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Tämä pääkirjoitus oli minulle tähänastisista kirjoituksista 
ehdottomasti vaikein. Mitä oikein haluan sanoa tyypille, 

joka on vasta aloittamassa opiskelu-uraansa, kun itse olen 
sitä pikkuhiljaa jo lopettelemassa? Haluanko hypettää ja 
kertoa, mitä kaikkea tulee vielä olemaan edessä, vai antaa 
valistuneita vanhan ja viisaan neuvoja ja varoituksia? 

Omista pääsykokeista mieleen on painunut lähinnä 
Tampereen paikallisbussit. Ne olivat Varpaisjärven 
pikkukylältä kotoisin olevalle savolaistytölle kaikessa 
stressaavuudessaan hieman liikaa. Onnistuin kyllä jollain 
tuurilla hyppäämään oikealla pysäkillä pois (siinä luki 
kryptisesti TTY), mutta en huomannut alikulkusiltaa vaan 
juoksentelin autojen seassa keskellä Hervannan valtaväylää. 
Ja tämän jälkeen olisi pitänyt keskittyä matematiikkaan? No 
ihan hyvinhän se lopulta meni, sillä sisälle päästiin.

“Ensimmäisenä koulupäivänä muistan istuneeni 
kiharapäisen pojan viereen auditorioon.”

Ensimmäisenä koulupäivänä muistan istuneeni kiharapäisen 
pojan viereen auditorioon. Siellä tehtävänä oli jutella 
muutama minuutti vieruskaverin kanssa, kunnes meidät 
jaettaisiin tutor-ryhmiin. Tein lähtemättömän vaikutuksen 
lynkkaamalla vieruskaverini inttijutut täysin heti 
alkumetreillä. Myöhemmin meistä tulikin ehkä maailman 
paras tutorpari.

Muistan myös, kun koko koulun fuksit kokoontuivat 
Suolijärven rannalle Beach Partyihin. Kuvittelen aina, että 
tämä tapahtui myöhään syksyllä, sillä päällimmäisenä 
muistona on vain se, miten vahva side minulla oli jo silloin 
muuhun vuosikurssiini. Suostuin muun muassa hautaamaan 
itseni hiekkaan ja esittämään muinais-egyptiläisessä 
hiekkataideteoksessamme sfinksi-patsasta. Yksi kaikkien ja 
kaikki yhden puolesta! Ja tämä taisi todellisuudessa tapahtua 
ensimmäisellä tai toisella kouluviikolla.  

Mutta ehkä en ole tällä kertaa se idiootti, joka työntää 
juonipaljastukset foorumeilla naaman eteen ja jätän loput 
omat teekkarikokemukseni pimentoon. Sillä jokaisen 
teekkariaika on erilainen ja ainutlaatuinen ja teette jotain 
tyhmää anyways, vaikka siitä kuinka varoittelisi. Kaikkeen 
kannattaa lähteä avoimin mielin eikä tarrautua aina 
vanhoihin toimintatapoihin. Ja siihen kannattaa varautua, 
että tästä alkaa elämänne paras aikakausi.

Essi Nousiainen

Hei fuksi!
Olet lähtenyt opiskelemaan tekniikkaa ja lajitteluhattu 
on arponut sinut Ympäristöteekkarikiltaan. Onnittelut 
vielä hyvästä valinnasta. 

Akateeminen maailma saattaa tuntua uudesta opiskelijasta 
vieraalta ja pelottavalta. Lähdenkin siksi avaamaan joitain 
opiskelijaelämän käsitteitä populaarikulttuurin vertauksien 
avulla, kuten ingressistä jotkut saattoivat jo arvatakin. Opiskelu 
uudenlaisessa ympäristössä on kuvattu varsin oivallisesti 
eräässä suositussa kirjasarjassa, jossa stereotyyppisen 
teekkarin näköinen velhopoika lähtee opiskelemaan loitsuja 
alan arvostettuun oppilaitokseen. Oikeassa elämässä matka 
myös Tampereen Hervantaan kestänee ikuisuuden ja perille 
päästyänne näette kaukaisuudessa siintävät Tekniikantornit. 
Olette saapuneet TTYlypahkaan. Täällä teidät on neljän 
Tuvan sijaan lajiteltu Kiltoihin, jotka ovat melkein sama asia. 
Kiltahuoneet ovat kuin oleskeluhuoneita, vaikka ovella ei 
tarvitsekaan tietää salasanoja. Luennoilla käsittelette aiheita, 
jotka jästin (humanistin) mielestä ovat silkkaa taikuutta ja 
Sähkö- ja Päätalon kellareissa tulette varmasti tutustumaan 
taikajuomiin. Meillä on täällä jopa vahtimestari, joka ei osaa 
taikoa!

Toivon mukaan yhtäläisyydet kirjojen kanssa loppuvat 
siihen, ettekä joudu hengenvaarallisiin tilanteisiin joka 

ikisenä opiskeluvuotenanne. Jotain voitte kuitenkin vielä 
kirjoista oppia. Tarinan yhtenä merkittävänä kulmakivenä on 
päähenkilöiden tiivis ystävyys. Kehotankin teitä lämpimästi 
muodostamaan hyvän yhteishengen fuksiporukkanne 
kesken. Opiskeluaikana luodut kontaktit ovat parhaimmillaan 
elinikäisiä ystävyyksiä ja paskimmillaankin aika mukavia 
tuttavuuksia. Te olette kaikki samassa veneessä viettämässä 
ainutlaatuista aikaa elämästänne. Opiskelu on elämäsi parasta 
aikaa ja fuksivuosi on sen selkeitä kohokohtia. Ottakaa siitä 
siis kaikki irti! Aloittakaa vaikka uusi harrastus, käykää 
tapahtumissa, tutustukaa ihmisiin ja olkaa uteliaita. TTY 
tarjoaa teille enemmän mahdollisuuksia kuin voitte koskaan 
hyödyntää, mutta ainahan sitä voi yrittää. 

Nähdään Killan kesätapaamisessa tai viimeistään syksyllä!

Terveisin,

Jesse Rauma
Ympäristöteekkarikillan puheenjohtaja

“Welcome to a new year at Hogwarts! Before 
we begin our banquet, I would like to say a few 
words. And here they are: Nitwit! Blubber! Odd-
ment! Tweak! Thank you.”
-Gandalf
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Pääkirjoitus Puheenjohtajan kesäterveiset



Nimi: Kaisa Järvinen
Ikä: 22
Kotikoti: Jyväskylä
Sähköposti: kaisa.jarvinen@student.tut.fi
Puhelinnumero: 040 4828 694

Hei fuksipallerot! Olen Fuksivastaavanne Kaisa. Vastaan siis 
monien hauskojen tapahtumien ja aktiviteettien järjestämisestä 
Teille yhdessä tutoreiden kanssa! Aloittelen kolmatta vuottani 
ympäristötekniikan opintojen parissa. Toivottavasti viihdytte 
täällä yhtä hyvin kuin minäkin, ja löydätte paikkanne 
kouluyhteisömme laajasta kerhovalikoimasta, YKIn piiristä 
tai jostain ihan muualta. 

Opintojen lisäksi minut voi löytää vaikkapa järjestötoiminnan 
parista, esim. YKIn hallituksen kokouksista,  istuskelemasta 
YKIn (Ympäristöteekkarikillan) kiltahuoneelta eli 
tuttavallisemmin Kiltikseltä tai kokkaamasta/urheilemasta/
rentoutumasta/lukemasta.

Teen selväksi jo tässä vaiheessa että minulle saa soittaa vaikka 
keskellä yötä jos tulee paniikkihätä, oli kyse mistä tahansa. 
Saa ottaa yhteyttä myös muilla tavoin (savumerkeillä ja 
pullopostilla tavoittaa vähän huonosti), ja yhteyttä saa ottaa 
jo ennen lukuvuoden alkua jos jokin askarruttaa. Muistakaa 
pakata orientaatioviikolle reippaasti iloista seikkailumieltä 
sekä varatkaa kalenteri tyhjäksi. Nähdään pian!

Nimi: Meri Suksi 
kotikoti: Porvoo
sähköposti: meri.suksi@student.tut.fi
puhelinnumero: 050 4946450

Morjensta vaan fuksit! Olen Meri ja toimin teidän fuksitoimarina. Eli 
Kaisan kanssa ollaan teidän fuksi-ihmiset ja yhdessä tutorien kanssa 
järkätään teille kaikkea ja autetaan. Järkkäillään vaikkapa tapahtumia, 
tutustumishetkiä,  pippaloita ja opintopiirejä. Kerronpa ensin pienen 
salaisuuden: olen myös tutorinne. Vähän enemmän tietoa minusta 
löytyy tutoresittelyistä, mutta olen rento porvoolainen ja heikkouteni 
on sipsut ja dippi (popparikin käy, kuten monet muutkin suolaset 
naposteltavat...). 

Nyt tuleva syksy+kevät tulee olemaan aikamoista aikaa teille 
fukseille. Silloin sattuu ja tapahtuu, joten laittakaa turvavyöt kiinni ja 
valmistautukaa mahtavaan fuksivuoteen! Oma fuksivuoteni on vielä 
hyvin muistissa (yllätys sinänsä, kun alotan vasta toisen vuosikurssin), 
joten toivon teillekin muistorikasta fuksin elämää.  Ette kuitenkaan 
ihan yksinään joudu hämmästelemään kaikkea uutta, sillä aina niin 
kauniit ja komiat fuksi-ihmiset ja tutorit auttavat teitä tutustumaan 
kampukseeen,  uusiin tutttavuuksiin, erilaisiin teekkaritapahtumiin 
sekä tietenkin opiskeluun (paljon kaikkea!).

Syksyllä sitten nähdään kunnolla, mutta tietenkin jos aikaisemminkin 
tulee kysymyksiä mieleen tai oot keksinyt maailman jännimmän 
pulmatehtävän, niin voit ottaa rohkeasti/normaalisti yhteyttä minuun. 
Hyvää kesää ja syksyllä moikataan, heissulivei!

Fuksi-ihmiset esittäytyy

Nimi: Niko Salonen
Ikä: 21
Kotikoti: Tampere
Sähköposti: niko.h.salonen@student.tut.fi
Puhelinnumero: 0504680966

Heippa fuksit ja onnittelut opiskelupaikasta Tampereen teknilliseen 
yliopistoon! Olette tehneet loistavan valinnan tullessanne 
opiskelemaan Suomen parhaimpaan opiskelukaupunkiin ja toivotan 
teidät tervetulleiksi Hervantaan ja TTY:lle.

Minä olen Niko ja olen yksi teidän tutoreistanne. Olen paljasjalkainen 
tamperelainen ja tunnenkin kaupungin kuin omat taskuni. Olen 
pyörinyt TTY:llä ja YKI:llä nyt 1,5 vuotta ja olen todellakin tykännyt 
opiskelusta TTY:llä. Opinnot ovat edenneet suunnitelmien mukaan ja 
olen kokenut pääaineeni, energiatekniikan erittäin mielenkiintoiseksi 
ja sopivan haastavaksi. Opiskelun ohessa harrastan kaikennäköistä 
urheilua, suosikkejani ovat jalkapallo ja futsal. 

Minä ja tutorparini Tanja aiomme pitää teistä hyvää huolta, opastaa 
teidät opiskelun pariin ja tarjota teille mahdollisuuden viettää loistava 
fuksivuosi. Todennäköisesti työnjako meillä menee sillä tavalla, että 
Tanja pitää fuksien ohella huolta myös minusta, koska meikäläinen 
saattaa toisinaan olla vähän pihalla.

Joka tapauksessa odotan jo innolla lukukauden alkua ja teidän 
tapaamista! Nauttikaa nyt vielä kesästä ja nähdään syksyllä!

PS. Älkää turhaan jännittäkö uutta ympäristöä ja kavereita,  hyvin se 
menee!

Nimi: Tanja Laitinen
Ikä: 20
Kotikoti: Tampere (synnyinkoti kehä I:sen sisäpuolella)
Sähköposti: tanja.laitinen@student.tut.fi
Puhelinnumero: 0405872485

Heippa fuksit ja onnittelut opiskelupaikastanne! Olen 
toista vuotta ykillä aloittava lähes paljasjalkainen 
tamperelainen. Kauhean kauas en siis lähtenyt 
opiskeltuani neljä vuotta ilmaisutaitolukiossa samalla 
paikkakunnalla. Ensisijaisesti hain opiskelemaan juuri 
ykille enkä ole valintaani katunut. 

Vaikka opiskelu toisinaan vie paljonkin aikaa, puuhailen 
vapaa-ajalla kaikenlaista. Tanssia olen harrastanut 
pienestä pitäen ja edelleen pyörin tanssikoululla useina 
iltoina. Muuten harrastan (satunnaisesti ja silloin kun 
siltä tuntuu) jumppatunteja, lukemista, internetissä 
seikkailua ja epämääräistä pööpöilyä. Koululta minut 
voi löytää esimerkiksi kiltahuoneelta, konetalon aulasta 
(tai missä ikinä on sohvia) tai syömästä. Tampereelta 
löytyy jokaiselle opiskelijalle jotain, mikä tekee tästä 
parhaimman opiskelijakaupungin.

Pyrin tekemään parhaani, jotta teillä fuksit olisi paras 
mahdollinen fuksivuosi, kuten minulla oli. Kysyä saa 
kaikenlaista ja jos en jotain tiedä, niin kaivan varmasti 
jostain teille vastauksen. Nauttikaa nyt kesästä niin 
jaksetaan syksyllä mennä. Nähdään silloin ja tervetuloa 
TTY:lle!

Tutoresittelyt

6 INDIKAATTORI HEINÄKUU 2016 7INDIKAATTORI HEINÄKUU 2016



Nimi: Sara-Leena Kamppuri
Ikä: 21
Kotikoti: Tammerfors
Sähköposti: sara-leena.kamppuri@student.tut.fi
Puhelinnumero: 040-7649506

Moro tuore fuksi ja onnittelut mahtavasta valinnasta, 
jota et varmasti tule katumaan! Olen Sara-
Leena, toisen vuoden ykiläinen ja urheilullinen 
paljasjalkainen tamperelainen. YKI:lle eksyin 
ehkä vähän vahingossa, mutta eipä ole kaduttanut. 
Fuksivuosi alkoi vauhdikkaasti keuhkokuumeella, 
joten pääsin kiinni teekkarielämään pari kuukautta 
muita myöhemmin. Siitä lähtien teekkarielämä onkin 
vienyt mukanaan. Fuksivuosi oli ehdottomasti paras 
kokemus ikinä, ja siitä kannattaa todellakin ottaa 
kaikki ilo irti! Vapaa-ajallani urheilen aktiivisesti, 
soitan pianoa, teen kaikenlaista kavereiden kanssa 
ja katson telkkaria ja elokuvia. Jos joku kaipaa 
lenkkiseuraa, kysy rohkeasti mukaan! Muutenkin 
saa ottaa yhteyttä jo ennen orientaatioviikkoa, jos 
jokin painaa mieltä. Eipä siinä enempiä, nauttikaa 
kesästä ja nähdään elokuussa!

Nimi: Santeri Kiskola
Ikä: 20
Kotikoti: Kurikka
Sähköposti: santeri.kiskola@student.tut.fi
Puhelinnumero: 050 4342461

Hei te uudet opiskelijat, joita fukseiksi myös kutsutaan! 
Onnittelut hyvästä valinnasta ja tervetuloa opiskelemaan Suomen 
yhteisöllisimpään yliopistoon. 

Olen yksi teidän tulevista tutoreistanne nimeltäni Santeri ja starttaan 
toisen vuoden opinnot syksyllä. Tampereelle olen saapunut Kurikasta 
Etelä-Pohojammaalta, koska pidin ja pidän edelleen Tamperetta 
ystävällisenä kaupunkina, johon tällainen maalaispoikakin 
kotiutuu. Yliopistolla minut löytää usein kiltahuoneelta ja monista 
tapahtumista. Ystäväni ja sosialisoituminen muodostavatkin suuren 
osan elämästäni. Minut on varustettu hyvällä huumorintajulla ja ja 
kyvyllä kertoa ”uskomattoman hyviä” vitsejä. 

Me tutorit tulemme kertomaan teille kaiken tarpeellisen ja pidämme 
huolen, että vietätte unohtumattoman fuksivuoden. Rentoutukaa 
kesällä ja aloitetaan sitten yhdessä huikea vuosi. Lupaan, että teille 
tulee ikimuistoinen vuosi! Nähdään!

Nimi: Miikka Niemi
Ikä: 2016 – 1993 = 23
Kotikaupunki: Stadi (Westside till I die!)
Sähköposti: miikka.niemi@student.tut.fi
Puhelin: 0505426765

Hei fuksit ja onneksi olkoon loistavan opiskelunpaikan nappaamisesta! Itse 
olen Miikka, 23-vuotias toisen vuoden ykiläinen. Olen kotoisin Helsingistä, 
vaikkakin juureni ovatkin notta ristus Suomen Texasista, tarkemmin Seinäjoelta. 
Vauhtia opiskeluun on tullut myös haettua vuoden verran Venäjän Pietarista. 
Olen ihmisenä aika höperö ja hajamielinen; erityistä vaikeutta minulle tuottaa 
oman iän, tunnuslukujen ja puhelinnumeroiden muistaminen. Oman nimeni 
osaan kuitenkin virheettömästi silmät kiinni ja ilman käsiä. Siitä huolimatta 
olen leppoisa ja kieroutuneen huumorintajuinen.

Säännöllisiin harrastuksiini kuuluu erilaiset aktiviteetit mopsini, Masi Pallopään 
kanssa; luonnossa lenkkeily, lässyttäminen, rapsuttaminen, lusikassa päiväunien 
ottaminen ja samalta lautaselta syöminen. Lisäksi olen haka ärsyttämään 
ystäviäni sosiaalisessa mediassa tykittämällä koirastani kuvia. Toisaalta olen 
hyvän ruuan kuin juomankin ystävä ja hyvin suurella todennäköisyydellä 
minut löytää hellan tai baaritiskin äärestä. Sauna ja luonto ovat minulle erittäin 
tärkeitä.

Tulevaa syksyä kannattaa ja pitääkin odottaa innolla! Vaikka tulettekin 
kohtamaan uusia ja haastavia aiheita tulevana vuonna, ei niihin tarvitse 
ylimääräisiä hikipisaroita tuhlata. Voin luvata, että fuksivuotenne tulee 
olemaan majesteetillisen, mahtipontisen ja eeppisen fantastinen, jonka tulette 
muistamaan elämänne loppuun asti.

Nähdään syksyllä!

Nimi: Eve Käsnänen
Ikä: 20
Kotikoti: Maaninka 
Sähköposti: eve.kasnanen@student.tut.fi
Puhelinnumero: 0509174513

Morjensta fuksit! Olen Eve, teidän tuleva tutor! 
Olen toisen vuoden YKIläinen ja kotoisin Savon 
syämmestä eli Kuopion seuduilta. Minun puhuessani 
vastuu siis siirtyy kuuntelijalle ja jos puhettani et 
jummarra niin aina saa pyytää suomennosta.

Olen erittäin energinen ja iloinen ihminen, jolla 
ei tavarat oikein tahdo pysyä tallessa. Suurin 
pelkoni onkin, että kadotan tulevat fuksini jo 
orientaatioviikolla. Toivottavasti näin ei kuitenkaan 
käy. Lisäksi olen kamalan puhelias ja kovaääninen, 
joten minut tunnistaa varmaan helpoiten äänen 
perusteella.

Harrastan lentopalloa ja viihdyn paljon kavereiden 
seurassa ja kiltahuoneella. Vinoilua olenkin saanut 
kuulla useaan otteeseen, että minut löytää useammin 
Lagerin Sannan luota kuin omaa kotoa... Kaiken 
maailman tapahtumia tykkään myös kierrellä ja 
niistä minut voikin usein bongata. Odotan innolla, 
että pääsen opastamaan teitä teekkarimaailman 
pariin ja tekemään teille parasta mahdollista 
fuksivuotta!

Tutoresittelyt
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Nimi: Sanna Lager
Ikä: 20
Kotikoti: Kauhava
Sähköposti: sanna.lager@student.tut.fi
Puhelinnumero: 050-4354428
 
Moi fuksit, tervetuloa Herwantaan, TTY:n 
ihmeelliseen maailmaan! Ja propsit hyvästä 
valinnasta opiskelupaikan suhteen. Olen Sanna ja 
aloitan nyt syksyllä toista vuotta opintojen parissa 
YKIllä. Tampereelle päädyin Etelä-Pohjanmaan 
lakeuksilta (ristus notta!) ja olen ollut valintaani 
tyytyväinen. Fuksivuoden jälkeen hengissä ollaan ja 
matikat on läpi, joten tavoitteet on täytetty. Koululta 
minut voi löytää helposti ryhmäliikuntatunneilta, 
jonne otan teidät fuksitkin mielelläni mukaan, 
sekä silloin tällöin killasta yrittämässä pitää huolta 
kiltahuoneen yleisestä siisteydestä, olenhan 
YKIn piika. Uskon ja toivon, että teille uusille 
fuksipalleroille tulee yhtä mahtava fuksivuosi kuin 
itsellänikin oli! Kysymyksillä saa heittää jo ennen 
lukuvuoden alkua, jos vain on jotain mieltä painavaa. 
Hauskaa loppukesää ja syksyllä nähdään! :)

Nimi: Niklas Nest 
Ikä: 21 
Kotikaupunki: Tampere 
Sähköposti: niklas.nest@student.tut.fi 
Puhelin: +358 50 9114459

Onneksi olkoon vain minunkin puolestani! Olet onnistunut 
valikoitumaan harvinaisen oikeaan opiskelupaikkaan. Ihana Ykiperhe on 
valmiina ottamaan juuri sinut toverillisen lämpimään syleilyynsä. TTY 
on opiskelupaikkana aivan mahtava ja meidän kaikkien mielestä Suomen 
paras.

Itse olen alkavana lukuvuonna 3. vuosikurssin opiskelija, jolla on opinnot 
melkein aikataulussa ja kandityön tekeminen lähestyy uhkaavaa vauhtia. 
Sen verran olen jo parin opiskeluvuoden aikana onnistunut sekoittamaan 
opintojani, että osaan neuvoa, mitä kannattaa tehdä ja mitä ei. Olen myös 
paljasjalkainen tamperelainen, joten paikallistuntemusta löytyy. En ole 
itseasiassa ikinä asunut 3 km kauempana TTY:stä. Voin myös kertoa, että 
Tamperetta ei pidetä turhaan parhaana opiskelijakaupunkina Suomessa.

Minuun voi ottaa yhteyttä milloin vaan ja kysyä ihan mitä tahansa, jos 
kokee siihen tarvetta. Vastaan aina jos omistan yhteyden älylliseen 
elämään. Toivottavasti nautit tulevasta ajastasi TTY:llä. Nähdään 
syksymmällä! Siihen asti nauttikaa suvesta missä olettekin!

Nimi: Tero Mäkinen (Terppa)
Ikä: Enemmän kuin ++
Kotikunta: Kangasala
Sähköposti: tero.t.makinen@student.tut.fi
Puhelinnumero: 040 779 5005

Onneksi olkoon Suomen parhaimman opiskelu-
paikan valinnasta. Me jo malttamattomina odotam-
me  sinua liittymään TTY:n Ympäristöteekkarikillan 
mukavaan ja rentoon porukkaan mukaan!

Aiemmin olen toiminut IT-alalla ja ym-
päristötekniikan AMK-opintojen jälkeen YKI oli 
luonnollinen jatkumo tämän tuutorin tarinassa. 
Aloitan 2. vuoden maisterivaiheen opinnot 
ensi syksynä ja tarkoituksenani on suorittaa 
poikkitieteellinen tutkinto. Tuutorparini kanssa 
tulemme pitämään teistä uusista opiskelijoista hyvää 
huolta (varsinkin uudet maisterifuksit) ja yllyttämään 
teitä ylittämään itsenne, niin hauskanpidon kuin 
opintojen osalta. Apua minulta saa melkein mihin 
tahansa ja kuka tahansa. Tovottavasti olen uusien 
maisterivaiheen opiskelijoiden lähin tuki ja turva 
TTY:llä. YKI:läisten seurassa viihtyy hieman hmm.... 
kokeneempikin opiskelija ja uskon, että viihdyt 
sinäkin. Tervetuloa.

Nimi: Meri Suksi (Suksen Mertsa)
Ikä: 22
Kotipaikka: Porvoo
Sähköposti: meri.suksi@student.tut.fi
Puhelinnumero: 050 4946450 

Moikku fuksit! Ensimmäisenä tietenkin onnittelut oivallisesta 
opiskeluvalinnasta, jeij. Olen Meri, mutta myös Mertsaksi kutsutaan ja toimin 
teidän yhtenä tutorina. Ehkä huomasittekin, niin olen myös fuksitoimarina 
heilumassa, joten tutustutaan sitten kaksinkertaisesti. Aloittelen syksyllä 
toista vuosikurssia, kuten myös suurin osa tutoreista. Porvoosta eksyin 
tänne Tampereelle ja täältä en helpolla lähdekkään! ( huhujen mukaan paras 
opiskelijakaupunki)

Alun perin päädyin vähän vahingossa YKI:lle, kun en vielä varmasti 
tiennyt mitä opiskella. Nyt vuoden opiskelleena, niin voin todeta ettei ollut 
mikään huono vahinko. Aikani kuluu ahkerasti opiskellen, koska sehän 
on se päätarkoitus. Opintojen ohella minut kuitenkin löytää (helpostikin) 
monipuolisesti eri paikoista, esim. YKI:n kiltahuoneelta sekä jopa 
urheilemasta (toivottavasti... Sillä viime vuosi meni polvi-invalidina, mutta 
ihmeitä voi tapahtua!) Fuksitoimariuden lisäksi toimin renkinä YKI:n 
hallituksessa, eli avustelen isäntää, jos on tarve. Tavoitteena on tehdä teillekin 
ikimuistoinen fuksivuosi!

Nonniin, siinä on nyt jonkun verran infoa, Jännittääkö jo opiskelun aloitus??? 
Muistakaa nauttia täysillä kesästä ja latailkaa akkuja huimaan fuksivuoteen, 
niin me nähdään sitten syksyllä!

Tutoresittelyt
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Huh hellettä! Mutta ei hätää, pian ne ovat ohi ja syksyn uudet tuulet puhaltavat. Äidin pienet pesusienet lentävät 
pesästään omilleen, opiskelujen pariin, ja se varmasti teitä jännittääkin. Monen mielessä on varmasti paljon 
kysymyksiä ja pientä pelkoa, miten pärjätä maailmalla oman onnensa seppänä. Mitä jos en saakaan oman alan 
töitä valmistuttuani? Mitä jos työnantaja yrittää huijata? Mitä jos en osaa tarkistaa onko ensi kesän työsopimus 
oikeanlainen?

Älä huoli! Sitä varten meillä on TEK!

TEK eli Tekniikan akateemiset on tekniikan alan 
ammattijärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen mm. 
työmarkkinakoulutuksia, lakimiespalveluita, neuvontaa, 
työttömyyskassan ja vaikka mitä muuta, unohtamatta 
Tekniikka & Talous- lehteä, joka on jäsenilleen ilmainen.

Parasta tässä kaikessa on se, että se on ilmainen kaikille 
opiskelijoille! Hullultahan se kuulostaa, mutta uskottava 
se on. Nyppimällä minua hihasta tai makkaranpaiston 
yhteydessä saat jäsenhakemuksen, jonka täytettyäsi pääset 
nauttimaan kaikista huikeista TEK:n eduista!

Kysy lisää, jos jotain jää hampaan koloon.
www.tek.fi ja www.teekkari.fi

Kesäisin terkuin,

Wenla Väärälä
YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö
wenla.vaarala@student.tut.fi

Tervetuloa opiskelemaan Ympä-
ristö- ja energiatekniikkaa
Onneksi olkoon, olet valinnut alan, jossa riittää maailmaa 
parannettavaksi niin lähellä kuin kaukanakin. Tampereella 
on hyvä aloittaa ympäristö- ja energiatekniikan opinnot, 
koska opiskelumahdollisuudet ovat lähes rajattomat. 
Uuden yhteisyliopiston (työnimi Tampere3) myötä TTY:n 
opintoja voi joustavasti täydentää Tampereen yliopiston ja 
TAMKin opinnoilla, unohtamatta tietenkään mahdollisuutta 
ulkomailla tapahtuvaan vaihto-opiskeluun! TTY:n tutkinto-
ohjelman pääaineissa voit painottaa ympäristö- tai 
energiatekniikkaa ja niiden osana esimerkiksi biojalostusta, 
vesi- ja jätehuoltoa tai kemiaa. Sivuaineina voit opiskella 
vaikkapa teollisuustaloutta, automaatiotekniikkaa tai 
infrarakenteita. Tampereen yliopistossa voit lisäksi opiskella 
esimerkiksi ympäristö- ja energiapolitiikkaa. Opinnoissa voi 
suuntautua kursseille, joilla edetään tohtorikoulutukseen tai 
työelämään suunnittelutoimistoihin, bisnekseen tai julkiselle 
sektorille.

Perus- ja pääaineopinnot luovat tärkeän pohjan tulevaisuuden 
osaamiselle, mutta poikkitieteellisyys ja sivupoluille 
poikkeaminen avaavat uusia näkökulmia ja laajentavat 
”työkalupakkia”. Kun valinnanvaraa ja mahdollisuuksia on 

paljon, on kuitenkin tärkeää osata tehdä valintoja. Syksyllä 
yliopistolla käynnistyykin kandivaiheen opettajamentorointi. 
Opiskelijoille nimetään henkilökohtainen opettajamentori, 
jonka kanssa voi suunnitella opintojaan ja keskustella 
omista kiinnostuksen kohteista. Opintojen valinnassa 
toki oma sisäinen kiinnostus ja motivaatio on tärkein 
lähtökohta. Opintojen aikana myös omatoimista 
verkostoitumistoimintaa on Tampereella runsaasti tarjolla 
esimerkiksi urheilutapahtumien ja kiltatoiminnan muodossa.

TTY:n Ympäristö- ja energiatekniikan tutkinto-ohjelma 
antaa hyvät perusvalmiudet työelämään. Kehitämme 
opetuksen sisältöjä jatkuvasti ja tavoitteena on varmistaa 
opiskelijoiden osaaminen myös tulevaisuuden työelämän 
tarpeisiin. Luento-opetus, laskuharjoitukset ja laboratoriotyöt 
säilyttävät asemansa, mutta rinnalle tulee erilaisia uusia 
oppimismenetelmiä ja sähköiset oppimisjärjestelmät 
yleistyvät. Tavoitteena on varmistaa opiskelijoiden sujuva 
eteneminen opinnoissa.  Toivommekin, että olet aktiivisesti 
mukana paitsi opiskelemassa niin myös antamassa 
palautetta opetuksesta ja samalla mukana kehittämässä 
opiskelumenetelmiä.

Jukka Rintala
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Hei,

ja isot onnittelut hyvästä valinnasta ja päätöksestä liittyä Ympä-
ristö- ja energiateekkareiden joukkoon! Voin luvata, että 

fuksivuotesi tulee olemaan täynnä tapahtumia, uusia ystäviä, 
menoa ja hyviä muistoja kun tulet kasvamaan teekkariyhteisömme 
täysiveriseksi jäseneksi ja vihreiden haalareiden ylpeäksi 
omistajaksi. Älä jää kotiin vaan lähde ennakkoluulottomasti 
mukaan teekkarielämään. Kaikille löytyy varmasti jotain, TTY:llä 
on niin paljon kerhoja ja kiltoja, että varmasti kaikille löytyy 
tekemistä ja seuraa. Tee tästä vuodesta paras vuosi ikinä! Ja jo 
orientaatioviikolta sinua teekkarielämään perehdyttävät aina 
neuvomaan valmiit tutorit ja fuksivastaavat, muistathan siis pitää 
kalenterisi ensimmäisten viikkojen aikana mahdollisimman 
joustavana.

Saatat jo ihmetellä miksi minäkin sain oman palstan tähän 
lehteen, syyni on hyvin yksinkertainen; muistuttaakseni, että 
vaikka se opiskelijaelämä onkin niin mukaansatempaavaa, 
on yliopistoon kuitenkin tultu opiskelemaan. Opiskelun 
aloittaminen yliopistossa tuo monelle teistä suuria muutoksia, 
kuten ehkäpä ensikertaa yksin asuminen, muutto uudelle 
paikkakunnalle tai itsenäisen elämän aloittaminen ylipäätään. 
Lisäksi opiskelu yliopistossa on erilaista kuin alemmilla asteilla. 
Opiskelu on paljon itsenäisempää ja täysin omalla vastuulla. 
Jos koet tarvitsevasi apua, ohjausta tai neuvoja opintojesi 
suunnittelussa voit lähestyä minua, sillä minä toimin ympäristö- 
ja energiatekniikan koulutusohjelman opintoneuvojana. Mitä 
se sitten käytännössä tarkoittaa? Minä autan henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman (HOPS) tekemisessä (todella hyödyllinen, 
usko pois!), lukujärjestyksen suunnittelussa, vaihto-opiskelussa ja 
ylipäätään kaikissa opintoihin liittyvässä asioissa. Älä siis epäröi 
ottaa minuun yhteyttä jos jokin mietityttää! Minut tavoittaa 
opintoneuvojien huoneesta tietotalosta päivystysaikoina ja 
minulle voi aina lähettää sähköpostia aikojen ulkopuolella.

Olen itse aloittamassa kuudetta vuottani TTY:llä energiateekkarina 
YKIllä, pääaineenani jo lopettu energiatehokkuus. Diplomityökin 
alkaa jo pelottavasti lähestyä.

Tapaamme jo luultavasti orientaatioviikolla, mutta haluan silti jo 
ennen sitä muistuttaa, että minulta voi aina kysyä neuvoa tai tulla 
muuten vain juttelemaan vaikka kiltahuoneella, ruokajonossa tai 
käytävällä.

Syksyllä nähdään!

Kerttu
YKIn opintoneuvoja

opintoym@tut.fi

1. YKI on sInun 
KIltasI. sInulla 

eI saa olla 
muIta KIltoja

2. Älä kirjoita 
väärin YKIn, 
sinun kiltasi 

nimeä

3. Pyhitä 
krapulapäivä

4. Kunnioita 
isäntääsi ja 
emäntääsi

5. Älä tapaa 
juoda kaljaa 
käytävillä

6. Älä kuksi 
fuksia, ellei 
puolisosi ole 

mukana paljussa

7. Älä varasta 
kiltanaapureiltasi 

(Indecsiltä ikuisuuslainat)
*palautetaan kyllä ne sakset

8. Älä lausu 
väärää induktio-

todistusta tentti-
arkistosta

9. Älä tavoittele 
seisoma-asentoa 

beer-pongia 
pelatessasi

10. Älä tavoittele kiltahuoneen 
neukkulippua, kahvikuppeja, 
tulostuspaperia tai mitään, 

mikä killalle kuuluu
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YKIn perinteeksi muodostunut 
kesatappo.

Tiedossa on hengailua, grillaamista, 
saunomista ja uimista. Ennenkaikkea 
mukavaa yhdessaoloa.

Kortejarven tilalla 22.-24.7

tinyurl.com/kesatappo2016


