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If we have to make sure ships reach this remote island, then this is our conference room. 
Because we don’t like to spend our time talking about things, but making them happen 
instead. Become a doer. Check out your opportunities at wartsila.com/careers

THIS IS YOUR CONFERENCE ROOM.

wartsila.com/careers
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Nuorempana en pitänyt liikunnasta juurikaan. 
Kouluaikoina odotin aina erityisen kauhulla 
niitä liikuntatunteja, kun lähdettiin kirkonkylän 
isolle koululle telinevoimistelemaan, eikä mi-
kään joukkuelajikaan tuntunut oikein omalta. 
Muutenkin vapaa-aikani kului lähinnä musiikki-
harrastusten parissa, joten aikaa ja kiinnostusta 
pienen paikkakunnan rajoittuneelle liikuntatar-
jonnalle ei riittänyt.

Vasta TTY:lle saavuttuani löysin kunnolla urhei-
lun riemun. Suuri kiitos siitä kuului – ja kuuluu 
edelleen – täällä saamilleni uusille hyville ystä-
ville, joista monet ovat varsinaisia ikiliikkujia. 
Esimerkin voimasta olen minäkin ajautunut 
lenkkipoluille, kuntosalille ja ryhmäliikuntatun-
neille. Kynnys lähteä jumppailemaan madaltuu 
kummasti, kun on kaveri, jonka kanssa voi läh-
teä. Kanssatreenailijoiden tuen merkitystä ko-
rostaa myös tämänkertainen haastateltavamme, 
SM-tason hiihtäjä Atte tuonnempana lehdessä.

YKI on muiden kiltojen keskuudessa niittänyt 
mainetta liikunnallisuudellaan, mistä kertovat 
muun muassa kiltahuoneen hyllyllä komeilevat 
TTY:n Liikuttavin kilta –palkinnot vuosilta 2010 
ja 2011. Menestystä on tullut lisäksi esimerkiksi 
Tappi-Liigan sählykentillä. Reippaat liikunta-
toimarit järjestävät muutenkin vuodesta toiseen 
kiltalaisten iloksi jos jonkinlaista aktiviteettia: 
on sählyvuoroja Bommarissa, lentopallovuoroja 
Tamppi Areenalla, futiksen ja ultimaten pelai-
lua Näyttämönpuistossa, perinteisiä syysretkiä 
Hervannan lähimaastoissa, BIOlympialaisia ys-
tävyyskiltojen kanssa, kyykkäkarsintoja, avan-
touintiretkiä. Niiden joukosta luulisi jokaisen 
löytävän jotain mieleistään.

Muutenkin TTY:n tarjoamat liikuntapalvelut 
ovat hinta-laatu-suhteeltaan erinomaiset. Erityi-
sesti tänä syksynä aloitettu yhteistyö kaikkien 
Tampereen korkeakoulujen välillä Unipoli Sport 
–hankkeen muodossa on laajentanut liikuntatar-
jontaa, mutta pitänyt liikuntamaksun kuitenkin 
erittäin edullisena esimerkiksi yksityisten lii-
kuntakeskusten kuukausimaksuihin verrattu-
na. Lisäksi TTY:llä treenaavia on ilahduttanut 
Tamppi Areenan laajennustöiden valmistumi-
nen ja uusien ryhmäliikuntatilojen ja kuntosalin 
käyttöönotto. Näistäkin pääset lukemaan lisää 
tämän lehden sivuilta.

Tätäkin kirjoittaessani ulkona paistaa kirkas 
syysaurinko ja lämpötila pyörii siinä +10°C:n 
tienoilla – mikä täydellisen raikas lenkkeilysää! 
Vedä nyt siis ihmeessä lenkkarit jalkaan ja lähde 
vaikka Suolijärveä kiertämään, tai käy tutustu-
massa TTY:n uuteen kuntosaliin. Ja muista hou-
kutella se kaverikin mukaan.

Reipasta loppusyksyä!

Veera

Pääkirjoitus
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Puheenjohtajasi tässä päivää. Seuraava teksti ei 
sisällä liioittelua ja se tulee ottaa erittäin vaka-
vasti.

Silloin kun minä en ollut nuori, niin kouluun 
hiihdettiin talvisin ja soudettiin kesäisin. Kou-
luja oli ainoastaan Ruotsissa, joten lähes jokai-
nen suomalainen nuorukainen oli erinomaises-
sa kunnossa ja asui Turussa tai Porissa. Jäljelle 
jäänyt osuus suomalaisista nuorukaisista asui 
Rovaniemellä ja Joensuussa. Rovaniemen nuo-
rukaiset harjoittivat taisteluporojen koulutus-
ta viisimetrisessä hangessa, joka pysyi maassa 
myös juhannuksena. Joensuun nuoriso-osasto 
lähetettiin Venäjälle tiedustelemaan vihollisen 
toimia ja matka taitettiin puusta toiseen loikki-
malla huomaamattomuuden takaamiseksi.

Voitte siis kuvitella, että nykynuori on säälittävä 
säkki verrattuna diplomi-insinööri Juha Suvan-
non nuoruuden aikaiseen suomalaiseen yli-ih-
miseen. Nykyään nuoriso syö vanukasta soh-
valla katsoen Big Brotheria tai muuta roskaa ja 
ainoa urheiluun verrattava asia on itsensä kanssa 
leikkiminen. Tosin sekin on niin rankkaa, että 
harva jaksaa suorittaa moista useammin kuin 
kerran viikossa.

Onneksi asialle on tehtävissä jotakin. Rakkaal-
ta koulultamme, jonne kukaan ei valitettavasti 
hiihdä, löytyy erinomaiset liikuntamahdollisuu-
det selkärangattomuuden ja löysyyden korjaa-
miseksi. Hyvä tapa aloittaa urheiluharrastus on 
mennä killan sähly-/salibandyvuorolle Bomma-
riin. Pallon perässä juokseminen on erinomainen 
tapa kohottaa kuntoa ja lisäksi laji tarjoaa erin-
omaisen “me vastaan ne” -hengen, joka tarjoaa 
mahdollisuuden maanpuolustuksemme uskotta-
van tason palauttamista varten. Plussana lasket-
takoon myös maila, jota voi käyttää näppärästi 
aseena mikäli vihollinen on epähuomiossa pääs-
syt livahtamaan omien puolustuslinjojen taakse.

Mikäli juokseminen ei mielestäsi ole arvollesi 

sopivaa tai koet sen muuten vain ikävänä, olet 
väärässä. Jos kuitenkin kertakaikkiaan kieltäy-
dyt juoksemasta reikäisen pallon perässä maila 
kädessä, niin kaikeksi onneksi erilaisia lajeja 
löytyy laidasta toiseen uskomattomat määrät. 
Joensuun tiedustelusoturien perinnettä voi jat-
kaa Bommarin kiipeilyseinällä ja Turun ja Porin 
soutajasankarien jalanjäljissä voi kulkea souta-
malla Tamppi-areenan salilla. En jokaista lajia 
ala tässä luettelemaan, sillä nykynuorelle tekee 
hyvää etsiä kerrankin tietoa itse pelkän Iltalä-
pyskän selaamisen sijasta, mutta vakuutan, että 
jokaiselle löytyy jokin itselle sopiva laji.

Loppukaneettina haluaisin sanoa, että vaikka 
tämän kirjoituksen tarinat ovatkin ehkä hieman 
liioiteltuja, niin niissä piilee silti opetus. Opetus 
on se, että liikkuminen kannattaa ja tekee elä-
mästä mukavampaa, ajatuksista kirkkaammat, 
elämästä pidemmän ja tärkeimpänä kaikista: se 
saa sinut näyttämään viehättävämmältä vastak-
kaisen (tai saman, jos se on sinun valintasi) su-
kupuolen mielestä. Kannustan siis kaik-
kia kanssakiltalaisiani liikkumaan ja 
kohottamaan kuntoaan.

Teppo

PJ:n Palsta
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Unipoli Sportin liikuntatarjontaan kuuluvat 
luonnollisesti mukana olevien korkeakoulujen 
kunto- ja palloilusalit. Kuntosalipalveluja saa 
käyttää liikuntamaksun maksettuaan ja palloilu-
saleista esimerkiksi killat ja kerhot voivat varata 
itselleen omia pelailuvuoroja. Saleihin on lisäksi 
mahdollista varata kyseessä olevan korkeakoulun 
politiikasta riippuen maksuttomia tai maksullisia 
sulkapallovuoroja. Lisäksi Unipoli Sport tarjoaa 
laajan kattauksen erilaisia ryhmäliikuntatunteja 
sekä järjestää lukuvuosittain noin 100 erilaista 
liikuntakurssia, joille tulee ilmoittautua erikseen.

Liikuntamaksun maksettuaan voi urheilua har-
rastaa kaikilla kolmella korkeakoulukampuksella 
Tampereella. TTY:läisille tutun Hervannan kam-
puksen lisäksi liikuntapalveluita voi hyödyntää 
yliopiston kampuksella keskustassa sekä TAM-
Kin liikuntatiloissa Kaupissa. Kotiyliopiston-
sa ulkopuolisten kampusten liikuntapalveluista 
nauttimista varten tulee tosin ensin noutaa eril-
liset kulkuoikeudet kohdekorkeakoulusta. Lii-
kuntatilat ovat käytettävissä juhlapyhiä lukuun 
ottamatta pääpiirteittäin korkeakoulujen luku-
kausien aikana. Myös loma-aikoina ainakin osaa 

palveluista (kuten kuntosaleja) on mahdollista 
hyödyntää, mutta aukioloajat saattavat olla rajoi-
tetummat.

Vaikkei aiemmin olisi tullutkaan liikuttua kovin 
paljoa, ei treenauksen aloittamista Tampereel-
lakaan kannata jännittää. Unipoli Sport tarjoaa 
aloittelijoiden tai kokeneempienkin liikkujien ur-
heiluharrastuksen tueksi erilaisia maksuttomia ja 
maksullisia palveluja kuntosaliohjauksesta ja lii-
kuntaneuvonnasta aina henkilökohtaisiin perso-
nal trainer –tapaamisiin. Keskustan kampuksella 
on lisäksi mahdollisuus klassiseen hierontaan tai 
intialaiseen päähierontaan.

Lisätietoa liikuntapalveluista, ryhmäliikun-
takalenterista, liikuntamaksuista ja kaikes-
ta muusta löytyy Unipoli Sportin sivuilta 
osoitteesta 
sport.unipolitampere.fi. 

Unipoli Sport löytyy myös Facebookista, 
www.facebook.com/unipolisport.

Unipoli Sport on syksyllä 2013 käynnistetty kol-
men tamperelaisen korkeakoulun – Tampereen tek-
nillisen yliopiston, Tampereen yliopiston ja Tampereen 
ammattikorkeakoulun – yhteinen liikuntapalveluprojekti. 
Hankkeen tarkoituksena on tarjota näiden korkeakoulujen 
opiskelijoille ja henkilökunnalle entistä laajemmat ja mo-
nipuolisemmat liikuntapalvelut opiskelijaystävälliseen hin-
taan. Palveluja voi käyttää niin kauan, kuin opinto-oikeus 
tai työsuhde on voimassa.

Teksti: Veera Koskue
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Ensin toimittajan omat kommentit ryhmäliikuntasalista:

Mikä on erilaista uudessa ryhmäliikuntasalissa?

Tilaa on enemmän ja se on tyylikkäämpää. Peilejä on kolmella sivul-
la, joten on helppo tiirailla kanssaliikkujia! Varasto on tilava ja siisti. 
Lasinen ovella varustettu takaseinä mahdollistaa yhä jumpparien tii-
railun osallistumatta tunnille!

Onko ryhmäliikuntatunteja kehitetty?

Tarjontaa on lisätty. Uutuutena ovat mm. YTHS:n pitämä kehon-
huolto, pilates ja intervalli. Tuntuu, että tunteja on kehitetty käyttäji-
en pyyntöjä vastaaviksi. 

Mikä on hyvää ryhmäliikuntasalissa?

Peilit! Helppo tarkistaa tekeekö liikkeet oikein. Ja valaistus on kiva: 
ohjaaja voi seistä spotlightissa.

Entä huonoa?

Joskus, kun musiikki on kovalla, se kiertää ja kaikuu.

Tamppi-Areena laajentui!

Muistatteko hikisen palloilusalin, josta rajattiin keskilohko ryhmäliikuntatilak-
si? Kesken parhaimman pumpin saatoit saada lentopallosta päähäsi. Tuntien 
aloitukset venyivät, koska salia käyttivät viimeiseen saakka innokkaat palloi-
lijat. Yläkerran kuntosalilta oli kyllä mukavat näkymät alas jumppareihin… 
Mutta tila saattoi olla joskus tiukilla yläkerrassa.  Nyt jumpparit ovat saaneet 
uuden salin ja kuntosalin. Mitä mieltä uudesta ryhmäliikuntatilasta ollaan? 
Entä koulumme kolmannesta punttiksesta? Sitä varten toimittajamme antautui 
liikunnalle sekä etsi käsiinsä liikunnallisia ykiläisiä haastateltaviksi.

Teksti & haastettelu: Tia Haavisto
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Sitten punttisaleilijoiden mielipiteitä uudesta salista. Haastateltavana Johanna 
Veuro ja Ilari Vuorinen:

Moikka, käytkö usein täällä?

Ilari: No moro, uudella oon käyny pari kertaa, vanhalla jonnin verran.

Johanna: Juu oon käyny, enemmän kyllä vanhalla ja vaan pari kertaa uudella, kun 
en tykkää, kun siellä on niin paljon porukkaa.

Mitä erilaista uudella salilla on?

Ilari: Vapaille painoille on enemmän suorituspaikkoja maastavetoon, kyykkyyn 
ynnä muuhun sellaiseen. Käsipainoja on enemmän ja myös tilaa niiden käyttöön 
on lisää. Penkkipunnerruspaikkoja taitaa olla yhteensä 4 kpl eli mahtuu hyvin 
tekemään, kun taas vanhalla salilla on tällä hetkellä vain kaksi. Tosin sitten taas 
uudella on vähemmän “varsinaisia” kuntosalilaitteita, ehkä siellä on siten vaike-
ampi tehdä juttuja, jos ei halua käyttää vapaita painoja tai tiedä, mitä niillä tekisi. 

Johanna: Vapaille painoille enemmän reenitilaa (tankotilaa ja penkkejä) ja selkeä 
venyttelypaikka puolapuiden edessä, missä on helppoa tehdä myös vatsoja ja sel-
kiä maassa. Ylhäältä löytyy laitteita ihan riittävästi ainakin peruskuntosalikävi-
jälle. Ehkä puutteena vaan yksi tankopaikka, jolloin voi tehdä kyykkyy yms. yk-
sittäin ja vuorotellen. Molemmissa on aika tasapuolisesti käsipainoja ja peilitilaa. 

Mitä hyvää on uudessa salissa?

Ilari: Hyvät lämmittelylaitteet: 3 uutta spinning pyörää, crostrainereita ja juoksu-
matto ainakin. 

Johanna: Laitteet on tietty uudemmat ja paremmin löytyy esim. lämmittelylaittei-
ta: crossari on parempi ja juoksumatto lisänä.

AAÄERRGHR

Mitä Cheek sanoi kun lopetti salitreeninsä?

Teksti & haastettelu: Tia Haavisto
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Eletään syyskuun puoliväliä. Sää on täydellinen Hervannan urheiluspyhätöllä alkavalle 
tarunhohtoiselle urheilutapahtumalle. Kisailut tulee aloittamaan 100:n metrin aitajuoksu, 
joka on vuosien varrella opittu tuntemaan heikoimmat karsivana lajina. Aidat ovat kor-
keita kuin Bjur Khalifa, niitä ei voi kiertää eikä alittaa ja läpimeno on hidasta, siis ainoa 
vaihtoehto on pyrkiä ylitse.

Kaikkien ylitettyä maaliviivan, vaih-
dettiin lajiksi pituus ja korkeus.

Yleisön mylvintä sai urheilijat ven-
ymään ja vanhat ennätykset laitettiin 
uusiksi korkeushypyssä. Pituushypyssä 
jouduttiin hiomaan askelmerkkejä pit-
kään, sillä toimitsijat hylkäsivät poik-
keuksetta yliastumiset. Silti hypyt kan-
toivat hurjiin lukemiin.

Jaloissa painaa, mutta eteenpäin sanoi Doug Allen. Hypyistä siirryttiin anaerobiseen 200 
metrin juoksuun. Juoksu kulki ihan eri tavalla kun radalla ei ollut esteitä sekoittamassa 
rytmiä. Ajanottajat eivät aina uskoneet kellojaan, kun tulokset vaikuttivat liian uskomat-
tomilta.

7-otteluraportti

Herwanna urheilupyhättö ei ollut pysyä liitoksissaan kun kentältä kajahti 
ilmoille Ykin atleettien huuto ”YKI!”. Katsomo ei hiljennyt huutamasta 
koko iltana kun atleettimme taistelivat 7-ottelun kirkkaimmasta mitalista.
Seuraavassa kuvaus tapahtumista toimitsijan ja atleetin kertomana.

Puitteiden rakentaminen hoituu vaivattomasti
delegoimalla työt.

Teksti: Mikko Lappalainen & Oskar Hippula
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Seuraavaksi vuorossa olivat keihäs ja kuula. Keihäänheitossa yleisön ehdoton ykkössuosikki 
oli legendaarinen Henni ”keihäs” Ruuskanen, joka oli koko illan itsevarmasti säästellyt itse-
ään tätä nimenomaista lajia varten. Hyvinhän siinä kävi, joka heitto lensi nurmelle asti. Kuu-
lantyönnössä oli todella kova taso ja tyylejäkin oli monenlaisia. Mutta tyyli kuin tyyli niin 
voittoon ei ollut mitään mahdollisuutta ilman ääniaaltojen kantavaa voimaa. Voittotyönnön 
kantava karjunta kantoi jopa yli mylvivän yleisön äänen.

Viimeisimpänä lajina oli teräsmäistä kestävyyttä vaativa hurjaakin hurjempi 800 metrin juok-
su. Osalla pyöri mielessä jopa lajin väliinjättäminen. Ylpeys kuitenki voitti henkisen käden-
väännön ja ottelijat juoksivat matkan kunniakkaasti ja näin selviten vuoden 2013 7-ottelusta 
kokemusta rikkaampina ihmisinä.

Kirjoittajat ovat tämän vuoden Yki-fukseja.

Kuvat: Julius Elfving

TÄMÄN VUODEN 
KÄRKITULOKSET:

Yleinen sarja:

1.  Aleksi  3814 p
2.  Kari  3707 p
3.  Ilari 3485 p

Naiset:
1. Sonja L 2061 p

PÄIVITETYT YKIN ENNÄTYKSET:

Laji  Tulos  Nimi

100-aj  17.20 s  Matti Lassila (2012)
Korkeus 160 cm  Miika Koivunen (2012)
Kuula  13,65 m Matti Lassila (2012)
200 m  25,50 s  Matti Lassila (2012)
Pituus  5,10 m  Matti Lassila (2012)
Keihäs  43,60 m  Jussa Välitalo (2012)
800 m  2:27:60 Aleksi Autio (2013)
7- Ottelu (M) 4678 p  Matti Lassila (2012)
7- Ottelu (N) 2061 p  Sonja Laurila (2013)



10

Maha kurnii, päässä heittää ja kaverien naamat ärsyttävät… Nälkä saattaa 
yllättää urheilemaan päätyneen teekkarin. Oli liikunta sitten salilla hikikar-
palot otsalla painamista, lantion pyörittämistä zumbatunnilla, 
kuumaa tanssia yökerhossa tai krapulapäivän virkistävä kä-
velylenkki raikkaassa syysilmassa, on syöminen tärkeää jo 
jaksamisenkin kannalta. Ja sitten tulee se nälkä!

Tärkeää on syödä ennen kuin tulee nälkä. Tällöin jaksaa 
pidempään tampata tanssilattialla ja saattaa vahingossa 
päätyä opiskelemaankin, sillä krapulakaan ei seuraava-
na päivänä ole niin kamala, jos on muistanut syödä ennen 
tanssisuoritusta. Kannattaa etukäteen miettiä päivän ruo-
kailut, ettei nälkäisyys pääse yllättämään ja pilaamaan päivää. 
Lisäksi ruoan ravintoarvot ovat tärkeitä. Ei ole sama asia syödä 
karkkia tai salaattia 250kcal edestä. Nimittäin yhdessä killassakin usein näky-
vässä patukassa on 250kcal/pötkylä. Tähän määrään saisi syödä puolitoista 
comboateriaa lisukkeineen Juvenekselta! Ja enemmän vitamiineja, hiven-
näisaineita, proteiinia ja kuituja löytyy Juvenesateriasta kuin tuosta toffeises-
ta suklaapötkylästä killassa.
Miten sitten pitäisi syödä, että tulee seksiä tihkuvaksi adonikseksi, jolla on 
tytöt tainnuttava hauis tai timmiksi mimmiksi (tai edes jaksaisi pysyä hereillä 
luennolla)? Tässä muutamia vinkkejä:

NÄLKÄ!

1. Syö aamulla paljon proteiineja. Ne pitävät kylläisenä ja auttavat 
lihaksia kasvamaan.
2. Syö hedelmiä ja teetä välipalaksi pääaterioiden välissä. Killan kah-
vimaksulla saat nauttia myös yrttiteetä!
3. Syö juvemoskaa ja paljon salaattia. Suosi kalaa ja kanaa: niitä saa 
syödä enemmän kuin possua, sillä niissä on vähemmän kaloreita.
4. Nauti urheilun jälkeen proteiineja ja hiilihydraatteja oikeassa 
suhteessa: esim. kaakao on loistava valinta.
5. Syö iltapalalla runsaasti hiilihydraatteja sisältäviä viljatuotteita ja 
unen tuloa helpottavia maitotuotteita niin jaksat huomennakin.

Teksti: Tia Haavisto
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Kaali, joka ei halua päätyä taas 
Juveneksen salaattipöytään.

Helmivelli neljälle

(Hyvää iltapalaa, mutta älä ala kokkaamaan klo 4 aamulla 
baari-illan jälkeen. Halutaan nähdä sut vähemmän kärventy-
neenä!)

1,5 l maitoa
1,5 dl Helmi-perunasuurimoita
1 tl suolaa

Kuumenna maito kiehuvaksi. Älä poistu siitä kattilan viereltä 
kuumentamisen aikana mihinkään vaan hämmennä vispilällä 
koko ajan. Kun maito kiehuu, ripottele suurimot koko ajan 
hämmentäen sekaan. Keitä pienellä teholla kahdeksan mi-
nuuttia. Älä lähde siitä vispilän varresta mihinkään! Lopuksi 
mausta suolalla.

Pohjaanpalamista voi välttää käyttämällä haudutuskattilaa, 
sitä kaksiosaista, jossa vesi kiehuu alakerrassa ja ylhäällä puuro 
muhii eikä pala pohjaan! Keittoaika on kyllä vähän pidempi, 
mutta puuro on parempi.

Viikon Reseptivinkki:

AAÄERRGHR

Mitä Cheek sanoi kun sai ruokansa 
valmiiksi?
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Atte Kiskola on toisen vuoden ykiläinen ja yksi Suomen parhaista nuorista hiihtäjälu-
pauksista. Ahveniston Ampumahiihtäjiä ja Lammin Säkiää edustava Atte on saavutta-
nut menestystä SM-tasolla niin ampuma- kuin maastohiihdon puolella, ja ovatpa ovet 
auenneet myös nuorten MM-kilpailuihin. Oman treenaamisen ohella Atte ehtii myös 
valmentaa perheen toista urheiluaktiivia, pikkusisko Aulia.

Harrastus, joka jäi vähän päälle

Hiihtänyt olen koko ikäni. Nuorempana tuli osal-
listuttua kotikuntani Lammin paikallisiin hiihto-
kisoihin, mutta varsinaisesti aloitin kilpailemisen 
maastohiihdon osalta vuonna 2005. Ampuma-
hiihdosta kiinnostuin hieman myöhemmin, kun 
eräs lajia harrastanut kaverini vinkkasi sellaises-
takin mahdollisuudesta. Ampumahiihtoharjoit-
telun aloitin vuonna 2008 ja kun laji osoittautui 
mukavaksi, se vakiinnutti paikkansa maastohiih-
don rinnalla.
Hiihdon ohessa ehdin harrastaa myös jalkapalloa 
Lammin Vedossa suunnilleen kymmenen vuoden 
ajan. Vielä yläasteella en satsannut mihinkään la-
jiin täysillä, vaan tuli vain oltua vähän kaikessa 
mukana. Lukion alkaessa täytyikin sitten pikku-
hiljaa ruveta miettimään, kumpaan lajiin keskit-
tyisin enemmän, ja tuossa vaiheessa hiihto vei 
voiton.

Vanhemmillani ei ole erityistä urheilutaustaa, 
eikä perheessämme minun ja pikkusiskoni Aulin 
lisäksi ole muita urheiluaktiiveja. Auli taisi aika-
naan eksyä laduille vähän isoveljen perässä, ja 
harrastaa nykyään minun tapaani sekä maasto- 
että ampumahiihtoa. Pienenä äiti vei meitä kai-
kennäköisiin kilpailuihin, mutta minkäänlaista 
painostusta en vanhempieni suunnalta ikinä ole 
kokenut. Tämä on vain tällainen harrastus, joka 
on vähän jäänyt päälle.

Tällä hetkellä valmennan itse itseäni sekä sis-
koani Aulia. Harjoitusohjelman teko alkaa vuo-
sisuunnitelmasta, jossa vuosi jaetaan erilaisiin 
jaksoihin. Joka jakson aikana kehitetään aina 
tiettyä ominaisuutta ja sen pohjalta valitaan eri-
laisia pääharjoituksia. Esimerkiksi voimajaksos-
sa ohjelmassa on muun muassa salilla käyntiä ja 
vaikka tasatyöntöjä rullasuksilla. Teen Aulille 

erikseen joka viikolle tarkemman harjoitusohjel-
man. Tällä hetkellä valmennus tapahtuu pääasi-
assa etätyönä, sillä Auli asuu edelleen Lammilla 
ja minä itse täällä Hervannassa.

Hiihto on siitä hieno laji, että sen harjoitteluun 
voi yhdistää todella monipuolisen lajikirjon. 
Varsinaisen hiihtoharjoittelun lisäksi hyödynnän 
muun muassa paljon koulun liikuntapalveluja. 
TTY:llä on mukavaa se, että täältä löytyy paljon 
muitakin hiihtäjiä, joiden kanssa käydään esi-
merkiksi Sweat-tunneilla ja lenkeillä yhdessä. 
Myös kämppikseni hiihtää, joten aina on joku 
sparraamassa, eikä tarvitse tehdä yksin. Olen 
löytänyt myös ykiläisistä kavereita salille, pyö-
rälenkeille ja sulkapalloa pelaamaan. Olemme-
kin juuri marraskuussa lähdössä erään toisen 
ykiläisen kanssa Kanarialle pyöräilemään kah-
deksan päivän ajaksi. Lisäksi käydään ykiporu-
kalla pelailemassa jalkapalloa aina silloin tällöin.

Haastattelija: Veera Koskue
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Tampereella on muutenkin hiihdon osalta hyvät 
harjoitusmahdollisuudet: on vaelluspaikkoja, pu-
ruratoja, maastoa ja jalkakäytäviä rullahiihtoa 
varten. Ampumaharjoittelun puolesta Tampere 
taas ei ole paras mahdollinen paikka, sillä lähin 
ampumarata löytyy Kangasalan puolelta. Itse 
olen treenannut ampumista niin paljon, ettei sii-
hen tarvitse enää niin paljoa panostaa. Yleensä 
talven aikana kisoissa ampuminen riittää. Ja ko-
tona Lammilla on myös hyvät puitteet harjoitte-
luun. Ampuma-asentoa voi treenata myös kuiva-
pitojen avulla, jolloin asetta vain pidellään eikä 
sillä varsinaisesti ammuta.

Leireille en ole viime aikoina päässyt kovin 
usein, koska en kuulu enää mihinkään valmen-
nusryhmään. Viime kauteen asti olin mukana 
nuorten MM-joukkueessa, mutta nyt olen jo liian 
vanha siihen porukkaan. Silloin tuli käytyä maa-
joukkueleireillä enimmäkseen Vuokatissa, mutta 
myös muun muassa Viron Otepäässä ja Ruotsin 
Östersundissa. Nykyisillä seuroillani Ahveniston 
Ampumahiihtäjillä ja Lammin Säkiällä on tie-
tysti omia leirejä, joille osallistun aina kun vain 
pääsen. Leirit ovat siitä hyviä, että niillä pääsee 
harjoittelemaan todella hyvissä olosuhteissa.

Ampumahiihdossa minulla on useita SM-mita-
leita. Suomen mestaruuksien tarkkaa määrää en 

muista, mutta kyllä niitä on. Maastohiihdon puo-
lella en ole päässyt mitaleille, sillä alle 23-vuo-
tiaiden sarjassa on niin paljon porukkaa. Viiden 
joukossa olen kyllä ollut muutamia kertoja.

Nuorten MM-kisoihin olen osallistunut pari ker-
taa, mutta niiden sijoituksissa ei ole juuri kehu-
mista. Ne ovat aina olleet kauden tärkeimmät 
kisat, mutta menneet surkeasti, mikä on jäänyt 
vähän hampaankoloon. Ei voi olla kovin tyyty-
väinen, kun isoimmissa kisoissa ei ole tullut on-
nistumisia.

Ainakaan tällä hetkellä kumpikaan laji ei ole 
toista tärkeämpi, vaan keskityn yhtä vahvasti 
niin ampuma- kuin maastohiihtoonkin. Tuleval-
la kaudella päätavoitteeni on molempien lajien 
osalta SM-kisoissa, kun en nuorten MM-kisoihin 
enää ikäni takia saa osallistua. SM-hiihdot järjes-
tetään vasta loppukaudesta, joten pääsen muka-
vasti nauttimaan vielä joulu-tammikuun ajan la-
duista, ennen kuin täytyy ryhtyä herkistelemään 
kisoja varten.

Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena olisi pitää la-
jeja mukana niin kauan kuin paikat kestävät ja 
katsoa, mitä se sitten tuo tullessaan. Enempää en 
tähän hätään uskalla sanoa.
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Tarinoita Hervannan metsistä
Ykiläisillä on jo muutamien vuosien ajan ollut tapana lähteä 
syksyn tullen virkistäytymään Hervannan lähimetsiin. Tässä 
kertaus tämänvuotisen syysretken kommelluksista.

YKI:n jokavuotinen syysretki starttasi kokoontumisella kiltikselle, josta 
voitiin luontevasti jatkaa väittelyllä siitä minne oikeastaan lähdetään ret-
keilemään. Kiltahuoneessa ryhmä alkoi jo hieman huolestua, kun TEK-mi-
estä ja hänen eväitä ei näkynyt missään. Helpotukseksi saimme selville, että 
hän odottelee jo parkkitalolla. Puolituntia ja 500 metriä myöhemmin retk-
ueemme oli saavuttanut ensimmäisen etapin Insinöörinkadulla sijaitsevalla 
kaupalla. Täydennyksen jälkeen matkamme jatkui kohti etelää ja salaista pai-
kkaa x, jonka sijainnista kukaan ei ollut varma. 

Onnistuneen riista-aidan alituksen ja Ruskontien ylityksen jälkeen seu-
rueemme jatkoi kohti Lempäälän metsiä. Huomasimme karvaasti kuinka 
GPS laitteet pilaavat kaiken jännityksen metsäreissulta. Mitä iloa on käyt-
tää oikotietä, kun navigaattori kertoo sen olevan läpipääsemätöntä suota. 
Pienistä pettymyksistä huolimatta joukkomme jatkoi määrätietoista vael-
lusta kohti suurta tuntematonta. Kävellessämme paikallisen järven rantaa 
pitkin matkan tekomme tyssäsi yllättäen 2 metrin korkuiseen teräsaitaan, 
jonka päällä oli piikkilankaa. Kulkiessamme aidan vierttä vastaamme tuli 
mies, joka tyhjensi aidan ulkopuolella olevaa parkkipaikkaa lehdistä. Tämän 
hieman epäilyttävän epsiodin jälkeen jatkoimme matkaa tietä pitkin pois. 
Samaisen tien varresta löysimme vielä teräspuomin ja kyltin, joka varoitti 
vihaisista koirista.

Matkamme kohti nuotiopaikkaa sujui kaiken kaikkiaan hitaasti, mutta var-
masti. Joidenkin pettymykseksi emme kuitenkaan jääneet kuluttamaan aikaa 
reitin varrella olleeseen köysi-leikkirataviritelmään. Tästä jonkin aikaa tar-
vottuamme olimme saapuneet taukopaikalle. Siellä makkaranpaistopaikaksi 
valikoitui syrjässä oleva nuotiopaikka, jossa saimme olla omassa rauhassa. 
Seuraava ohjelmanumero olikin TEKin sponsoroimien makkaroiden eine-
htiminen. Syömisen ja juomisen jälkeen harjoittelimme käytännön polt-
totekniikkaa tyhjillä makkarapaketeilla. Tämän hyvin opettavaisen session 
jälkeen aloitimme taaperruksen kohti Hervantaa. Loppumatka sujui ilman 
sen kummempia ongelmia ja päivän muuttuessa illaksi huomasimme ole-
vamme jo kotoisalla kiltiksellä.

Kirjoittaja on tämän vuoden Yki-fuksi.

Teksti: Leo Vainio
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Sama Tarina Erään Kännykkäkameran linssin läpi:

Tässä vaiheessa vielä turvallisesti tutuilla reiteillä.

Vastaan käveli järvi. Miten me tämä ylitetään?

Pakollinen ryhmäpose. Yksityisalue.

AAÄERRGHR

Mitä Cheek tuumaa retkeilystä?

Kuvat: Henri Ruuskanen
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Kuka sano et saat duunii ilma hakemuk-
sii? Älä usko niit se on pelkkä satu!

Älä myöhästy parin kuukauden päästä 
alkavasta kesätyönhausta ja jää siksi ensi 
keväänä nuolemaan näppejäsi, vaan tule 
hakemaan itsellesi kampuksen revityin 
nidos, eli Teekkarin työkirja!

Torstaina 28.11. lanseerataan Teekkarin 
työkirja vuodelle 2014. Tätä julkaisua 
on myös allekirjoittanut tuolloin teille 
jakamassa, ja tarjolla on tosiaan perus 
TEK-makkaraa tuhdimpaa, A-luokan 
pureskeltavaa. Teekkarin työkirja julkai-
staan nyt 20. kerran ja vaikka ulkoasu onkin vuosien varrella muutoksia kokenut, ei itse 
asiasisältöön tarvitse oikeastaan päivittää kuin tuoreet yhteystiedot ja uudet työnantajat.

Teekkarin työkirja siis kokoaa yhteen kaiken mitä onnistuneeseen työnhakuun tarvitset. 
Olipa tavoitteena sitten hommata itselleen kesätöitä, harjoittelupaikkoja, tai vaikkapa 
ihan vakinaista työtä, ei näitä ohjeita ja vinkkejä kannata ohittaa. “TT” antaa siis neuvoa 
hyvän CV-mallin rakentamisesta aina sen himoitun työsopimuksen kirjoittamiseen asti!

Kunkin Indikaattorin tila on rajallinen, mutta onneksi netin laaja maailma antaa mah-
dollisuuden niin paljon enempään!
- Tekniikan akateemisten lisäinfot, nettijulkaisut ja kaikki jäsenen palvelut sekä etuudet 
osoitteesta: tek.fi
- Teekkareille suunnattua tietoa ja muuta mukavaa: teekkari.fi
- Ja koko Indikaattorijutun punainen lanka: teekkarintyokirja.fi

Kevään työhakuruljanssia jälleen toiveikkaana odottaen,
kysymyksiinne mielellään vastaten,

Henri Ruuskanen
Ympäristöteekkarikillan
Prujutoimari & TEK-kiltayhdyshenkilö
henri.ruuskanen@tut.fi
+358 40 839 8958

TEK-palsta

Syysretkellä jaettiin makkaraa, marraskuussa sitten Työkirjaa



17

Hurraa, TuPo syntyi ensimmäistä kertaa sitten 
vuoden 2006, vaikkakin tarkemmin ilmaistuna 
tällä kertaa puhutaan "keskitetystä työmarkki-
naratkaisusta". Mitä tämä sitten tarkoittaa, saati 
liittyy minuun?

Itse työmarkkinaratkaisu on verrattain 
laajapohjainen ja kattaa noin 93 prosenttia pal-
kansaajista, vaikkakin esimerkiksi ilmailuala, 
Finnair etunenässä, ratkaisun ulkopuolelle jät-
täytyikin. Sopimusta kuvaillaan maltilliseksi 
palkkaratkaisuksi, jonka toivotaan kestävän kolme 
vuotta. Pääpiirteissään sopimus lupaa siihen sitou-
tuneiden eri toimialojen työntekijöille yhtä isot 
palkankorotukset. Kyseessä oleva summa on ensi 
vuoden osalta noin 20 euroa kuukaudessa.

Nyt muodostetussa työmarkkinaratkaisussa 
on mukana myös joitakin lupauksia verotuksesta. 
Muun muassa työttömyysturvaan tehtävät muu-
tokset, väylämaksujen puolitus, rataveron määräai-
kainen poisto ja tuloveroasteikkoihin tehtävä 1,5 
prosentin tarkistus ovat noin 300 miljoonan euron 
kädenojennus hallituksen suunnalta.

Pienten palkankorotusten ja toisaalta nope-
amman inflaation takia, tavallisen palkansaajan 
nimellisansioiden odotetaan ensi vuoden osalta 
silti laskevan puolen prosentin verran.

Miksi työntekijöitä edustavat ammattiliitot 
sitten lähtivät mukaan sopimukseen, vaikka näin 
matalat palkankorotukset jäävät inflaation jalkoi-
hin jo ensi vuonna? Suurimmat syyt lienevät 
markkinoiden ennustettavuuden ja viennin par-
antuminen, sekä lupaukset sopimuksen positiivi-
sista työllisyysvaikutuksista.

- Suomalaiset työpaikat voittivat, sillä nyt saa-
vutetulla palkkaratkaisulla on erityisesti lyhyellä 
aikavälillä erittäin suuri merkitys Suomen kilpai-
lukyvylle ja työpaikkojen määrälle, pääministeri 
Jyrki Katainen (kok.) luonnehti sopimuksen syn-
nyttyä.

Palkansaajien tutkimuslaitos laskee, että uu-
sia työpaikkoja voi syntyä jopa 12000, joidenkin 
laskelmien mukaan jopa 20000.

Akava, johon jäsenliittonaan TEK kuuluu, 
kutsuu sopimuksen vahvistumista voitoksi koko 
Suomelle. Akavan puheenjohtava Sture Fjäder 
uskoo, että historiallisen maltillinen sopimus 
antaa työllisyydelle ja talouskasvulle kimmok-
keen. Fjäderin mukaan sopimuksen myötä myös 
pian alkavilla työura- ja eläkeneuvotteluilla on nyt 
entistä vakaampi pohja.

Välitönta pelastusta Suomen taloudelle 
lokakuun lopulla solmittu keskitetty työmarkki-
naratkaisu ei suinkaan tuo.

Mielenkiintoista onkin marraskuun aikana 
seurata, miten markkinat ja talous reagoivat työ-
markkinaosapuolten laajaan ja maltilliseen sop-
imukseen. Toinen, varsinkin meitä opiskelijoita, 
koskettava asia on ennustettujen, uusien työpaik-
kojen vaikutus kesätöiden tarjontaan. Palkkaavat-
ko yritykset ensi kesänä vihdoin rohkeammin 
opiskelijoita oppimaan ja kehittymään oikeissa 
työtehtävissä, ja näin sijoittavat myös omaan pit-
käjänteiseen kehitykseensä?
Jutun allekirjoittaneen puolesta esiluki Riku 
Merikoski.
TuPosta ja keskitetystä työmarkkinaratkaisusta 
selvää yritti saada,
-Henni

TEK-miehen TUPO-tarkastelut
-Eli mistä nyt olikaan kyse?

Pieni lähdeluettelo:
- Edellinen TuPo: http://fi.wikipedia.org/wiki/Tulopolitiikka
- Sopimus kattaa 93 % palkansaajista: http://www.hs.fi/politiikka/
Tupo+allekirjoitettiin+Etel%C3%A4rannassa+juhlallisesti/
a1382673043560
- Palkankorotus 20 e/kk: http://yle.fi/uutiset/mita_iloa_keskitety-
sta_tyomarkkinaratkaisusta_on/6901470
- Työmarkkinaratkaisua tukevat hallituksen toimet: http://yle.fi/
uutiset/hallitus_kiittaa_tyomarkkinasopua_-_luvatut_tukitoimet_as-
tuvat_voimaan/6902353
- Hallituksen toimien hinta 300 miljoonaa euroa: Jutta Urpilainen 
YLE:n Ykkösaamussa: http://areena.yle.fi/tv/2037930; kohdassa 
12:14
- Nimellisansiot tippuvat 0,5 %: http://yle.fi/uutiset/mita_iloa_kes-
kitetysta_tyomarkkinaratkaisusta_on/6901470
- Jyrki Kataisen sitaatti: http://yle.fi/uutiset/hallitus_kiittaa_ty-
omarkkinasopua_-_luvatut_tukitoimet_astuvat_voimaan/6902353
- Palkansaajien tutkimuslaitoksen laskelmat: http://yle.fi/uutiset/
mita_iloa_keskitetysta_tyomarkkinaratkaisusta_on/6901470
- Akavan ja Fjäderin kanta: http://yle.fi/uutiset/akava_sopimus_on_
voitto_suomelle/6902280
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Kauniin kuulaana torstaipäivänä  (satoi vettä) 
3.10. joukko innokkaita energiatekniikasta 
kiinnostuneita opiskelijoita lähti tutustumaan 
Metson Tampereen eri osastoihin. Kauas ei 
tarvinnut mennä, sillä kaikki toimipisteet 
sijaitsivat näppärästi TKL:n kulkureiteillä.

Ensimmäisessä toimipisteessä, Messkuylän 
Research and Development Centerissä, 
päästiin tutustumaan Metson koehalliin. 
Hallissa suoritetaan muutaman viikon mit-
taisia koepolttoja, joissa testataan pienillä 
kiertoleijukattiloilla uudenlaisten polttoai-
neiden tai -yhdistelmien palamisominaisu-
uksia. Haastavampien polttoaineiden, kuten 
esimerkiksi jätteiden poltto kannattaa tietysti 
ensin optimoida pienemmässä mittakaavassa 
ennen suurempan tuotantoon siirtämistä. 
“Juuri tällaista työtä voisin kuvitella tekeväni 
valmistumisen jälkeen”, kertoo innoissaan 
Suvi Suojanen, neljännen vuoden YKIläinen. 
Häntä ilahdutti se, kuinka samassa paikassa 
pääsee hyödyntämään sekä poltto- että 
ympäristötekniikan osaamista.

Seuraava etappi oli Metso Automation Pirk-
kalassa, jossa kehitetään automaatiojärjest-
elmiä monille eri tekniikan aloille. Kohde 

painottui enemmän automaatio- ja ohjelm-
istotekniikkaan, joten Pertti Tapiaisellakin 
(voimalaitostekniikka, 5. vk) jäi vaikuttavam-
pana mieleen vierailu koelaitoksella. Mielen-
kiintoista hänestä oli kuitenkin kuulla, miten 
yllättäviin työskentely-ympäristöihin Metson 
kautta voikaan päätyä; esimerkiksi tarkasti 
vartioidulle timanttikaivokselle Siperiaan.

...eikä tässä vielä kaikki!

Energia- ja prosessitekniikan ammattiainek-
erho Exergia järjestää ekskursioita pitkin 
vuotta. Jäseneksi liittymällä ja sähköpostiasi 
tarkkailemalla pysyt perillä siitä, milloin yri-
tyksiin on mahdollista päästä tutustumaan.

www.students.tut.fi/~exergia

Mennään Metsoon
-Ammattiainekerho Exergian ekskursiokertomus

Ammattiainekerho Exergian
syysyleiskokous ja pikkujoulut 

Keskiviikkona 4.12. klo 19.00 alkaen 
Konetalon saunalla. Tule paikalle, niin 
saat tietää ketkä toimintaa pyörittävät 
ensi vuonna. Ja mikäli Exergian toiminta 
kiinnostaa isommin, voi saunalla ilmoit-
tautua myös hallitustyrkyksi.
 Ps. tarjoiluakin saattaa olla...

Kuva: Metso

Teksti: Silja Suonio
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Kuva: Metso

Teksti: Silja Suonio

12.11.2013
Killan syysyleiskokous & Proffasauna
 Kenestä uusi PJ? Ketkä päättävät hallituksessa asioista ensi   
 vuonna? Tule paikalle niin tämäkin selviää, lisäksi emännistö   
 on luvannut leipoa jälleen kokouspullaa!  K1702 klo 16.00

 Proffasaunalla tutut ja vähemmän tutut opetushenkilökunnan   
 edustajat kertovat eri pääainevaihtoehdoista ja siitä mihin sitä   
 oikein voisi isona päätyä töihin. Taas on myös tarjoilua, jee!

21.11.2013
Fuksivala& Pikkujoulut & Porobleet
 Taas tapahtuu kummia, kun fuksit suorittavat erään osan   
 teekkariksi siirtymisestä. Samana päivänä perinteiset pikkujou  
 lut bommarissa, puurokattila jälleen kuumana. Porobleissa tie- 
 dossa jälleen bändin tajunnanräjäyttävä shöy. 

26.11.2013
Luonnontiedepuistokemistien pikkujoulunakkisukellusvenesitsit

YKIn loppuvuoden tapahtumia
-Merkkaa kalenteriin!

Niin kuin hyvin lienee tiedosssa, eräs nimeltä mainitsematon 
järjestö jätti tänä vuonna YKIn ja Bionerin kutsumatta legendaari-
selle kemistiristeilylle. Mutta tästähän ei lannistuta, vaan lähde-
tään rohkeasti kemistisimulaattorin hengessä sitsaamaan bom-
marissa! Tämän lehden painohetkellä saattaa olla järjellä  vielä 
muutama hyttipaikka, mene ja tiedä.

Ps. Älä unohda myöskään Nääspeksin Tampereen esityksiä! 
Myös yki-osaamista tarjolla jälleen lavalla, sen takana ja 
sen edessä. Takuuvarma shöy tiedossa, lippuja jäljellä ra-
joitetusti.
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