat	olemme	jo	reilusti	päälle	parikymppisiä	teekkareita	ja	2.	
vuoden YKIläisiä, joiden seurassa sattuu ja tapahtuu.

Toni harrastaa liikuntaa aina silloin, kun kirjoiltaan ja teekkaririennoiltaan kerkeää. Jalkapalloa ja punttista 
tulee enimmäkseen harrastettua, mutta myös kaikenlaisia muita lajeja höntsäiltyä. Kesällä suunnitelmissa 

on ainakin Ilosaarirock, sekä tietenkin grillailu. Atlantin tuolla 
puolen tuli piipahdettua lukioaikana ja uudestaan olisi tarkoitus 
lähteä katselemaan ulkomaita vielä jossain vaiheessa. 

Juho	taas	oli	hieman	aktiivisempi	fuksivuotenaan	ja	päätyikin	
lopulta	YKIn	superfuksiksi.	Opiskelu	jäi	ensimmäiseltä	vuodelta	
vähän vähemmälle, joten Toni on parempi vastaamaan sen alan 
kysymyksiin, mutta teekkarielämän salat tunnen jo ensimmäisen 
vuoden jälkeen kuin omat taskuni. Kiltatoiminnan aloitinkin jo 
heti ensimmäisellä viikollani ja se jatkui aivan viime metreihin 
asti.	Muutakin	on	kyllä	tullut	tehtyä	(opiskelun?)	ja	teekkari-
elämän ohella, ja niistä lähimpinä sydäntä ovat jääkiekko ja 
rumpujen soitto.

Kiltahuone on toinen kotimme ja sieltä meidät bongaa melko 
varmasti.	Meiltä	ei	energia	lopu	edes	auringon	noustessa	
Makkarajärven	rannalle,	joten	tulevat	fuksit,	nyt	teillä	on	
mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä mieltä askarruttavissa 
asioissa. Odotamme teidän saapumistanne jo innolla!

Emmis ja Antti

Antti	Mikkonen
antti.mikkonen@tut.fi	
050	3303993

Emma-Liisa (Emmis) Lallukka  
emma-liisa.lallukka@tut.fi	
040	8404940

Toni Salminen 
toni.salminen@tut.fi	
0400519650

Juho Toivakainen 
juho.toivakainen@tut.fi	
0443300496Toni

Juho

Toni ja Juho

Antti

Emmis
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Opettavainen tarina:
Elettiin kesää 2004. Teemu oli juuri saanut postiluukusta hyväksymispaperit maan parhaaseen kouluun, Tampereen 
teknilliseen yliopistoon. 

Tampereesta Teemu ei tiennyt juuri mitään muuta, kuin että siellä pelataan Suomen parasta jääkiekkoa. Tämä tietysti 
nosti entisestään Teemun intoa! Joku hänen kaverinsa tiesi jopa kertoa, että Tampereella oli toinenkin hieman menesty-
mättömämpi jääkiekkoseura, mutta edellä mainitun mitättömän seuran läsnäolo ei Teemua onneksi haitannut.

Syksyllä koulu sitten alkoi. Teemu aloitti opintonsa ja niiden parissa aika lähtikin mukavasti kulumaan. Koko vuoden 
Teemu piletti ja opiskeli, kunnes tuli kevät 2005. Oli kesätöiden haun aika. Teemu oli pitkin vuotta ihmetellyt, kun 
kaverit olivat kovinkin perillä työasioista ja teekkareiden palkoista. Lisäksi kavereilla tuntui olevan paljon parempaa 
tietoa eri työpaikoista. Teemulla kuitenkin kävi omasta mielestään tuuri, sillä hän pääsi Hervannan lähikauppaan kesä-
apulaiseksi. Palkka ei ollut häävi eikä työ liiemmin liittynyt tekniikkaan, mutta töitä kuitenkin.

Toinen	vuosi	meni	fuksivuotta	uusiessa.	Koitti	jälleen	kevät	ja	kesätyöt.	Teemu	oli	kuullut	kavereiden	puhuvan	mm.	
liiton tarjoamista palveluista, mutta ei Teemu innostunut/vaivautunut päätänsä rasittamaan tuollaisilla asioilla.

Kolmannen vuoden alkaessa Teemu istua norkoili jälleen kiltahuoneella. Hän oli nousujohteisella uralla. Siirto apupojan 
töistä kassalle oli sujunut vaivattomasti. Teemu päätti kuitenkin kysellä kavereiltaan, miten kesätyöt sujuivat. Kaverit 
vastasivat, että ihan mukavasti. Liiton palkkasuositukset olivat kuulemma olleet eduksi palkoista sovittaessa. 

”Mitkä	ihmeen	palkkasuositukset,	ja	mistä	liitosta	te	oikein	puhutte?”

”No	TEKistä	tietenkin.	Siitähän	meitä	infottiin	jo	fuksiviikolla	sekä	pitkin	ekaa	vuotta,	etkö	muista?	Sehän	on	täysin	
ilmaista.”

”Tarkoittaako tuo, että mulla olis muitakin mahdollisuuksia kuin kaupan kassalla työskentely?”    
 Kaverit olivat hiljaa…

Tarina	on	osittain	fiktiivinen.	Teemua	
ei ole olemassa. Lisäksi Ilvestä olisi 
voinut kehua enemmänkin! Eikä tarkoi-
tuksena missään nimessä ole vähätellä 
lähikaupan palveluita (se nyt vaan ei 
ole teekkarin opintojen kannalta paras 
harjoittelupaikka). Sen sijaan kaikki 
faktat	TEKistä	pitävät	paikkansa.	

TEKin palveluiden avulla opiskelijan 
on  mahdollista parantaa tietämystään 
työmarkkinoita koskevissa asioissa, 
sekä saada tarvittaessa apua liitolta 
työelämän ongelmatilanteisiin. Ohessa 
listattuna osa TEKin tarjoamista 
eduista.

Vielä kerran, tervetuloa opiskelemaan! 
TEK-asioissa sinua auttaa viereinen 
naama, oman kiltasi TEK-yhdyshen-
kilö Tuomas Vanhanen. 

 Sopii tulla jutulle!
 
 -Tuomas

Lisäksi apua saa koulun Teekkariyhdysmieheltä:

Jani Ala-Uotila
jani.ala-uotila@tek.fi

TEKin opiskelijajäsenyys on täysin ilmainen, 
eikä sido valmistumisen jälkeen mihinkään!

Harjoittelupalkkasuositukset: TEKin suositusten avulla tiedät,  
 paljonko teekkarina kesätöissä pitäisi ansaita.
Teekkarin työkirja: Keväällä ilmestyvästä Teekkarin työkirjasta  
 saa vinkkejä työnhakuun sekä tietoa potentiaalisista kesä- 
 työpaikoista.
TEKrekry ja CV-työkalu: TEKrekry välittää työpaikkoja TEKin  
 jäsenille, lisäksi CV-työkalun avulla voit tehdä TEKin  
 nettisivuilla itsellesi asiallisen CV:n.
Oikeudelliset palvelut: Töihin (myös kesätöihin) liittyvissä   
 ongelmatilanteissa TEKin jäsenet voivat käyttää TEKin  
 lakimiesten palveluita ilmaiseksi.
Jäsenetulehdet: TEK-lehti ja Tekniikka & Talous, joissa kerro- 
 taan tekniikan alan uutuuksista, innovaatioista ja työmark- 
 kinoiden tapahtumista.
Oppaita työelämän tarpeisiin:	Monia	oppaita,	joista	on	ihan			
 käytännön  hyötyä työskenneltäessä ensimmäisessä työpai- 
 kassa ja kun asiat ovat muuten uusia.
Alennuksia:  mm. IF:n vakuutuksista.
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Ja onnittelut hienosta valinnastasi viettää riemukkaat opiskeluvuotesi TTY:llä Ympäristö- ja energiatek-
niikan opintojen parissa! Luvassa menoa ja meininkiä, bileitä ja haalaribileitä, hauskaa ja tuplasti haus-
kempaa,	joten	ei	kannata	jäädä	kotiin,	kun	jossain	tapahtuu,	sillä	fuksivuosi	on	opiskeluvuosista	ehdotto-
masti paras vuosi! 

Ensimmäisenä syksynä eteen tulee paljon uusia asioita; saa monia uusia ystäviä, tutustuu uusiin paik-
koihin, löytää uusia harrastuksia ja muuttaa mahdollisesti ensimmäistä kertaa omaan asuntoon asumaan. 
Itsenäisyyttä joutuu opettelemaan arjessa sekä opiskelussa, sillä akateeminen vapaus antaa vastuun 
opintojen edistymisestä opiskelijalle itselleen, eli juuri Sinulle. Laskeutuminen yliopistomaailmaan on 
TTY:llä kuitenkin erittäin pehmeä, kiitos siitä orientaatioviikon ja avuliaiden tutorien!

Eli.
Miksi	minä	nyt	sitten	kirjoitan	tähän	lehteen?	Koska	olen	Ympäristö-	ja	
energiatekniikan koulutusohjelman opintoneuvoja ensi lukuvuonna, kuten jo 
menneenäkin, ja halusin näyttäytyä jo näin etukäteen kaikille teille uusille 
opiskelijoille. 

Opintoneuvoja, mihin sellaista tarvitaan? No, minun puoleeni voi, ja tulee 
kääntyä kaikissa opiskeluun ja opiskelijan elämään ja näiden yhteensovitta-
miseen liittyvissä ongelmissa. Opastan mm. opintosuunnitelman tekemisessä 
(niin tylsältä kuin se kuulostaakin, mutta helpottaa elämää kummasti!) ja 
lukujärjestyksen laatimisessa sekä kerron mielelläni yliopiston tavoista ja 
käytännön järjestelyistä. Päivystän virallisesti muutaman tunnin ajan joka 
viikko Sähkötalon kakkoskerroksessa. Tuolloin saa vapaasti tulla kertomaan 
huolensa ja murheensa maan ja taivaan väliltä. 

Aloitan itse syksyllä 5. vuoden opinnot TTY:llä pääaineenani voimalaitostekniikka, siis pesunkestävä 
teekkari, joten tuoretta kokemuksen kaikua ja ymmärrystä löytyy ongelmiin. Juttelemaan saa tulla koska 
vaan, kiltahuoneella, ruokalassa, sähköpostitse tai vaikkapa Tapsantorin hedelmätiskillä!

Nähdään syksyllä, aurinkoista kesää kaikille!

Saila 
YKIn opintoneuvoja

Tervehdys fuksi!
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Kotiin, ei kämpille 
---------------------------------

Jokunen vuosi sitten olin samassa asemassa kuin sinä. 
Katselin TOASin ja muiden vastaavien kämppätarjontaa 
hieman pettyneenä. Toinen toistaan luotaantyöntävämpiä 
betonikolosseja, joissa ainoa sosiaalinen toiminta vaikutti 
pyörivän viikottaisen tunnin yhteisen saunavuorokerran 
ja pingispöydän ympärillä. Ajattelin, voiko Tampereella 
oikeasti olla näin vaisua porukkaa, vaikka ylioppilaskunnan 
sivujen kautta löytyi mitä mielenkiintoisimpia seuroja? 
 
Tarkemmin TOASin kotisivuja tutkittuani löysin 
Herwannan ulkopuolelta melkoisen outolinnun. Pelkästään 
teekkarien	(ja	fuksien)	asuttama	kerrostalo,	jonne	asukkaat	

valitaan	erikseen	hakemusten	perusteella.	Muistelin	jonkun	etäisen	tutun	vuosia	sitten	maininneen	asuvansa	
tuossa paikassa ja otin talosta selvää. Löysin omituisia yhteyksiä kiltojen ja kerhojen sekä tämän asuntolan 
väliltä. 
 
Vaikutti siltä, että tässä talossa naapurit eivät olleet pelkkiä naapureita, vaan kavereita ja ystäviä! Tämän lisäksi 
talossa asui ilmeisesti tavallista aktiivisempaa väkeä - harva asukas ei ollut koskaan ollut joko tutorina taikka 
killan	tai	jopa	ylioppilaskunnan	hallituksessa.	Myös	asukkaiden	järjestämät	tapahtumat	vaikuttivat	mielenkiin-
toisilta: bommarit, ulkoilmakonsertti, soihtukulkue ja vaikka mitä muuta. Päätin oitis hakea asukkaaksi tähän 
omituiseen teekkarikulttuurin linnakkeeseen. Kävin jopa tutustumassa paikkaan kesällä ennen opiskelujen 
alkua ja minut otettiin avosylin vastaan. Ihastuin paikkaan välittömästi. 
 
Muutin	taloon	pari	viikkoa	ennen	koulun	alkua.	Kohta	olen	asunut	samassa	talossa	jo	kuusi	vuotta.	Ainoa	
rakennus, jossa olen Tampereella asunut, tuntuu minusta aidosti kodilta. Olen saanut lukemattomia uusia 
ystäviä	ja	vielä	enemmän	mielenkiintoisia	kokemuksia.	Minut	tempaistiin	heti	mukaan	aitoon	teekkarimeinin-
kiin. Yhdessä tekeminen ja hauskanpito saavat vielä vanhankin liikkeelle. 
 
Tämä on kotini. Tämä on Tupsula. Tervetuloa. 
 
tekn.yo Juha Suvanto 
Tupsulan	kotisivu:	http://www.tontut.fi/tupsula/

Tähän	mieheen	et	fuksivuotesi	aikana	törmää!	Hän	
on Antti Venho, neljättä opiskeluvuottaan aloittava 
ykiläinen, joka aikoo viettää koko neljännen vuotensa 
Islannissa vaihto-opiskellen. 

Häntä ei saa häiritä keskellä yötä, vaikka olisi asiaakin, 
etkä tapaa häntä Duon kassajonossa. Hän ei tiedä opis-
kelusta tai opiskelijariennoista mitään sellaista, mikä 
sinua	kiinnostaisi.	Hänen	fuksivuotensa	ei	ole	enää	
tuoreessa muistissa eikä hän odota innolla saapumistasi. 
Muista	tässä	lehdessä	esiintyvistä	henkilöhahmoista	
poiketen hän ei myöskään ole millään tavalla varmista-
massa	fuksivuotesi	ikimuistoisuutta.

Jos Antin pitäisi olla joku eläin, hän olisi ehkä myyrä.

Antti

Antti Venho
antti.venho@tut.fi
045	6510486

Antti
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