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Pääkirjoitus Teksti: Petra Oksa

Kiire. 
”Nykyään kaikilla on kiire...“

Jokaisen opiskelijan pahin kirosana. Voittaa ne kaikki 
oikeat. Sen takia tämäkin Indikaattori on käsissäsi 

harmillisen myöhään. Toisaalta kiire on vain haaste, 
ja sen voittaa ajanhallinnalla. Ihan perussettiä, mitä 
lapsesta asti opetetaan. Silti tuntuu ettei sitä ikinä 
opi. Nykyään kaikilla on kiire, ja nykyään kaikkialla 
toitotetaan että kaikilla on kiire. Minusta ainakin 
tuntuu kiireiseltä, jollei koko ajan niin ainakin 
elokuusta toukokuuhun. Vähän aikaa sitten pysähdyin 
miettimään tätä asiaa. Totesin, että mulla on pyöreästi 
sellaiset 70 vuotta aikaa vielä tehdä ihan mitä haluan. 
Voisi siis olla ihan perusteltua unohtaa kiire ja nauttia 
siitä hetkestä missä elää. Varsinkin, kun kiireeni ei 
taida olla todellista. Koko ajan tuntuu että pitäisi tehdä 
paljon, mutta silti suurin osa ajasta kuuluu kaikkeen, 
mikä ei ole sillä omalla to do – listalla.

Nyt on erityisen hyvä aika pysähtyä vähän ja nauttia 
ympäröivästä. Syksy on parasta aikaa laittaa villasukat 
jalkaan ja käpertyä sohvannurkkaan kahvikupin 
kanssa. Siinä voi sitten samalla vilkaista kalenteriaan 
vähän toisella silmällä ja huomata, kuinka paljon 
kaikkia mahtavia tapahtumia teekkarit tänäkin vuonna 
järjestävät. 

En edes lähde listaamaan tähän yhtään esimerkkiä, 
koska jo se lista venyisi hävyttömän pitkäksi. Minun 
terveiseni teille kuuluukin siis näin: Nauti nyt kun se 
on tehty helpoksi, olet vanha ja kärttyinen ennen kuin 
huomaatkaan!

Terquin,

Petra
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Puheenjohtajan palsta Teksti: Niko Kalinainen

Fukseilla varsinkin on ollut meno päällä koko syksyn 
ekoista viikoista lähtien. Mm. Ensimmäisellä viikolla 
tutustuttiin opiskelukaverihin ja päästiin myöhemmin 
koeajamaan Mörrimöykkyä KorKin  kanssa. Saunalla 
oli toki vanhempaa väkeäkin ja lisää fukseihin päästiin 
tutustumaan YKIn, Bionerin, Hiukkasen, Biopsin ja 
SKillan yhteisellä pubirundilla. Yksi excursiokin on 
ehditty heittää yhdessä lappeen Rantalaisen Pelletin 
kanssa. Kävimme yhteisellä bussilla moikuttelemassa 
kanssaeläimiämme Oulussa. 

On YKIllä ollut myös terveellisempää toimintaa syksyn 
aikana: seitsenottelu on oteltu, frisbeegolfturnaus 
kisattu, syysretki retkeilty ja Kiveskuppi voitettu. 
Lisäksi liikuntavuorot ovat lähteneet pyörimään, mutta 
osallistujia kyllä saa aina olla lisää!

Joululomaa odotellessa ei voi vielä täysin hengähtää 
vapaa-ajan toiminnasta. Liikuntavuorot jatkuvat 
entisellään ja mahtuu mukaan muutama turnauskin, 
joihin kootaan YKIlle tiimi. Lisäksi marraskuussa 
juhlitaan pikkujouluja, joiden jälkeen Porobleisiin 
meitä viihdyttämään tulee legendaarinen YKI-bändi. 
Päästään myös tutustumaan vähän muihin kiltoihin, 
kun joulukuun alussa sitsataan yhdessä MIKin ja 
Indecsin kanssa. 

Niin ja onhan meillä yleiskokouskin. Yleiskokouksessa 
mm. valitaan killalle uusi puheenjohtaja ja hallitus. 
Jos hallitustoiminta kiinnostaa, niin korvat hörölle. 
Hallituskähmintääkin tapahtuu ennen yleiskokousta, 
joten ei tarvitse lähteä ehdolle säkissä. 

Kivaa loppusyksyä, toivoen PJ

Niko Kalinainen

Hyvää talven alun odotuksen alkua kaikille!
Ensimmäinen periodi on saatu taputeltua ja fuksitkin ovat ensimmäiset yliopistotenttinsä arponeet. 
Opiskelujen ohella syksy on ollut ykiläisille hyvin tapahtumarikas. 
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EBEC
EBEC, eli European BEST Engineering Com-
petition on Euroopan suurin reaaliaikainen in-
sinöörikilpailu, joka kokoaa yhteen Euroopan 
parhaat insinööriopiskelijat (niin kutsutut tulevai-
suuden rakentajat ja aikamme terävimmät mielet). 

Mikäli asian laita todellakin on näin, ennustan 
Euroopalle äärimäisen synkkää tulevaisuutta, sillä 
3.8.2015 havaitsimme joukkuetoveriemme kesken 
päätyneemme Portugalin Portoon kyseisen kilpailun 
finaaliin. Henkilöille, jotka allekirjoittaneen tuntevat, 
suosittelen pikaista poismuuttoa ko. mantereelta. 

Paikat kilpailun finaaliin oli lunastettu noin viikon 
mittaisen muistikatkoksen aikana Göteborgista, 
jossa olimme voittaneet Pohjoismaiden mestaruuden 
viime keväänä. Lyhyesti kilpailusta: 
Kilpailemme sarjassa Team Design, 
jossa ideana on suunnitella ja rakentaa 
tehtävänannon perusteella toimiva 
prototyyppi jonkinlaisesta laitteesta. 
Joukkueet koostuvat neljästä hengestä, 
jotka kaikki ovat opiskelijoita. 
Matkamme Portugalin Lissaboniin 
alkoi 31.7. Tampereen Hervannasta.  
Tuttuun tapaan herätys oli kello 
nukuintaasvarmaantunnintaijotain yöllä, 
mutta vanhasta kaavasta poiketen kaikilla 
ei ollut aivan järkyttävää krapulaa. Viiden 
tunnin lennon ja vajaan viiden tunnin 
bussimatkan jälkeen saavuimme Porton 
satamakaupunkiin. Vietimme muutaman 
päivän hostellissa tutustuen paikalliseen 
kulttuuriin, erityisesti öisin. Seitsemään 
kuolemansyntiin sorruttiin toistuvasti. 
Viimein koitti EBECin avajaispäivä ja 
lähdimme rinkat selässä kohti virallista 
majoitusta, tällä kertaa krapulassa. 

Saapuessamme kilpailutilaisuuden majoitukseen, 
joka erehdyttävästi muistutti sekä ulkoiselta 
olemukseltaan että sääntöjensä puolesta vankilaa, 
katselin joukkuetovereitani Portugalin kuuman 
auringon luodessa päivän viimeisiä säteitä puiden 
lomitse kasvoilleni. Lauraa olin aina pitänyt jokseenkin 
normaalijärkisenä, mutta samaa en voinut sanoa Nissestä, 
Niklasta ja kenties kaikista vähiten itsestäni. Totisesti, 
muiden kilpailijoiden tulisi olla kehitysvammaisia jotta 
pärjäisimme täällä. 

Muodollisia tilaisuuksia oli kilpailun alussa ja lopussa 
lukemattomia. Pukukoodina oli aina tumma puku/
iltapuku, joka päällä joko istuttiin tuntikausia tai 
seistiin pihalla helteessä. Nämä muodollisuudet olivat 
Portugalilaisille ilmeisen tärkeitä ja lähes kaikki puheet 
noudattivatkin samaa kaavaa, jossa ylistettiin alusta 
loppuun kaikkia puhujan ystäviä ja paikalla olijoita. 
Tämä tapa oli aivan perseestä. Onneksi Suomessa emme 
tee niin. 

Ja niin alkoivat kilpailut. Kilpailu koostui osaltamme 
kahdesta prototyypistä, joiden suunnitteluun ja 
rakentamiseen oli varattu kumpaankin aikaa kaksi 
päivää (8+4 h työaikaa + 4 h prototyyppien esittelyyn). 
Yhteensä kilpailuosuus kesti siis neljä päivää, joiden 
välissä oli yksi vapaapäivä. Reissun ehkä kultaisimmat 
muistot jäivät vapaapäivää edeltävältä yöltä, joskaan 
ei ollut ehkä kovin briljantti idea jatkaa kuositusta 
kymmeneen asti aamulla. Niin joo, Nikla ryöstettiin 
tuona yönä :D 

Teksti & Kuvat: Kim Kurki
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Ensimmäinen prototyyppi oli öljynporauslaite, joka kykenee porautumaan erilaisten 
maakerrosten läpi (multa, hiekka, styroksi ja pahvi) ja imemään öljyä esiintymän löydettyään. 
Laitteen tuli olla täysin etäkäytettävä n. 1,5-2 m päästä. Laitteemme, koodinimeltään ”Rumpsautin”, 
hyödynsi gravitaatiota maaperän läpäisevän kineettisen energian aikaansaamiseksi ja imi öljyä 
läpäisyterään asennetun elastisen letkun kautta. Käsipumpun avulla saatiin helposti aikaan 
imupuolelle tarvittu noin 0,5 m nostokorkeus. Prototyyppimme fallinen olemus kohosi uljaana 
yli metrin korkeuteen. Onnistuimme imemään öljyn lähes täysin 75 % testikerroista. Ainoa 
kerta jolloin imu jäi puutteelliseksi, oli virallisessa esittelyssä. Saatana. 

Toinen prototyyppi oli täysin kierrätettävistä materiaaleista valmistettu kulkuneuvo, jota 
aikuinen voi käyttää jokapäiväiseen liikkumiseen. Tässä pitää myös tietää etteivät jalat saaneet 
osua maahan. Koska aiemman prototyypin kanssa hyväksi havaittu penis-design oli mahdollista 
toteuttaa myös tämän laitteen tapauksessa, päätimme jatkaa samalla linjalla. Lopputuloksena 
oli puinen penis (koodinimi ”rolling dickboard”, joka liikkui pyörillä. Propulsiojärjestelmänä 
käytettiin hiihtosauvoja muistuttavia putkiviritelmiä. Vastoin kaikkia odotuksia, laite toimikin 
oikeasti. Esitelmä oli kokemuksena 5/5, sillä ajoasuksi valikoitui ilmanvastuksen minimoimiseksi 
siniset speedot. Tuomareina toimivat yritysten johtajat ja muut pomomiehet olivat ällistyneitä.

Palkintojenjakoseremonia järjestettiin paikallisessa palatsissa. Niinhän siinä sitten lopulta kävi, 
että sijoituimme kolmansiksi, vaikka kilpailussa oli 15 joukkuetta. Oli ihan ok reissu.

Kim Kurki
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Ykin syysretki Teksti: Arttu Halonen

Äkkiseltään katsottuna saattaa vaikuttaa siltä, että 
teekkarimenot ovat kaikki arki-iltaisin aamuyöhön 

jatkuvaa kosteaa hengailua, josta palautumiseen 
tarvitaan vähintäänkin aamuluennon tilalle 
aikataulutettu lepohetki. Yki on kuitenkin tällä saralla 
innovaation kärjessä tapahtumiensa kanssa. Vaikka 
viikonloppuisin monet opiskelijat ovat kotikodeissansa, 
kerääntyi eräänä aurinkoisena lauantaiaamupäivänä 
kiltahuoneelle toistakymmentä reippailijaa killan 
perinteistä syysretkeä varten. Retkikunta koostui 
pääosin ykiläisistä, mutta mukaan uskaltautui myös 
muutama rohkea vaihto-opiskelija.

Liikuntatoimarin, Ennin, johdolla suuntasimme 
etelään Ruskontielle ja ohikulkumatkalla muutama 
matkaaja ehti jopa poiketa Salessa suorittamassa 
täydennyksiä. Jatkoimme tienviertä kohti Lempäälää 
auringon paistaessa kirkkaana. Tämä tuntui yllättävän 
etenkin kokeneempia opiskelijoita, jotka tiesivät kertoa 
aiempien retkien tuulista ja sateista.

Pian kuitenkin pääsimme kohtaan, jossa reittimme 
poikkesi kävelytieltä metsäpolulle, ja retken 
metsäsuunnistusosuus alkoi. Letkan loppupuolella ei 
kuitenkaan onneksi joutunut moisista murehtimaan, 
vaan aikaa jäi muun muassa vanhempiin opiskelijoihin 
tutustumiseen ja suomalaisen luonnon ihmettelemiseen. 
Matkalla löysimme runsaan puolukka-apajan sekä 
muutaman hämmentyneen hirvikärpäsen, ja reitin 
poiketessa polulta metsän siimekseen pääsimme 
harrastamaan hieman havusukellusta.

Noin viiden kilometrin leppoisan taipaleen jälkeen 
pääsimme määränpäähämme, Kirskaanniemeen, missä 
levittäydyimme nuotiopaikan ympärille, ja tervehdimme 

paikalla rauhassa makailevaa koiraa. Kotvan päästä 
koiran vartioimaan jättänyt pariskunta saapui paikalle 
ja kysyi ihmetellen, selvästi hieman pettyneenä: ”Eikö 
se koira tehnyt teille mitään?”. No, sopu antoi sijaa, 
teroitimme viimeisetkin makkaratikut ja aloitimme 
rillaamisen kauniin järvimaiseman keskellä.

Tarjolla oli TEKin sponssaamaa makkaraa sekä killan 
emännistön tarjoamat tikkupulla-ainekset. Mukaan 
otetut valkeaa jauhetta sisältävät pussit olivatkin siis 
retkimallista ”lisää vain maito”-pullataikinaa, josta 
syntyi pienten tekniikkakokeilujen jälkeen oikein 
mallikasta tikkupullaa, ja hilloakin oli vielä kaupan 
päälle. Nuotion ääressä oli jälleen hyvä hetki jutella 
retkikunnan muiden jäsenten kanssa ja nautiskella 
luontohetkestä.

Hiljalleen historia alkoi kuitenkin toistaa itseään, ja 
vähitellen tummuvista pilvistä putoamaan alkaneet 
pisarat säikäyttivät retkikuntamme jälleen liikkeelle. 
Ripottelu ei kuitenkaan onneksi yltynyt kunnon 
sateeksi, vaan paluumatka sujui oikein mukavissa 
merkeissä sekin. Asutuskeskukseen saavuttaessa 
retkikunta alkoi hiljalleen hajaantua omiin suuntiinsa, 
loppuosan suunnatessa harjoittamaan vielä hieman 
kiltahengailua. Itse kuitenkin jatkoin fuksipisteiden 
kiilto silmissä (ja osittain ilmaisen mustanmakkaran 
perässä) Tamppiareenalle katsomaan kun TTY:n oma 
sählyjoukkue Soittorasia voitti kotiavausottelunsa 
selkein ottein.

Kaiken kaikkiaan päivä oli siis luonnon, 
pienen reippailun, hyvän seuran ja ilmaisen 
ruuan ystäville hyvä!



7Indikaattori III/2015

TEK-sedän syystervehdys Teksti: Tatu Tikkanen

Kautta aikain uljaana horisontissa kohoava 
majakka on ohjannut merenkävijöitä syksyisen 

yön pimeydessä myrskyävällä merellä, karikkojen 
ohi kohti sataman suojaa. Valoa opiskelijoiden 
kaamosmasennukseen tuo, ja kohti turvallista satamaa 
ohjaa Tekniikan akateemisten liitto TEK.

Taas on se aika, kun meidän liitossa menee hommat uusiin 
käsiin! Omaatko kokemusta kerho- tai kiltatoiminnasta 
ja olet vaikutushaluinen henkilö? Hyvä! Voit hakea 
hallopediksi erilaisiin valiokuntiin. Näitä valiokuntiahan 
löytyy näin vaikutusvaltaisella firmalla kuin TEK 
aika monta. Esimerkkeinä on koulutusvaliokuntaa, 
teknologiavaliokuntaa, yksityisen sektorin valiokuntaa 
ja yliopistovaliokuntaa. Suosittelen lähtemään halloped-
hommiin vaikuttamaan. Tästä saattaa tulevaisuudessa 
olla yllättävääkin hyötyä! Lisää tietoa näistä löydät 
netistä tai tulemalla paikalle 30.10. perjantaina kello 
14 hallopedhakuinfoon Kampusareenan Stagelle. 
Osoitteesta tek.fi/tek/tek-tyopaikkana/tek-rekrytoi 
löytyy myös haut teekkariasiamieheksi Pasilaan ja 
tykiksi Tampereelle.

Samalla kun käyt ihmettelemässä työpaikkoja liiton 
nettisivuilla, kannattaa tutustua TEKin jäsensivuihin. 
Kirjaudu sisään, jos et muista käyttäjätunnusta/salasanaa, 
ei haittaa! Voit tilata uuden salasanan ja tunnuksen 
sähköpostiisi. (Tein muuten myös itse näin. Sattuu sitä 
paremmissakin piireissä.) Omien jäsentietojen sivuilta 
kannattaa tarkistaa ensimmäisenä yhteystiedot, jotta 
TEK-lehti tulee vielä oikeaan paikkaan. Pystyt myös 
liittymään IAET-kassaan omilta jäsensivuilta. Kassaan 
kannattaa todellakin liittyä, sillä työttömyysturvana se on 
huomattavasti parempi vaihtoehto kuin peruspäiväraha. 
Hommahan toimii niin, että työssäoloehto täyttyy, jos 
on ollut työttömyyttä edeltävien 28 kuukauden aikana 
26 viikkoa töissä. Töissä ei tarvitse olla ollut kuin 18 
tuntia viikossa, ja tämän voi kerryttää pätkissä. Lisäksi 
vielä opiskelijalle, eli meille, tarkastelujakso on jopa 7 
vuotta! Elikkäs tämä siis tarkoittaa, että parin kesän 
kesätyöt täyttävät vaatimukset kirkkaasti, jos jollain 
ihmeen kaupalla et työllistykään heti valmistuttuasi!

Tatu Tikkanen
Kiltayhdyshenkilö
040 145 6889

”Kesätyöhakukaaokseen kannattaa siis alkaa 
jo henkisesti valmistautua, oikeilla eväillähän 
siitä selviää helposti! “

Tässä vaiheessa kannattaa varmaan muistuttaa 
myös viime kappaleessa esille tulleista kesätöistä. 
Kesätyöhakukaaokseen kannattaa siis alkaa jo henkisesti 
valmistautua, oikeilla eväillähän siitä selviää helposti! 
TEK julkaisee ensi kuun lopulla Teekkarin työkirjan, 
jossa on koottuna yhteen kaikki, mitä onnistuneeseen 
työnhakuun tarvitset. Työkirjasta löytyy vinkkejä niin 
kesätyöhakuun, harjoittelupaikkojen metsästykseen 
kuin vakityön hakemiseen. Lisää tästä maagisen 
eeppisestä eepoksesta tuonnempana, eli pitäkäähän 
vastaanottimet valppaina, jottei mene ohi!

Ai niin, kunhan fuksit saatte haalarit, niin muistakaahan 
ommella TEK-haalarimerkki kiinni, niin saatte samalla 
heijastimen haalareihin. Ei aja kukaan päälle ku pyöritte 
ympäri Herwantaa. Kätevää, eikö!
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Kuulumisia maailmalta Teksti & Kuvat: Johanna Veuro

Tukholmaan asti saattajana toimi sisko, mutta 
sitten alkoikin oma matka kohti uusia maisemia ja 

kokemuksia. Kädet kassien panosta täristen noustiin 
Karlstadin juna-asemalle, jossa meitä vaihto-opiskelijoita 
oltiinkin jo vastassa. Ensimmäiset viikot kuluivat 
hujauksessa omassa huoneessa vain nukkumassa, 
vaatteita vaihtaessa ja ehkä jotain jääkaapista suuhunsa 
löytäen. Orientaatiopäivät toimivat hyvänä pakettina ja 
tekemistä riitti. Suurin osa vaihto-opiskelijoista asustaa 
samalla Campus-alueella, jolloin yhteiset illanvietot 
ja nopeatkin tapaamiset onnistuvat. Yliopisto sijaitsee 
reilun kilometrin päässä, joten sijainti on mitä parhain. 

Ensimmäisellä viikolla tuntui kuin vappu olisi iskenyt 
naapurustooni. Haalaripukuiset joukot valtasivat 
asuinalueen, yliopiston ja kaupunginkin erilaisin päivä/
illanvietoin sekä tapahtumin. Heillä tuo pariviikkoinen 
juhlinta Nollning on yhdistetty erityisesti uusiin 
opiskelijoihin ja se tapahtuu heti koulun alettua. 
Itsellä ensimmäiset viikot olivat suhteellisen rentoa 
koulun osalta, sillä etäkurssi ei vaatinut yliopistolla 
käyntiä ollenkaan. Ensimmäinen varsinainen luento 
oli vasta 28.9., joten ehdin hyvin tutustua kaupunkiin 
ja uusiin ympyröihin. Matkan varrelle kuului niin 
pieniä vaellus- sekä pyöräretkiä, päiväretki Örebrohon, 
melontaa, yhteisiä ruokahetkiä sekä paljon fikailua 
(kuten ruotsalaiset tykkäävät tehdä). Unohtamatta 
tietenkään yöelämää, jota kaupungista kyllä löytyy. 
Vielä on tiedossa yksi uusi kurssi ja toivottavasti nopat 
täältäkin kasaan saadaan ennen kun palataan TTY:n 
penkeille istumaan.

Monet vaihto-opiskelijat lähtevät vaihtoon täysin 
matkustusmielessä. Täälläkin useat käyvät valloittamassa 
kerralla koko ympärystön, kun kerran siihen on 
mahdollisuus. Itse halusin tutustua hieman Ruotsiin ja 
ehdottomasti Osloon sen ollessa niin ’lähellä’. Karlstad 
sijaitsee nimittäin suoralla linjalla Tukholma-Oslo 
reitillä ja vielä aika lailla puolessa välissä, joten erittäin 
otollinen tähän suunnitelmaan. Tähän mennessä 
onkin tullut reissattua hieman pidempiä matkoja 
Göteborgiin, joka oli todella kokemisen arvoinen, sekä 

Norjan vuonoille (Oslo-Laerdal-Bergen). Sinne lähdin 
vaihto-opiskelijoille järjestetyn yhteismatkan kautta, 
jolloin valmiina olivat matkat bussilla, asuminen sekä 
suunniteltua ohjelmaa. Paikat olivat kyllä ehdottomasti 
kokemisen arvoiset ja ihastuin yhä enemmän Norjan 
luontoon ja kaupunkeihin.

Puoliväli on jo ylitetty ja se tuntuu kyllä ihan 
uskomattomalta. Aika vilahtaa kuin huomaamatta. To-
do –lista pitää sisällään vielä liian monta yliviivattavaa 
asiaa. Vaikka Karlstad pieni kaupunki onkin, on se, kuten 
he itsekin sanovat, aurinkoinen kaupunki. Vänernin 
rannalla, jossa luonto ja vesi ovat sopivassa soinnussa 
keskustan vilinän kanssa. Todellakin mieleinen 
kaupunki, jossa kahvin tuoksu leijailee vastaan ja saa 
kahvin kulutuksen kohoamaan. Vielä odotellaan paljon 
kokemuksia ja ihania hetkiä tällä puolen lahtea. Jouluna 
taas nähdään.

Mvh, 

Johanna Veuro   

Hej,
terveisiä lahden toiselta puolelta. Elokuun puolessa 
välissä lähdin viettämään puolivuotista vaihtoani 
Ruotsiin, suhteellisen pieneen kaupunkiin nimeltä 
Karlstad (n. 87 000 hlö). 



9Indikaattori III/2015

¡Hola mis amigos!,
terveisiä Espanjan ”lämmöstä”, päivälämpötilat 20 
°C ja täällä jo palelee... Hytisemään ei kuitenkaan 
ehdi, sillä kulttuuri on hyvin lämmin (kylmää 
asiakaspalvelua englantia puhuvia kohtaan lukuun 
ottamatta) ja nähtävää ja tehtävää on Suomen 
väkiluvun omaavalla metropolialueella enemmän 
kuin tarpeeksi!

Espanjalainen kulttuuri on todella hyvää vaihtelua 
Suomeen, sillä suurin osa asioista tehdään täällä 

vähän sinnepäin ja ajankohtakaan ei aina ole yhtä 
kiveen hakattu – oli esimerkiksi hyvin kulttuuriin 
sopivaa aloittaa reissu varaamalla hostelli väärästä 
kaupungista ja luulla koulun alkavan kahta viikkoa 
todellista aiemmin. Onneksi ”väärä” kaupunki oli alle 
30 km päästä Madridin ydinkeskustasta ja pääsin sieltä 
muuttamaan jo alle viikkoa myöhemmin keskustaan 
pelkkiä nuoria vaihto-opiskelijoita vastaanottavaan 
kerrostaloon. Myös kaksi viikkoa ylimääräistä lomaa 
Espanjassa ei haitannut, sillä lämpötilat olivat öisinkin 
lämpimämpiä kuin Suomen tämän kesän kuumimmat 
päivät.

Tähän mennessä tässä eteläisessä kuningaskunnassa 
on riittänyt tapahtumia lähes jokaiselle päivälle, 
ja hauskimmat tapahtumat, kuten aina, ovat olleet 
puolivahinkoja: esimerkiksi Zaragozan El Pilar 
-festivaaleilla menimme vahingossa väärään kirkkoon 
vierailemaan – saimme mahdollisuuden esittää 
vastalauseen hääparin naimisiinmenolle (emme 
uskaltaneet) ja tingittyämme itsemme sisään keikalle 
Madridin laitakaupungin musiikkibaariin bändin 
nimi on The Pussywarmers ja paikalla lisäksemme 
vain 4 karvaisemman sukupuolen edustajaa. Hassujen 
tapahtumien lisäksi olen silloin tällöin käynyt myös 
koulussa, harrastanut liikuntaa ja osunut ennalta 
suunniteltuihin kulttuurikohteisiin.
Aikani vaihdossa on jo puolessavälissä ja kaikesta 
huolimatta paljon on vielä kokematta. Uusia 
kommelluksia toivoen ja välillä koti-ikävääkin potien

–Miika

Teksti & Kuvat: Miika Koivunen
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FWR

1) joukkueen nimi ja/tai teema?
2) Kertokaa jotain jokaisesta jäsenestä yhdellä lauseella?
3) Mitä mieltä olitte FWR:stä asteikolla yhdestä bitumiin?
4) muu, mikä?

Joukkueen nimi oli Japsit ja siis Japani oli teeman aiheena 
ihan geishoista riisinviljelijöihin. Joukkueeseen kuuluivat 
minä, Ilona Mattila, Aapo Tanskanen, Patrik Aalto ja 
Jaakko Varjonen. Aapo ja Patrik olivat porukan kaksoset 
ninjoina, Jaakko miesnainen Geisha, Ilona ihan oikea nais 
Geisha ja mä olin riisinviljelijä/orja satunnaisesti. FWR 
oli asteikolla yhdestä bitumiin aika lähellä kymppiä!

1) Ykin Vihreät Miehet

2) 
Santeri: Lennon kapteeni matkalla 
Mikämikämaahan.
Joonas: Joukkueen virallinen lahjontamestari.
Saku: Oikea voimapesä, omasi joukkueen 
leveimmät hartiat.
Olli: Ei hyväksynyt vihreyttä vaan olisi halunnut 
olla Bikini fitness.

3) Arvosana 12/5 bitumia eli melkein täydet 
pisteet. Arvosanaa laski joukkueen vihreiden 
paitojen tuhoutuminen tanssilattialla, jonkin 
tuntemattoman voiman vaikutuksesta.

4) Meillä ei ollut kylmä vaikka kaikki niin 
luulikin, sillä Mikämikämaassa jaettiin sisäisiä 
villapaitoja. Bikini fitnesseillä olisi ollut kylmä..
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1. M.I.L.F. Panters (Mexican Legal Live Jam Panters)

2. 
Riku - Vihreä sombrero, ukulele
Aaro - Pinkki sombrero, pienet savirummut
Ville - Oranssi sombrero, bombo-rumpu
Joni - Keltainen sombrero, tequila

3. Olé!

4.  Fuksi Wunde Runde on oiva tilaisuus tutustua mexicolaiseen 
juomakulttuuriin, neuvostolaiseen miliisiperinteeseen sekä 
TTY-läiseen pistelaskusysteemiin, josta Sumerialaisetkin 
kalpenisivat. 

Joukkueen nimi: Ankkasissit

Eve Käsnänen:
Kapteeni Intialainen juoksuankka
Meri Suksi:
Yliluutnantti bourboninankka
Sanna Lager:
Oppilaskorpraali Korkealla lentävä ankka
Tanja Laitinen: 
Kersantti Welshin harlekiiniankka
Sara Sauranen: 
Vääpeli Mignon-ankka

3. Asteikolla yhdestä bitumiin FuksiWundeRunde ylitti bitumin singon ampumaetäisyyden verran.

4. Ollaan aina valmiita lähtemään uudelle kierrokselle jos mahdollisuus tulee. Masentavaksi puoleksi jäi se, että 
jouduimme toteamaan sinkomme olevan kertakäyttöinen...
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Ruokala-arvostelut Teksti: Kaisa Järvinen

Tässä kampuksen ravintola-arvostelussa on laskettu ravintoloiksi Reaktori kampusareenalla, Newton 
konetalossa, Hertsi tietotalossa ja Såås Bar konehuone cafessa. Muut kahvila- ja ravintolapalvelut on 
jätetty huomioimatta. Kyselyyn osallistui 13 YKIläistä lokakuun aikana.

Eräs anonyymi kyselyyn vastaaja

Niko, joka on Kalinainen, N:s vuosikurssi
Ruokavalio: Koulussa kaikennäköinen liha
Elämämmotto: “Jos teet jotain, todennäköisyyksien mukaan olet surkea siinä”
Lempiravintola: Newton. Lähiruokaa. Se on lähellä fyysisesti ja myös lähellä 
sydäntä runsaiden muistojen kautta.

Reaktori
Aukioloajat: ma-pe lounas 10.30–15.00, iltaruoka 
16.00–18.00
Hinnat: Perusruuat 2,60 €, keitto/salaattilounas 
proteiinilisällä 1,50 €
Reaktori on Fazer Amican tänä syksynä avattu 
ravintola Kampusareenalla. Reaktori tarjoaa omaa 
vahvaa osaamistamme aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Hyvää
+ Salaatti/kasviskeittojono on nopea ja halpa ja hyvä
+ Myös tavallisen linjaston ruoka on hyvää
+ Salaattivalikoima on paras koulun ravintoloista
+ Namileipää ja levitettä

Huonoa
- Ei erillistä salaattilautasta tavallisessa linjastossa
- Jonoa enemmän kuin turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskuksessa
- Ruokarauha on välillä koetuksella 
Ruuan laatu: 4,08/5
Ruokailukokemus: 3,61/5
Yleisarvosana: 4/5

Newton
Aukioloajat: ma-to 10.30–16.00, pe 10.30–15.00
Hinnat: Perusruuat 2,60 € (opiskelijakorttilatauksella 
2,55 €), keitto/salaattilounas 2,10 €
Newton on tutun turvallisen Juveneksen Konetalossa 
palveleva ravintola. Juveneksen opiskelijaravintolat 
edistävät opiskelumahdollisuuksia tarjoamalla 
hyvälaatuisia ja edullisia ravintola ja -kahvilapalveluja.

Hyvää
+ Kiltahuone on lähellä
+ Perusvarmaa juvemättöä
+ Jono liikkuu nopeasti
+ Palvelu toimii

Huonoa
- Ruokalistoissa voisi olla enemmän vaihtelua
- Salaattien taso laskenut, usein vain kaalia ja papuja
- Huonot kasvisruuat
Ruuan laatu: 2,94/5
Ruokailukokemus: 3,31/5
Yleisarvosana: 3/5



13Indikaattori III/2015

Selvästi pidetyin uusin tulokas on Reaktori, ja se olikin monien lempiravintola. 
Myös Såås Bar on yllättänyt positiivisesti. Newton pitää kuitenkin pintansa vanhojen 
keskuudessa. Ehkä hieman yllättäen, myös fuksit tykkäävät käydä Newtonissa.

Hertsi
Aukioloajat: ma-pe 10.30–15.00
Hinnat: Perusruuat 2,60 €, keitto 2,20 €
Hertsi on myös tänä syksynä Tietotaloon 
avattu Sodexon ravintola. Valittavana on kaksi 
peruslounasvaihtoehtoa, yksi kasvisruokavaihtoehto 
sekä keitto edulliseen, ateriatuettuun hintaan.

Hyvää
+ Ruoka silloin tällöin ihan ok
+ Salaattiin saa krutonkeja ja linnunsiemeniä ja 
mitälie.

Huonoa
- Niin kaukana Konetalosta, ettei sinne viitsi lähteä 
edes polkupyörällä
- Jonotussysteemi on sekava
- Ruuat usein mauttomia
- Huono maustepöytä
Ruuan laatu: 3,60/5
Ruokailukokemus: 3,14/5
Yleisarvosana: 3,5/5

Såås bar
Aukioloajat: ma-pe 10.30–19.00, la 10.30–14.00
Hinnat: Perusruuat 2,60 €
Såås Bar on Juveneksen omistuksessa oleva uusi 
konsepti, joka palvelee Konehuone cafessa. Såås Bar 
tarjoaa kansainvälisen keittiön aitoja makuja. Voit 
aina valita kahdesta teeman mukaisesta kastikeruuasta 
sinulle sopivimman.

Hyvää
+ Sairaan nopee jono
+ Lähellä, ei tarvitse kävellä edes portaita
+ Hyvät pöperöt, hyvää leipää.
+ Fusari & perjantaisiivet!!

Huonoa
- Vaihtelua voisi olla enemmän
- Taso on ehkä hiukan laskenut alusta.
- Välillä ei mahdu istumaan, ja salaattien ja juomien 
hakeminen tuntuu autoilulta pääkaupunkiseudulla 
ruuhka-aikaan
Ruuan laatu: 3,51/5
Ruokailukokemus: 3,65/5
Yleisarvosana: 3,5/5
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Ykin 7-ottelu Kuvat: Enni Lehtinen

Miehet Pisteet   Naiset Pisteet

Ville  5030

Aleksi 4271

Ilari  3437

Sofia 2132

-  -

-  -

Top 3: 2015

Miehet Pisteet   Naiset Pisteet

Matti 5152

Ripa  5136

Tuomas 4497

Sonja S. 2097

Enni 1918

Sonja L. 1652

Top 3: 2014

“I believe I can fly...”
 - Jesse Rauma

Vi gör sportande.
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Tulevia tapahtumia

-Merkkaa kalenteriin!

Yleiskokous
9.11.2015

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

Proffasauna
4.11.2015  

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

Pikkujoulut ja Porobleet
25.11.2015

Jäikö firman pikkujoulut väliin? Tule sitten killan pikkujouluihin! 
Tarjolla on hyvää musiikkia, loistavaa seuraa, puuroa ja ehkä mantelikin. Pikkujoulut 
jatkuvat saumattomasti Porobleillä.

Happrosimulaatiositsit
3.12.2015

Lisäinfoa seuraa myöhemmin. EBIN.  
Suunnitelmissa on spektaakkeli, joka ei jää aikaisempien huikeiden Luonnontiedepuis-
tokemistien Pikkujoulunakkisukellusvenesitsien varjoon (jos olet tästä legendaa kuullut).

Haalarisauna
1.12.2015

Fukseille haalarit! jee. Tiedossa hauskaa ja... Herwantapeliä ;) 
Vanhat mukaan klo. 21 jälkeen.




