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Tässä numerossa

Pääkirjoitus
Anna kertoo mitä Indikaattorissa ta-
pahtuu, s.3

Pertin Puheenvuoro
Pertti jakaa tunteitaan, s. 4

Vapaa-aika
Fuksien kiertoajelu, pubirundi, mitä 
siellä tehtiinkään? s. 5

Urheilu
YKI:n pian perinteeksi 
muodostuvan urheilutapah-
tuman tärkeimmät hetket voit kokea 
uudestaan tässä muistelussa. s. 6-7

Muoti
Merin muuttumisleikki. Koe 
miten uusi asu voi tehdä aivan uuden 
ihmisen! s. 8

Pääkirjoitus
Indikaattorin uudet kuviot

Hei kullannuput, toivottavasti syksy on lähtenyt käyn-
tiin positiivisissa tunnelmissa niin uusilla kuin vanhem-
millakin ykiläisillä! Kuten jälkimmäisenä mainituista 
suurin osa (?) varmaankin on huomannut, ei allekir-
joittanut ole enää fyysisesti läsnä TTY:n arjessa, mutta 
se ei minua estä sekaantumasta killan toimintaan 
näin etänä. Lähes kaikki tämän kyseisen Indikaattorin 
luomiseen osallistuneet teräsmiehet ja -naiset ovatkin 
jo huomanneet, ettei vihaisten sähköpostien määrä 
suinkaan ole vähentynyt opinahjoni vaihtumisen myö-
tä. Pahoitteluni ja kiitokset kaikille. Indikaattoria ei olisi 
ilman ahkeria ykiläisiä.

Mutta hupsista! Mitä onkaan tapahtunut kiltalehden 
tyylille? Tämänkertainen numero pyrkii feminiinisem-
pään, selkokielellä siis naisellisempaan, ilmeeseen. 
Kyseessä on kasvojenkohotus, joka näkyy myös kirjoi-
tusasussa (pääkirjoittaja ei omasta sanavarastostaan 
löytäisi sijaa niin kullannupulle kuin hupsiksellekaan, 
mutta yrittää yhteisen hyvän nimissä parhaansa). 
Kyseessä on Indikaattorin jo vuoden alussa käyntiin sy-
säisty huomiohakuinen itsensälöytämisprosessi, jossa 
sama sisältö (sillä artikkelithan pysyvät perinteisesti 
lähes vakioina vuodesta toiseen) saa uudet kuoret. 
Konsepti on tuttu jo 3310:n ajoilta.

Muodonmuutosleikin punaisena lankana ei suinkaan 
ole löytää Indikaattorille pysyvää ulkoasua vaan hie-
man hullutella ja viihdyttää. Luultavasti konseptin 
viihdearvo jää kuitenkin aika matalaksi, ja rehellisesti 
sanottuna pelkästään jo itse sana “hulluttelu” kuulos-
taa niin hirveältä, että sitä en ainakaan halua lehden 
tekevän, joten haistakaa vaan kaikki paska.

Tsemppiä pimeään syksyyn!

Anna-Kaarina Seppälä
Indikaattorin päätoimittaja

Indikaattori on Tampereen teknillisen yliopiston ympäristö- 
ja energiatekniikan opiskelijoiden killan Ympäristöteekkari-
killan kiltalehti. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.

Päätoimittaja
Anna Seppälä

Taittaja 
Laura Salo

Painopaikka
Uniprint

Toimittajat
Jussa & Pauli-Niko
Niko Niemelä
JElf & kaura
Miika Vuorinen & Ilari
L8

Painos
36 kpl

Ruoka ja terveys
YKIläisten suosikkijuomat, s. 10

Mikä liikunnassa motivoi? Ykin ko-
vimmat harrastajat paljastavat 
salaisuutensa, s. 11

Sarjakuva
Mitä YKIläisistä ajatellaan? s. 12

TEKin tervehdys
Tiedätkö mikä on TEK? s. 13

Horoskoopit
Tunne itsesi paremmin, näe tulevaisuu-

teen, hyödynnä tähtien 
neuvot, s. 14-15
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Heipä hei!
Syyslukukausi on taas hyvässä vauhdissa ja opinnotkin ovat käynnistyneet samalla mallilla 
kuin viime vuonna. Energiatekniikan kursseja on taas pilvin pimein, vapaa-aikaa ei ole ja 
vettäkin sataa. Kuitenkin olen ihan tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseeni, eikä minulla 
ole suurempia murheita tai stressiä. Jokin asia tässä syksyssä kuitenkin tuntuu erilaiselta kuin 
ennen. Minulla on jo jonkun aikaa ollut sellainen tyhjä olo, mikä ei voi johtua tekemisen puut-
teesta tai muusta sellaisesta. Kun pysähdyin kuuntelemaan tuota tunnettani, ymmärsin pian, 
mistä se johtuu. Syynä on tietenkin ihanien ykinaisten kato ulkomaille.

En tiedä onko tämä jokasyksyinen ilmiö, mutta ainakaan omalle kohdalle tällaista ei ole ai-
emmin sattunut, että suuri osa parhaimmista ystävistäni katoaa elämästäni vähintään puo-
leksi vuodeksi, osa vieläkin pidemmäksi aikaa. En oikein tiedä kenelle minä kertoisin huonoja 
vitsejäni niin, että joku säälistä niille nauraisi, tai kenelle voisin kertoa syvimmistä tunteistani. 
Toki nykyteknologian avustuksella yhteydenpito onnistuisi myös esimerkiksi internetin välityk-
sellä, mutta ei se tuntuisi samalta. Mikään ei pysty korvaamaan sitä piristysruisketta, jonka 
aamuisilla luentotauoilla saan, kun näen kiltahuoneella teidän ihanat hymynne samalla, kun 
päästätte ilmoille sanat: ”Moi Pertti!”

Toivonkin, että te kaikki ykinaiset, jotka täällä koto-Suomessa 
olette, ottaisitte tavaksi hymyillä minulle kauniisti, jottei kiltanne 
oma puheenjohtaja vaipuisi syysmasennukseen. Suosittelen 
myös tekonaurun harjoittelemista huippukuntoon, jotta voisitte 
sitten uskottavasti ilakoida ”hauskoille” jutuilleni. Jottei tämä 
menisi ihan sukupuolisyrjinnäksi, haluan vielä todeta, että 
tyttökavereiden lisäksi viihdyn myös poikakavereiden kans-
sa. Eli myös te miehekkäämmät kiltalaiset, ykimiehet, voitte 
tarjota minulle iloisia tervehdyksiä hymyn kera. Voisimme 
oikeastaan ottaa yhteiseksi tehtäväksemme tänä syksynä 
sen, että olisimme positiivisia jokaista kiltamme jäsentä 
kohtaan. Näin kaikki saisivat ylimääräistä energiaa ja 
jaksaisivat paremmin ympäristöömme saapuvan pimeän 
kaamosajan yli.

Loppukevennykseksi haluan heittää ilmoille yhden kysy-
myksen kaikille teille sinkuille ykinaisille: ”Miksi teidän 
on niin vaikeaa löytää miehiä, jotka ovat herkkiä, 
välittäviä ja hyvännäköisiä?” Jos ette itse keksineet 
vastausta, niin sehän kuuluu näin: ”Koska heillä kaikilla on 
jo poikaystävä”. Mukavaa syksyn jatkoa kaikille!

Pertin puheenvuoro Vapaa-aikaFuksikiertoajelu
Tiistaina 28.8. meidät fuksit tungettiin Obelis-
killa kolmeen bussiin, ja siitä starttasi rie-
muisa kiertoajelu kohti salaperäistä paikkaa 
X. Ykiläiset olivat ensimmäisinä paikalla ja 
mahduimmekin lähes kaikki klo 14.30 ollee-
seen ensimmäiseen lähtöön. Ensimmäisenä 
kohteena matkalla olivat Herwoodin liiken-
neympyrät (”Ympyrä, ympyrä!”). Matkalla 
bongattiin Tampereen nähtävyyksiä, kuten 
Pyynikki, Ratina, Wapputapahtumien paikkoja 
sekä Tampereen Alkoja (”KRAPULA!”). 

Paikka X
Kiertoajelu päättyi paikkaan X – Särkännie-
meen. Perinteiseen tapaan huvipuistossa oli 
avoinna kaksi Särkkiksen parhaista laitteista, 
tällä kertaa Tornado ja Tyrsky. Lisäksi tutorit 
jakoivat manselaista mustaa makkaraa sekä 
mehua ja ykkösolutta. Koko puiston alue oli 
vapaasti käytössämme, törmäsimme muun 
muassa Vihaisiin lintuihin. Hennin johdolla 
pääsimme vielä lopuksi Ykin privaattiajelulle 
Tornadoon, meininki oli hyvä! ”Waaaa!”

Ykin pubirundi
Tehokkaan päänsekoituksen jälkeen näimme 
pelottavat kähmyt, joiden kanssa lähdimme 
kiertelemään Tampereen hämyisiä ja limaisia 
kuppiloita. Rundi alkoi Mallashovista, jossa ei 
saanut juoda pelkkää vettä. Pelasimme Huo-
juvaa tornia ja pöytäfutista (saksalaisilta tuli 
pataan jotain 10-0).
 
Matkan seuraava etappi oli Hällänkellari, 
jonka Ykiläiset valloittivat laulamalla kahteen 
otteeseen karaokea, jolloin pubin kanta-
asiakkaat siirtyivät nurkkaan istumaan. Myös 
suuri idolimme Henni kävi tulkitsemassa Pop-
musiikkia. Hällänkellarin punainen kala mais-
tui pahalta Haribon kovalta karkilta.

Koska tunnelma Hällänkellarissa ei ollut vielä 
tarpeeksi tiivis, Yki liikkui Vanhaan monttuun, 

jossa pääsimme kohottamaan yhteishenkeä 
ahtautumalla pienten pöytien ääreen sylik-
käin. Neljän hengen pöytään mahtuu todis-
tettavasti ainakin kymmenen pientä fuksipal-

leroista. Montun matalat 
katot aiheuttivat ongelmia 
pitkille ykiläisille ja vessan 
lukot lyhyille. Vanhempi 
naishenkilö hurmaantui 
eräästä fuksistamme niin, 
että johdatti hänet kädestä 
pitäen vessaan.

Tiikerihaissa aloitimme 
sangrian nauttimisen. Se oli kyllä aika oudon 
makuista. Mustan miehen tulkinta Bob Mar-
leyn kappaleesta oli huikea. Samaa ei voi 
sanoa suomalaisen juntin örisemästä metalli-
biisistä, joka sai Ykin liikahtamaan viereiseen 
Pikajunaan.
Pikajunassa viini oli hyvää ja olut oli pahaa.

Seuraavaksi löysimme itsemme Semaforis-
ta. Ulkona ehkä satoi. Todennäköisesti. Titzi 
tilasi sangriaa koko porukalle. Tällä kertaa 
se oli hyvää. Idolimme Henni pakotti meidät 
pelottavien kähmyjen eteen ja esitteli meidät. 
Lauran lempieläin oli kirahvi. Semaforissa 
oli tilavaa ja vessat olivat oudon futuristiset. 
Näimme ikkunasta junia, ne olivat kivoja.

Pubirundin päätepisteenä toimi Passion. 
Keskustelut olivat liian sivistyneitä, aiheena 
partio. Onneksi kuitenkin tiskiltä sai ilmaista 
juotavaa tilaamalla homoimman drinkin ikinä.
Lopulta urhoollisimmat selvittivät tiensä 
pubirundin jatkopaikkaan Hulluun poroon. Yki 
valtasi koko tanssilattian, Tamkille ei aina-
kaan jäänyt sijaa. Loppuun vielä ilta mare-:n 
tiivistämänä: ”Oli kivaa, vaikka olinkin selvin 
päin.”

Vanhempi nais-
henkilö hurmaan-
tui eräästä fuk-
sistamme niin, 
että johdatti 
hänet kädestä 
pitäen vessaan.

by JElf & kaura
Pertti Tapiainen
Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja
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Urheilu
Kesätapossa sadekesällä 2012 Jussa ja Matti löivät viisaat päänsä yhteen ja päänsäryn lisäksi 
pojat saivat idean Ykiläisille suunnatusta 7-ottelusta. Idean spektaakkelia hipova toteutus oli 
valmis näkemään päivänvalon vielä tulevana syksynä...

YKIN 7-ottelu

ti ei ollut ME (19.90) tai edes SE (20,47) 
tuloksia hätyyttelemässä, sillä käsiajanottoon 
lisätään 0,24 sekuntia inhimillisen virheen 
poistamiseksi.

7-ottelun kruunasi viimeisenä lajina juostu 
800-metriä. Myös tämä laji aiheutti paljon 
ennakkokohua pituutensa vuoksi. Viimeis-
tään tässä lajissa jokainen sai kuuluisan 
veren maun suuhun, muutamaa taisi myös 
hieman oksettaa. Palautumisen jälkeen alkoi 
hyvä mieli hiipiä jokaisen mieleen – olimme 
saaneet normaalisti kaksipäiväisen 7-ottelun 
pinnistettyä n. 4 tuntiin.

Kaiken kaikkiaan päivä oli onnistunut ja 
erityiskiitos siitä kuuluu idean isille sekä niille 
Ykiläisille jotka saapuivat kannustamaan 
ja toimitsemaan mahdollistaen 23-päisen 
urheilijakatraan sujuvan urheiluilottelun. 
Kysymykseksi kuitenkin jäänee millä tavoin 
tapahtumaa ideoineet ovat valmistautuneet 
koitokseen ja tuomarien voiteluun, sillä he 
kuin ihmeen ja kumman kaupalla kahmivat 
kirkkaimmat mitalit.

Uusina fukseina allekirjoittaneilla oli muka-
va nähdä kiltatoiminnan urheilullista puolta 
ja toiveeksemme jää tämän ja muiden sa-
mankaltaisten tapahtumien säilyminen sekä 
uusien keksiminen! 

YKI LIIKKUU!!

Kirjoittajat: Miika Koivunen ja Ilari

Aamulla herätessä ilmassa oli selvästi suuren 
urheilujuhlan tuntua, luultavasti loppukesän 
paras keli odotti ulkona auringonpaisteineen. 
Obeliskilta lähdettiin klo 1200 runsain jou-
koin kohti Herwoodin omaa urheilukenttää, 
ja matkanvarrelta mukaan tarttui muutama 
matti(Miika)myöhäinen. Paikalle päästyämme 
laitoimme vehkeet kisatanaan ja aloituspiirin 
pystyyn!

Superaktiivinen liikuntatoimarimme Jussa 
valoi kaikkiin meihin urheiluhengen poltetta, 

jonka jälkeen aloitimmekin 7-ottelun etukä-
teen eniten kuohuntaa (“monta jääpussia 

tuodaan?”, “saako aidat kiertää?”) ja pelon-
sekaisia tunteita (“onks nää aidat oikeesti 
näin v****n korkeita?”) aiheuttavalla 100 
metrin aitajuoksulla. Aitajuoksu sujui odotet-
tua paremmin ja kukaan ei loukkaantunut 
(paitsi henkisesti). Muutama aitomistekniikka 
herätti hilpeyttä radan varrella vuoroaan 
odottavissa kanssaurheilijoissa.

Samoilla vauhdeilla hypättiin sitten korkeutta 
ja pituutta kahdessa eri ryhmässä liiallisen 

jonottamisen estämiseksi. Varsinkin korkeus-
hyppytulokset olivat päätähuimaavia (Miika 
hyppäsi muille ylivoimaisen 160 cm).

Hyppyjen jälkeen vaihdettiin keihäs/kuula 
-osastolle. Olimme kuulleet villiä huhua, että 
äänessä on paljon energiaa, joten jokaisessa 
suorituksessa äänitehosteet näyttelivät suur-
ta roolia. Etukäteen keihään voittoa povattiin 
Henni “keihäs” Ruuskaselle, mutta tämän 
lajin vei aivan Hennin nenän (19.30m) edes-
tä Jussa (43,60m) kisakireiden trikoidensa 
siivittämänä.

Vaikka sitä ei aivan heti uskoisi, on 200 
metriä pitkä matka juosta kovaa, varsinkin 
vastatuuleen (joidenkin mielestä jopa ylämä-
keen). Onneksi voittajankaan (25.50) vauh-

Kuvassa kisojen voittaja Matti 
“Isoreisi” Lassila
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Muoti
Kauniina alkusyksyisenä päivänä, lehemme toimitus ajoi yhden fuksiraukan nurkkaan ja vaati 
osallistumaan kiltalehden tekemiseen. Hän tiesi lehdestä tuskin mitään (ei varmaan olisi vä-
littänytkään tietää). Meri, urhea sankarimme, oli aluksi peloissaan, mutta hetken painostuksen 
jälkeen hän suostui...

MUUTTUMIS-
LEIKKI

Tavatessamme Merin hänellä oli päällään villa-
paita ja tavanomaiset mustat housut. Ihan kiva 
asu normaalille ihmiselle, mutta halusimme tie-
tää, mitä tapahtuisi jos fuksi pääsisi päiväksi 
leikkimään teekkaria. Millainen fi ilis siitä tulisi, 
kun saisi ainoana YKI-fuksina hetken pitää 
päällään noita ihanan metsänvihreitä haalarei-
ta, tuntea kuinka kädessä oleva termodynamii-
kan kirja lämmittää myös sydäntä. 

Eikä aikaakaan kun haalarit, nuo vaatekappa-
leista mieluisimmat, olivat Merin päällä ja kaik-
ki kasvojen hymystä vartalon ryhtiin kertoivat, 
että jotain oli tapahtunut....

KUKA?
Nimi: Meri Öhman Ikä:  Ikä: 18 Mistä: Tampereelta Puunpolttaja vai -halaaja:En osaa vielä vastata, ehkä    

 puunhalaaja kuulostaisi tällä hetkellä   

 todennäköisemmältä.

 todennäköisemmältä.

Hei Meri! Kysytäänpä nyt alkuun helppo kysymys, mikä sinun IRC-nick on? 
En ole vielä tutustunut IRCin ihmeelliseen maailmaan (kehtaako tätä edes tunnustaa), mutta 

se tullee olemaan Merisirri tai vastaava, lintuihin hurahtanut kun olen. 

Okei, no kaikkia meitä YKIläisiä tietenkin kiinnostaa tietää miksi valitsit 
juuri meidät?

YKI oli TTY:n aloista omimman kuuloinen, ja ympäristöön liittyvät jutut on 
aina ollut sydäntä lähellä. Kun pääsin tänne sisään, 
olin oikein mielissäni!

Olet nyt ehtinyt täällä muutaman viikon 
olla, niin mitkä on fiilikset? Mistä 
olet tykännyt eniten?
Ekan viikon hulabaloo kaikkine huvituksineen, 
fuksikiertoajelu (Blebejien bussissa paras tarjoi-
lu ja tunnelma) ja sen jälkeinen pubirundi sekä 
hulvaton FuksiWundeRunde. (eikun siis oikeesti 
titepk:n Unix-harkat…)

No niin, mennäänpä sitten siihen tär-
keimpään. Jännittikö lähteä meidän 
mukaan? Kannattiko? Ja miltä NYT tun-
tuu?
Ennen muuttumisleikkiä oli hieman jännitty-
nyt ja odottava fi ilis. Mietin, miltähän mahtaa 
tuntua astua aitoihin YKI-haalareihin – tuleeko 
minusta sitten kaikkitietävä ja kaiken oppinut 
teekkari? Saatuani uudet kuteet päälleni, 

itsetunto kohosi suorastaan 
eksponentiaalisesti. Tästä eteen-
päin kaikki matikan ja fysiikan harjoitukset, 
Unix-koodaukset ja muut haasteet sujuisivat 
kuin tanssi. 

Mitä mieltä olet tästä uudesta 
lookista?
Vihreä väri todella toi väriä ilmeeseen, 
mitä olin muodonmuutokselta odottanut-
kin. Uudessa lookissa parasta on koko-
naisvaltainen uudistumisen tunne, joka 
huokuu todellista YKI-henkeä.

Teksti: L8
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Kuntosalilla treenailevat yleensä kertoi-
levat kaikenlaisia ulkoaopeltuja juttuja 
siitä, miksi päivästä toiseen hikisenä 
kesyttävät malmia testosteronin kat-
kuisissa luolissa. Diibadaaba kuuluu 

yleensä “elämän-
laatu paranee 
liikuntaa harras-
tamalla”, “terveys 
on tärkeää ja 
käyn kuntosalil-
la ylläpitääkseni 
toimintakykyäni”, 
“liikuntaa har-
rastavat elävät 
pidempään ja ter-

veempinä.” Jep jep. Oikeasti tavoite on 
olla kavereita kovemmassa kunnossa.

When blood 
is rushing 
into your 
muscles - 
”It feels 
fantastic.”

Teksti: Jussa & Pauli-Niko                       Kuva: ?

Ruoka ja terveys

Motivaatiota treenaamiseen

Ykiläisten suosikki-
juomat
Uudet fuksit ovat jo hyvää vauhtia kotiutu-
neet rakkaaseen kiltaamme ja tutustuneet 
kiltamme mukaansatempaavaan kulttuu-
riin. Fuksitkin ovat varmaan syksyn mittaan 
huomanneet tapahtumia kiertäessään, että 
Ykiläiset erottaa edukseen jo kaukaa. Tämä 
johtuu varmaankin siitä, että Ykiläiset ovat 
yleensä kaikkia muita viisaampia, komeam-
pia, kauniimpia, karismaattisempia ja parem-
pia kaikessa. Ykiläisillä on myös muita hie-
nostuneempi juomakulttuuri, johon on hyvä 
tutustua näiden maukkaiden juomien avulla.

Sissitequila

Ainekset: 4cl - 1dl tequilaa, suolaa ja sitruu-
nasiivu.

Kuvaus: Ykiläisille normaali tequilan naut-
timistapa on liian tylsä. Ykiläiset suosivatkin 
niin kutsuttua sissiversiota kuuluisasta nap-
susta, koska nauttimismenetelmän ansiosta 
juoma on helppo kumota kurkusta alas. Sissi-
tequila nautitaan seuraavasti:

1. Annostele valitsemasi määrä juomaa nau-
tintoastiaan. Sirottele suola kämmenseläl-
lesi ja ota sitruuna toiseen käteen.

2. Snorttaa suola valitsemaasi sieraimeesi ja 
purista sitruunasiivun mehu valitsemaasi 
silmääsi.

3. Nauti tequila.

Vergi-snifferi

Ainekset: Noin korkillinen vergiä, tai sen 
puutteessa jotain toista vastaavanlaista 
myrkkyä.

Kuvaus: Jokaykiläisen hetkeen kuin hetkeen 
sopiva perusjuoma, joka ei jätä nauttijaansa 
kylmäksi. Vergi-snifferi toimii kaikista parhai-
ten sissitequilan jatkeena, sillä nenään jäänyt 
suola on hyvä liottaa sieraimesta pois ja liiat 
sitruunamehut saada jollain tapaa valutettua 
ulos silmästä. Vergi onkin loistava liuotin ja 
juoman nauttimistavan vuoksi se saa myös 
muutaman kyyneleen valahtamaan poskelle.

1. Kaada vergiä pullon korkkiin.
2. Varmista ettei sieraimesi ole tukossa.
3. Puhalla ilmat keuhkoista ulos, peitä toinen 

sieraimesi ja imaise vergit korkista ne-
nääsi.

4. Nauti.

Mustikkapiimäshot

Ainekset: Mustikkakeit-
toa 2.6cl, esimerkiksi 
halvinta rainbowtuotetta. 
Piimää 1.4cl, urheilijoil-
le proteiinipitoisempaa 
Valio+-piimää.

Kuvaus: Edellisen illan 
sissitequiloiden ja ver-
gisniffereiden jälkeen on 
usein hieman huono olo ja 
tekee mieli jotain terveel-
listä ja hyvää. Mustikkapii-
mä on tähän ongelmaan 
oiva lääke. Mustikka on 
superterveellistä superfoo-
dia ja piimä proteiinipitois-

ta asidofi lusbakteereja sisältävää terveystuo-
tetta. Yhdessä ne ovat niin terveellisiä, että 
vievät pois vaikka krapulankin. Lisäksi juoma 

on taatusti hyvää, vaikka ei 
olisikaan piimän ystävä.

1. Annostele mustikka-
keittoa shottilasiin ohjeessa 
kuvattu määrä. Kaada päälle 
vastaavasti piimää.
2. Nauti mustikkapii-
mäshot.
3. Tee kokonainen lasilli-
nen lisää, koska se oli niin 
hyvää.

Ruokaohjeet tarjosi
Niko “Nisc” Niemelä
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TEKin tervehdysNäin vähennät stressiä!

Tuntuuko sinustakin joskus siltä, että maail-
ma kaatuu niskaasi. Kaikki työt kasautuvat 
ja sinun oletetaan tietävän kaikesta kaikki. 
Älä hätäile! Keräsimme tähän suosituimmat 
stressinlievityskeinot!
Tiedä hintasi!
Ahdistaako, kun työnantaja kysyy palkka-
toivettasi, mutta et osaa vastata mitään? 
Stressi alkaa taas hiipimään nuppiisi, vaan ei 
enää! Tsekkaa palkkasuositukset TEKiltä, ja 
tiedä hintasi!
”Entä jos kukaan ei kysykään hintaani?!” 
Ei hätää! IAET-kassa tietää sinun hintasi, 
vaikkei kukaan muu sitä kysyisikään. Jos olet 
ollut pidempään esimerkiksi kesätöissä, etkä 
valmistumisesi jälkeen jostain kumman syys-
tä pääsisikään DI:n äärettömälle palkalle, niin 
IAET-kassa huolehtii sinusta!
”Suunnittelin komean sillan Turkuun, mutta 
pelkään, että saatoin tehdä merkkivirheen 
laskuissa!”
Ei hätää! TEKin vastuu- ja oikeusturvava-
kuutus turvaa jäsenet ongelmatilanteissa, 
esimerkiksi sillan romahtaessa maksaa 
vakuutus maksaa viulut. Ota rennosti äläkä 
stressaa. 
”No en pääse edes suunnittelemaan siltaa 
kun ei löydy siltatoimistoja!”
Tsädäm! TEK tekee Teekkarin-
työkirjaa, joka on 
täynnä 

teekkareista ja dippainsseistä kiinnostuneita 
yrityksiä, hakuvinkkejä, cv-opasta ja vaikka 
mitä muuta… Ainoastaan värityskuvat puut-
tuvat!
”Sain kuin sainkin työpaikan, mutta musta 
tuntuu, että tässä vessapaperiin kirjo-
tetussa sopimuksessa ei oo ihan kaikki 
kohdallaan.”
Nou pänik! Ota yhteyttä liittoon, niin TEKin 
lakimiesgorillat hoitavat asiat kuntoon!
”Ja tää kaikki varmaan maksaa ihan hullu-
na?”
Eikä maksa! Kaikki, paitsi IAET-kassa, ovat 
opiskelijalle täysin ilmaisia! Siis täysin ilmai-
sia. Eikä tässä vielä kaikki! TEKin jäsenenä 
saat ilmaiseksi kotiisi kannettuna Tekniikka & 
Talous –lehden ja esimerkiksi fuksikyykässä 
saatte TEKin makkaroita.

Siis sinä, joka et ole vielä liittynyt TEKkiin! 
Ota yhteyttä ja laitetaan elämäsi kuntoon! 

Mikko Sulonen
YKIn kiltayhdyshenkilö
mikko.sulonen@tut.fi 
050 4913651
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Horoskoopit

Oinas 21.3.-20.4.
Sinulla on jotain kiikarissa. Varo, ettei 
biorytmisi järky ja huolehdi itsestäsi 
henkisesti. Saavuttaaksesi sen, mihin 
tähtäät, tarvitset kaiken keskittymisky-
kysi. Muista kysyä itseltäsi, kuka olet, 
peilikuvasi on peili lapsuuteesi.

Härkä 21.4.-20.5.
Pidä huoli nielu- ja kurkkusairauksi-
en ennaltaehkäisystä. Hallitseva pla-
neettasi Venus on asemassa. Sieluusi 
saattaa raapiutua syviä haavoja, josset 
kerro hyvälle ystävällesi jotain, minkä 
hän jo entuudestaan tietää, muttei ole 
kuullut si-

nulta suoraan. Älä piilottele vaan 
vapauta rakkauden energiasi ja ota 
vastaan, mitä tuleman pitää.

Kaksoset 21.5.-21.6.
Jos itsetuntosi on matalalla, hanki 
rusketus. Ystävättäriesi kadehtivat kat-
seet nostavat sinut takaisin pinnalle ja 
saavat ihastuksesi huomaamaan sinut. 
Kyseessä on eheytymisrituaali, johon 
voit huoletta käyttää hieman rahaa ja 
aikaa. Vältä suihkerusketusta.

Rapu 22.6.-22.7.
Epävakaisessa syystilanteessasi etsit 
vakautusmekanismia vakaannutta-

maan varsin mahdollisesti tuka-
laa oloasi. Konfl iktin vaka-

vuus saattaa vaikuttaa 
tehokkuutta vähen-

tävästi vakautus-
toimenpiteisiisi. 
Parhaassa 
tapauksessa 
sinulla on 
joku, johon 
tukeutua. Mitä 
suurempi sen 
vakaampi. 
Varo oman 

painolastisi kerryttämistä, se vie hen-
kistä vakauttasi labiiliin suuntaan.

Leijona 23.7.-22.8.
Loista kaikille ja kaikkialla. Ole mah-
dollisimman tuttavallinen, sosiaalinen, 
huomaavainen ja mielellään lämmin. 
Täydellisyytesi saattaa käydä äreän 
lähisukulaisesi hermoille, varsinkin, 
jos olet nykytilanteessasi hyötymässä 
hänen kustannuksellaan. Pidä pääsi 
kylmänä ja käytöksesi edelleen lämpi-
mänä, muista kuka olet.

Neitsyt 23.8.-22.9.
Älä seuraa äitisi käyttäytymismalleja. 
Karaoke ei sovi kaikille.

Vaaka 23.9.-22.10.
Tasapainosi saattaa järkkyä, josset 
anna alitajunnallesi vapaita käsiä. Hen-
kilökohtainen sisäinen kasvusi riippuu 
läheistesi luomasta tukiverkosta, jo-
ten sinun kannattaa ympäröidä itsesi 
kaloilla ja ravuilla, joita yleisesti löytää 
samasta paikasta verkkojen kanssa. 
Jos et edelleenkään saa otetta elä-
mästä, kokeile jeesusteippiä.

Skorpioni 23.10.-22.11.
Luultavasti joku läheisistäsi kertoo si-
nulle jotain tärkeää. Pluto ohjaa käyt-
täytymistäsi, joten saatat marraskuun 
lähestyessä kärsiä alemmuuskomplek-
sista. Älä syyllisty väärinkäytökseen 
riittämättömyydentunteen kasvaessa 

sietämättömäksi, Juvenes-leipiä saa 
ottaa vain kolme siivua, vaikka olisi 
huono päivä.

Jousimies 23.11.-22.12.
Olet olemassaolosi aikana tehnyt 
useita huonoja päätöksiä. Ensi kuussa 
sinulla on mahdollisuus itsetutkiskeluun 
yllättävissä olosuhteissa, mutta tarvit-
set vanhemmalta tuttavaltasi signaalin, 
joka niin sanotusti tuo sinut lähelle 
puiden latvoja.

Kauris 22.12.-19.1.
Unohda hetkeksi velvollisuudentuntosi 
ja vietä mairitteleva hemmotteluhetki 
haluamassasi seurassa. Huolehdi kui-
tenkin hetkellisen mielihyvän ja pitkäai-
kaisen depressiivisyyden tasapainosta, 
sillä 50 prosenttia tupakoijista kuolee.

Vesimies 20.1.-19.2.
Muista kosmiset rytmisi! Viime suori-
tuksesi tanssilattialla oli kaukana maa-
gisesta.

Kalat 20.2.-20.3.
Olet vedessä elävä kiduksilla hengit-
tävä selkärankainen eläin monikossa. 
Sinut luokitellaan mm. leuattomuutesi 
ja leveäsuisuutesi perusteella. Jos et 
kuun lopussa vielä kellu kyljelläsi, on 
homma osaltasi 5/5.
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