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Pääkirjoitus Teksti: Sonja Laurila

Päätoimittajan vaihdos tapahtui nyt poikkeuk-
sellisesti kesken vuoden, kun vanhempi tieteen-
harjoittajamme Kaisa otti asiakseen tehdä töitä ja 
matkustella. Isot ovat saappaat täytettävinä, mutta 
katsotaan, kuinka isot varpaat täältä löytyy.

Ennen kun vaivumme taas läpi talven kestävään 
kaamosmasennukseen, on syytä nauttia syksystä. 

Ykiläiset ovatkin pyrkineet ottamaan ilon irti kauniis-
ta syyspäivistä retkeilemällä ja urheilemalla – muuta 
hauskanpitoa yhtään unohtamatta! 

Hauskanpidosta puheenollen, haluaisin 
puhua ykiläisyydestä. Siitä kuinka hauska, 
harvinaislaatuinen ja huikea porukka 
ykillä on. Hyvänä esimerkkinä toimii 
mielestäni LTT-pubirundi ja se, kun 
olimme kesken pubirundin kosken 
rannassa kastamassa erään toverimme 
uutta teekkarilakkia kymmenien yki-
läisten voimin – toisin sanoen kaikkien 
ykiläisten, jotka pubirundille osallistui- 
vat. Se kertoo paljon ryhmähengestä, että 
kaikki haluavat olla mukana.

Tämän reilun vuoden aikana, mitä olen 
ykillä ollut, olen saanut tutustua moniin 
mahtaviin tyyppeihin. Kiltahuoneesta on 
muodostunut paikka, jossa tunnen olevani 
kuin kotonani ja killan sohvista tuttu ja 
turvallinen paikka – vaikka niiden haju on 
kyllä kaikkea muuta kuin tuttu. Toivottavas-
ti sama ryhmähenki säilyy myös uusille ja 
uusille fukseille.

Tästä lehdestä löydät lisää tarinoita ykiläis-
ten retkistä, ruokavaliosta sekä ykiläisistä 
naisista.

YKI on paras! 
Sonja
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Puheenjohtajan palsta Teksti: Varpu Orasuo

Niin se kesä taas meni ja on ollut aika alkaa 
opiskella. Kuinka mukavaa olikin palata Hervan-

taan, kun kiltahuoneella hengaavat sekä vanhat tutut 
että uudet tuttavuudet. Neljäs opiskeluvuosi ja uudet 
fuksit ovat saaneet minut muistelemaan menneitä 
kuin mikäkin vanhus (en tiedä auttaako asiaa mum-
molassa vietetty kesä). Olen palannut muistoissani 
omaan fuksivuoteeni ja siihen päivään kun paniikki-
kohtauksen partaalla ollut fuksi-Varpu astui ensim-
mäisen kerran Festian aulaan. Jotain hienoa tuota 
päivää seuranneiden kolmen vuoden aikana on kyllä 
tapahtunut. Näiden vuosien aikana olen tutustunut 
mahtaviin ihmisiin, tehnyt hurjasti asioita ”ekaa ker-
taa” (niinkun benjihyppy, seinäkiipeily ja biljardin 
pelaaminen!), oppinut uusia taitoja ja tullut ennen 
kaikkea rohkeammaksi. Olen yhtä aikaa opiskellut 
tasaista tahtia vaaditun määrän kursseja ja viettänyt 
täysillä teekkarielämää. Opiskelun ja opiskelijaelämän 
yhdistäminen siis on mahdollista! Joten olitpa fuksi 
tai teekkari, uskalla nauttia opiskeluajasta, tartu tilai-
suuksiin ja ole ahkera, jotta voit sanoa kevään taitut-
tua kesäksi, että mennyt lukuvuosi oli maailman paras 
lukuvuosi. 

Mainio tilaisuus uusien kokemuksien keräämiseen 
tarjoutuu jo hyvin pian, kun syksyn yleiskokoukses-
sa marraskuun 10. päivä valitaan Ympäristöteekkari- 
killan uusi hallitus. Tarjolla on pestejä laidasta laitaan, 
joten kaikille varmasti löytyy itseään kiinnostava hom-
ma. Hallitustoiminnassa pääsee järjestämään tapah- 
tumia, harjoittelemaan vastuunottamista sekä op-
pimaan työelämänkin kannalta tärkeitä ryhmätyötai-
toja. Tulethan kuulemaan lisää hallitushommista ja 
ilmoittautumaan hallitustyrkyksi YKIn hallituskäh-
mintään 23.10. Myös fuksit ovat tervetulleita hake-
maan hallitukseen tai toimihenkilöksi.

”Erityismaininnan saa syksyn työläin 
projekti, Ympäristöteekkaripäivät, joita 
vietetään lokakuun lopussa täällä Hervan-
nassa“

Ennen vuodenvaihdetta ehtii kuitenkin sattua ja 
tapahtua vanhan hallituksen toimesta vielä vaikka 
kuinka. Erityismaininnan saa syksyn työläin projek-
ti, Ympäristöteekkaripäivät, joita vietetään lokakuun 
lopussa täällä Hervannassa. Tulkaahan YKIläiset san-
koin joukoin tekemään tuttavuutta muiden paikka-
kuntien ympäristöteekkareihin!

Koittakaa välttää syysmasennusta, pitäkää syksyistä 
tunnelmaa yllä polttamalla kynttilöitä, kääriytykää 
vilttiin suojautuaksenne opiskelija-asuntojen ik-
kunankarmeista tunkeutuvalta viimalta ja muistakaa 
kantaa sateenvarjoa mukana (Hervannassahan sataa 
aina). 

Eli oikein mukavaa syksyä!
Varpu
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Seuraavaksi vuorossa olikin ihq-daa-fantsujen tu-
toreidemme (ja joidenkin muiden) pitämä tervetu- 

lotilaisuus, jonka jälkeen porukka jaettiin tutorryh-
miin. Maitopojat löysivät heti toisensa. Maitopoikien 
ryhmää alkoivat koutsaamaan itse superfuksi Tatu ja 
maailman paras hiukkanen Petteri. Olisiko asiat enää 
paremmin voineet olla? No viina puuttui. Puheenaihe 
vieri kuitenkin hyvin nopeasti siihen itseensä. Riitti 
maininta, että on juuri viikkoa aikaisemmin käynyt 
Virossa niin siitäkös alkoi Mustanpörssin tarina. Ky-
syjiä tulvi kiltamme ovista ja ikkunoista. Erityisesti 
niistä monista ovista… Tällä hetkellä pörssi on pys- 
tyssä avokätisten lahjoitusten turvin ja nimikin 
on jouduttu totuuden nimissä vaihtaa Pörs-
siromahdukseksi. Pörssin sisällä valliva kes-
kustelu kuitenkin kantaa hedelmää vieläkin. 
Kenties Tampereen aktiivisin fuksikeskuste-
lu.

Alkuillasta esiintyi vielä Nääsimpro. Se oli 
hassun hauska. Ei siitä sen enempää…

Päivä huipentui juhliin Peyton Placessa, 
jossa viina virtasi ja biljardipallojen koli-
na stimuloi maitopoikien seitsemättä aistia. 
Nimi ”Maitopojat” lanseerattiin kyseisenä 
iltana, kun matkasimme Peytoniin (tai johon-
kin muualle) ja fuksivastaava Miika salakuun-
teli maidonhuuruisia juttujamme. Maito-Ee-
tu ja Maito-Tapsa kävivät kiivasta keskustelua 
maidon terveysvaikutuksista, sen hinnasta eri 
kaupoissa ja erityisesti siitä, kuinka paljon mai-
toa juomme yhdellä aterialla. Normipäivä Mai-
to-Eetulle on jopa viisi (5) lasillista maitoa yhdellä 
ruokailukerralla! Juo siis sinäkin ylimäärin maitoa 

niin voit saada yhtä leveät hartiat kuin Maito-Eetulla (Y). Olim-
me psyykanneet toisiamme koko päivän illan biljarditurnausta 
varten. Vaikka molemmat meistä pelasikin lääkekuurien lan-
nistamina selvitimme tiemme finaaliin saakka. Matkalla kaatui 
todella kovia Ykiläisiä. Erityisesti Maito-Eetun lyönti selän takaa 
oli myrkkyä useimmille. Finaalissa voitimme Korkin kaksikon ja 
juhlat repesivät valloilleen. Loppuilta menikin jauhaessa hyvässä 
porukassa.

Tiistai päivä alkoi luennolla, jonka nimeä oli hierottu varmas-
ti pitkään ja joka herätti konnotaatioita musiikin suuntaan. 
Kyseessä on tietysti luento ”Opiskelu on POP”. Tämän jälkeen 
lähdettiin harjoittelemaan ircin käyttöä. Fuksit eivät ole kuiten-
kaan kovinkaan suurella menestyksellä innostuneet irccaami-
sesta. Koska Wadap. Aamupäivän opintojen suunnittelutuokio 
oli mystee- risestä syystä peruttu, joten Petterin 

johdolla kerroimme uusia asioita toi-
sistamme ringissä. Petteri aloitti ker-
ronnan lempipitsastaan. Muut jat-

koivat juttua auliisti lempipitsalla. 
Mutta koska Maitopoikien on 

aina poikettava valtavirrasta, 
kertoi Maito-Eetu biljardi-
voitosta, koska sitä ei oltu 
vielä hehkutettu tarpeeksi. 

Maito-Tapsa sen sijaan ker-
toi hiustenleikkuusta, joka ei 

tietenkään ollut yhtä mediasek-
sikäs puheenaihe. Aamupäivällä 
haimme myös hiukan läheisyyttä 
toisistamme ja etunurtsin puus-
ta sateen alkaessa. Kuva kertoo 
enemmän kuin Maito-Tapsan sa-
nat (laita kuva Miika tähän koh-

taan, jookos). Tämän lisäksi what-
sup-keskustelu kertoo, että kyseisenä 

päivänä Pertun paiasta hajos napit 
theekoissabileissä.

Teksti & Kuvat: Tapani SuksiMaidonhuuruinen fuksiviikko Herwoodissa

Seikkailu alkaa Festian ISOSTA salista. Luennoille kun ei saa koskaan tulla ajoissa ja koska talon ta- 
voille ei oltu luonnollisesti vielä opittu, oli akateeminen varttikin tuntematon käsite. Sanottaisiinko siis 
että luennolle tultiin ”tyylikkäästi” myöhässä useiden silmäparien saattelemina. Kyseinen päläpälä-luen- 
to meni kuitenkin samalla tavoin ohi kuin Simon selittämät epsilon-delta-todistukset. Vieläkään yliopis- 
tomme rehtorin nimi ei muistu mieleen.
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Kun päivä vanheni, oli aika erilaisille pelailuille etunurtsilla. 
Maitopojat osallistuivat muun muassa petanquehen ja jalkapal-
loon, jossa Ykiläiset hävisivät harmittavasti ilman paitaa kirmaa-
ville Korkin adoniksille. Mutta luonnollisesti kenelläkään ei ollut 
yhtä leveitä hartioita kuin Maito-Eetulla. Leveät hartiat kun ovat 
tietenkin tärkein piirre adoniksen varustuksessa. Vaikka häviö 
tulikin, se ei tunnelmaa lannistanut vaan ilta jatkui kuumaakin 
kuumemmassa Cupolassa, jossa opittiin teekkarihymnin salat. 
Supolassa Ykiläiset löysivät heti yhteisen sävelen ja eikä aikaakaan, 
kun Yki-rinki oli jo pystyssä. Vielä ei kuitenkaan ollut crowd- 
surffingin aika. Sen sijaan iltaa tahdittavat muun muassa ostos-
kärry ja Jaken moottorisahamove sekä Sami Karin jaarittelut Cu-
polan katolla. Bailut eivät loppuneet pelkkään Cupolaan vaan sen 
jälkeen lähdettiin bilettämään Perinneseuran tiloihin TTY:lle. 
Maitopojat eivät kuitenkaan viihtyneet paikassa kauaa, mihin ar-
vaatkin jo syyn. Tarjolla ei ollut maitoa. Niinpä Maitopoikien tiet 
erkanivat ja alkoi uusi päivä.

Keskiviikko alkoi erittäin vahvasti, sillä kun lähdimme tutustu-
maan kouluun Perttua alkoi mystisesti ”närästämään” ja hän ka-
tosi vessaan. Edellinen ilta oli siis  vienyt mehut jopa tulevalta su-
perfuksiltamme. Iltapäivällä oli tutustumiskierros Hervantaan. 
Kaikki tärkeä tieto tuli ilmi: Ahvenisjärvellä ei kannata uida, 
Castellosta saa Tampereen kenties suureenta pizzaa ja tutor-Mii-
kan ensimmäinen kämppä oli kolmen solu, jossa hän oli neljän-
tenä osapuolena. Kierroksen jälkeen päädyimme Karinkaarelle 
grillaamaan ja paistelemaan lettuja. Ilta oli ehkä chilleintä ikinä! 
Myös kv-opiskelijat olivat messissä, mikä toi mukavan lisän il-
taan. Pelasimme muun muassa Miikan lempileikkiä – Evoluutio- 
peliä. Kun opiskelijat esittäytyivät englanniksi toisilleen, toinen 
Maitopojista kertoi englanninkielisen lempinimensä, My manner 
ski. Teksti ei sitä kuitenkaan suomenna, jottei kirjoittajan iden-
titeetti paljastuisi. Myöskään lempinimen keksijän nimeä ei ker-
rota, koska asia ei liity fuksiviikkoomme mitenkään. Loppuilta 
menikin rennosti jutellessa ja jälleen kerran… Maitopoikien tiet 
erkanivat ja uusi päivä alkoi. 

Torstaina lähdimme seikkailemaan keskustaan, jossa hankimme 
bussikortit. Tutorit kertoivat tarkkoja ja hyvin tärkeitä yksityis-

kohtia Tampereesta Tampere-kierroksella. Kuitenkaan yksikään 
juttu ei muistu enää mieleen. Sen kuitenkin muistaa, että hyvin 
tärkeitä ne olivat. Kierroksen jälkeen päädyimme Mallashoviin, 
jossa pelasimme erilaisia pelejä. Pelasimme muun muassa Rap-
pakaljaa, jonka mukaan Suomessa ei saa alle 15-vuotiasta tyttöä 
(mukana olleet tietävät, niin kutsuttu ”inside läppä”). Tuli pelat-
tua myös pyötäfutista, jossa hävisimme 10-1 enkä muista kenelle 
tai kenen kanssa, koska haluan niin kovasti unohtaa tapahtu-
neen. Se oli nimittäin näin jalkapalloilijalle itsetunnon murskaa-
va kokemus. 

Mallashovista löysimme tiemme Unioniin. Yki-rinki oli jälleen 
vauhdissa. Erityisesti Petjan ja vanhempien opiskelijoiden, Essin 
ja Veeran, maagiset tanssitaidot tulivat essiin. Kuitenkin Mai-
to-Tapsa oli se, joka pääsi Unionin fb-sivun oletuskuvaan, kun 
paikan henkilökunta lämpesi Ykiläisten menolle ja erityisesti 
crowdsuffailulle. Bailaaminen jatkui muistaakseni aina TTY:lle 
asti. 

Perjantaina tutustuimme porukalla Tamperelaiseen ruokailu-
kulttuuriin. Söimme tietenkin siipiä Hervannan keskustassa. 
Siipeilyn jälkeen oli leffaillan aika. Mukana oli myös Bioner ja 
Hiukkanen. Salissa, jossa Simo todistelee päivittäin, katsottiin 
lapsuuteni toiseksi paras elokuva. Tai no sanotaan että paras, jot-
ta tarina olisi hohdokkaampi. Kyseessä on Aladdin. Se oli yllättä-
vä valinta, mutta kun tarkemmin ajattelee niin hyvin perusteltu. 
Onhan jokaisen Tampereen teekkarin päiväuni lampunhenki, 
jolta voi toivoa kolme toivetta. Ne olisivat luonnollisesti lopu-
ton opintotuki, kaikkien Rasputimen laulujen ulkoa osaaminen 
ja Jaloviina-pullo, jonka pohja ei tule koskaan vastaan. Leffailta 
loppui huipennukseen tandoorikanan merkeissä.

Viikonloppu meni leppoisasti. LTT piti henkeä yllä lauantaisella 
lentopalloilulla. Sen sijaan sunnuntaina YKI oli omalla porukalla 
pelaamassa jalkapalloa Näyttämönpuistossa. Osallistujia oli vä-
hän ja rankan viikon jälkeen pelaajat olivat hitaita, mutta kan-
keita. Pelit loppuivat myös lyhyeen tummien pilvien vallatessa 
Herwoodin taivaan. Kaikki hyvä kuitenkin päättyy aikanaan, 
jopa tämä tarina kenties maailman parhaasta fuksiviikosta.

Chicken tardoorimaisin terveisin,
Tapsa
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Ykin 7-ottelu Teksti & Kuvat: Enni Lehtinen

Sunnuntain 14.9. tapahtumat Hervannan urhei-
lukentällä voitaisiin lyhyesti kiteyttää kahteen sa-

naan: Yki liikkuu! Niko oli tilannut tapahtumaa varten 
otollisimmat mahdolliset olosuhteet, joten huipputu-
loksia oli odotettavissa ykiläisten kerääntyessä puo-
lilta päivin aloittelemaan yleisurheilun kuningatta-
ruus- ja kuninkuuslajia, 7-ottelua. Osallistujaluettelo 
venyi ilahduttavan pitkäksi, sillä paikalle oli saapunut 
reippaita, urheilevia ykiläisiä fukseista aina vanhoihin 
konkareihin, jopa Oulusta saakka, sillä Ykin mennei-
den vuosien liikuntatoimari Jussakin oli ottanut naa-
makirjassa saadun haasteen vastaan.

Naisten sarja keräämässä voimia.

Aluksi keräännyttiin tietysti rinkiin ja tapahtuman 
taustalla vaikuttanut liikuntatoimari Niko piti lyhyeh- 
kön hengennostatus- ja tsemppipuheen, joka oli var-
masti loistava, mutta ei valitettavasti painunut kirjoit-
tajan mieleen. Yhteisen YKI-huudon ja enempien tai 
vähempien alkulämmittelyiden jälkeen oli aika asetel-
la aidat millintarkasti paikoilleen 100 metrin matkalle 
ja aloittaa ensimmäinen laji. Aitajuoksu on kokemat-
tomalle hyvin paljon henkistä kanttia vaativa suori-
tus, ja vaikka radalla nähty tekniikka olisi ehkä voinut 
aiheuttaa Arto Bryggarelle elinikäisiä traumoja, kil-
pailijat suoriutuvat loistavasti maaliin ilman suurem-
pia kolhuja. Kovimman ajan aitonut Ville Kaleva an-
toi todellisen tyylinäytteen ja katsojat eivät voineet 
kuin ihastella kaunista aitomista, jonka tuloksena oli 
loppuaika 15,41 s.

Koska kilpailijajoukko oli hyvin monipäinen, jakaan-
nuttiin seuraavaksi kahteen ryhmään ponnistamaan 
pitkälle ja korkealle. Pätevä ja tarkka toimitsijakaar-
ti ei antanut mittauksissa milliäkään lisää tuloksiin, 
mutta kannustuksellaan sitä vastoin aiheutti varmasti 

jopa lisäsenttejä. Naisten sarjassa Laurilan Sonjalta 
löytyi sekä pituus- että korkeushypyssä hurjasti pon-
nistusvoimaa ja vastaavasti miehissä Ristomatti ”Ripa” 
Lummikko oli molempien hyppylajien ykkönen.

Tyylinäyte pituushypyssä.

Tyylinäyte korkeushypyssä.

”mainittakoon Lassilan Matin yli 40 metrin 
paraabelimainen kaari, että ketään ei var-
masti jäänyt harmittamaan“

Kun hypyt oli hypitty, siirryttiin takaisin juoksuradal- 
le ja toimitsijat virittivät sekuntikellosormensa jälleen 
täydelliseen herkkyyteen, sillä vuorossa oli 200 metrin 
rutistus. Nopeimmin maaliin selviytyivät miehistä 
Ripa ja naisista Saarnion Sonja. Juoksun jälkeen 
saatiin hieman huilia jaloille siirryttäessä yläkropan 
voimaa ja räjähtävyyttä vaativiin kuulantyöntöön ja 
keihäänheittoon. Molemmissa nähtiin niin hieno-
ja suorituksia, mainittakoon Lassilan Matin yli 40 
metrin paraabelimainen kaari, että ketään ei varmasti 
jäänyt harmittamaan, vaikka etukäteen ilmoittautu-
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neiden listalla ollut Ari Mannio ei ollutkaan paikalle 
ilmaantunut (uskaltautunut?).

Tiukkaa keskittymistä suorituksiin.

Sunnuntain kääntyessä iltapäivään suuren urheilujuh-
lan päätti kaikkien rakastama happo- ja tappomatka, 
800 metrin juoksu. Jokainen juoksuerä sai maaliviivan 
läheisyyteen kerääntyneeltä kilpakumppani- ja toimit- 
sijaväeltä tsemppaushuudot, joiden voimalla jaksoi 
kiristää vielä tahtia kun oli ”enää yks kierros” jäljellä. 
Kokonaiskilpailu oli jännittävän tiukka ja voiton vei 
lopulta Matti vain 16 pisteen kaulalla toiseksi tullee-
seen Ripaan. Naisissa parhaan pistesaldon keräsi 
Sonja S. Kaikkiaan kisasuorituksia oli urakoimassa 
29 ykiläistä ja lisäksi tapahtuman sujuvan kulun mah-
dollistaneita toimitsijoita mukava määrä. 

Kaikki treenaamaan ensi syksyä varten!

Sporttiterveisin,
Enni 

Miehet Pisteet   Naiset Pisteet

Matti 5152

Ripa  5136

Tuomas 4497

Sonja S. 2097

Enni 1918

Sonja L. 1652

Hall Of Fame
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Ykin syysretki Teksti & Kuvat: Petra Oksa

Jo perinteeksi muodostunut YKI:n syysretki järjes- 
tettiin jälleen syksyisen Herwannan metsissä. Mut-

ta mitä siellä oikeasti tapahtui?

Innokas porukkamme kokoontui kiltaan lauan-
taiaamuna valmiina valloittamaan pienimmätkin 
metsäpolut. Vaikka populaa riitti, huomasimme pian 
muurikkapannun kantajista olevan pulaa, onhan 
homma perinteisesti säästetty fuksipojille. Onnek-
si tämä heimo oli edustettuna vahvasti yhden pojan 
voimin. Lopulta Tapsa myöntyi kohtaloonsa ja läh-
dimme liikkeelle.

Porukkamme pysyi hyvin 
kartalla, ainakin metsän-
reunalle saakka. Siellä 
innokkaat fuksit halu-
sivat heti ensimmäisen 
polun löydettyään sukel- 
taa metsään. Kun ret-

kenjohtajalta kysyt-
tiin asiasta totesi 

tämä vain: ”Ei 
meijän tästä kyllä 
pitäny mennä, 
mut mennää 
vaa!” Ja sinnehän 

mentiin. Melko 
lyhyen rämpimisen 

jälkeen päädyimme 
hetkeksi hiekkatiel- 
le, mutta kun siltä 
taas poikettiin, olikin 

edessä umpimetsää 
lopun matkaa. Muuta-

man kertaa meinasi 
porukalta usko loppua, 

mutta lopulta löysimme 
Höytämönjärven ranta-
an ja pienellä tarpomisel-
la myös nuotiopaikalle, 
joka oli retkemme kohde.

Nuotio saatiin pian pys-
tyyn ja pienen taistelun 
jälkeen lettupannukin 
viritettiin onnistuneesti 
paikalleen. Kaikki oli-

vat nälkäisiä, mutta her-

kulliset letut helpottivat retkeilijöiden oloa nopeasti. 
Löytyi joidenkin takataskusta makkarapakettejakin. 
Kun nälkä oli helpottanut alkoi porukalla juttu luis- 
taa ja laulut raikaa. Erityisesti mukanamme olleet ul-
komaalaisvahvistukset innostuivat laulamaan täällä 
oppimiaan lauluja.

Kaikki hauska loppuu aikanaan ja kovimmin 
kylmästä tuulesta kärsivät lähtivätkin kohti Herwan-
nan metropolia jo ennen kun viimeisimmät saivat 
lettuja lautaselle. Noin puolituntia myöhemmin läh-
tivät jälkijoukotkin kotia kohden. Paluumatka oli 
huomattavasti nopeampi ja kevyempi versio aamun 
vaelluksesta, sillä suurin osa matkaa taittui tietä pit-
kin. Niimpä viimeisetkin pääsivät koteihinsa lämmit-
telemään ja odottamaan ensi vuoden reissua.

Syysterkuin,
Petra
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Syksy tulee. Muistakaa käyttää heijastimia! Jos 
heijastinta ei ole, voit vaikka sytyttää Tekniik-

ka&Talous lehden soihduksi, ja kulkea sen valon 
turvaamana pitkin Hervannan valtaväylää. Vai voitko 
sittenkään?

Ähäkutti! Opiskelijajäsenen lehtietu on muuttunut 
sekä hieman laajentunut. TEK-lehti tulee edelleen pa-
perisena kotiin asti. Sen sijaan Tekniikka&Talous ja 
uutena lehtenä myös Talouselämä ovat jatkossa luet- 
tavissa Talentumin Summa-palvelussa. Lisätietoja 
TEKin opiskelijasivuilta: http://www.tek.fi/opiskelijat/
lehtietu

Samalla kun päivität lehtietusi, on oiva hetki tutustua 
TEKi jäsensivuihin. Kirjaudu sisään sivun oikeasta 
yläkulmasta ja tilaa itsellesi käyttäjätunnus sekä sala-
sana seuraamalla sivun ohjeita jos/kun olet ne hukan-
nut/unohtanut. Omilta sivuilta kannattaa tarkistaa 
ensimmäisenä yhteystiedot. 

Muuta tärkeää on Palvelut ja lehdet –välilehdellä 
IAET-kassan jäsenyys. Työttömyyskassan jäseneksi 
kannattaa ehdottomasti liittyä jo opiskeluaikana, sillä 
ansiosidonnainen päiväraha on peruspäivärahaan 
verrattuna huomattavasti suurempi. Työssäoloehto 
täyttyy, jos on ollut työttömyyttä edeltävien 28 kuu-
kauden aikana 26 viikkoa töitä, vähintään 18 tun-
tia viikossa. Opiskeluaika pidentää tarkastelun jopa 
seitsemään vuoteen ja työssäoloehdon voi kerryttää 
pätkissä. Käytännössä tämä siis tarkoittaa, että parin 
kesän kesätyöt täyttävät oikein mainiosti työssäolo- 
ehdon jos jostain kumman syystä et työllistykään heti 
valmistuttuasi.

Niin. Syksy tulee. Ulkona on pimeää. Atk-luokkien 
valo luo kelmeän paisteensa opiskelijoiden kasvoille. 
Käyttäkää niitä heijastimia! Ellei heijastinta ole, liit-
tykää TEKin jäseneksi, ja ommelkaa TEKin heijastava 
haalarimerkki hyvälle paikalle!

Hei TEKin jäsen! Teksti: Mikko Sulonen

Mikko Sulonen
Kiltayhdyshenkilö
050 491 3651

Mikko Grönlund
Teekkariyhdysmies
040 761 9767
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Kattilaexcu Varkauteen Teksti: Ada Herranen

Matka Tampereen Hervannasta Varkauden kat-
tilateknologian keskittymään alkoi torstaisena 

koleana aamuna klo 5.00 TTY:n pihasta. Tai siis itse 
asiassa klo 4.55. Oli varmaan ensimmäinen kerta teek-
karihistoriassa, kun exculle on päästy lähtemään etua- 
jassa kaikkien osallistujien ollessa paikalla. Matkaan 
lähdettiin unisin mielin ja suurin osa taisikin taittaa 
matkan Savon Venetsiaan teleportaten. Perille Foster 
Wheelerin pihaan saavuimme hieman ennen kello 
yhdeksää. Matkalaiset saivat isäntäyrityksen puoles-
ta hieman kahvia ja aamupalaa, jotta viimeistekin 
unihiekan hivenet pyyhkiytyisivät silmistä. Foster 
Wheelerillä yritysesittelyn avasi HR:n edustaja ker-
toen yleisesti Foster Wheeler Energiasta ja koko maa-
ilmanlaajuisesta konsernista. Paljon puhuttiin myös 
työtehtävistä ympäri maailmaa joko projektiluontoisi-
na komennuksina tai pidemmän aikajakson ulkomaan 
työjaksoista. Yleisen esittelyn jälkeen Systems Engi-
neering osaston pääinsinööri kertoi meille tarkemmin 
Foster Wheelerin kattilateknologioista sekä tällä het-
kellä käynnissä olevista projekteista. Foster Wheele- 
rin vahvin osaamisalue on kiertopetiteknologiassa, 
mutta myös muita teknologioita käyttäviä kattiloita, 
kuten leijupeti- ja pölypolttokattiloita toimitetaan. Oli 
myös mielenkiintoista kuulla, kuinka projekti etenee 
tarjouspyynnöstä tarjouksen tekemiseen ja edelleen 
projektin toteuttamiseen ja laitoksen käyttöönottoon. 
Puhujan ammattitaito välittyi todella hyvin yleisölle ja 
teekkariyleisö intoutuikin kyselemään paljon saades-

saan kattavia vastauksia kiperiinkin kysymyksiinsä.  

Foster Wheelerin esityksen jälkeen suuntasimme vie- 
reisen Warkaus Worksin tiloihin. Matkan taitoimme 
virran vartta pitkin ja pysähdyimme ihailemaan yli 
sata vuotta vanhaa höyrylaivakaunotarta Warkaus 
VII:tä, jonka kannella exculaiset halusivat ikuistaa it-
sensä.

Warkaus Works on viime vuoden loppuun asti ollut 
Foster Wheelerin ja Andritzin yhteisomistusyritys, 
kummankin omistaessa siitä 50 %. Andritz kuitenkin 
osti Foster Wheelerin osuuden, jonka jälkeen Warkaus 
Worksista tuli Andritzin tytäryritys. Nykyään se 
valmistaa paineenalaisia osia lähinnä soodakattiloi-
hin , mutta myös voimakattiloihin.  Warkaus Work-
sin toimitusjohtaja kertoi meille hieman pajan histo- 
riasta, mutta mieleenpainuvinta ja mielenkiintois-
ta oli ehdottomasti Andrtizin toimittama maailman 
suurin soodakattila Indonesiaan, joka osittain tehdään 
Warkaus Worksilla. Pajakierroksella pääsimmekin 
näkemään osia tästä valtavasta kattilarakennelmas-
ta, eli käytännössä siis ison läjän putkia. Kuulimme 
myös kattavasti erilaisista valmistustekniikoista, joita 
käytetään kattilan eri komponenttien työstämiseen. 
Siisteintä olivat ehkä hitsausrobotit ja röntgensäteiden 
avulla tehtävät laatutarkastukset. 
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Pajakierroksen jälkeen Foster Wheeler tarjosi meille 
lounaan ennen siirtymistä virran toiselle puolelle And- 
ritzin tiloihin. Saimme myös yrityslahjoja, jotka olivat 
kerrankin käytännöllisiä; termosmukin ja muistitikun 
–Foster Wheelerin logoilla tietenkin. 

Andrtizilla meitä oli vastassa bioenergiapuolen 
myynti-insinööri, kehitysinsinööri sekä projektipääl-
liköiden esimies. Virran toisella puolen vedetyn 
ruokaähkyn päälle saimme heti toisen jälkiruoan ja 
kahvin Andrtizilta. Andrtizin yritysesittely oli hyvin 
samankaltainen, kuin Foster Wheelerin. Perusesitte-
lyn suurimpana erona allekirjoittaneen mielestä voisi 
mainita Andrtizin hieman lievemmän kiinnostuksen 
ulkomaankomennuksille. He kyllä tarjoavat niitä, 
mutta lähtijöitä on kuulemma ollut hyvin vähän. 
Kuulimme myös asiantuntijana työskentelevän ke-
hitysinsinöörin urapolusta ja Andritzin T&K-alu- 
eista. Viimeisenä kuulimme myyntiorganisaation 
edustajan esityksen kuinka tarjousprojekti etenee ja 
millaisia projekteja Andritzilla on käynnissä. Tämän 
jälkeen kello löikin neljä ja exculaisten oli aika suunna-
ta takaisin kohti Hervantaa. Emme kuitenkaan suos- 
tuneet jättämään tuota Savon Venetsiaa taaksemme 
ennen keskustan sightseeing-kierrosta, jonka bussi-
kuskimme meille tarjosikin. Eipä ole ennen varmaan 
vastaavankokoista bussia Varkauden keskuskadulla 
nähtykään.

Reportterinne,
Ada

Niin mikäs Exergia sitten on?

Exergia on TTY:n energiatekniikan ammatti-
ainekerho, jonka pyhä tehtävä on yhdistää yliopis- 

tomme energia- ja prosessitekniikan opiskelijat yhte- 
näiseksi rintamaksi. Me järjestämme yritysvierailuja, 
excuja ja verkostoitumis-saunailtoja, sekä opiskeli-
joiden, että yritysmaailman kesken. Meillä on lähei- 
set suhteet muun muassa Suomen Atomiteknilliseen 
Seuraan ja järjestämme jokakeväisen ydinvoimasau-
nan heidän kanssaan yhteistyössä. Tapahtumat ovat 
jäsenille pääosin maksuttomia. Meidän excuilla teh-
dään hyviä vaikutuksia työnantajiin ja hankitaan kon-
takteja ja kokemuksia.

Jäsenyys on ilmaista ja tapahtuu ilmoittamalla haluk-
kuutesi osoitteeseen exergia@listmail.tut.fi. Jos haluat 
siis keskittyä olennaiseen, eli asioiden polttamiseen, 
valtaviin koneisiin ja veden keittämiseen, olet tullut 
oikeaan paikkaan. 

Facebook-ryhmä:
Exergia
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Horo Skooppi Teksti: Niko Kalinainen

Fuksitytöt:

Talous:
Saturnuksen kuut ovat Venuksen kolmiossa, mikä 
viittaa äskettäiseen pankkitilisaldon nousuun. Monet 
fuksitytöt ovat varmasti tuoreita ylioppilaita mikä on 
voinut hieman lihottaa lompakkoa. Lisäksi monille 
uutena ihmeenä Kela tuntuu työntävän rahaa ilman 
mitään hyvää syytä. Venuksen kolmio kuitenkin 
huitelee menemään Andromedan galaksin suunnalla, 
eli maallinen mammona on katoavaista. Jatkuva Kol-
mioissa ja Haalaribileissä juokseminen käy kalliiksi.

Rakkaus: 
Tähän ei paljon tarvitse tähtiä tulkita. Nyt jos joskus 
vienti on kovaa ja kannattaa tarttua syöttiin. Kuten 
tähdet myöhemmissä kohdissa selventävät, voi tämä 
olla viimeinen hetki. Geigermittarit kuitenkin kerto-
vat, että Skellarin energiatasot ovat hyvin epäharmo-
niset ja skeptissymmetriset, joten siellä suunnalla voi 
olla vaarallista etsiä rakkautta.

Työelämä:
Työelämässä puhaltavat uudet tuulet, mikä on havait-
tavissa Titanin järvien vuorovesikäyttäytymisessä. 
Aurassa on myös aistittavissa aikamoisia heittelyjä. 
Vielä fuksiviikolla nämä neidit jaksoivat yökyöpelöin-
nin jäljiltä kammeta itsensä kasin luennoille, mutta 
mitä pidemmälle vuosi menee sitä vähemmän työnte-
ko ja koulunkäynti kiinnostaa. Uuteen ympäristöön 
oppiminen kuitenkin on jo hyvällä mallilla ja Titanin 
järvetkin saanevat rauhansa piakkoin.

2. vuoden neidot

Talous:
Elämme kovia aikoja ystävät hyvät. Ensimmäisen 
opiskeluvuoden tähtien varoittelua ei ole kuunneltu. 
Yksisarvinen keulii hieman taivaalla, mikä viittaisi 
rahaongelmiin. Lisäksi Pluto lähestyy Vaa’an vesisu-
mua eli rahaa menee jatkossakin vesiputouksen lailla 
kurkusta alas.

Lehtemme Horo-skopistilla ei voi väittää hyvällä omatunnolla olevan kovinkaan suurta taikka 
mahtavaa tietämystä naisista, mutta tähtiä hän on nähnyt. Tuolla yön valonäytöksessä suunnistami- 
nen ei tuotakkaan ongelmia vaan seikkailujen tuloksena on pelottavan todenmukaisia horo-skooppe-
ja. Nämä enteet keskittyvät siis naispuolisiin teekkareihin ja fukseihin.
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Rakkaus:
Saattoipa horo-skopistimme Feng Shuit olla vähän 
vinksallaan, kun puhui aiemmin viimeisistä mah-
dollisuuksista. Tarkemmin Berenekin hiuksia tutkies-
sa huomataan, että Kassiopeia on kuin onkin taustalla 
himmeänä. Kassiopeia kuitenkin liikkuu Etelän kruu-
nua kohti, joten tämä on varmasti nyt se viimeinen 
mahdollisuus aitoon rakkauteen.

Työelämä: 
Veistotaltta loistaa kirkkaana yön loistevyössä. Nyt 
olisi siis aika takoa. Ensimmäisen vuoden laiskottelut 
on juuri nyt mahdollisuus ottaa kiinni. Kiinalainen 
uusivuosi, puuvuohi tekee kuitenkin tuloaan, joten 
muutos olisi syytä aloittaa sitä ennen. 

3.-n. vuoden naishenkilöt

Talous:
Pieni leijona on aurinkokuntamme 
asteroidivyöhykeen takana ja näin ollen 
vaikea tulkintainen. Ongelmat taloudessa 
saattavat jatkua, mutta toisaalta mahdollinen, 
kylläkin epätodennäköinen aikuistuminen on 
voinut tapahtua. Tällainen mullistus johtaa vää-
jäämättä järkevämpään rahankäyttöön ja taloudel-
lisen tilanteen kohentumiseen. 

Rakkaus:
Yötaivas on näiden vuosien kohdalla erittäin pimeä, 
mahdoton tulkita. Vetäkää omat johtopäätöksenne. 
Toivottavasti kuut olivat aiemmin kohdallaan.

Työelämä:  
Selkeästi on nähtävissä, että Laguunisumun planeet-
ta K3L4-P3R1NT4 hyökkää tähtitaivaalla uhkaavaa 
vauhtia Valaskalaa kohti. Tämä voidaan toivottavasti 
välttää tuottamalla hyvää energiaa  ja suorittamalla 
vihdoin ne Fysiikan työt.

Tieteilijänne,
Nikodamus
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Cockikorner Teksti: Niko Kalinainen

Nikon Cockikorner vierailevana kukkona Sami Kari
Edellisestä kornerista on vierähtänyt jo puolisen vuotta, mutta allekirjottaneiden vergiperunasalaat-
tikiintiö ei ole vielä läheskään täynnä. Uusitaan menyytä nyt joka tapauksessa. Tässäpä teille herkku-
suille seuraavan puolen vuoden vinkit yöllisiin keittiöretkiin ja kulinaristisiin seikkailuhin.

Snackshot:

Kasvispizza:

Tämän herkun maistaneet 
voidaan laskea jopa humanis- 
tin matemaattisilla kyvyillä. 
Herkusta nauttineiden määrä 
voidaan laskea vielä huomat-
tavasti helpommin. Suolainen 
ja makea ovat taakse jäänyttä 
elämää.Varaa makunystyröistä 
tilaa uudelle ennenkokematto-
malle kieliorgasmille.

Lihanpilaajat syövät maailman, 
vai miten se nyt menikään. On-
neksi kaikki on pelastettavis-
sa tällä reseptillä. Tässäpä siis 
YKIläisille ja kaikille muille-
kin ituhipeille aseet taisteluun 
paremman huomisen puolesta.

Salaatiksi suosittelemme hedel- 
mäistä unelmaa:

-Mene Ruotsiin
-Käy lähimmässä marketissa
- Hanki köttbullareita pussillinen, 
valkosipulimajoneesia, gaybaconstrips -karamellejä ja juus-
toraastetta
- Tartu pullaan
- Kierritä kunnon kierros homopekoniraitaa pullan ympärille
- Valele valkosipulimajoneesilla ja lisää päälle paskalataus 
juustoraastetta
- Koe nautintoa kaikilla makuspektrin taajuusalueilla

-Möyhennä pienen kissanpoi-
kasen verran (700-800 g) jauhelihaa ta-
saiseksi pizzapohjaksi uunipellille
-Työnnä uuniin ja anna vetäytyä
- Lisää ketsuppi ja  muut haluamasi *kasvikset sekä juustoa
- Kypsennä
- Nauti hyvästä omatunnosta ja vegataristin unelmapizzasta

 *Toimitus ei osannut nimetä yhtään kasvista ketsupin lisäk-
si, joten päätä itse.

-Aseta jokin jääkaapista tai vaikka naapurin pihapiiristä löy-
tyvä hedelmän palanen valitsemaasi juoma-astiaan
- Lisää Vergi.
-Nauti pizzan ohella

Hyviä ruokahetkiä,
Niko & Sami
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Tulevia tapahtumia

-Merkkaa kalenteriin!

Yleiskokous

Haalarisitsit

Fuksivala , pikkujoulut ja Porobleet

Proffasauna

10.11.2014

4.12.2014

20.11.2014

5.11.2014  klo 18:00

Kiinnostaako hallitustoiminta? Haluatko vaikuttaa killan uuden puheenjohtajan valin- 
taan? Saavu klo 16:15 luokkaan K1702.

Jo perinteeksi muodostunut opintosuunnistuksen aikaan järjestettävä rento illanvietto-
tapahtuma, jossa ympäristö- ja energiatekniikan professorit houkuttelevat opiskelijoita 
opiskelemaan heidän alaansa. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja 
antaa palautetta proffille. Saunomisen ja proffien seuran lisäksi saunalla tarjotaan kaikille 
pientä purtavaa.

Onko fuksiuden vala vielä vannomatta? Vai oletko jo paatunut teekkari, joka odottaa jou-
lua? Niin tai näin, fuksivala jatkuu pikkujouluilla, jonne kaikki ovat tervetulleita. Tarjolla 
on hyvää musiikkia, loistavaa seuraa, puuroa ja ehkä mantelikin. Pikkujoulut jatkuvat 
Porobleissä.

Teema paljastuu myöhemmin, mutta suunnitelmissa on spektaakkeli, joka ei jää viime- 
vuoden huikeiden Luonnontiedepuistokemistien Pikkujoulunakkisukellusvenesitsien 
varjoon.
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