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Mo. Näin joulun alla 2010-luku lähestyy ja pian päästään pois nololta nolla-luvulta. Pikkusisa-
ruksemme tulevat muistelemaan nuoruuttaan kultaisena kymmenlukuna, kun taas me nyt pari-
kymppiset emme kehtaa muistella oikein mitään. 

Kympin paukkuessa alkaa myös 2012 saapuva maailmanloppu kuumottaa läheisyydellään. 
Ihmiskunta on onneksi herännyt tähän ja aiheesta on ehditty tehdä katastrofielokuvakin. Olisihan 
noloa sellainen, että meillä on kymmeniä elokuvia puhuvista eläimistä ja naisiksi pukeutuvista 
miehistä, muttei ainuttakaan oikeasta maailmanlopusta. 

Vuonna 2012 maailma tosiaan on viidennen ulottuvuuden ensimmäisellä pykälällä, Atlantis 
nousee maan päälle ja vastaavasti Keinonen laskeutuu rankaisemaan kaikkia. Harva vielä tietää 
mitä tämä kaikki käytännössä tarkoittaa. Katsotaan asiaa tarkemmin Indikaattorin numerossa 
4/2011.

Tarkkamuistinen lukija huomannee, että nyt on menty plagioimaan Lehtimies Säkkisen konsepti, 
“Hyvän mielen joulunumero”. Toivon kaikkien tulevien päätoimittajanketaleiden tekevän 
samoin, sillä hyvää mieltä tai joulunumeroita ei ole ikinä maan päällä tarpeeksi. 

Tämä numero on myös visuaalisin Indikaattori aikoihin. Visuaalisesti kaunis kenties vain tämän 
sivun osalta, mutta visuaalinen kuitenkin, sillä tekstiä on ilahduttavan vähän.

Lopuksi heitän pallon lukijalle ja kehotan pohtimaan seuraavaa.

Jos sinulla on lähiviikkojen aikana tiedossa viidet tai kuudet pikkujoulut ja näiden päälle vielä 
pari risteilyä, ja aprikoit, kuinka mahdat selviytyä, vertaapa tilannettasi Joulupukkiin.

Pukilla on kuitenkin tuhannet, ellei jopa miljoonat joulut yhden illan aikana, ja monissa näistä 
jouluista on ainakin hörppy tai kaksi ilmaista viinaa tarjolla. Kyllä siinäkin kohtuukäytön rajat 
pamahtelevat komeasti.
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PJ-palsta

Joulu tullee!! (Lue tulee). Ookko nää ollu kilttinä? Saakko nää palijo lahajoja?
Mikäli et saisi muita lahjoja kuin kuvan omenan tai särön tuulilasissa, nauti joulusta! Kiltatoimin-
nasta sen verran, että YKI on taas mennyt eteenpäin kuluneen vuoden aikana, vaikka sitä ei tämän 
palstan perusteella uskoisi.. Muista kuitenkin, että ensi vuosi, ystäväiseni, ensi vuosi, se tulee, 
silloin me olemme vahvoja. Silloin meillä on uusia fukseja, meillä on uusi peejii, meillä on paljon 
rahaa, me voitamme jopa Koneenrakentajakillan kiltakäytävän kyykkäderbyssä!

Vuosi oli kiva, kiitokset kaikille siitä!

Joulumieltä ja hyvvää uutta vuotta toivottaen: Viljami

(Palsta oli vitsihenkinen) Aloita seuraava sivu.



Ykin kesätapahtuma
 >> Antti Latomäki

Joukko ykiläisiä tapasi toisensa 7.-9. 
elokuuta järjestetyssä kesätapossa. 
Paikka oli Merikosken Rikun mökki 
Karhen kylässä Ylöjärvellä kuten 
viime vuonnakin. Puitteet olivat 
mitä mainioimmat, samoin sää.

Siirtyminen paikalle oli energiate-
hokasta, sillä ensimmäisenä yönä 
pihassa seisoi vain kaksi autoa, 
vaikka väkeä oli reilusti toistakym-
mentä. Tästä saa osaltaan kiittää 
paikalle polkenutta sitkeää pyöräily-
osastoa.

Perjantain mittaan saunottiin, uitiin, 
grillattiin ja vietettiin laatuaikaa. 
Lauantai-iltana en ollut itse paikalla, 
mutta hauskaa lie ollut silloinkin.

Aamuöinen, jopa aamuinen vesipallosessio Ykin kesätapaamisessa.
(Kuva Tatu Rimpiläinen)

Kaikki mitä sinun on tiedettävä Eilisen uutiset jo ylihuomenna

Hallitus 2010 valittu
 >> Antti Latomäki

Ykille valittiin ensi vuoden hallitus 
vaalikokouksessa 16. marraskuuta. 
Puheenjohtajaksi valittiin ilman 
vastaehdokkaita Milla Suominen.

Millan esitys hallituksesta hyväk-
syttiin. Vuoden 2010 hallitusheebot 
ovat siis
Milla Suominen 
Emmaliina ”Emmu” Vilkki,
Johanna Castrén,
Hertta Karjalainen,
Jette-Britt Naams,
Mikko Sulonen,
Jussi Jaatinen,
Saila Huhtiranta,
Otto Thitz sekä
Silja Suonio.

Hallituksessa on melkoinen naise-
nemmistö. Sulonen on ainoa fuksi. 

Ykin listoilta kolme läpi edarivaaleissa
 >> Antti Latomäki

TTYY:n edustajistovaalit pidettiin loka-marraskuun vaihteessa. Kaksivuotis-
kaudelle edaattoriksi tiensä raivasivat Ykin Vapaat radikaalit -vaaliliitosta Saila 
Huhtiranta, Ida Rimpiläinen ja Aino Leppänen. 

Vihreiden listoilta läpi pääsi niinikään ykiläinen Riku Merikoski.

Ykin syysretki
 >> Antti Latomäki

Yki kävi syysretkellä Hervannan eteläpuo-
lisissa metsissä pitkällä Lempäälän puolella 
asti. Reissu suuntautui tänäkin vuonna Kirs-
kaanniemeen, muttei suoraan. Pieniä harha-
retkiä tehtiin, mutta ne kuuluvat asiaan.

Perillä paistettiin lettuja ja makkaraa luonnon 
helmassa. Liikuntatoimari ja liikuntatoimarin 
elkeitä osoittanut fuksi kiipeilivät puihin.

Fortum-exculla
 >> Niina Laasonen

Lähdettiin ajelemaan Fortumille päin torstaiaamuna 8.10. klo 8 
aikaan. Matka sujui hyvin, kunnes käännyttiin jossain Helsingin 
ja Vantaan välimaastossa pois moottoritieltä ja ruvettiin seikkai-
lemaan rivitalojen välissä. Perillä piti olla klo 10, mutta myöhäs-
tyttiin siitä jonkin verran. Madde oli kuitenkin ollut hyvissä ajoin 
paikalla, ja osasi kertoa meidän myöhästymisestä. 

Perillä meille jaettiin hienot vierailija-kortit ja ohjattiin Keila-
lampeen aamukahville. Kahvin kanssa sai cocktailpiirakoita ja 
pienen minidonitsin, njam!

Ensimmäisen luennon meille piti Johanna Vahtola Fortumin 
kestävän kehityksen tavoitteista ja projekteista. Esityksessä 
käsiteltiin paljon tuttuja asioita Turvallisuusjohtamisen perusteet 
(ent. Turvallisuus ja terveys työssä) -kurssilta ja luotiin Fortu-
mista kuva unelmayrityksenä, jossa turvallisuuskysymykset ja 
työntekijöiden hyvinvointi ovat yksi tärkeimmistä huolenai-
heista.

Seuraavana vuorossa oli kaikkien eniten odottama hetki: 
Ruokailu! Meidät vietiin ylös hienoon kabinettiin, josta oli 
ihana merinäköala. Ruokana oli muistaakseni poronkäristystä 
tai jotakin vastaavaa herkkua sekä jälkkäriksi hedelmäsalaattia. 
Kanssamme syömään tuli myös pari meidän koulun entistä 
opiskelijaa, jotka olivat siirtyneet Fortumille töihin tai dippaa 
tekemään.

Ruokailun jälkeen lavan valtasi Reko Rantamäki, joka jakoi 
kivoja esitteitä Loviisa 3 -projektin YVA-menettelyistä ja 
kertoili, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon ja miten projekti 
ylipäänsä edistyy. Hänen jälkeensä Eero Vartiainen kertoi hajau-
tetuista energiantuotantotavoista. Vartiaisen puhuttua päästiin 
nauttimaan vielä pullakahveista.

Mielenkiintoisin esitys oli kuitenkin Mari Kalmarin ja entisten 
opiskelijoiden pitämä luento uusiutuvista energianlähteistä. 
Pääpaino oli tuulivoimassa ja aaltovoimassa sekä niiden kehittä-
misestä Fortumilla.

Fortum-päivä päättyi klo 15 aikaan, jolloin lähdimme kohti 
Helsingin keskustaa pariksi tunniksi shoppailemaan. Kätevästi 
menossa oli juuri Hullut päivät ;)

Ympäristöteekkaripäivät Otaniemessä
 >> Tuomas Vanhanen

Lähtö suoritettiin myöhästymällä rivakat puoli 
tuntia, koska vuokratila-autoja ei saatu ajoissa. 
Ensimmäinen pitstop oli Herwannan vanhalla 
bensiksellä, jossa Viljami onnistuneesti puheen-
johtajan elkein ulkoisti tankkaussuoritteen.

Toisen kerran varikolla käytiin Riihimäellä, 
jossa matkaajien tankkaus onnistui, mutta 
ohjat omiin käsiinsä ottaneen puheenjohtajan 
bensapistooli ei ottanut lauetakseen. Tiukalla 
säästökuurilla olevan YKIn tilin saldoa hieman 
entuudestaan kaventamalla bensa jo virtasikin.

Tästäkin huolimatta paikalle saavuttiin kivasti 
ajoissa, mitä ei taas voi sanoa oululaisista. 
Ympäristöön, ympäristörakentamiseen ja mm. 
tietekniikkaan liittyviin workshoppeihin osal-
listuttiin aktiivisesti. Samaa ei voi sanoa otanie-
meläisistä.

Sitseillä edustettiin ansioituneesti ja tuotiin 
huomattavan paljon enemmän kumisia kanoja 
tuliaisiksi kuin esimerkiksi lappeen Rantalaiset. 
Herwannan mainetta kasvatettiin myös esittä-
mällä juuri ennen huulille kuolemistaan legen-
daksi noussut ”Me ollaan exculla” -biisi.

Jyväskylästäkin oli edustus.

Jatkoilla oli sauna ja aamupalalla hyvin ansait-
tuja nakkeja. Tässä vaiheessa railakkaasti koko 
edellisen päivän ja yön Helsingin pyöräreit-
tejä suunnitelleet excuilijat olikin aika saattaa 
turvallisesti takaisin Tampereelle.



 >> Jussi Jaatinen & Antti Latomäki

Arvovaltainen fukseista ja aikoinaan fukseista koottu noin 15-kurkkuinen 
raatimme arvioi lyhytsanaisella viiltävyydellä kiltahuoneen jääkaapista 
löytämämme juomat. Raati oli täysin subjektiivinen ja jollei paremmin 
tietäisi, olisi maistelua luullut humalahakuiseksi. Päälle painavilla Kinky-
bileillä ei ollut vaikutusta testituloksiin. 

Kokonaisarvion luotettavuuden kannalta pelkkä maistaminen ei 
tietenkään riittänyt, vaan myös pullojen pohjat piti päästä testaa-
maan. Tämä saattoi aiheuttaa epätarkkuutta loppupään tuloksiin, 
mutta toisaalta myös vapautuneisuutta arvioihin. Lopuksi pyysimme 
testiryhmiä laittamaan kolme parasta tuotetta järjestykseen. Voiton 
vei karpalolonkero tavallisen lonkeron, Karhun ja appelsiinimehun 
seuraamana. 

-differentiaalinen
-lattea
-epäeksistentialis-
tinen
-scheisse
-hailakasti huma-
loitu
-banaali
-yllättävän hyvä 
tai tavanomaisen 
huono

Suuri Juomavertailuindikaattorin 

-kepeä
-sopivan lyhyt 
hame
-ursus arctos
-mauttomien 
makujen kruunaa-
maton kuningas
-miehekkään täyte-
läinen
-sfasiäärinen
-itsevarma

-lyhyt
-disfunktionaalinen
-esanssinen
-mätä
-maistuu paskalle, 
haisee oksennuk-
selle
-extra wet, ”ei edes 
kuivaa”
-tempo-nainen

-helppo
-fuksi
-infuusio
-sokerin, 
normaalin mehun 
ja alkoholin yhdis-
telmä
-lähes alkoholiton
-imelän mehu-
mainen
-miseraabli

-notkea
-pyöreähkö muttei 
löysä
-muhkea
-lupaa paljon 
muttei anna mitään
-pihtaava perus 
teini
-eksraterrestiaa-
linen
-karkki

-westerinen
-addiktoiva
-ikäisekseen hyvin 
kehittynyt
-ekstrovertti
-hampaaton
-ihku
-soiva peli

-lyhyemmän 
päälle hyvä, mutta 
pidemmän päälle 
äklö
-yliyrittävä
-lauri tähkä
-päällekäyvä
-mezzo piano
-bravissimo
-keskitäyteläinen

-hiivainen
-naiivi
-hieno alkoholin 
jälkimaku
-köyhän miehen 
cuba libre
-sulava mehujää
-ystävällinen
-qoût de terroir

-refreshaava
-tamminen
-vessakäynti
-villen rintakarva
-veriappelsiininen
-notkea
-sniff-a-licious

-kiitos
-tapsa kaikkien 
kaveri
-aromaattisen 
kirkas
-ei peittele (tai 
petä)
-antava
-blondi fuksi
-kanelinen

Olvi                                Karhu                        Kopparberg Omena       Kopparberg                 Kopparberg                      Hartwall Gin Long       Hartwall Long             Rio Cola                      Laitilan                           Tapio
                                                                           Extra Dry                        Päärynä Light              Päärynä                            Drink                              Drink Karpalo                                                 Veriappelsiinilimu

-miehen tissin alus hiki
-implisiittinen
-juhannusaamuinen

Laitilan Limettiä ei testattu, mutta siihen 
saatiin silti seuraavat raadin kommentit:



Yki järjestää talvella 
2010 talvisota-aiheiset 

sitsit -

Pysy kuulolla !

Koko kesän ja syksyn auki ollut valtaisan suosion kerännyt Indikaattorin maskot-
tiäänestys julistetaan päättyneeksi. Äänestyksen voitti sympaattinen Exculotli.

Toimitus on kuitenkin sitä mieltä, että maskotit ovat suoraan saatanasta johdat-
taen lukijoita epäoleellisen sisällön pariin. Sen takia Exculotli, tai sen isoisä, 
esiintyy nyt viimeistä kertaa Indikaattorissa, mikäli se nykyisestä päätoimittajasta 
on kiinni.

Maskottiäänestyksessä eniten äänestivät nimimerkit ”Tiina”, ”Savanto” ja 
”seppo”. Kun tuli luvattua, saakeli, tarjoaa toimitus näille onnellisille esimer-
kiksi kiltahuoneella törmätessämme kohtuuhintaisen virvokkeen ja ujuttaa tämän 
rahanmenon painokuluihin. 

Exculotlin iso-isä oli yksi 
harvoista Suomea talviso-
dassa auttaneista meksikolai-
sista vapaaehtoisista.

Sodan jälkeen hän sai rinta-
mamiestalotontin Korkea-
saaren terraariosta. 

Ismo Laitela sai Jussi-ehdokkuuden roolistaan Esko 
Koverona Pekka Parikan Talvisota-elokuvassa.

Hän ei voinut elää ilman uhkapeliä ja väkivaltaa, ja oli 
siis täydellinen sotilas. 

Hän loi ryhmäänsä ja koko joukkueeseenkin henkeä 
osuvilla lausahduksillaan, joista elämään ovat jääneet 
ainakin ”No täähän oli vasta alkulämmittelyä”, 
”Menikö homolta pupu pöksyyn?” ja ”Waaaaa Tsaijai-
jaijaijaaaa”.

Kuuluisa sarjakuvasankari Tintti päätti käyttää sangen suuren summan lehtimiehen eläkkeestään ja 
hankkia itselleen kunnon silikonirinnat. Implanteiksi eivät toki kelvanneet mitkä tahansa painovoimaa 
tottelevat läpykät, vaan kuten arvata saattaa, halusi Tintti parasta mitä rahalla saa. Parhaita implantteja 
etsimään lähetettiin aikansa parhaat vainukoirat, jotka olivat tietysti Susikoira Roi, Rin Tin Tin ja koti-
kentälle asettunut Milou.

Kuten odottaa saattoi, Susikoira Roi ei jäänyt laakereille lepäämään vaan matkusti maailman tieteen 
ja tekniikan napaan, Herwannan Konetaloon. Siellä hän sai käsiinsä silikonitampin, josta hän muovasi 
täydelliset ympyräiset köntit, joihin ei jäänyt kehänopeutta eikä turbulenssia ja spinkvanttiluku oli alle 
yksi. Kahtena seuraavana päivänä Roin onnistui lisäksi poistaa implanteista gravitaatio, koska hän oli 
aikanaan opiskellut TTY:llä virtausoppia ja osasi nyt kaikkea hyödyllistä. Nämä mestariteokset Susi-
koira Roi vei Tintille Ranskaan.

Rin Tin Tin otti asiaan amerikkalaisen lähestymistavan ja katsoi mitä Susikoira Roi sai aikaan ja teki 
sen jälkeen kolmelitraiset hinkit muovista. Lisäominaisuuksina hän asensi niihin V8-moottorin ja navi-
gaattorin lähimpään pikaruokaravintolaan. Lisäksi Rin Tin Tinin muovaamat nännit toimivat kätevinä 
öljylähteinä. Nämä tekeleet toi Rin Tin Tin laivalla Ranskaan.

Milou kaivoi luun maahan ja nuoli leikkisästi Tintin naamaa ja heilutti häntää.

Tintti valitsi suosikkinsa näistä kolmesta ja kuten arvata saattaa vielä tänäkin päivänä Tintin kävellessä 
kadulla ohikulkijat suu aukinaisena hämmästelevät keskenään Tintin rintoi, jotka Rin Tin Tin toi.

 >> Ville Sällinen

Tasan seitsemänkymmentä vuotta ennen tämän lehden ilmestymistä Suomessa 
elettiin rauhan aikaa. Tästä ehti kulua kuitenkin tuskin viikkoakaan, kun jo kajah-
telivat Mainilan laukaukset, Neuvostoliiton pommikoneet pimensivät Helsingin 
taivaan ja venäläissotilaiden pikkujoulutapaturmat lisääntyivät räjähdysmäisesti 
suomalaisten tarjoillessa Molotovin cocktaileja.  

Suomalaiset tosiaan taistelivat, tavalla, jota tämä sivu ei ehkä täysin onnistu 
kuvaamaan hyvästä yrityksestä huolimatta. 

Talvisodan henki Säkkisen susikoira roi -settiä



Erään fuksin tarina
>> Mikko Sulonen

Teekkari, tuo haalareihin pukeutuva, tupsulakkiaan ylpeähkösti kantava lähiöidemme sankari, on jo 
vuosia tehnyt Hervantaa ja TTY:tä tunnetuksi. Tämä ei kuitenkaan ole tarina teekkarista. Tämä on

Fuksin tarina sai alkunsa jonain lukion vuotena. Tulevaisuudellani oli kaksi 
vaihtoehtoa, lääkäri tai teekkari. Ja koska tätä kirjoittelen, voittepi päätellä, 
miten kävi. Selailin eri hakuvaihtoehtoja, kunnes eteeni pamahti Ympäristö- 
ja energiatekniikka. Pähkäilin, että puunpoltto ja –halaus ei välttämättä olisi 
lainkaan hullumpaa. Tänne haettiin ja täällä sitä sitten ollaan.

Kesällä koulu muistutti tuoretta fuksinalkua useilla lippusilla ja lappusilla. 
Toiset olivat tärkeitä, kuten itse opiskelupaikan vastaanottolirpake, toiset 
vähemmän tärkeitä. Loppukesä menikin sitten asuntoa metsästäessä ja koitta-
essa muistaa kaikki tärkeä muuttamiseen ja opintojen aloittamiseen liittyen.

Ensimmäinen päivä itse TTY:llä 
alkoi aurinkoisissa merkeissä. 
Saavuin hyvissä ajoin paikalle 
kädessä  lappunen, jossa käskettiin 
olla ”Festia Iso”ssa kello se ja se. 
Festia Iso? Mitä? Missä? Päädyin 
kysymään tietä kahdelta haala-
reihin ja tupsulakkiin pukeutuneelta 
tutorilta. Lopulta löysinkin itseni 
oikeasta paikasta. Väkeähän oli 
enemmän kuin hulluilla päivillä! 
Kauhulla odotin, kuinka löytäisin 
itseni pinkin lapun määräämään 
”Festia pieni sali 2”:een. YKIn 
vihreähaarniskaiset tutorit kuitenkin 
kailottivat yhteisen tilaisuuden 
jälkeen ”Kaikki YE:läiset, seuratkaa 
poliisia!” Aulasta löytyikin suuri 
poliisisedän kuva, jota seuraamalla 
löysin jälleen oikeaan osoitteeseen.

Meidät jaettiin tutorryhmiin. Lisäksi 
hallitus ja muutama muu henkilö 
esittäytyivät pikaisesti. Tutor-
ryhmän kanssa tulikin vietettyä 
erittäin paljon aikaa muutamien 
ensimmäisten viikkojen aikana. Oli 

peli-iltoja, kouluun tutustumista, 
ensimmäisen koulupäivän bileet, 
etunurmikolla leikkimistä… Monien 
eri tapahtumien myötä uskalsin 
jo pikku hiljaa puhua muillekin 
fukseille ja vanhemmille opiskeli-
joille kuin vain omalle ryhmälle.

Muutaman ensimmäisen viikon 
aikana opiskelu ja elämä TTY:llä 
alkoi tuntua omalta. Talven kolku-
tellessa ovelle oli Fuksiekskur-
sion aika. Pakkauduimme bussiin 
ja lähdimme kohti määränpäätä, 
jota meille ei kerrottu. Matkalla 
saimme nauttia mahtavasta musii-
kista sekä muutamasta enemmän tai 
vähemmän veikeästä ohjelmanu-
merosta. Ensimmäinen kohteemme 
oli Oilon. Tutustuimme yritykseen, 
sen toimintaan ja tiloihin Lahdessa. 
Esityksen lopuksi Oilon muisti 
meitä muutamalla eväskorilla, joiden 
avulla selvisimme Hartwallille 
asti. Tehdaskierros päättyi maiste-
lutilaisuuteen. Vaikka Lahti ihan 
mukava paikka varmaan onkin, ei 

se Hervantaa voita. Lähdimmekin 
takaisin kohti Herwoodin metsiä. 
Retkemme ei kuitenkaan päättynyt 
vielä kaikkien osalta tähän, vaan 
muutamat jatkoivat vielä kiltahuo-
neelle viettämään loppuiltaa.
 
Mitä pidemmälle syksy eteni, sitä 
paremmalta paikalta TTY ja sitä 
hienommalta porukalta YKIläiset 
vaikuttivat. Koulun alkaessa en 
tiennyt, mitä odottaa. Kaikki, koko 
yliopiston maailma, oli täysin 
uutta ja vierasta. Vanhoista tutuista 
piireistä ja omasta kaupungista piti 
lähteä täysin uuteen maailmaan 
uusien ihmisten keskuuteen. Fuksi-
vuosi on lähes puolessa välissä, 
mutten vieläkään pysty kuvaile-
maan, mitä kaikkea oikein olen 
kokenut. Mutta kahdesta asiasta olen 
varma. Ne olivat selviä jo ensimmäi-
sestä viikosta asti: on kertakaikkisen 
mahtavaa olla fuksi. Mutta vielä 
hienompaa, vielä upeampaa, on olla 
YKIläinen fuksi.

Ura Yrityspäiväläisenä

Helmikuu 2009
 
H-hetki lähenee, vähän jo jännittää, miten kevään rekrytointimessut menevät. Vasta 
pari viikkoa sitten sain tietää, että pääsin mukaan järjestämään tämän vuoden yritys-
päiviä. Tittelini on ”helppi”, eli hoidan juoksevia asioita messupäivänä. Aluksi mieti-
tytti olisiko porukassa mukana tuttuja naamoja, mutta lopulta oli todella helppo tutustua 
muihin helppeihin ja YP-tiimiläisiin. Nyt meillä on jo oma ”salaseura”!

Toukokuu 2009

Yrityspäivistä on nyt vierähtänyt jo tovi, ja messut menivät tosi hyvin. Olen hakenut 
mukaan ensi vuoden yrityspäivätiimiin. Jos pääsen mukaan, niin vastuuni kasvaa 
samalla huomattavasti. Onkohan muita tämän vuoden ”helppejä” lähdössä mukaan ensi 
vuoden varsinaiseen YP-tiimiin?!

Syyskuu 2009

Wou-hou – nyt tuli tieto, että pääsin mukaan YP-tiimiin! Pari vanhaa tuttua viime 
messuilta pääsi myös mukaan. On vielä puoli vuotta messuihin ja nyt täytyisi jo laittaa 
pyörät pyörimään suunnittelun osalta. Toisaalta kun sain nähdä, mikä määrä työtä tässä 
on, en yhtään ihmettele, miksi tiimi on jo nyt pystyssä.

Lokakuu 2009

Tiimihän on mitä mainioin! Tuntuu että YyPeeläisiä näkee lähestulkoon päivittäin 
yliopiston käytävillä, ruokalassa tai kokouksissa. Pitäisi ottaa nyt itseä niskasta kiinni 
ja alkaa soittelemaan yrityksiin. Onkohan se vaikeaa…?! No nyt lähtee! Stora Enso… 
numero… mitäköhän sanoisin…

Marraskuu 2009

Nyt on soiteltu ja paljon. Osa yritysten edustajista tunnistaa minut jo äänestä. Alkaa 
hieman tuo kiire ja stressi pukkaamaan päälle, kun tuntuu että hommat eivät etene. No, 
onneksi voi soitella muille tiimiläisille ja avautua. Se helpottaa! Kaiken kaikkiaan ei 
kaduta kyllä yhtään. Uudet ystävät ja kaikki YP-tiimin tapahtumat ovat varmasti kaiken 
työn ja vaivan arvoisia! Hmm… pitäisiköhän hakea ensi vuonna uudestaan…

Järjestetään 3.2.2010 TaY:lla ja 4.2.2010 TTY:llä

Mukana jälleen noin 100 näytteilleasettajaa

Yrityspäivät täyttää 20 vuotta!

Yrityspäivät 2010 pähkinänkuoressa:

>> Jarkko Nyrhinen



Facebook 
-quotes
  

1) Juha Suvanto

2) Emmaliina Vilkki

3) Marja Salo

4) Silja Suonio

5) Tatu Rimpiläinen

6) Ville Sällinen

7) Viljami Välipirtti

8) Otto Thitz

9) Saila Huhtiranta

10) Janne Houni

11) Mikko Sulonen

12) Taina Riekkinen

13) Petri Saikkonen

14) Milla Suominen

15) Visa Pesonen

16) Laura Niemi

17) Hertta Karjalainen

18) Olli-Pekka Aarnio

19) Juho Toivakainen

20) Ida Rimpiläinen

21) Tuomas Vanhanen

22) Tommi Jokinen

A) onko joku nähnyt mustaa pitkää villakangastakkia, mustaa lyhyempää villakan-
gastakkia, opiskelijakorttia, mustia talvinilkkureita, naikin harmaata hupparia, WE:n 
valkoista hupparia, GT:n pinkkiä villapaitaa, mustaa villahuivia, harmaata huivia, ympä-
ristöterveyden kirjaa, läppärilaukkua tai MUN MUISTIA?

B) Ei muista, mitä on unohtanut

C) nenä on siitä hyvä.

D) OULU HUUETTU!

E) kävi antamassa kirkkoveneelle kyytiä!

F) opettelee irkkaamaan kuin kunnon teekkari ikään.

G) ei oikein saa otetta tästä automaatiotekniikasta

H) tajusi vasta neljännen tuopin aikana juovansa ilmaista kaljaa

I) virallisesti vihaa tavaroita. Tavaroita pitää kantaa mukana ja tavarat voivat unohtua.

J) I M BACK! uu jee :D

K) krapula, vapina ja fysiikan välikoe huomenna

L) kävi pelaamassa futista fuksien kanssa ja totesi, että nuoremmat saa kirmata pallon 
perässä sillä aikaa kun setä vähän huilaa d:

M) on vieläkin kännissä.

N) aamujäät.

O) Bileet Helsingissä *jarrr*!!!!! kaikki mukaa, alla i hopp!

P) wtf,excu peruttu? mitä mä sitte teen ensi viikolla

Q) oho, tentit loppu

R) Väliherkuttelua atp:n tahtiin: mmm, mmm, mmmmmmm

S) KOODAA!!

T) tentti ohi, tenttiolut auki

U) Toivottavasti kukaan ei huomaa...*tunkee kaksi A4-paperia täynnä titepkn muistiinpa-
noja taskuihinsa*

V) Saisinko vielä yhden Gin Tonicin?

-Osaatko yhdistää nimen ja 
statuksen?!

>> Kuva T. Vanhanen



Ykin fuksiexcu suuntautui 
Oilonille Lahteen

Yhteistyössä Ympäristöteekkarikillan kanssa jo vuodesta 2007

Someone who offers menthol pastilles and/or 
cigarettes to fight off bad breath.

MENTHOLIST

(Kuva Oilon)

>> Kuvat Anna Seppälä

/ ’ men-to-list/ noun

A master of everyday oral hygiene and 
social interaction.



”Ansit - Okei”  -M. Nykänen Norjan TV:ssä


