
Indikaattori 3/2018



Sisällys

Pääkirjoitus       4
Puheenjohtajan palsta     5
Syysretki 2.0      6
KYH:n palsta      8
YKIn rankkaXQ Baltia edition (JuWuXQ)  9
Haalariprojekti 2017     14
Suuri olutarvostelu pienellä formatia-twistillä 19
Ympäristöteekkarikilta 25 vuotta   22
Exqubiisi: Baltiassa excua    25
Vaihtovuoteni Hongkongissa    26

INDIKAATTORI 1/18    3

YKIn löydät myös täältä:

Indikaattori on Tampereen teknillisen yliopiston 
ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden 
killan Ympäristöteekkarikilta ry:n kiltalehti. Lehti 
ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Päätoimittaja & taittaja
Sanna Lager

Kansikuva
Siiri Lampela
Sisällysaukeaman kuvat
Aleksi Sivonen

Painopaikka
Juvenes Print

Sisällys

Pääkirjoitus     4
Puheenjohtajan palsta    5
Syysretki 2.0     6
TYÖKsti     8
YKIn seitsenottelu    9
Alko Otaniemi XQ -elokuva   10
Suuri fuksiseikkailu    14
0:39      17
Kesätappo 2018    21 

YKIn löydät myös täältä:

Ympäristöteekkarikilta YKI

@ ymparistoteekkarikilta

ymparistoteekkarikilta.fi

Killan uudet hupparit!



Syksy saapuu, ota koppi!

Uusi lukuvuosi ja syksy on alkanut rytinällä. Itteni vältin kaikkein kiireisimmän ajan, eli 
orientaatioviikon ja ensimmäisen kouluviikon istuessani vielä kesätöissä. Hommia on onneksi 
riittänyt kyllä myöhemmällekin, ja vielä lokakuun alettuakin kiltahuoneella on hyvä pöhinä ja 
ihmiset ovat motivoituneita niin kouluhommiin kuin killan toimintaankin. ihanaa <3

Kiirettä pitää esimerkiksi ymppipäivien ja monien pienempien tapahtumien tiimoilta. Samalla 
kun hallitus on viemässä tätä vuotta maaliin, on jo alettu pohtimaan ensi vuoden kuvioita ja 
mahdollisuuksia. Tällä kertaa vuoden vaihde on poikkeuksellinen, sillä killan hallituksenvaih-
don lisäksi tapahtuu huomattavasti suurempiakin muutoksia, joku on saattanut kuulla T3-pro-
jektista, vuodenvaihteessa se vihdoin konkretisoituu uuden yliopiston toiminnan alkaessa.

Ei kuitenkaan mennä asioiden edelle, eihän tämä ole edes 
vuoden viimeinen Indikaattori. ”Syksy on yksi lauhkean 
ilmastovyöhykkeen neljästä vuodenajasta. Se on 
siirtymäaika kesästä talveen. Lauhkeassa ilmastossa 
syksyllä sato korjataan ja lehtipuut pudottavat lehtensä.” 
sanoo syksystä Wikipedia. ”on tämä saa**nan työmaa” 
sanon minä. Hyvällä huumorilla tietenkin. Paljon on 
opittu uutta, uusiin ihmisiin tutustuttu, uudet asiat 
taitavatkin olla tämän syksyn teema. Onneksi ne saa 
kohdata saman ihanan killan kanssa!

Syksykin tuo vaihtelun tuulia tullessaan, kun muut 
ymppikillat saapuvat Tampereelle viettämään 
ymppipäiviä. Silloin on Hervanta täyttyvä 
kaikenkirjavista ja iloisista teekkareista, ja me 
saadaan heitä kestitä usean päivän ajan. Syksy 
tuo mukanaan tietenkin myös uudet fuksit, 
sekä vanhat ja perinteiset tapahtumat. Itseni 
en malta odottaa mitä kaikkea tämä vuosi 
tuo tullessaan!

/ymppipaivahype                                                       “Yks formatia ei oo koskaan
           tappanut ketään.”
Petra Oksa          -YKIläinen

Syksy, mihin menit?

Mihin se jäi? Ei kesä, vaan syksy tällä kertaa. Tuntuu, että tänä vuonna hypättiin suoraan hel-
teistä nollakeleihin. Syksyn keltaista ja oranssia väriloistoa kesti muutaman viikon, mutta nyt 
kaikki lehdet ovat jo tallottuina maahan. Syysvaatteetkin jäivät oikeastaan käyttämättä, kesän 
t-paidoista siirryttiin miltei suoraan kevyttoppatakkiin ja uusi pipokin piti hankkia (koska enti-
nen kohtasi loppunsa viime kevään entepäivien jatkoilla, noh, ehkä se oli sen arvoista). Ensilu-
mikin tuli ja suli, ja kesän helteistä ja lämmöstä muistuttaa enää vain kuvat killan kesätaposta. 

Nykyään vuodenajat tuntuvat vierivän kamalan nopeasti, kevät meni wappua ensin odottaessa 
ja sitten juhliessa, ja lopulta siitä toipuessa. Kesäpäivät kuluivat töissä. Syksyn väriloisto kesti  
         ehkä kaksi viikkoa ja sitten tulikin tämä sysimusta siirtymäaika talvea odo 
           tellessa.  

   Vielä muutama vuosi, okei, toistakymmentä vuotta sitten, kesä tun-
   tui ikuisuudelta. Kesäloma ala-asteella oli pienen elämän mittainen  
      ja syksyllä puolestaan oli maailman ääriin asti aikaa kaivaa puroja  
          lätäköstä toiseen tai leikkiä pimeäpiilosta. Oli aikaa. Nyt sitä ajat- 
            telee, että kyllä minä sinne Pyynikille ehdin ruskaa ihailemaan,  
    kyllä minä uuden harrastuksen ehdin aloittaa, kyllä minä sinne  
    Torniin yksille kerkeän. Mutta piti mennä käymään teekkarisau- 
    nalla, piti tehdä yksi harkkatyö, piti olla koko päivä labrassa.  
    Ja piti toipua YO-kunnan silliksestä. Onneksi talviaika toi yhden  
    lisätunnin. Kyllä minä sitten ehdin... 

     “Sitten kun on aikaa” -tyyppinen ajattelu on vaarallista, mut- 
    ta minulle tehtävälistat ovat hyvin toimivia. Ja kun tehtävät asiat  
    ovat luokkaa “käy ystävän kanssa ulkona”, niitä on paljon muka- 
       vampi suorittaa kuin “kirjoita oppimispäiväkirja kolmen 
       viikon takaa”. Vaikka kalenteri loppuvuodelle näyttää kovin  
       täydeltä, en anna sen masentaa. Jos pidän itseni kiireisenä, en  
      huomaa tätä pimeää aikaa ennen lumisateita. Löysäillään sitten  
	 	 	 	 talvella	ja	fiilistellään	tykkylumisia	puita	(sormet	ristiin!)	ja		
              ihaillaan Pyynikkiä tammikuussa! 

Mukavaa syksyn jatkoa, 

Sanna Lager

Pääkirjoitus Puheenjohtajan palsta
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Massut täynnä jatkoimme matkaamme. Perä jäi jälleen useaan otteeseen ja kärjen perä jäikin 
odottamaan peräperää erääseen risteykseen, ettei uutta reitiltäeksymistapausta sattuisi. Vauhti 
nopeutui viimeisten kilometrien aikana huomattavasti päivällisen jo kiiluessa silmissä, ja lop-
ulta yöpaikkamme siinsikin jo edessämme. 

Ennen päivällistä oli kuitenkin kasattava vielä teltat ja sovittava nukkumajärjestelyt. Rohkeim-
mat eräilijät (fukseja kumpainenkin) päättivät nukkua taivasalla kivenkolossa. Saze puolestaan 
ei tyytynyt yhden teltan tuomaan turvaan, vaan päätyi kokoamaan oman telttansa toisen teltan 
sisään. 

Kun teltat oli pystytetty, ruvettiin kyhäämään kasvisnyyttejä. Nuotio nyyttejä varten olikin 
jo valmiina, kun vanhat tutut toissavuoden syysretkeltä olivat jo paistamassa makkaraa siinä. 
Jokainen valmisti oman nyyttinsä, jonka jälkeen ne laitettiin nuotioon kypsymään. Loppu-
tuloksena oli hieman hiiltyneitä mustia, mutta maukkaita vihanneksia. Tofu syötiin kylmänä 
laiskuuden vuoksi, ja jauheliha ja kasvikset erikseen eri valmistustahdin takia.

Jälkiruokana oli monenmoista herkkua. Ensin syötiin tikkupullaa, joka sekin ehkä saattoi 
hieman kärähtää. Pulla maistui myös hieman siiderille. Pullien jälkeen kaksi fuksia valmisti 
erittäin herkullista ja kaikinpuolin passelia omenapaistosta. Nam!

Iltaa istuttiin vielä puoleen yöhön saakka nuotiolla kuunnellen muumimusiikkia. Lopulta uni 
alkoi painaa ja retkeilijät siirtyivät yöpuulle. Musiikkivalintaa kehuttiin aamulla laavussa nuk-
kuneiden vanhojen tuttujen toimesta.

Yö oli kylmä, mutta kuiva (ehkä hieman kosteahko ainakin taivasalla nukkuneiden osalta).
Tähdet olivat kuitenkin kauniita ja makuupussissa jäätymisen arvoisia!

Aamu valkeni usvaisena. Osa unohtui luulemaan sumua höyryksi ja pulahti ”lämpimään” 
järveen uimaan. Muut halusivat kuitenkin kylmähkön aamun vuoksi noudattaa ”äkkiä aamupa-
la ja pois” -taktiikkaa. Pääsimmekin lähtemään kotia kohti 
masut täynnä puuroa jo ennen puoltapäivää.

Hervantaan lopulta takaisin päädyttyämme, 
pystyimme toteamaan selvinneemme 
viikonlopusta. Retkelle lähti noin 20 
eräilijää ja takaisintullessakin meitä oli 
se noin 20. Hyvin meni siis. Ensi vuonna 
sitten uudestaan!

Teksti: Martta Heinonen ja Ella Kallio
Kuvat: Siiri Lampela ja Mikael Mäki-Latvala

Se oli lauantai, 5. tai 6.lokakuuta tai jotain sinne päin, kun syysretki 2.0 alkoi auringon muka-
vasti lämmittäessä. Retkipoppoo kokoontui etunurtsin viereiselle parkkipaikalle innokkaalla 
retkimielellä varustautuneena. Odotellessamme loppujen saapumista paikalle, Pekka nakitti 
pahaa aavistamattomat fuksit kirjoittamaan tämän indikaattorin jutun (tiedossa olevat 
fuksipisteet kuitenkin ilahduttivat meitä). Ennen autoihin pakkautumista tutustuimme myös 
hieman toisiimme mukavien sinappimuistelmien siivittämänä. 

Sitten oli viimein aika suunnata kohti 
retkipaikkaa ja aloitimme autoihin 
järjestäytymisen. Yhdestä autosta tuli 
hyvin fuksipainotteinen, kun Sazen 
iloksi pakkauduimme kaikki neljä 
fuksia hänen autoonsa. Automatka 
sujui ihan kivasti, vaikkakin 
loppumatkan mäkiset ralliajot saivatkin fuksit voimaan hieman pahoin. 

Perille päästyämme lähdimme lähes oitis matkaan. Jo lyhyen taivalluksen jälkeen saavuimme 
maineikkaalle Siitinjärvelle, jonka luona oli tietenkin aivan pakko ottaa ryhmäkuva. Ky-
ltin puuttuminen hieman harmitti, mutta onneksi kuitenkin hetki kuvan ottamisen jälkeen 
löysimme paljon puhutun Siitinjärvi-kyltin, ja oli jälleen kuvienottotauko. Matkalla perä 
unohtui monta kertaa kuvailemaan ja lopulta he eksyivätkin eri reitille. Löysimme kuitenkin 
toisemme lopulta ja pääsimme lounastamaan yhdessä. Lounaalla oli risottoa, joka valmistui 
kätevästi trangioilla. Ruoka oli hyvää ja sitä oli riittävästi. Ruokaa tehdessä ei pippuria turhaan 
säästelty ja sen maku mukavasti lämmitti raikkaassa syysilmassa. 

Syysretki 2.0
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Tuas on se aika vuuesta ku opiskelijat lähtöö kesähommia hakemmaan. Töetä pitäs suaha ja 
sehän tarkottaa seeveen sun muitten hakemusten ja tilpehöörien rustailua. Ja aena tunttuu, että 
se kilipailu ois vuan joka kerta kovemppaa ja hakeminen pitäs alotella aena vuan sutjakam-
min, jopa eellisvuuen puolella. Piru vie, joissaki paikoissa tuppaavat pyytämmään ihan sellasta 
esittelyvilimiä itestään nauhottammaan. Sitten ku se onni potkassoo sen verran, että halluuvat 
huastaa vähän juttua, niin koetappa kekkasta mitä sielläki pitäs sannoo, suatikka pistää piälle. 
Kyllä sitä vähemmästäkin männee sormi suuhun ja turpavärkki mutrulle.

Vuan on se sit huluvaton olo, ku joku     Mut mistäkä sen sitten suapi itellesä?
erehtyy sitten sen paikan antammaan.                Tiistaena 27.11.2018 uus versijo julu-
Tuas on kesän suunnitelmat tiiossa ja     kistettaan varmmaan TEK-lounkessa
sua rahhoo, kokemusta ja     tai sit suattaa olla, että jossain ihan 
kontaktiloita. Sen tautta on      muualla. Sen jäläkkeen niitä
TEKin piättäjien pienissä päissä     tuuaan sitten kiltahuoneillekkin,
kekkastu sellanen vihkon-       eli voitte TYÖKin itellennä sit
jöllikkä ku Teekkarin           sit oman ottoo.
TYÖKirja. Teekkarin          
TYÖKirja on siis sellanen            Suomeksi: Teekkarin työkirja,
nide, joka avittaa työnhaku-              teekkarin paras apu työn-
hommissa antamalla        haussa, julkaistaan 27.11.
kaikemmoisia vinkkejä ja       ja tuodaan jakeluun kilta-
vippaskonsteja muun muassa       huoneille. Hakekaa
hakemusten ruapustamisseen ja sen      TEKin omanne!
seeveen nätiks laittamisseen. Ihan 
aitojen immeisten kokemuksiikin 
siellä on esmerkkinä ja inspiraatijon 
luojana ylleensä ollu. Ei ou muualta 
ilimaseks suatavilla saman tason 
hakuhimmeleitä.

Syksysin terkuin,

Perttu Ruuska

YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö 

Oottako työ kirjasta kuullu vielä?
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Ympäristöteekkarikillan 7-ottelu   

Tulokset: 
Roope  4086
VP  2694
Sakari  2187
Nea  2058
Taimi  1683
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Perinteinen YKIn seitsenottelu järjestettiin aurinkoisena syyskuun sunnuntaina Hervan-
nan yleisurheilukentällä. Paikalla oli osallistujia ruhtinaallisesti viime vuoteen verrattuna 
ja leikkimielisten kilpailijoiden meili oli mitä mainioin!



Perjantai, 7. päivä syyskuuta, 2018. Istumme teknillisen termodynamiikan laskuharjoituksissa ja pohdimme elämän 
tarkoitusta, eli varmaan jotain termodynaamista härpäkettä. Kello lähestyy pian kolmeatoista (13) ja Otaniemessä on 
alkamassa suuri taistelu alkoholia ja Alkoa vastaan yms. jne., järjestäjänä Polyteknikkojen raittiusseura. Itse kukin myös 
Tampereella on tietoinen tästä tapahtumasta ja kaikki ovat ainakin ajatuksen tasolla mukana taistelussa, sillä kuka sem-
moista alkoholia nyt oikeasti juo. Ei ainakaan kukaan selväpäinen.

Kello 13:02 livestream tapahtumasta avautuu tietokoneeni näytölle ja nopeasti mieliin valahtaa ajatus paikalle mene-
misestä. Kaksi tuntia myöhemmin, istumme jo autossa, joka suuntaa kohti Otaniemeä ja myös Ympäristöteekkarikillan 
vahvistukset, eli Miksu, Joonas, Eemeli sekä Jeemeli ovat matkalla taistoon. Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto, saati 
edes mahdollisuus.

Matkaan lähdettiin Joonaksen pienellä Starletilla, mutta nopeat laskutoimitukset laajan matematiikan voimin saivat 
meidät porukalla siihen lopputulokseen, että autoon ei saataisi mahdutettua isojen setelien tuomaa alkoholimäärää. Siksi 
Starlet käytiin vaihtamassa marginaalisesti suurempaan mutta ilmastoituun Relluun, joka johdattaisi meidät Veelahelta 
päämäärään eli Otaniemeen. Parin tunnin ajomatka sujui kovin miellyttävissä merkeissä, puheensorinan täyttäessä il-
mastoidun ranskattaren, mielessämme tietysti yksi iso kysymysmerkki: onko Alko tyhjä siinä vaiheessa, kun saavumme, 
vai riittääkö raittiustaistelun antimia meille asti? Saavuttuamme kävelymatkan päähän Alkosta yritimme ensisijaisesti 
parkkeerata automme luonnollisesti hevostallien läheisyyteen, mutta tämä idea torpattiin jonkun hevosihmisen toimesta 
piakkoin, joka pakotti meidät jättämään automme tienvarteen. Surullista.

Nykyteknologian eli Google Mapsin sekä muiden paikantamispalveluiden siivittämänä ja Aalto-yliopiston saniteet-
titilojen hyödyntämisen jälkeen löysimme kuin löysimmekin Alkon paikkeille hylkäämältämme autolta. Väkeä oli 
saapunut paikalle sankoin joukoin, ja osalla joukosta olikin sanko – nopeimpina taisteluun saapuneet olivat saaneet 
suomalaisten suosikki-insentiivin auttamaan alkoholimäärien kantamisessa. Jonotimme itse noin kolme (3) varttia (15) 
sisällepääsyä ja yllätykseksemme liiketilat olivat varsin minimaaliset, mutta sitäkin suurempi yllätys oli Alkon petollis-
en toiminnan syvin olemus – hyllyjä oli tasan tarkkaan täydennetty sitä mukaa kun ne tyhjenivät, sillä saapuessamme 
noin kello kahdeksantoista (18) liiketiloihin, oli hyllyissä muiden muassa Jaloviinaa, jonka saatoimme uskoa loppuneen 
jo alkumetreillä.

Alko Otaniemi XQ -elokuva

Kuva2: wave

Kuva3: jonottaa

Joka tapauksessa, olimme päättäneet päissämme jo ennen reissua, että tyhjin käsin emme poistuisi Alkosta, vaikka se 
tyhjä olisi saapuessamme ollutkin – silloinkin olisi voinut tarjota käteisvarantojaan vaikkapa kassakoneesta. 
Kiukustuimme kuitenkin entisestään ja ostimme neljästään, henkisesti viidestään, alkoholipitoisia virvokkeita 201,85 
€:n (kaksisataayksi pilkku kahdeksankymmentäviisi) edestä – yksi ostoksista oli suuntaava matkasta henkilökohtaisista 
syistä poisjääneelle ystävälle, jota en kyllä tohtisi missään nimessä ystäväksi ylentää, mutta menköön. Ensimmäinen 
kuohuviini korkattiin nopeasti oman osuutemme suorittamisen jälkeen ihmismassojen läheisyydessä kauppakeskuksen 
ulkopuolella, henkisen voiton merkiksi – olihan Alko itse päättänyt olla menettämättä kunniaansa, täyttäen hyllyjä 
uusilla virvokkeilla, kuulemma jopa läheisen Tapiolan Alkon avustuksella. Alko menetti kuitenkin kasvonsa, malja sille. 
Jos toinenkin. Meille ojennettiin ystävällisesti muutamia Promilless-kertakäyttöalkometriä, jotka tulivat illan aikana 
käyttöön useaan otteeseen. Ja olihan siellä myös sauna.

Sauna-arvostelu: Otaniemen Autokerhon sauna

Jo ensi silmäyksellä sauna herätti positiivisia mielleyhtymiä. Pieni harjakatolla varustettu Kleinbus seisoi houkuttele-
vasti uuden alkon ja metriksen sisältävän rakennuksen edessä olevan aukion laidalla. Pyyhkeitä ei ollut. Asia yritettiin 
korjata Clas Ohlsoniin suuntautuneella tutkimusmatkalla, mutta kyseisestä puljusta ei tälläisiä excutarvikkeita saa. Note 
to self: aina reisuun pyyhe messii.

Mitä itse saunaan tulee niin kyseessähän on hiukkasen Tarzania vastaava peräkoukulla vedettävä mobiilisauna.  Vaatteet 
sitten vaan saunan eteen aukiolle ja sauna testiin. Saunan mataluus miellytti sillä tämä yhdessä ikkunaverhojen sekä 
saunan takana sijaitsevan pienen kuistin kanssa oli varsin kotoisa kokonaisuus. Kun tähän yhdistää Nokian panimon 
Münhener -oluen niin avót. Löylytellessä huomasi kyllä että sauna on ollut käytössä eivätkä lauteet turhaa kiiltänyt uu-
tuuttaan. Oikeastaan ainoa isompi ongelma oli iäkkämpi kiuas kun se ei oikein tahtonut antaa löylyä, lähinnä vanhana 
vain tyytyi tuhahtelemaan. Tämäkin ongelma olisi varmaan korjaantunut paremmalla polttotekniikalla ja isommilla 
tehoilla. Tähän ei nyt EKIläisillä ollut aikaa puuttua, surunrlista. Lopuksi, jos ei aivan hikisenä halunnut pukea haalare-
itaan, oli ratkaisu isohko saavi, josta kauhomalla pystyi hieman huuhtomaan pahimmat smäidät veks. Todettakoon, että 
sympaattisen oloinen sauna tarjosi juurikin itteninsä näköisen saunakokemuksen. 4/5 

Ps. Palju oli niin kuuma etten edes viitsinyt kokeilla. Ainakaan sen jälkeen kun oltiin saada keitettyä Eemeliä ja Miksua. 
Kuitenkin joukkomme ymppiläistä paskanvatkaajana miellytti paljun paskaisuus.
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Rankkubenkku on tyhjä.

Saunomisen jälkeen totesimme, että olisi parempi 
liueta paikalta. Samaisena päivänä oli myös Tupsu-
lan lettukestit Tampereella ja jatkopaikkana Tupsula 
vaikutti varsin mielenkiintoiselta. Olimme kuiten-
kin törmänneet Joonaksen ystävään Tikki-Kyöstiin 
ja toivoimme kohtaavamme hänet vielä. Saimme-
kin kutsun jatkoille Bratislawa Youghurtille, jolloin 
retkemme sai aivan uudenlaisen soluyhteisöulottu-
vuuden. BY otti meidät vastaan kovin lämpimästi ja 
viihdyimmekin paikassa ainakin hetken. Paluumatka 
oli kuitenkin oleva lähes yhtä pitkä, ellei pidempi kuin 
tulomatka, joten totesimme että ehkä olisi parempi 
palata Tampereelle, Veelahen kautta. Kiitimme BY:a 
sekä Otaniemeä, toki myös itseämme ja suuntasimme 
takaisin Rellun luokse – paluumatka oli alkava.

Mieltämme kirvoitti heti paluumatkan alkuun Alkon 
törkeä toiminta ja sen aiheuttama paha maku su-
issamme. Tästä riitti puhetta automatkan alkumetreiltä 
aivan loppuun asti, mutta pääsimmepähän toteamaan, 
että YKI voittaa aina kaiken, oli kyse sitten henkisestä 
voitosta Alkoa vastaan tai ihan mistä vain. Automat-
kalla ensimmäiseen alkoholitestiin pääsi Miksu. En-
sikertalaisena testi osoittautui hieman haasteelliseksi 
toteuttaa, mutta lopulta toimitusvaikeuksien jälkeen 
meille selvisi, ettei Miksu ollut ajokuntoinen. Onnek-
si ratin takaa löytyikin veeselvä Eemeli, joka varmisti 
matkan jatkumisen Veelaheen asti varmoin ottein. Ki-
itos Eemeli ja alkoholittomuus – sitä vastaanhan tässä 
taisteltiin, euro eurolta ja juoma juomalta. Alko oli 
vain päättänyt toisin ja halusi humaltaa kansaa, johon 
kansa vikisemättä suostui.
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Kuva4: ostos

Kuva5: sauna

Veelahessa alkometrin varteen joutui Joonas, jonka Starlet odotti kärsimättömänä paluumatkaa Tampereelle. Tässä tes-
tissä puolestaan onni oli puolellamme ja Joonas oli kuin olikin tarpeeksi selvä ajamaan. Näin ollen Eemeli jäi Veelaheen, 
Starlet käynnistyi ja matka kohti Hervantaa jatkui. Itse (eli Jeemeli, äeä ite) jättäydyin pois Hervannassa, sillä lauantai-
na minua kutsui jokin käsittämätön velvollisuus – minun poissaoloni kuitenkin korvasi ystävällisesti Otto, joka liittyi 
seuraan Tupsulassa ja jonka luona taisivat myös jatkojen jatkojen jatkot olla.

Soluyhteisövertailu: BY vs. Tupsula

Vuoteen 2012 asti ulottuva verkostoituminen lukiossa realisoitui kannattavaksi, sillä excukansaa ei jätetty Otaniemen 
kaduille kylmäksi. Yksi puhelu ja päästiin Bratislawa Youghurtille chillailee ja moikkaamaan TIKki-Kyöstiä. Bileitä 
solussa ei ollut, mutta ylimmältä parvekkeelta oli kyllä mukavaa seurata rahvaan teekkarikansan etkoilua ulkona Smökin 
edustalla ja soittaa musaa senverran kovalla, että se kuului  Jämeräntaipaleelta aina pitkälle Otakaareen. ”Se kajari oli 
iha perseest, lähinnä pelkkää bassoa” t: Eemeli. 

Tupsulaan	 päädyttiin	 sitten	 paluumatkalla	 syntyneen	 yhteisen	 päätöksen	myötä.	 (How	 about	 fish	 and…)	 Joo	 yritin	
sanella	tekstiä,	mut	ei	ollukkaa	suomea	vaihtoehton	kielivaihtoehdoissa		☹.	Ottoro	oli	siis	jäänyt	lettukesteiltä	Annalaan	
ja Miksun kanssa löysimmekin hänet alta aikayksikön bp:n merkeissä. Tästä pääsimmekin itse asiaan ja sen jälkeen 
pienet löylyt saunassa ja rentoutumista Padassa. 

Kyseiset soluyhteisöthän ovat aivan erilaisia. BY on käytännössä yhden ylioppilaskunnan omistaman solutalon ylin 
kerros, sisältäen 13 kämppää. Tupsula taasen koko röttelö med 42 asukaspaikkaa kolmen tai kahden hengen solukämp-
issä. Tupsulalle plussaa lämpimästä padasta sekä mukavan kirjavasta vieraspyyhevalikoimasta. Silti nössönä kusipäänä 
en lähdekään laittamaan yhteisöjä paremmuusjärjestykseen, sillä tieto ja kokemus tahoista ei ole sillä tasolla, että voisi 
tehdä reilua vertailua pahoittamatta jonkun mieltä. Et siis hyötynyt lukemastasi. Höhöö. Mainittakoon kuitenkin, että 
Tupsula on tällä hetkellä hallitseva mestari suomen parhaiden soluyhteisöjen mm-kisoissa.

Teksti: Jeemeli
Sauna-arvostelu ja soluyhteisövertailu: Joonas
Kuvat: Jeemeli, Tikki-Kyösti

Kuva6: äeät
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Suuri fuksiseikkalu Elipä kerran Herwoodin metsissä, 
Tampereen Teknillisen Yliopiston 
alueella, pieni ja yksinäinen pu-
unhalaajien liiton fuksivastaava. 
Kuten muillakin fuksivastaavilla, 
oli hänellä ketunhäntä haalareis-
saan, tupsulakki vinossa ja leimasin 
takataskussa. Eräänä päivänä yk-
sinäinen fuksivastaavamme tapasi 
hurmaavaakin hurmaavamman pu-
unpolttaja-jeemelin. Kuten muil-
lakin jeemeleillä, oli tälläkin lakki 
kauniisti suorassa ja hymy korvasta 
korvaan. Vaikka näkemykset puista 
erosivatkin, oli se rakkautta ensis-
ilmäyksellä. Fuksivastaava pyysi 
kyseistä jeemeliä kumppanikseen ja 
jeemeli (niin kuin muutkin jeemelit) 
oli heti valmiina laittamaan it-
sensä likoon. Näin jeemelistämme 
tuli fuksivastaavamme fuksitoi-
mari, ja niin kuin muidenkin fuk-
sivastaavien fuksitoimarien, myös 
jeemelin lakki kallistui, haala-
reihin ilmestyi häntä ja taskuun 
leimasin. Näin fuksivastaavas-
ta ja fuksitoimarista tuli Sektori.

Sektori eleli jonkin aikaa sulassa sovussa Herwoodin metsissä, kunnes he muidenkin 
fuksisektorien tapaan tajusivat elämänsä olevan merkityksetöntä ilman fukseja. Huhujen mukaan 
fukseja oli kuitenkin tulossa laumoittain. Sektoria kauhistutti edessä odottava fuksipallerovyöry, 
joten he päättivät hankkia itselleen apua. Sektori löysi Suuren ja Mahtavan Konetalon syvimmistä 
syövereistä kasan tylsistyneen ja nuutuneen näköisiä Teekkareita™, jotka kaipasivat elämäänsä 
sisältöä ja tarkoitusta. Sektori päätti kouluttaa tästä kymmenpäisestä joukosta itselleen kätyreitä, mutta 
kätyrien pitäminen oli Herwoodissa siihen aikaan laitonta, joten Sektori päätti kutsua heitä tutoreiksi. 

Kävi ilmi, että huhut pitivät paikkansa ja kaikki viitisenkymmentä fuksipalleroa saapuiv-
at arasti vierien TTY:lle ensimmäiseen tapaamiseen Sektorin ja tutoreiden kanssa. Kaikki pal-
lerot olivat vieraita toisilleen ja tunnelma jännittynyt. Ensin Sektori ja tutorit esittäytyivät ja 
tiedustelivat palleroiden kauhuksi näiden alusvaatteiden värejä. Tämän tilaisuuden jälkeen kaikki 
fuksipallerot saivat kaksi (2) omaa tutoria, jotka olivat johdattava heidät huimiin seikkailuihin.

Fuksipallerot olivat ensimmäisenä päivänä hyvin hämillään, joten tutorit ottivat pääasial-
liseksi tehtäväkseen kävellä eteenpäin osoitellen rakennuksia ja ovia. Illalla tutorit nousi-
vat Sektoria vastaan kapinaan, sillä he eivät halunneet fuksipalleroiden kastuvan sateessa, 
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joten Sektorin oli pakko johdattaa koko joukko taikaportaita pitkin sateensuo-
jaan pommisuojaan. Siellä fuksivastaava otti kaikki mukaan kuumottavan pitkävetei-
seen rinkiriittiin opettelemaan toistensa nimet. Riitin jälkeen vaelsi joukko paikalli-
seen kuppilaan vain huomatakseen sen olevan täynnä punaisia fuksipalleroita. Tämän 
johdosta kaikki evakuoitiin naapurikuppilaan ottamaan toisistaan mittaa seurapelien merkeissä.

Seuraavana päivänä tu-
torit jatkoivat rakennusten 
ja ovien osoittelua pal-
leroiden iloisesti pomp-
piessa perässä. Pallerojen 
iloisuus johtui enimmäk-
seen siitä, että pallerot tie-
sivät mikä päivä tuolloin 
oli. Oli nimittäin pääpäivä. 
Toki kursseille ilmoittau-
tuminenkin oli kivaa, mut-
ta päivästä pään teki il-
lalla  odottavat The Ekat 
Latotanssit. Alkujuhlissa 
Pirkka IV:n katolla aurinko 
paistoi  ja elämä hymyili.

Monelle maistui 
taikajuoma ja tun-
nelma palleroiden 
keskuudessa alkoi 
rentoutua. Alku-
juhlien jälkeen il-
oinen joukko lähti 
nyssekyydillä kohti 
Pohjois-Herwoodia 
ja latotansseja. La-
dossa tutorit johdat-
tivat fuksipallerot 
puunrakas ta j i en 
rinkitanssien sa-
loihin, jotka he 
omaksuivat ennä-
tysvauhtia. Nämä 
riitit jatkuivat 
pitkälle yöhön.
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Sitten valkeni keskiviik-
kopäivän aamu. Huolista hu-
olimatta fuksipallerot saapuiv-
at paikalle suurella promillella 
prosentilla. Taikajuoman muka-
na pois olivat huuhtoutuneet la-
totanssien muistikuvien lisäksi 
kaikki opit rakennuksista ja 
ovista, joten tutorit jatkoivat 
osoittelua. Unta onnekkaimmat 
olivat keränneet kolme tuntia ja 
monen tutorin veren kofeiinita-
so kävikin hälyttävän korkeal-
la (kiitos juve ja puolen litran 
kahvit). Illalla tehtiin paluu 
Pohjois-Herwoodiin, jossa 
kierreltiin ja ihmeteltiin lisää 
latoja. Eräässä kuuluisassa rav-
intoladossa ryhmälle tarjoiltiin 
tulista tipua ja ei-tipua. Tässä 
vaiheessa moni fuksipallero 
käveli jo käytännössä unissaan, 
joten illan päätteeksi omat 
pedit houkuttelivat suuresti.

Vähän paremmin nukutun yön 
jälkeen tutorit testasivat fuk-
sipalleroiden kykyä osoitella 
ovia ja rakennuksia itsenäis-
esti ja yllättyivät tuloksista 
positiivisesti. Seuraava suuri 

seikkailu suuntautuikin Herwoodin synkkiin metsiin. Seikkailulla testattiin fuksipalleroid-
en tietoutta tutoreistaan ja esiteltiin palleroille heidän uusien kotikontujensa lukuisia nähtävy-
yksiä. Luokkaretkellä kauppakeskukseen ALKOi tunnelma taas nousta ja mörrimöykyn 
tavatessaan fuksipallerot omaksuivat tärkeän opin. Nimittäin pääpäiviä voi olla useampia. Fuk-
sipallerot oppivat nopeasti, että Teekkari™ laulaa mielummin kuin hyvin ja osa intoutui jopa 
osallistumaan viikon viimeiseen rituaaliin, johon kuuluu perinteisesti juoksua ja nolla (0) vaatetta.

Perjantaina kaikki lepäsivät.

Näin iloisesti alkoi fuksipalleroiden suuri seikkailu kohti Teekkariutta™. Heidän 
ei onneksi tarvitse seikkailla yksin, sillä Sektori ja tutorit ovat Sektori ja tutorit 
vielä pitkään kohti Tammerkosken ei niin kylmiä, eikä niinkään märkiä kuohuja.

Teksti ja kuvat: kaksi (2) anonyymiä tutoria

Hervannan ghettojen pohjalta maailman huipulle - Ottoron tarina

Aloittaessani Formatia Expres -urani YKI:llä, kotivarusteinani oli vain kaksi kindermu-
na-kapselia, 12 erikokoista mukia sekä ei Formatia-standardeja täyttävä lyhyt, Ikeasta os-
tettu pöytä. Vuosien saatossa erikokoiset mukit sekä kinder-kapseleiden epämääräinen lii-
kerata auttoivat minua sopeutumaan vaikeisiin olosuhteisiin ja nousemaan kiltahuoneen 
kattoon jo toistamiseen. Myös pöydän lyhyys auttoi nostamaan taitojani apupyörien tavoin.

0:39

(Kotonani oleva, ei Formatia-standardeja täyttävä ghettopong™-varustesetti)

(Historian havinaa syksyltä 2015)

Toimittajat: Santeri Vaara, Kasperi Rissanen, 
Mikael Mäki-Latvala ja Otto Ranta-Ojala



INDIKAATTORI 3/18  1918  INDIKAATTORI 3/18

Fuksien näkemys 

28.9.2018 on tavallinen perjantai. Kello 
karvan yli yhdeksän illalla, aika pysähtyy 
ykin kiltahuoneella. Vain tuntia aiemmin 
nuoret fuksit olivat lämmittämässä ranteita 
fysiikan työselostuksen parissa arvaamat-
ta, mitä ilta tuo tullessaan. Samaan aikaan 
kiltahuoneella kokeneet boolaajat Miksu 
ja Ottoro olivat jo kymmenes mallasjuo-
ma huulillaan. Tämän tavallisen perjantain 
muutti yksi soitto killan emännältä Ven-
lalta. Pelit oli sovittu. Pelaajien saavuttua 
paikalle ja heidän voideltua heittokunto ja 
kalibroituaan putket, oli aika pelata seurape-
li Formatia Expresiä, eli nopeaa olutpongia. 

Pohjat

Konkareiden näkemys

Kello on jo reilusti yli seitsemän illalla, ja 
telegram on huutanut kiltamayhemia jo nel-
jästä saakka.   Lopulta vahvan ja itsenäisen-
kin miehenkin selkäranka taittuu ja alkaa 
tarpominen kohti kiltahuonetta. Siellä Santtu 
ja Kassu, kaksi fuksia, ovat jo hyvässä vau-
hdissa aloitelleet iltaansa.  Fuksit kaivavat 
nimmarivihkonsa esiin ja kysyvät, olenko 
minuuttiklubissa. Vastaan, että onhan sitä 
muutaman kerran sinne päästy ja että ha-
luutteko tekin sinne. Toiveet paremmasta 
syttyivät, kun Ottoro saapui iltalenkiltään 
katsomaan, ”oliko killassa menoa”. Lenkki 
oli täysin tarkoituksellinen lämmittely illan 
päätavoitetta varten. Joskus ysikytluvulla on 
saattanut pärjätä formatiassa niin, että laimin-
lyö treenaamisen ja pitää kuntoa yllä vain pe-
laamalla, mutta vaatimukset ovat koventuneet 
sitten noiden aikojen.  Yhden oluen pohjille 
juonut Ottoro ja kaksi lämmittelyformatiaa 
pallotellut Miksu pelaavat fukseja vastaan. 

Pelin kulku

Peli alkoi perinteisesti joukkueiden asettauduttua asemoilleen ja kaadettuaan valitsemansa 
juomat kuppeihinsa. Muut pelaajista joivat A.Le Coq juomaa, Ottoro Sandelsia. Tuom-
arina toimi Santeri Kiskola, ja peli sai alkaa hänen todettuaan hiljaisuuden valjenneen. 

Aloitussyöttövuoron voittivat Miksu ja Ottoro. Pari aloitti upottamalla kaksi palloa samaan 
kuppiin. Juotuaan fuksit vastasivat heittämällä pallon yhteen kuppiin. Seuraavalla kierroksella 
fuksit saivat juoda kaksi, jonka jälkeen Santeri ja Kassu upottivat myös seuraavat heitton-
sa. Tässä vaiheessa tilanne on 3-1, ja aika näyttää jo hupenevan. Kokenut parivaljakko, 400 
ottelun kokemuksella, voittaa pelin Miksun heitettyä pallon viimeiseen kuppiin. Konkarei-
den on juotava loput kolme juomaa. Yleisö mylvii. Nyt on vain juotava. Kovaa. Nopeas-
ti. Rohkeasti. Etäinen huuto kuuluu pelaajien juodessa silmät kiinni kuin viimeistä päivää: 
”Se on siinä! Se on siinä! Se on siinä!”. Mukit kilahtavat pöytään hidastetusti. Tuomarin 
suu on ammollaan, kun vasemman käden sormi pysäyttää kellon. 0:39. Uusi ennätys on te-
hty. Saksa ja Tšekki on lyöty. 1022 päivän odotus uudesta ennätyksestä on loppunut. 0:39

Voitonjuhlat olivat valtavat. Samppanjapullot aukesivat välittömästi ja eksklusiivi-
set nimikirjoitukset jaettiin. Sanan levittyä alkoi kiltahuone täyttyä ja pidot vain vil-
liintyivät, jopa kampuksen vahtimestari kävi onnittelemassa voittajia. Uskaliaammat 
lähtivät haastamaan tuoretta ennätystä siinä onnistumatta. Innokkaat fanimme läh-
tivät lähetystyöhön kuljettaen paperille painettua ilosanomaa koko koululle. Kilta-
huoneen sulkeuduttua juhlat jatkuivat aina aamuun asti. Historiaa on kirjoitettu. 0:39

(”0:39”, aika tietokoneen näytöllä, kuva liittyy tapaukseen)

(Normipäivä)
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Pelaajaprofiilit:

Santeri: Oon se, joka heittää ne 
pallot kuppiin. En lähtökohtaisesti 
sano ’’Ei’’ peleille.

Ottoro: Hyvän onnen maskotti. 
(kuvan olut ei liity peliin)

Kassu: Oon se, joka juo ne kupit 
tyhjäksi. ’’Miks mä en pelais’’.

Miksu: Niskat vetreiksi ennen peliä 
ja palloa mukiin! (kuvan olut ei liity 
peliin)
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Kesätappo 2018
Kuvat: Aleksi Sivonen
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(Nelikakkoset roskiin ja uutta lappua kattoon, vallankumous on tapahtunut!)


