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“TALVI YLLÄTTI AUTOILIJAT”

On Indikaattorin tämänkertaisen numeron 
pääkirjoituksen otsikko. Miksi? Koska syksy on 
täällä, eikä ole olemassa kunnollista suomalaista 
lehteä, jossa ei ensimmäisten syyspakkasten tai 
ensimmäisen loskasateen jälkeen huudeta sitä, että 
tämä (jokavuotinen) mystinen ilmiö on nyt jollain 
lailla saanut koko maan sekaisin.

Nyt kun ensimmäiset pakkaset ja jopa ensimmäiset 
pienet lumihiutaleet ovat jo kertaalleen maahan 
leijailleet, lienee jo sopivaa sanoa, ettei sitä kesää ole 
enää jäljellä (kauniista päivistä en sitten osaa sanoa, 
syyspäivien kauneus lienee katsojan silmissä. Itse 
tykkään). Orientaatioviikko oli ja meni, molemmat 
YKIn syysretket on retkeilty (tosin tässä numerossa 
saatte lukea vasta ensimmäisestä) ja juhlavuosi on 
avattu. Tässä numerossa muistellaan myös tapahtumia 
ja elämää ennen loskaa, lumisadetta ja päivien 
lyhenemistä kolmeen tuntiin (tervetuloa kaiken 
kattava sysimusta pimeys jne.), koska tihkusateen 
läpi sukat märkänä ja nenä jäässä tallustaessa on hyvä 
muistuttaa itselleen, että joskus on ollut muutakin 
kuin ankeaa ja harmaata. Tätä kirjoittaessa on enää 
41 päivää siihen, että päivän valoisa aika alkaa taas 
pidentyä (ja 158 päivää Wappuun).

Ensimmäinen tenttiviikkokin on jo ohi, ja 
todennäköisesti itse kullakin opiskelut täydessä 
vauhdissa, jos ei muuten, niin kirkasvalon ja kofeiinin 
voimalla.

Tsemppiä ja motivaatiota kuluvaan syksyyn ja 
alkavaan talveen! Kyllä se siitä.

Indikaattorin toimitus,

Aino & Juuli

Kun viisi vuotta sitten saavuin TTY:lle, ilmassa oli sekä fuksivuoden, että 
juhlavuoden taikaa. Vietettiin YKIn 20-vuotisjuhlavuotta, josta meitä edelleen 
on muistuttamassa YKIn nahkakantiset historiikit (puheenaihe, joka ei koskaan 
vanhene) ja hämärät vanhojen kähmyjen kertomukset vuosijuhlayön ja silliksen 
tapahtumista. Koska syksyllä on aloitettu juhlavuosimeiningit jo kovaa kyytiä, ja 
uutta historiikkia tuskin kiltamme talous enää kestää, ajattelin kerätä seuraaviin 
kahteen kirjoitukseen omia hataria muistikuviani viimeisten viiden vuoden 
tapahtumista.

Lukuvuosi 2012-2013 tiivistyy vuosijuhlien ja railakkaan AfterSki-silliksen lisäksi 
erään yksittäisen ykiläisen pitkän puurtamisen myötä syntyneeseen onnistumiseen, 
kun Juuso “Natural born ping pong ball to the mug on the wall tosser” Kattelus 
aloitti YKIläisten keskuudessa intoa herättäneen, ja nyt jo kansallislajin maineeseen 
tulleen lajin, jossa pingispalloa heitetään seinällä olevaan kahvimukiin, niin että se 
pysyy siellä. Tämä kansallislaji on kyllä viime aikoina hieman jäänyt pakopelidildon 
heittelyn varjoon, mutta huhupuheet kertovat, että turun suunnalta olisi uhkailtu 
tämän lajin sabotointia. Kannattaa siis muistaa myös vanhat perinteet. Toisaalta 
tulleet huhut kertovat taas, että myöskin YKIn toisen kansallislajin, nimittäin pika-
beerpong Formatia Expressin keksiminen, olisi tapahtunut jo lukuvuonna 12-13.

Syksyn 2013 tapahtumista ei itselleni paljoa jäänyt käteen, kun tutorina 
keskittyi lähinnä niiden kolmen fuksin pitämiseen hengissä, mutta kevään 
2014 kaksi Indikaattoria tiivistää lukuvuoden lähinnä Nikon kokkicorneriin, 
sekä satuteemaisilla vuosijuhlilla tapahtuneeseen ruman ankanpoikasen emon 
kastetilaisuuteen, jossa emo sai Jeesuksen ja Munkki Tucin käsissä nimekseen 
Mirkku. Lukuvuonna vierailtiin Vaasassa ja Otaniemessä, jossa saatiin leikkiä 
lähinnä keskenään, ja kevään Rankka-Excursiosta on muistona edelleen ehkä 
kaunein ykiläisistä otettu luontokuva.

Syksyllä 2014 lähdettiin yhdessä TARAKIn kanssa puheissa jo eeppiset mittasuhteet 
saavuttaneelle ylimääräiselle sikaexculle Ouluun, jossa pelattiin bussiolympialaisia 
rankalla kädellä ja maisteltiin ruotsalaisia perinneherkkuja. Lukuvuonna ykiläiset 
saivat nauttia myös erityisen paljon ulkopaikkakuntalaisten seurasta, kun sekä 
Ympäristö- että energiateekkaripäivät järjestettiin Herwannan tiukassa syleilyssä. 
Verkostoiduttiin ahkerasti ja sitä taisi harrastaa muutama muukin kilta, kun 
24/7-kulkuoikeudet olivat jo toden teolla uhan alla. Tammerkoski oli kuivunut ja 
tuomiopäivä oli lähellä. Ei herrajumala mikä vuosi.

Jokainen kuitenkin huomaa, että jopa sikaexcuvuodesta on päästy eteenpäin, 
joten to be continued... SEURAAVASSA NUMEROSSA. Haluaisin lopuksi vielä 
muistuttaa, että YKIläisiä perinteitä kunnioittaen Armageddon-simulaatiositsejä 
vietettiin tänä vuonna ”Takaisin samaan piippuun” – videon 5-vuotisjuhlapäivänä 
7.11. Vaikka tästä maailmanlopusta selvittiinkin, haluaa puheenjohtaja suositella 
imukuppipyssyä jokaiselle taisteluun seuraavaa ydinsotaa vastaan.

Terveisin, muistoihin jo kohta itsekin hallituskähminnän ja yleiskokouksen myötä 
unohtuva puheenjohtajanne, 

Essi

Pääkirjoitus
Puheenjohtajan 

palsta
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Olipa kerran orientaatioviikko. Monien mielestä nuo syksyiset seitsemän päivää 
eivät eronneet juurikaan normaalista harmaasta arjesta, mutta Hervannassa, tuossa 
Tampereen sykkivässä sydämessä, alkoi tuohon aikaan tapahtua. Oli näet taas se aika 
vuodesta, kun sadoittain niin kutsuttuja fukseja oli saapunut Tampereen teknillisen 
yliopiston kampusalueelle valmistautumaan tulevan vuoden koitoksiin. (Niin kuin 
moni tietää, fuksi on eräänlainen ihminen, joka pyrkii yhdeksän kuukauden aikana 
saavuttamaan itsellensä halutun ja arvostetun teekkari-tittelin.) Tämä on lyhyt tarina 
näiden kyseisten fuksien ensimmäisestä ”opiskelu”viikosta TTY:llä.

Useimpien muidenkin viikkojen tapaan orientaatioviikko alkoi maanantaista. 
Maanantai-aamuna kukonlaulun aikaan Festian pieneen saliin saapui 
viitisenkymmentä YKIn fuksia. Tarkoitus oli kai esitellä fuksien tulevat oppaat, tutorit, 
mutta uskallan väittää, että yksikään tutorin nimi ei jäänyt ankarien kalvosulkeisten 
uuvuttamien fuksien mieliin. Niinpä ryhmä jaettiin viiteen pienempään kahden 
tutorin valvomaan ryhmään, joissa oli tarkoitus oppia tuntemaan hieman toisiaan, ja 
siinä samassa mahdollisesti myös kampusta.

Tutorryhmissä alettiin sitten tutkia TTY:n saloja. Jo ensimmäisenä päivänä todettiin, 
että matka teekkariksi ei tulisi olemaan helppo. Fuksit joutuivat taistelemaan tiensä 
läpi kilometrien pituisten jonojen saadakseen opintotodistuksensa todetakseen vain, 
että ruokalassa (johon kyseistä todistusta tarvittiin) oli vastassa uusi, vähintään yhtä 
pitkä jono. Ruoka ei kerennyt kauan vatsassa sulaa, kun vastassa oli jo seuraava 
haaste. TTY:n etunurmikon oli vallannut lauma vihamielisiä ameeboja. Raivokkaan 
kivi-paperi-sakset-taistelun jälkeen suurin osa onneksi selvisi ja oli valmis jatkamaan 
kohti ensimmäistä iltaa.

Ilta vietettiin paikallisessa kuppilassa nimeltä Peyton Place. Vieläkään ei ollut aikaa 
levätä. Koko illan ajan fuksit harjoittelivat esimerkiksi kimmoisan törmäyksen 
fysiikkaa biljardipöydän ääressä, osa fukseista muisteli 60-luvun elokuvatähtiä 
ikiaikaisen Trivial Pursuitin parissa ja joku harjoitteli verkostoitumisen piirtämistä 
Pictionaryssa. Illan päätteeksi käteen oli jäänyt muutama tuttu naama, yksi tai kaksi 
nimeä, jotka ehkä osattiin liittää niihin tuttuihin naamoihin, sekä ainakin tarinan 
kertojalle hyvä fiilis ensimmäisestä päivästä ja uusista fukseista.

Maanantain jälkeen tuli tiistai ja sen mukana uudet seikkailut. Päivällä tutorit yrittivät 
eksyttää fukseja kampuksen kiltoihin, kellareihin, porraskäytäviin sekä pelottavaan 
luolaan, jota myös Bommariksi kutsutaan. Fuksit pysyivät kuitenkin tarkkana eikä 
loppujen lopuksi yksikään jäänyt jälkeen. Mieliin saattoi jopa jäädä muutaman 
rakennuksen nimi sekä YKIn kiltahuoneen sijainti.

Tiistai-iltana kaikki kerääntyivät erään Hervantalaisen talon katolle istumaan iltaa. 
Katolla tuli kuitenkin vastaan muuan kinkkinen ongelma. Oli tarkoitus lähteä 
Tampereen keskustaan mutta monien matkaan oli tarttunut kummallisia pulloja sekä 
tölkkejä. Näiden juoma-astioiden sisältö oli melko raskas kantaa, joten kuten arvata 
saattaa, oli siitä päästävä eroon. Sisältö paljastui taikajuomaksi, joka vaikutti fuksien 
ja tutorien mieliin tehden esimerkiksi ns. paska-aliaksesta hurjan hauskan seurapelin.

Kattoseikkailun jälkeen moni fuksi luuli eksyneensä teekkarisaunalle. Kyseessä 
oli kuitenkin Tamperelainen yökerho Union, jonka sisälämpötila sattui vain 
lähentelemään viittäkymmentä celsius-astetta. Kaikilla vaikutti silti olevan mukavaa 
ja uusina käsitteinä fuksille tuli illan aikana keskiyön teekkari-hymni ja tanssilattian 
ykirinki.

Kaikki loppuu aikanaan ja niin loppui tiistaikin. Pilkku tuli ja monen tutorin mielet 
täyttivät haikeat muistot omista ensimmäisistä bileistä Hervannan Cupolassa. 
Täpötäydestä Unionista ei nimittäin mahtunut kuin murto-osa paluubusseihin ja 
edessä oli joko pitkä odotus aamun ensimmäiseen bussiin, tai köyhän opiskelijan 
pankkitiliä väkivaltaisesti raastava taksimatka Hervantaan. Moni tyytyi taksikyytiin ja 
ainakin kaksi fuksia sai elämänsä traumat kuunneltuaan seitsemän väsyneen tutorin 
juttuja yhden taksimatkan ajan.

Keskiviikkoaamuna tiistaista oli jäljellä vain paha olo, ja monen fuksin mielessä pyöri 
kysymys: ”Miksi helvetissä klo 8 aamulla pitää olla luento kampuksen palveluista?”. 
Moni lähtikin ruokailun jälkeen jatkamaan uniaan ja heräsi vasta iltapäivällä. Huhu 
kertoi, että edessä olisi taas kostea ilta. Tällä kertaa teekkarisauna Mörrimöykyllä.

Ennen saunaa kierrettiin kaikki kolme Hervannan nähtävyyttä. Fukseille selvisi 
esimerkiksi se, miksi kutsutaan sitä isoa harmaata 12-kerroksista betonikuutiota 
jonka lähistössä päässä soi aina Neuvostoliiton kansallislaulu. Kaikki odotti kuitenkin 
kuumeisesti YKIn ja TiTen fuksisaunaa. Henkilökohtaiset juomavarastot täytettiin 
Duolla ja suunnattiin kohti Tekniikankatua. Illan ajan fuksit sitten hikoilivat 
saunassa, lilluivat paljussa, harjoittelivat päässälaskua miettiessään monta juomaa 
yhdellä puoliksi käytetyllä lipetillä saa, sekä muistelivat pikkukakkosen postilokeroa 
Rasputimen avulla.

Torstaina edessä oli enää muutama aamuinen luento, sekä iltapäivällä fuksien 
tutustuttaminen Tamperelaiseen ruokakylttyyriin siipien muodossa. Siipien vielä 
poltellessa makunystyröitä tutustuttiin vielä pikaisesti Pohjois-Hervantaan ja 
fuksit pääsivät näkemään sen kuuluisan Tammerkosken, jossa he tulisivat keväällä 
hengittämään viimeiset hengenvetonsa fuksina. Halukkaat siirtyivät vielä muutamaksi 
tunniksi pelaamaan lautapelejä viereiseen baariin.

Taru orientaatioviikosta

Kuva: Eeva-Kaisa SnellmanTeksti: Eemeli  Pesonen
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Ja niin kului orientaatioviikko. Torstain ja perjantain välisenä yönä kaikki sai 
vihdoinkin nukuttua sydämensä kyllyydestä (vaikka jotkut hullut menivät vielä illalla 
teekkarisaunalle) ja perjantaina vaihtoehtona oli leppoisa elokuvailta Bionerin kanssa 
tai matka omalle kotiseudulle mamman lihapullien ääreen.

Edessä fukseilla on nyt raskas mutta ikimuistoinen vuosi joka tulee sisältämään 
muutamana esimerkkinä ainakin ankaraa noppien metsästystä, tappavia 
perjantaiaamun laskuharjoituksia sekä tenttejä ja niiden lukemattomia uusintoja. 
Mukaan mahtuu kuitenkin myös sadoittain hauskoja tapahtumia, bileitä sekä muun 
muassa se kaikkien odottama wappu. Vaikka edessä on varmasti ylä- ja alamäkiä ja 
välillä voi tuntua, ettei TTY:ltä voi edes valmistua, jo näin viikon tutustumisen jälkeen 
allekirjoittanutkin voi hyvällä omatunnolla tamperelaisittain sanoa: ”Kyä vuksip 
päriää!”.

Apua apua, fuksit tulee (tirsk). No ei vaineskaan, eihän tämä jännitä juuri lainkaan.

Noni, paljon fukseja, jopas ne näyttää nuorilta, jakauma aika fifty-fifty, hyvä niin... 
Onkohan täällä se yks fuksi jota minun ja Sannan piti tutoroida viime keväänä..? 39, 
40, 41, 42, 43, okei, nyt kaikkien pitäis olla täällä. Eikun hetkinen 44, 45, 46… kuinka 
paljo näitä nyt oikein tulee, onko kaikki meidän alalle? Apua. Vieläki tulee ihmisiä 
sisään. Ehkä ne on maistereita, niitähän aina eksyy muutama. Onko ketään? Ai yks? 
No ei sitte.

Nyt pitäis avata suu. Nimenhuuto, juu. Kyllä tää sujuu. (Heh, sehän rimmas.)

Hölötyksien jälkeen tutorryhmät jakoon ja kaikki matkoihinsa. Sehän meni hyvin. 
Mitäs me nyt Santerin kanssa tehdään? Juodaan kahvia päivät pitkät? Oispa puhelin 
tallessa, tietäis missä fuksit menee. Pitäisköhän käydä ostaa uus? [insert hassu 
mietiskelyhymiö]

Ostin puhelimen. Sitte leikitään, kaikilla on kaikki ok kait. Peyton, olipas siellä paljon 
ihmisiä ja otettiinpas turpaan Pictionaryssa. Noh, kerta se on ensimmäinenki. Olipas 
kiva päivä.
Onneks ei ite tarvii herätä millekään luennoille. Ai, tottakai mä leimaan sun 
fuksipassin. Joo, meillä on huomenna sauna, sinne vaan kaikki. Tänään etkoillaan 
kattosaunalla (ilman saunaa), jee jee! Ai että, onpas täällä ekoissa bileissä kuuma ja 
täyttä. Bussilla pääsee halvalla kotiin. Ai niitä busseja kulkee vaan yks kerrallaan? 
Eikä ota ylimääräsiä kyytiin? Voi Aapo minkä teit. Pääsispä kotiin. Ai jatkoille? 
Mennään vaan. Eikun mennäänki mäkkäriin.

Tänään Hervanta tutuksi. Ja teekkarisauna. Ja TiTeläiset. Haalaritiimi valittu, 
saadaankohan tänä vuonna ekana haalarit? Aijai, nilkka taittui. Chillaanpa siis 
takahuoneessa. Kiitos tutorit hyvästä saunaisännöinnistä <3.

Selvisköhän kaikki fuksit aamun luennolle? Noo, kyllä sitä ilmanki pärjää, jos 
heikottaa liikaa. Onneks ite tarvihti tulla vasta nyt klo 11 koululle ja siitä syömään. 
Sitte syödään Siipiweikoissa ja tsippaillaan ympäri Tamperetta. Ai ostetaanko piriä? 
Ei kiitos, meillä on jo tietokilpailun palkinnot. Mallashovi ja Aliaksesta VOITTO!

Tänään sitten sopivasti tulikin porukat käymään. Fukseille leffaa T°LUn kanssa, 
kyllähän ne pärjää.

Huh viikko ohi, ilman mitään täysin kamalaa. Sitten vielä loppuvuosi. On tää vaan 
hauskaa.

Fuksitoimarin sekavaa 
ajatuksenjuoksua

Teksti: Eve Käsnänen | Kuva: Aaro Ruohola
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TEK on kuin Nyloc-mutteri, estää ruuveja löystymästä

Hyvää päivää kaikille, olen tullut tänne tänään tarkoituksenani kertoa teille Tekniikan 
Akateemisten Liitto TEK ry:stä. Kysehän on ammattiliitosta, joka tarjoaa etuja ja tukea 
muun muassa tekniikan alojen opiskelijoille, eli esimerkiksi minulle. Itse olen kokenut 
TEKin parhaaksi ammattiliitoksi, jossa olen koskaan ollut, joskin en ole ikinä mihinkään 
muuhun ammattiliittoon kuulunutkaan. Syytä en osaa varmuudella sanoa, mutta yksi 
voisi olla se, että en ole oikein koskaan ollut kaikkiruokaisuuden ystävä. Ei sillä, että siinä 
olisi mitään väärää, mutta en vain pidä siitä, että lautasella on monenlaista eri tavaraa. 
Koska TEKin makkara on niin hyvää, olenkin toistaiseksi valinnut jättää kasvisosuuden 
ruokavaliostani pois. Tämä on sinänsä sääli, sillä kasviksetkin ovat mielestäni varsin 
maukkaita, ja pidän erittäin suuresti myös pulteista ja muttereista, eikä ruuveissakaan 
mitään vikaa ole. En siis tietenkään syömismielessä, sillä se olisi kovin tyhmää, mutta 
mielestäni on erittäin kiehtovaa tutkia, kuinka mutteri suorastaan tanssahtelee leikkisästi 
pultin ympärillä, kun sitä pyörittelee. Erittäin kiehtovaa on myös se, kuinka pultin ja 
mutterin on oltava toisilleen juuri käypäiset, sillä väärä paksuus tai kierteen tiheys pilaa 
yhteensopivuuden täysin. Pääsinkin tässä taannoin jälleen tutkiskelemaan noita upeita 
luontokappaleita, kun restauroin löytämääni polkupyörää, tarkemmin sanottuna kovin 
hienoa, kauniin vihreää 2000-luvun vaihteen viisivaihteista maantiepyörää. Pyöräilin 
sillä muutamia kilometrejä, ja koska keli oli niin mainio, en edes kaivannut autoa, saati 
sitten joukkoliikenteen kulkuneuvoja. Mennäkö omalla autolla, joukkoliikenteellä, 
vai polkupyörällä, ihmisen elämä on totisesti valintoja täynnä. Kerran minun täytyi 
valita, haluanko ottaa sinisen vai punaisen pillimehun, enkä millään osannut päättää, 
sillä mielessäni vain pyöri, kuinka pillimehuille onkin juuri valittu useimmiten sen 
pillintyöntöreiän paikaksi purkin yläpinnan kulma, vaikka tarjolla on monia muita 
mielenkiintoisia vaihtoehtoja, joista toiset tosin eivät ole yhtä käytännöllisiä kuin monet 
muut. Myös pillimehun tilavuus, useimmiten 2dl, askarrutti minua, sillä käsittääkseni 
janon pienin kvantti on yksi kolmanneslitra. Valitsin kuitenkin lopulta kauniin TEKin 
sinisen pillimehun, sillä, kuten vaha sananlasku sanoo, harva kakin temperoi, kuin 
TEKin kampe-Roi.

TL; DR: Muistakaahan teekkarin työkirjan 
julkaisutilaisuus joskus marraskuun lopulla, 
siitäkin tulee mailia ja tarkka ajankohta 
tapahtuman lähestyessä.

Perttu Ruuska
YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö
perttu.ruuska@student.tut.fi

Suurimman osan ajasta pidän mielipiteet 
omana tietonani. Nyt on kuitenkin 
tapahtunut jotain, joka järkytti minua 
ihmisenä syvästi ja tämän vuoksi päätin 
avata sanaisen arkkuni. Surkeiden 
sattumusten sarjan kautta osallistuin 
keväällä Ympäristöteekkarikillan Ei 
tipu!-nimiseen tapahtumaan. Se oli ehkä 
elämäni suurin virhe.

Lähdettäköön liikkeelle alusta. Ystävieni 
painostuksesta, ja pääsiäisloman 
uhkaavasti lähetessä päätin hankkia 
lipun kyseiseen tiputapahtumaan. 
Lipunmyynnissä minulle lyötiin 
lipun lisäksi häikäilemättömästi 
muna käteen ja käskettiin panemaan 
suut makeaksi. Tästä kohtauksesta 
yhä hämmentyneenä ajauduin 
tapahtumapäivänä kuin pakotettuna tuon 
Ympäristöteekkarikillan kiltahuoneelle 
pelaamaan beerpongia.

Itse tapahtumapaikalle oli hankittu 
esiintymään paikallinen lauluorkesteri, 
joka esitti ikivihreitä klassikoita. Eihän 
siinä voinut olla bailaamatta ihmisten 
kanssa villisti läpi yön. Tarjolla oli mitä 
eriskummallisimpia juomia, kuten 
Pääsiäislaatta, niin huokeaan hintaa, 
että tunsin olevani suorastaan pakotettu 
myös nauttimaan niitä. Ja lopulta kun 
viimeisetkin hitaat oli puoliväkisin 
tanssahdeltu, tarjoutuivat ympärillä olijat 
jatkamaan kotimatkaa samalla kyydillä.

Seuraavan aamuna sain tietää, ettei 
kukaan ollut saanut.

Eikö ihminen enää saa olla rauhassa 
yksin pitämättä hauskaa? Mihin on 
kadonnut yksilönvapaus?

  Kukkahattutäti -91

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti 
nimimerkillä

KYH:n palsta Lukijalta
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Olipa kerran metsänvihreä joukko pohtimassa elämäntarkoitusta, josta päädyttiin nopeasti 
Wappuun. Tuo teekkareiden suuri juhla tuntui kaipaavan jotakin. Olihan meillä humppaa 
sekä ameebojakin kehitetty, mutta silti kaikkien mielet alkoivat pyöriä lukittujen ovien 
takana. Monethan joukosta olivatkin harjaantuneet leikkimään Poirotia ja tilanteen vaatiessa 
pakenemaan paikalta kuin vaahtokarkki veteen. Metsänvihreän joukon ajatuksenkulku 
alkoi pikkuhiljaa selkeytyä, vaikka virvatulet yrittivätkin houkutella muualle, niin ratkaisu 
alkoi häämöttää, entä jos Wappuna voisikin testata pakenemistaitojaan? Tämä on tarina 
Wappuescapen synnystä.

Pakopeli-idea lukittiin keväällä, jonka jälkeen alkoi toteutusvaihe, MITÄ? MIHIN? KETKÄ? 
Kysymyksiä olisi riittänyt, joten homma laitettiin käyntiin kasaamalla kiinnostuneista tiimi, 
jotka alkoivat etsiä vastauksia. Tähän iloisenkirjavaan ryhmään kuului myös allekirjoittanut. 
pakopelipaikan saimme YIT:ltä, sillä he lainasivat meille työmaakontin pelin pyöritykseen. 
Pääsimme samalla YIT:n sata hyvää tekoa-listalle, josta lähti toinen tarina käyntiin (ehkä 
kuulette myöhemmin).

Paikan ratkettua alkoi mielenkiintoisin vaihe, eli millainen peli luodaan? Ideoita 
heiteltiin ja haudattiin, välillä myös kaivettiin hauta auki. Lopulta eräänä hämäränä 
iltapäivänämuikeatiimimme kokoontui Hervannan perukoille Vanhan Parran luokse. Tuona 
iltana ideat lensivät ilotulitteiden tavoin, välillä upeasti räjähtäen, tai välillä jääden suutareiksi. 
Alkoi syntyä pulmia, jotka olivat hyvinkin hämmentäviä ja huokuivat teekkarihuumoria. 
Pulmista alkoi syntyä kokonaisuus, jonka pohjalta luotiin lopulta tarina.

Tyytyväisinä ideoihinsa pieni joukkomme lähti rohkeasti toteuttamaan näkemystään. 
TUTlabista tuli monille harvinaisen tuttu paikka ja varsinkin 3D-tulostimien kanssa tuli 
treffailtua. Pikkuhiljaa tekniikka ja pulmat alkoivat olla valmiina testaukseen, joka koittikin 
pakopelikontin saapuessa Wappuradion viereen. Halusimme monelle mahdollisuuden 
kokeilla huikeata peliämme, joten päädyimme pyörittämään sitä viikon verran. Tämän 
takia rekrysin lisää porukkaa tiimiimme, jotta saatiin pelinhoitajia tarpeeksi. Testikierroksia 
tarjosimme ykiläisille ilmaiseksi ja niiden ansiosta saimme korjattua mahdolliset virheet. 
Vihdoinkin Wappuescape olisi valmis tositoimiin!

Wappu on monille riemukasta aikaa, ja Wappuescapesta tulikin itselleni yksi mahtava muisto 
lisää. Oli harvinaisen hauskaa seurata kameroiden välityksellä, kun pelaajat yrittivät ratkoa 
pulmia. Välillä tuli koettua hyvinkin hämmentäviä tilanteita. Esimerkiksi mainitsemattomat 
iloisenmustat hahmot päättivät repäistä huonekasvimme juurineen irti ruukustaan, joka 
hieman vihlaisi ykiläisen sielua, vaikka polttamiseen keskittynyt olenkin. Muistan myös 
tilanteen, kun eräs pelaaja pimeydessä tunki dildoa pehmopossunperseeseen (en tiedä, 
tiesikö pelaaja, että kameroilla näkee pimeässä). 

Surkeita sattumuksiakin sattui, jouduimme esimerkiksi toteamaan, että laserimme ei ole 
maailman tehokkain, sekä välillä hommia piti hoitaa manuaalisemminkin. Mutta kaiken 
kaikkiaan sanoisin, että Wappuescapen neitsyys meni kunnialla. Tähän luotan, koska sen 
verran ihania ja huikeita palautteita kerättiin pelistämme! Voitaisiinkin sanoa, että nähdään 
ensi vuonna, silloin jo kokeneempana!

PS. Taisin mainita jotain YIT:stä ja jatkotarinasta. Kävi vähän hassunhauskasti ja päädyttiinkin 
järjestämään YIT:lle pakopelikontti FallUp-tapahtumaan Finlandia-talon eteen, ne saattoivat 
vähän tykätä meidän Wappuescapesta ;).

Wappuescape

Teksti: Meri Suksi Kuvat: Wappuescape-tiimi (1. ja 3.), 
Sami Lamminen | TT-kamerat (2.)
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Rohkeat ja ylväät olivat sydämemme, kun kauniina kesäpäivänä astelimme 
jonottamatta sisään Tampereen Keskustorille sijoitetulle Suure Oluet Pienet Panimot-
olutfestivaalialueelle. Tarkoituksenamme oli tapahtuman luonteen mukaisesti 
maistella sivistyneesti hieman erikoisempia oluita, mutta hyvin nopeasti agendaksi 
muodostui myös arvostella maistelemamme alkoholipitoiset tuotteet ja jättää 
arviomme tiedoksi jälkipolville tämän lehtijutun muodossa. Taustaksi kerrottakoon, 
että kolmen hengen seurueestamme yksi ei juo lainkaan olutta, eivätkä kaksi 
muutakaan ymmärrä aiheesta tuon taivaallista. Suosittelemme siis suhtautumaan 
seuraavaan sisältöön terveellä skeptisyydellä ja olemaan suopeita tekstin mahdollisia 
epäloogisuuksia kohtaan.

Vakka-Suomen Panimo

Kahvi Vehnä: Kahvi meni ylös ja kalja meni alas. Parempi kuin kumpikaan yksinään.
Hunaja: Aika bulkki, vähän makee.
Nokkos: Haisee vaan vähän laimeelta kaljalta. Ei pistele kumpaankaan suuntaan.

Voittaja: Kahvi. ”Ehdottomasti kiinnostavin.”

Radbrew

Project 65: Marjainen tuoksu. Laimeampi Argus.
Throw in the Towel: Kauniin värinen. Haisee oudolta, mutta maistuu täysin erilaiselta. 
Jälkimaku kestää pidempään. Tasaisin. Erityismaininta kansainvälisen pyyhepäivän 
huomioinnista.
Argus: Tikkuinen maku. Kuin puolukanvarpuja jyrsisi. Tätä voisin nauttia terassilla.

Voittaja: Argus. Lisäksi panimolle pisteet brändäyksestä ja yleisestä ilmeestä.

Saimaan Juomatehdas

Rosé omenasiideri: Maistuu mummon omenamehulta mutta siitä pääsee känniin. Sairaan 
hyvää. “Tää on semmosta, et tätä vois juoda ja sit yhtäkkiä huomata olevansa ihan v*tun 
lärvit.”
Extra Dry omenasiideri: Vähiten makea siideri jota oon juonut. Maistuu vähemmän 
omenamehulta kuin edellinen, mutta pääsee känniin. Suu ei jää lapaseksi. Sairaan hyvää.
Hoppy Hour Pale Ale: Tykkään. Ei liian yllättävä.

Voittaja: Extra Dry

Villi kortti (tässä vaiheessa touhusta alkoi pikkuhiljaa kadota johdonmukaisuus, 
ja kukin harhaili sopivaksi katsomansa panimon hanoille yksin)

Radbrew Blackout Porter: ”Jos olut punertaa, niin se ei ole vielä tummaa” -Markku 
Kakko. Eli mitä ilmeisimmin ei kovin tummaa. Ei mitenkään ihmeellinen, mutta hyvää.
Stallhagen Raspberry Stout: Odotukset ihan v*tun korkealla, tuntemattoman ihmisen 
suositus. Odotukset täyttyivät. Nautin tästä.
Bock’s Corner omenaviini: Mitäänsanomaton, mauton, ei yhtään viini. Maistuu siideriltä.

Voittaja: Raspberry Stout

Villi kortti vol. 2

Fiskarsin Panimo Kuura Real Cider: Ei haise miltään, ei maistu miltään. Tiskivettä. 
Päivän ehdoton häviäjä.
Bock’s Cider: Maistuu Happy Joelta.

(Voittajaa toiselta Villi kortti-kierrokselta ei koskaan julkistettu. Kuten olette saattaneet jo päätellä, 
arvostelu etenee kronologisessa järjestyksessä, mikä osaltaan selittänee loppua kohden lisääntyvät puutteet. 
Yhtä todennäköinen selitys on toki kirjoittajien luontainen hajamielisyys ja yleinen järjestelmällisyyden 
puute elämässä.)

Asiantuntijasuositukset (virallisena asiantuntijana toimi Markku ”olen ollut 
täällä jo kolme päivää” Kakko)

Hopping Brewsters Grimr: Asiantuntija: ”6/5 olut. Valmistuksessa käytetty menninkäisen 
perskarvoja.” Todella erikoinen, mutta todella hyvä. Suvereeni voittaja.
Fiskarsin Panimo Metsän Henki: Bulkahtava, helppo. Täydellinen saunaolut puusaunaan 
järvenrantamökille.
Bock’s Maibock: (Kyseinen olut oli mitä ilmeisimmin joko liian hyvää tai liian pahaa, jotta 
siitä olisi kannattanut merkitä muistiin mitään, joten joudumme elämään epätietoisuuden 
vallassa.)

Voittaja: Grimr

Loppuun todettakoon, että keskimäärin kolmasosalla olutfestivaaleille osallistuvista 
ilta eskaloituu ryyppäämisen puolelle, minkä siis alkuun epäilimme olevan 
huuhaatietoa ja johtuvan ainoastaan ihmisten halusta alunperinkin ryypätä.

Suuret Oluet Pienet 
Panimot

...eli Työttömät ry:n päivä 
elintasonsa ulkopuolella

Teksti: Työttömät ry



Yhteisten pelisääntöjen saavuttamiseksi paikalle osunut 

hallitus kerääntyi  laittomaan ja päätösvallattomaan 

kokouksen (järjestyksessään toiseen sellaiseen), jossa 

päätettiin kesätapolle yhteinen ruokailuaika sekä rangaistus 

sen noudattamatta jättämisestä. Paikalle saapunut 

opposition edustaja esitti kokouksessa proteesin, joka ei 

kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.

Kovasti etukäteen uhkailtua ja odotettua ruispuuroa ei 

lopulta lieventävien asianhaarojen vallitessa koskaan saatu, 

mutta sen sijaan paistettiin emännän erikoisena olutlettuja.

Sunnuntaina havaittiin pyörällä saapuneen liikuntajaoston 

koon pienentyneen hälyttävästi viikonlopun aikana, mutta 

muilta osin suuremmilta henki(lö)vahingoilta vältyttiin.
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Kesätappo kuvina
Kesä oli ja meni, samoin 
YKIn perinteinen kesätappo 
Kortejärven tilalla.

Kuten etenkin tapahtumaan 
joskus osallistuneet voivat 
arvata, sisälsi viikonloppu 
tikanheittoa...

...krokettia,
helpot ja kompaktit 
musiikin toistovälineet...

...yleistä hengailua ja lisää 
krokettia...

...sanoiko joku krokettia?
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YKIn 25.-juhlavuosi polkaistiin käyntiin 6.9. järjestetyllä avajaissaunalla. Paikalle kykenevät 
juhlavuositiimin jäsenet kokoontuivat teekkarisaunalle jo neljän aikoihin valmistelemaan 
iltaa ja laittamaan paikat kuntoon. Ainakin omalta osaltani koko päivän vallinnut jännitys 
alkoi pikkuhiljaa hiipua, kun asioita pääsi konkreettisesti järjestelemään vanhaan tuttuun 
ympäristöön.

Kuuden aikoihin YKIn jäsenet alkoivat liikehtiä saunan suuntaan. Siihen mennessä oli 
saunalla kaadettu Kiwa Inspectan tarjoamat alkumaljaskumpat laseihin, saatu videotykki 
toimimaan ja muutkin järjestelyt tuntuivat olevan kunnossa. Ihmisiä saunalle saapui mukava 
määrä, lasit riittivät juuri ja juuri kaikille, joskin skumppaa jäi vielä loppuiltaan jäljelle.

Noin kello 18.30 alkoi illan virallinen ohjelma. Juhlavuositiimin puolesta minä toivotin 
kaikki läsnäolijat tervetulleiksi. Jostain syystä melkein tärisin jännityksestä, ilmeisesti olisi 
pitänyt ottaa jännäkalja tai pari ennen puhumista. Tämän jälkeen Anna Saarenhovi kertoi 
meille hieman Kiwa Inspectasta ja katsoimme heidän kiwan brändivideonsa.

Puheenjohtajamme Essin ollessa vielä Ruotsissa tai 
matkalla sieltä, luki killan puheenjohtajan tervehdyksen 
varapuheenjohtaja Santeri. Loistokkaan puheen jälkeen 
pääsimme viimein kohottamaan maljaa juhlavuoden 
kunniaksi.

Ennen kuin ihmiset päästettiin illan isoimman 
ohjelmanumeron, skumpanmetsästyksen, pariin, oli edessä 
vielä uuden haalarimerkin julkistus. Sanna Lagerin piirtämä 
ja suunnittelema 25-juhlavuosimerkki olikin melkoinen 
myyntitykki ja niitä kaupattiin saunalla noin 90 kappaletta. 
Olihan merkissä jokaiselle jotakin, huhujen mukaan jopa 
’joku hippien protestikylttikin’.

Lopulta oli skumpanmetsästyksen aika. Teekkarisaunan ympäristöön oli piilotettu neljä 
kappaletta pahvisia skumppapulloja, joita vastaan pystyi tiskiltä käymään lunastamassa oman 
pullonsa. Sääntöjen selityksen jälkeen tapahtui sisätiloissa melkoinen kato, kun valtaosa 
ykiläisistä rynnistivät ulos etsimään aarteita. Itse seurasin kauhistuneena ikkunasta, kun heti 
ensimmäisenä yksi etsijöistä kapusi paljun viereisen kiven päälle, jonne yksi pulloista oli 
piilotettu. Onneksi se ei vielä ihan niin helposti löytynyt. Pahviskumppia etsittiin ihan joka 
puolelta, huhujen ja näköhavaintojen mukaan joku vanha parta oli kiivennyt katollekin.

Kaikki neljä pulloa löytyivät lopulta melko nopeasti. Tämän jälkeen kaikki varsinainen 
ohjelma oli ohi ja saunominen pääsi alkamaan. Oli todella mukava nähdä niin paljon 
sekä uudempia että vanhempia opiskelijoita pööpöilemässä yhdessä ja ympäriinsä. Sauna 
sujui paikoitellen vauhdikkaastikin ja lipettimyynnin päättyessä kahden aikoihin, jäi 
vielä osa porukasta jatkamaan juhlimista, mysteerisesti Ruotsista paikalle ilmestynyt 
puheenjohtajamme pääjoukoissa luonnollisesti.

Kaiken kaikkiaan ilta oli todella mukava ja kiitänkin siitä itseni ja koko juhlavuositiimin 
puolesta. Seuraavaksi tiimin ohjelmassa oli puun istutus Festian pihaan juhlan kunniaksi. 
Käykäähän kaikki halailemassa meidän hienoa uutta puutamme! Vaikka se saattaakin vähän 
pistellä…

Juhlavuosisauna

Teksti: Eve Käsnänen Kuvat: Aleksi Sivonen
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Sunnuntai 17. syyskuuta, lepopäiväksi pyhitetty viikonpäivä sai karun aloituksen, kun 
innokkaat päiväretkiläiset valtasivat kiltahuoneen ja törmäsivät darraisiin vanhoihin 
setiin. Tämä näyn ei tulisi olla yllätys enää fukseillekaan, ovathan tuutorit meitä hienosti 
koulineet tälläisiin näkyihin. Edellisiltana oli ollut valmarit, joka vähensi vanhemman 
kaartin osallistujamäärää retkellä, mutta tämähän ei heitä estänyt pätemästä, kuinka HE 
osaisivat reitin määränpäähän ja pelottelivat fukseja kuinka kukkaan ei oikeasti tiedä mihin 
ollaan matkalla, vaan kokkeilemalla lopulta päädytään oikeaan paikkaan. Ja voi kuinka he 
olivatkaan oikeassa.

Ennen lähtöä hoidettiin vielä viimeisiä teippauksia ja tarkistuksia, sekä etsittiin pannua 
lettujen paistoon. Pannun kantonakki kaatui lopulta tuutorin niskaan, siitä kun ei ollut 
luvassa fuksipisteitä, jos sitä kantaisi, joten innokkaita vapaaehtoisia ei ollut. Lopullinen 
kokoonpano retkellä oli pääasiassa fukseja ja tutoreita, muutama vanhempikin opiskelija 
oli eksynyt matkaan. Matkaan lähdettiin pilvisessä ja hieman kosteassa kelissä, joka ei 
kuvastanut odottavaista ja innokasta tunnelmaa, jota ainakin fukseilla oli.

Heti alussa tuli selväksi ettemme kulje reittejä pitkin, saatika teitä myötäillen, sillä ensimmäinen 
kosketus metsään oli kirjaimellisesti oksiin tarttumista, jotta jyrkkä kukkula päästäisiin ylös. 
Matka sujui oikein rattoisasti possujuna-asetelmassa Pertun vetämänä, kunnes vedettiin 
jyrkkä käännös tiheään metsään. Kauniit aurinkoiset maisemat vaihtuivat hetkessä synkkään 
mettään, jossa oksan iskuilta ei voinut välttyä ja tulihan niitä kenkiäkin upoteltua kosteikkoon. 
Käytössähän ei tietenkään ollut mitään teknisiä vekottimia helpottamassa reissua, vaan 
luotimme Pertun ja grillikatoksen syvään yhteyteen, kutsumukseen joka johdattaisi meidät 
kohti luvattuja suuria määriä helvetin hyviä makkaroita.

Luonnollisesti ykiläisten suuntavaisto on järisyttävän hyvä, emmekä eksyneet olleenkaan 
vaan pikemminkin valitsimme pidemmän reitin, jotta retkemme toimisi ensikosketuksena 
ja harjoituksena pian tulevalle yön yli syysretkelle. Eikä se mitään haittaa, jos kuljetaan 
vähän samoja reittejä edestakaisin, varsinkin kun maisemat olivat sen verran hyvät. Vaikka 
pertun yhteys grillikatokseen oli vahva, halusi muutkin osallistua reitin päättämiseen, joka 
johti vetäjien vinhaan vaihtumiseen. Toinen toistaan oudompien reittien valinta ei ykiläisiä 
masentanut, vaan otimme innolla vastaan reitin, joissa tuli miettiä mihin astua, ettei 
kastu, missä asennossa liikkua ettei saa oksasta ja miten samalla hyppiä kantojen, kivien ja 
kaatuneiden puiden yli.

Koko matkan ajan oli iloinen puheensorina ja vitsailu, jota myös keli heijasteli: aurinko 
pilkotteli pilvien välistä, vesi seisoi seesteisenä ja alkava syksy värjäsi maisemaa. Metsän 
rauhallisuus ja lintujen inahtelu, tuntui kotoisalta, yhtään ei kaduttanut lähteä mukaan. 
Ainoastaan ne pirun hirvikärpäset oisivat mieluusti saaneet jäädä kokematta, niiden suuri 
määrän johti kisaan siitä, kenestä löytyy eniten hirvikärpäsiä, joka oli muuten kymmenen.

Lopulta Kirskaaniemen kyltit näkyivät. Juuri kun olimme selviytyneet metsiköstä melkein 
ehjinä, huomattiin että grillikatokseen oli tehty kiinalainen invaasio. Kuunaan en ole niin 
montaa kiinalaista nähnyt yhdessä paikkaa, mahtaa osa heistä olla yhä metikössä. Onni 
onnettomuudessa tämä valtaus ohjasi meidät paremmalle paikkaa, kielekkeelle josta oli 
suunnattoman kauniit maisemat. Niinkin kauniit että liikuntatoimarimme päätti pulahtaa 
uimaan. Heti tulen sytyttyä meni ensimmäiset makkarat, ja muutama soijanakki, paistoon, 
eväitä kaivettiin esiin ja tutkittiin saatuja vammoja. Taino enemmänkin allekirjoittanut 
tutki ja paikkaili itseään, kun jostain syystä fuksi oli ainut kömpelö ihminen matkassa, joka 
vuodatti niin verta kuin hikeä reissulla.

Syysretki 1.0

Kuvat: Otto PuhakkaTeksti: Siiri Lampela



22| |23INDIKAATTORI 3/17 INDIKAATTORI 3/17

Emännän tekemä lettutaikina tuhottiin nopeasti nälkäisiin suihin, ja kauhisteltu gluteeniton 
taikinakin syötiin hetkessä. Gluteenittomasta taikinasta syntyi täydellisiä amerikkalaisia 
pannukakkuja, toki taikinaa ensin laimennettiin vedellä, joka on ihan umpiouto käsite nyt 
ylipäätänsä laimentaa jotain vedellä, vaikka emäntä taikinan onnistumisesta varoittelikin. Ja 
mitäpä makkaroiden ja lettujenpaisto olisi ilman rankkaa huumoria, sekä vitsailua rakkaan 
kiltakäytävämme naapureista.

Lopulta oli aika tallustaa takaisin Herwoodiin, mutta sitä ennen myrkytettiin hengitysilma ja 
vesistöt, toisin sanoen poltimme avain kaikki jätteet ja pesimme pannun Höytämönjärvessä. 
Mahat täysinä matka hujahti erittäin nopeasti, ja ei aikaakaan kun tuttu ja turvallinen kampus 
kiilsi edessämme. Vaikka en ole ollut tällaisilla retkillä sitten peruskoulun, niin oli tämä 
ehdottomasti parempi reissu kuin osasin odottaakaan ja todellakin voin suositella muitakin 
osallistumaan! Seuraavaksi nokka kohti Syysretki 2.0:aa.

Susikoira Roi asui kerran kerrostalossa, jossa oli yhteinen pesutupa. Sattui Roilla 
kuitenkin olemaan semmoinen hetki elämässä, että armeijaan oli mentävä.
No, sinnehän Roi meni, ja kun Roi sitten alokkaana pääsi ensimmäisille 
viikonloppuvapaille, meni hän kotiinsa normaalisti, sillä eihän hän kämpästä ollut 
luopunut, kun se oli niin hyvällä paikalla ja halpa, ja maksaisihan valtio vuokrasta 
kuitenkin hulppeat kahdeksankymmentä prosenttia. Ja pitihän Roin jossain saada 
asua viikonloppuvapailla.

Sunnuntaiaamuna ensimmäisillä vapailla Roin äiti soitti ja muistutti Roita, että 
hänen serkkunsa Rin Tin Tinin rippijuhlat olisivat seuraavana viikonloppuna. Roin 
täytyisi lähteä vapaille päästyään suoraan juhliin, joten juhlavaatteet olisi saatava 
mukaan, Roi kun ei alokkaana vielä tiennyt, että kyllähän hän juhliin voisi mennä 
valtion lomavaatteissakin. ”Voi rähmä”, pohti Roi.” Eihän minun paras kauluspaitani 
ole puhdas, kun se päällä tuli juhlittua viimeiset vapauden hetket pari viikkoa 
aiemmin”. Roin vanhemmat asuovat kaukana, joten heidän ei olisi järkevää käydä 
pesemässä Roin paitaa.

Roilla oli kuitenkin reilusti aikaa pestä paitansa ennen palvelukseen paluuta, mikäli 
vapaa pesuvuoro löytyisi. Ja sellainenhan löytyi, juuri mainiosti ennen kuin pitäisi 
lähteä matkaan! Roi pakkasi huolellisesti ja siististi pukunsa, ja kun oma pesuvuoro 
koitti, lähti Roi pesemään paitaansa.

Pesutuvassa odotti kuitenkin harmillinen yllätys: joku oli laittanut muutaman 
parin kenkiä pesukoneeseen omalla luvalla, ja pesuohjelmassa oli vaikka kuinka 
kauan jäljellä! Eihän Roi ehtisi paitaansa pestä tällä menolla, ja ne muutama 
muu paita, jotka Roilla oli, olivat lähes käyttökelvottoman rumia. Roi suuttui tälle 
pesuvuorovarkaalle ja keskeytti pesuohjelman.

Kun koneesta oli vesi valunut pois ja luukun sai aukaista, repäisi Roi suutuspäissään 
kaikki kengät ulos ja kokosi ne pieneen kekoon. Sitten Roi laittoi oman paitansa 
pesuun ja teki sen, mitä jokainen serkkunsa rippijuhlia kunnioittava susikoira tekisi 
samassa tilanteessa: alkoi virtsaamaan kenkäläjän päälle. Roilla oli kuitenkin 
hiljattain ollut virtsaputken tulehdus, joten hän aloitti puhteensa hitaasti, muutama 
tippa kerrallaan.

Kasan päällimmäisenä oli vanha hiihtokenkä, jonka päälle Roin ensimmäiset 
lirut tipahtivat. Tässä välissä kenkien omistaja, naapurin Tenho tuli huoneeseen ja 
huudahti: ”Roi, mitä helvettiä sinä touhuat!” Roi keskeytti hitaan virtsaamisensa 
ja loi naapuriinsa julman katseen. ”Kuules Tenho”, hän aloitti, ja kertoi sitten 
naapurilleen tarinansa, kuinka hänen on pian palattava palvelukseen, kuinka Rin 
Tin Tinin rippijuhliin on saatava paras paita puhtaaksi, ja kuinka Tenho oli tehnyt 
väärin pestessään kenkiään Roin vuorolla. Tenho tolkun miehenä myönsi, että vaikka 
toisen kenkien päälle virtsaaminen on julmaa, oli hän ansainnut sen. Sen enempää 
suuttumatta hän pyysi Roilta anteeksi ja totesi: ”Harva monolle pisaroi kuin pinolle 
mosa-Roi.”

Teksti: Perttu Ruuska - inspiroituneena eräästä yleisiin pesutupiin ja toisten pyykkivuorojen 
varastamiseen liittyneestä uhkauksesta, jonka kanssa toimituksella ei ole mitään tekemistä.
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