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Pääkirjoitus
Vuosi on taas mennyt aivan luvattoman nopeasti; vastahan minä nakittauduin 
päätoimittajan pestiin! Lehden tekeminen onkin toisiaan ollut antoisaa puu
haa. Vaikka jotkin juttutoiveet (esimerkiksi seksipalsta) onkin pitänyt jättää 
toteuttamatta, toivottavasti teillä lukijoilla on ollut Indikaattorin parissa edes 
puoliksi niin hauskaa kuin minulla sitä tehdessä. Pahoittelen äskeisen lauseen 
kliseisyyttä.
Vetää aivan haikeaksi kirjoittaa viimeistä pääkirjoitusta, mutta sentään saan 
lopettaa hommani kauniin perinteikkäästi tekemällä Hyvän Mielen Joulunu
meron. Joulu on ehkä ihmisen parasta aikaa: ei ole deadlineja, ja kaikkien odo
tetaan koko ajan vain syövän. Haluaisinkin siis toivottaa kaikille, jotka näin 
pitkään tätä jaksoivat lukea, ihanaa ja lämpöistä joulua ja hirmuisia suklaa
övereitä <3

Silja
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Killan yleiskokouksessa 30.11. valittiin YKIlle vuoden 2012 hallitus:

Puheenjohtaja:   Pertti Tapiainen
Hallituksen jäsenet:  Teppo Sairiala
    Markus Laine
    Jussi Hujanen
    Suvi Suojanen
    Essi Niemi
    Karoliina Moilanen
    Ada Herranen
    Sampo Kouri
    Henri Ruuskanen

Onnea uudelle hallitukselle! 
Mikäli et löydä omaa nimeäsi ylläolevasta listasta, mutta kiltatoiminta kiinnostaa, hallitus valitsee itselleen 
joukon toimihenkilöitä heti ensi vuoden alussa. Tarkkaile siis sähköpostiasi ja lähde rohkeasti mukaan! Ei ole 
häpeä olla tyrkky.

Päätoimittaja ja jouluhalko



PJ:n palsta
Hei rakkaat YKIläiset! Miten tämä pallo pyöriikään 
niin nopeasti. Vuoden vaihtumisen jälkeen yhtäk
kiä Wappu kääntyy kesäksi ja nyt juhlitaan jo pik
kujouluja. Vielä pitäisi tsempata loput tentit ja sitten 
päästään ansaitulle lomalle.
Hieman väsynein ja haikein mielin kirjoitan (tällä 
erää) viimeistä PJpalstaani. Kulunut vuosi on 
kuitenkin ollut yksi parhaista. Suuri kiitos kaikille 
ihanille aktiivisille ihmisille! Ja paljon onnea sekä 
intoa seuraavalle hallitukselle. :)
Minulla on suunnitelmissa vielä tuleva kevät pyöriä 
Tampereella, jonka jälkeen toivottavasti suuntaan 
kohti uusia seikkailuja vaihdon merkeissä. Pitäkää 
YKIn lippu korkealla, nauttikaa elämästä ja ottakaa 
uusia haasteita vastaan! Muistakaa hyödyntää killan 
tarjoamia palveluja. Kyseenalaistakaa ja kiittäkää.

<3:
Karo

Ps. Löyty niin tylsiä kuvia, että oli pakko käyttää mäd 
photoshop skillssejä hähä.

Rouva Puheenjohtaja



Fuksisitsit
Olen ekan vuoden opiskelija TTY:llä, joku vois jopa fuksiksi kutsua. Meillä oli tuossa pari viikkoa sitten mahta
va tilaisuus saada vähän tuntumaa sitseistä. Kuulemma väittävät niitä joksikin akateemiseen juhlinnan har
joitteluksi. Tässä on mun näkemys aiheesta.

Minä en ainakaan tiennyt tälläisistä sitseistä lukiopohjalta yhtään mitään. Ensimmäisillä viikoilla täällä Tam
pereella uudessa koulussa kyselin joiltain vanhemmilta opiskelijoilta, että mitä ihimettä ne sitsit sitten oikeen 
on. Vastauksena tuli, että ne on sellaaset vähän hienommat pileet, missä on usein jotain ruokaakin ja siellä 
pitää olla puku päällä. Mielenkiinto heräsi heti.

Killan fuksivastaavien välityksellä rupesikin sitten tulemaan spämmiä näistä fuksisitseistä ja tuumattiin parin 
kaverin kanssa, että ilimoittaudutaan sinne ja katsotaan. Sitä ei heti arvannutkaan, mihin sitä oikein joutui. Piti 
oikeen ensin käydä tapakasvatuksessa, että uskalsi puku päällä lähteä rellestämään. Noh, kyllähän tuolta ehkä 
jotain oppi tai ainakin sai pari fuksipojoa lisää. 

Sitten tuo yksi kaunis perjantai. Oli mukava heittää viihteen puolelle pitkän kouluviikon, laskarien ja pitkien 
fysiikan selkkarien jälkeen. Puku päälle ja nätti kravatti kaulaan. Kerättiin porukka kasaan ja lähdettiin talsi
maan kohti koulua. Siinä heitettiin huulta, että olisi melkein pitäny taksi tai vähintään limusiini tilata. Koululla 
rupesikin jo näkymään paljon komiaksi laittautuneita ihimisiä. Ovesta sisälle, pikari käteen ja pöytään.

Ohjelma alkoi siinä samassa tiimassa kun oltiin esittäydytty pöydässä lähimmille viidelle henkilölle. Pöytiin oli 
ripoteltu nerokkaasti ännännen vuoden opiskelijoita, jotka oletettavasti olivat sitseillä ennenkin käyneet. He 
vähän kertoivat sitsien kulusta ja siinä sitten seremoniamestari löi jotain tankoaan maahan saadakseen kaik
kien huomion. Illan agendassa oli siis syömistä, juomista puheita, vapaata seurustelua ja tanssia.

Alkuun oli jonkin sortin puhe ja perään laulettiin laulu. Aina laulun jälkeen kilisteltiin laseja kuitenkaan kiliste
lemättä niitä. Haettiin pöytä kerralla ruokaa, syötiin, laulettiin, joku piti puheen, joku suolasi jonkun pitämään 
puheen. Yllätys yllätys, minutkin suolataan. Lauletaan lisää (juodaan lisää). Sitten vapaata seurustelua, musiik
kia ja tanssia. Jossain vaiheessa koulun eteen saapuu linjaauto ja lähdetään jatkoille keskustaan. Kaikki ei vält
tämättä selvinnyt edes sinne asti mutta näistä jatkoista lisää ehkä ensi numerossa.

No mitä ne sistsit sitten loppupeleissä oli? Ne varmaan täytyy kaikkien kokea itse. Ainakin kaikinpuolin mahta
va tapa aloittaa viikonloppu vaikkakin seuraava päivä oli mitä mukavin. Kehotan kuitenkin kaikkia kokeile
maan sitseilyä. Ihan kivaa, tapaa uusia ihmisiä ja kenties harjoittelee akateemista juhlimista.



Finnish Dinner
On Wednesday 16.11 me, my flat mate Linda and Minji, and two French guys, Maxime and Quentin went to 
Kari´s place. It was quite hard to find the right place, because we´re still not used to the Finnish address sys
tem, but in the end Kari showed us the way and we found other people waiting for us. We started introducing 
ourselves and what we like about Finland. I think we had a good common opinion about the Finns honesty 
and mutual trust that we could appreciate in the everyday life, as for example from the free wardrobes in every 
university buildings where you can be sure that you can find your jacket when you leave! Then there was the 
Finns turn to tell what they don’t like about Finland, and it was the perfect moment for us to understand: the 
most common answer was November, because of the cold and of the dark, which is worse than in the rest of 
the year for the lack of snow. After that we started to eat and they were honest also in that: they had bought 
everything ready :)

The first dish was a cheese, 
leipäjuusto, with a strange consist
ency that makes some weird noises 
in every bite, with a cloudberry jam 
called lakkahillo. The next was a lit
tle “salt cake”, karjalanpiirakka, with 
rise, which they usually eat with a 
butter and eggs mixture, but which 
I also tried with the cloudberry 
jam, trusting in Anna´s sugges
tion. Then arrived the famous black 
sausages, mustamakkara, made of 
blood and traditionally eaten with 
lingonberry jam, obviously always 
drinking milk in the meanwhile. 
They prepared also a map of Fin
land to show us the origin of each 
food and we could see that mus
tamakkara is the least widespread 
because is typical only in Tampere.

The best moment of the night was 
when we started to make handmade 
biscuits, piparkakku, and every
body could choose their favorite 
shape while Kari was warming up a 
hot herb drink, called glögi, and was offering a selfmade vodka mixture with salted liquorice, called salmari.

The evening went on in a really friendly atmosphere, where the men had sauna while we [the girls] were talking 
in the living room with a “typical” Finnish music [Kari’s comment: Naturally it was Kikka] on the background.
We´re really glad and we´ll reciprocate soon!

Thank you again from everyone of us,
Fulvia  

Pertti and Antti inspecting the making of piparkakkus



Лаппеенранта было удивительно
 Alustukset sikseen. Kirjoitelma on väkisin väännetty. Toivottavasti kirjoittamisen tuska välittyy koti
katsomoihin saakka. Mielenkiinnosta itseensä kolmannessa persoonassa viittaava kirjoittaja on muotoillut 
kaikki kappaleet ensimmäistä lukuun ottamatta yhden virkkeen mittaisiksi. Näkisittepä, kuinka paljon vihreää 
viivaa Word maalailee.
 Linjaautokuski oli niin miehekäs, että hänen esitellessään itsensä Saarana (nimi muutettu) aiheutti se 
vilpittömiä naurunpurskahduksia varsinkin vanhempien tieteenharjoittajien keskuudessa, kunnes kävi ilmi, 
että kyseessä todella oli nainen, jolloin asialle ei etupenkissä kehdannut enää nauraa, mutta mainittakoon, 
että harmillisesti nämä vanhemmatkin tieteenharjoittajat olivat niin nuoria, etteivät pystyneet samastumaan 
vanhenevan naisen mielenmaailmaan ja siten ymmärtämään, ettei heistäkään muutaman kymmenen vuoden 
päästä varmasti ole hauskaa, jos joku luulee heitä miehiksi, paitsi, jos he alun perinkin ovat sellaisia.
 Linjaautossa oli eittämättä tämänkin välikohtauksen jälkeen vielä tunnelmaa kylliksi, sillä mat
kanohjaajista se kaljumpi rakastui omaan samettisen pehmeään, mutta samalla järisyttävän miehekkääseen, 
radioääneensä, etupenkin tytöt harrastivat eksoottista tai vähintäänkin vieraspaikkakuntalaista tanssia ja 
ensi hallituskauden puheenjohtaja P.L.J. Tapiaisen (nimeä ei muutettu) johdolla tutustuttiin legendaan kah
den muotitietoisen nuoren miehen rakkaiden isoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoisoi
soisoisoisoisoisoisoisoisoisien laukkuihin liittyvästä riidasta takapenkin tiikerien keskittyessä muun muas
sa päiväunien ottamiseen sekä lahjaideoiden kehittelyyn Sotamies Välitalon rakkaalle isulille isänpäivän 
vääjäämättömässä läheisyydessä.
 ABCpysähdyksen aikana allekirjoittanut osti raejuustoa ja luumuja.
 Matkan aikana ehdittiin myös ottaa mittaa sivistyksen tuntemuksessa miettien, kumpi oli historiallis
esta perspektiivistä tarkastellen vaikuttavampi henkilö, A. Hitler vai joku toinen, jonka henkilöllisyys ei juuri 
tältä istumalta tule kirjoittajan mieleen sekä, kumpi oli ajallisesti lähempänä Picassoa, BBStefan vai Nietzche, 
jotka toki molemmat ovat suuresti vaikuttaneet ihmiskunnan historiaan siinä määrin, että ansaitsevat tulla 
mainituiksi samassa lauseessa ja asiayhteydessä.
 Lappeen rannassa nukuttiin luennolla, pelattiin peli ja annettiin sitseillä pillejä lahjaksi.
 Jatkoilla heitettiin majoneesit parkkipaikalle.
 Paluumatka kului suurimmalta osalta kaljumman matkanjohtajan mietiskellessä majoneesien parkki
paikalle heittämisen merkitystä nykyyhteiskunnassa ja lopulta päädyttiin siihen, että kyseisen maustetahnan 
heittoa olisi käytännössä testattava heti tilaisuuden tullen, eli toisin sanoen linjaautokuskin pakollisen puoli
tuntisen tauon aikana huoltoaseman pihassa, ja kokeilussa onnistuikin siinä määrin hyvin, että yleinen kon
sensus harrastuksen mielekkyydestä saavutettiin ja suuri yleisö sai mielenrauhan.
 Ens vuonna sit samaa settiä.

Seppälä A.

Sotamies Välitalo ja vihreän killan sankarit sekä yksi mustan killan sankari



Yrityspäivät 2012 helmikuun 8. ja 9. päivä. Kiinnostaisiko työpaikka?
 Työnhaku on yksi niistä elämän ihanuuksista, jotka saattavat pahimmillaan nostaa verenpaineen 
maankuoria liikuttavalle tasolle. Väitetään, että tänä päivänä työtä ei saa kuin suhteilla tai lähes luonnottoman 
laajalla ja moniulotteisella CV:llä ja kymmenen kielen kiitettävällä osaamisella. 
 Kaikkialla painotetaan asianmukaisen työkokemuksen tärkeyttä, mutta sitä on paha kartuttaa, jos en
simmäistäkään työsuhdetta ei saa avattua kuin Mäkkärin kassalle. Onneksi asia ei todellisuudessa ole näin 
huonolla mallilla, minkä näyttää toteen Yrityspäivät. Jo 22. kerran Suomen suurin korkeakouluopiskelijoiden 
rekrytointi ja kontaktitapahtuma tuo työvoimaa etsivät yritykset suoraan opiskelijoiden luokse. Ensi helmiku
un 8. ja 9. päivä yli sata yritystä ja organisaatioita jalkautuvat Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle 
yliopistolle. 
 Ja kyse ei todellakaan ole suurimittaisesta kynienjako tai karkkikulhotapahtumasta, vaan ständeillä 
todella ollaan haku päällä.Esimerkiksi monta kertaa tapahtumassa mukana olleen Metson tiedetään löytäneen 
viime vuonna riveihinsä useammankin tehokkaan työntekijän Yrityspäivillä kohdatuista opiskelijoista.
 Tänäkin vuonna osallistuvat yritykset tarjoavat hakuun kesätöitä, harjoittelupaikkoja, traineeohjelmia 
ja tietenkin vakituisia työsuhteita esimerkiksi juuri valmistumassa oleville. 

Mitä Sinulta odotetaan?
 Työpaikan etsiminen Yrityspäivien avulla on helpompaa kuin voisi uskoa. Eri alojen yritykset ja organ
isaatiot on koottu yhden katon alle, ja Sinun tehtäväksesi jää vaikutuksen tekeminen.
 Tammikuun alussa jakoon ilmestyvä messulehti on oiva työkalu projektin käynnistämiselle. Messul
ehdessä kaikkien osallistuvien yritysten toimialat ja rekrytointitarpeet on esitelty kattavasti ja yksityiskohtais
esti. Työnhakijan on helppo tutkailla lehdestä kiinnostavat yritykset ja valmistautua esittäytymään ständeillä 
päivystäville rekrytoinnin ammattilaisille.
 Tässäkin kohtaa Yrityspäivät ojentavat auttavan kätensä. Ennen messuja oppilaitoksilla järjestetään 
teemaviikko, jossa annetaan ohjeita ja vinkkejä työnhakuun. CVklinikalla saat ammattiapua ansioluettelosi 
hiomiseen parhaaseen teräänsä. Teemaviikon luennoilla taas asiantuntevat luennoitsijat kertovat rekrytoinnin 
uusista tuulista ja nykypäivän haasteista. Paneutumalla teemaviikon ja messulehden tarjontaan voit valmen
tautua Yrityspäiviä varten työnhakun mestariksi, mikä antaa Sinulle mukavan etumatkan suuressa työnhaki
joiden joukossa. 

Kontaktit kestävät
 On tärkeää muistaa, että Yrityspäivien tarjonta ei rajaudu vain kahteen helmikuiseen päivään. Net
tisivulla www.yrityspaivat.fi pyörii koko ajan Rekrypörssi, jossa yritykset ilmoittavat avoinna olevista työpai
koistaan jo ennen messuja ja myös messujen jälkeen. 
 Vielä tärkeämpi pointti on kuitenkin se, että Yrityspäivillä tehty hyvä vaikutus jää varmasti rekrytoijien 
mieleen. Jos jokin erityisen kiinnostava yritys ei juuri nyt tarjoaisi Sinulle sopivaa työpaikkaa, ei kirvestä kan
nata heittää kaivoon. 
 Kun laitat siistit vaatteet ylle, etsit hieman taustatietoa kiinnostavasta firmasta, rustaat hyvälaatuisen 
CV:n ja astelet yrityksen ständille esittäytymään ja kertomaan kiinnostuksestasi, voit olla varma, että päät
täväisyytesi tekee vaikutuksen ständillä päivystävään henkilökuntaan. Kun työvoimatarvetta juuri Sinun kaltai
sellesi innokkaalle opiskelijalle sitten ilmenee, on CV:si jo valmiiksi rekrytoijan pöydällä.
 Yrityspäivät tarjoaa työelämän tilaisuuden, johon todella kannattaa tarttua. Asenteella “ei niitä töitä 
kukaan saa” ei voita mitään. Tiedetään, että työpaikka ei todellakaan hae ketään kotoa, mutta tässä tapauksessa 
se saattaa hakea sinut omalta koulultasi. Ei paha? 



YKImäiset lahjaideat
Joulu on jo ovella –ainakin siitä päätellen, että jo kuukauden päivät olemme saaneet kärsiä joululauluista 
 DUOssa käydessämme. Ohi ovat ne auvoisat ajat, kun joulupukki toi kaikki lahjat. Ja vaikka kukaan ei sitä 
ääneen suostukaan myöntämään, lahjat ovat olennainen osa joulua myös aikuisille ihmisille. Mutta miten 
tämä sopii yhteen ekologisen elämäntavan kanssa? Ainakin tämä pieni ykiläinen ahdistuu sen vuoksi, että ker
ran vuodessa täytyy ostaa tavaraa vain ostamisen takia, ja vastaanottaa yhtä suuri määrä yhtä turhaa tavaraa. 
Totta kai lahjat ovat ideaalitapauksessa itse tehtyjä, mutta kaikki meistä eivät ole käsistään niin käteviä, että 
 veistelisivät iltapuhteena kummisedälle joululahjaksi kajakin. 

Ei hätää! Indikaattorin joulunumero rientää apuun, ja listaa muutaman lahjavinkin, joita kenenkään ei tarvitse 
piilotella kellarikomerossa ja kaivaa sitten kerran vuodessa esiin, kun lahjan antaja tulee kylään. Nämä lahja
ideat ovat myös opiskelijan kukkarolle sopivia, mikä on tietysti vain plussaa.

Yhteistä aikaa –lahja, esimerkiksi elokuvakäynti

Erittäin vähällä vaivalla järjestettävä ja varmasti kaikille mieleinen lahja: askartele itse ”vien sinut katsomaan 
valitsemaasi elokuvaa valitsemanasi päivänä” –lahjakortin ja lunasta lupaus. Leffalippuja voi saada jopa ilmai
seksi, jos osallistuu humanistiyliopiston jänniin tutkimuksiin. 

Plussat: 
+vaivaton
+pääset itsekin hyötymään lahjasta
+vaikutat vähintään pyhimykseltä yhteinen aika –aspektin ansiosta
Miinukset:
maksaa rahaa
voit lahjan saajasta riippuen joutua katsomaan jotakin hyvinkin järkyttävää, kuten teinivampyyrisaagan n:ttä 
osaa.

Työlahja, esimerkiksi ikkunoiden pesu

Etenkin vanhempi sukulainen, joka ei enää niin näppärästi kiipeile keittiöjakkaralle, varmasti ilahtuisi 
tämänkaltaisesta lahjasta. Vanhemmat ihmiset myös elävät siinä uskossa, että ikkunat täytyy pestä joka vu
osi, joten he pitävät lahjaa todella 
tarpeellisena.

Plussat:
+täysin ilmainen lahja
+ikkunoita ei voi pestä pakkasella, 
eli lupausta ei tarvitse lunastaa pit
kään aikaan
+jos annat tämän lahjan tarpeek
si huonomuistiselle sukulaiselle, 
saatat välttyä ikkunoiden pesulta 
kokonaan
Miinukset:
joudut pesemään ikkunoita

Joululahjoja ympäristöystävällisissä kääreissään



Herkkulahja, esimerkiksi itse tehtyjä joulunekkuja

Vaikka olisit kuinka onneton kädentaidoissa, yksinkertaiset joulumakeiset onnistuvat kuitenkin melko toden
näköisesti. Ohjeen löytää helposti netistä. Itse tehty lahja tuntuu aina lahjan saajasta henkilökohtaisemmalta, 
vaikka olisitkin tehtaillut nekkuja sarjatuotantona kaikille kummeille ja mummeille. Tarveaineet ovat myös 
suhteellisen edullisia.

Plussat:
+melkein kaikki tykkäävät makeasta. Ehkä karppaajakin vähän hellittäisi saatuaan tällaisen lahjan.
+sellofaani ja kaunis nauha antavat vaikutelman, että olet nähnyt lahjan eteen paljon enemmän vaivaa kuin 
todellisuudessa oletkaan
Miinukset:
sekä sinä että keittiö olette todennäköisesti makeisten valmistuttua sokeritahman peitossa
jos karkit onnistuvat, niitä ei välttämättä jää lahjaksi asti

Hyväntekeväisyyslahja, esimerkiksi vuohi Afrikkaan

Hyväntekeväisyyslahjat ovat suosittuja etenkin maailmantuskaa potevien hippien keskuudessa.
Hienoa näissä lahjoissa on vaivattomuus: tilaat vain valitsemasi kohteen netistä, ja korttikin
tehdään puolestasi valmiiksi. Hintaluokkiakin on monta erilaista.

Plussat: 
+todella vaivaton
+hyvä omatunto lahjan antajalle
Miinukset:
lahjan saaja ei oikeastaan saa mitään, mikä voi vähän harmittaa
vuohen tapauksessa afrikkalaiselle perheelle tulee yksi suu lisää ruokittavaksi

…ja lisäksi: ekologinen lahjapakkaus!

Paksut, kiiltävät lahjapaperit, joita yleensä käytetään, eivät voi millään olla ekologisia. Mikä ihmeen
pinnoite niissä on, kun ne kestävät lähes mitä vaan? Voiko niitä edes kierrättää
paperinkierrätyksessä, kun ne tuntuvat niin muovisilta? Miksi lahjapapereiden pitää olla kiiltäviä ja
punaviherkultaisia?

Tänä jouluna voit säästää itseltäsi sekä aikaa että rahaa ja samalla tehdä todellisen statementin pakkaamalla 
lahjan vanhaan sanomalehteen. Erityisen kauniin paketin saat, kun valitset sivuja, joissa on mahdollisimman 
vähän kuvia ja mahdollisimman pientä tekstiä. Varmista vain, että sanomalehti on puhdas, ja että et käytä pa
katessa esimerkiksi kuolinilmoitussivua (ei ole omiaan lisäämään joulutunnelmaa). 



Hallo!
Terveisiä Stuttgartista, BadenWürttenber
gin osavaltiosta Saksasta! Täällä on oltu 
jo kaksi ja puoli kuukautta. Teille fukseille 
tiedoksi, olen n:nen vuoden opiskelija, ja 
jonkin verran ollut killan kanssa tekemisis
sä ;) Pääaineeni on turvallisuustekniikka ja 
ympäristöjohtaminen, mutta täällä lueske
len  ympäristötekniikan kursseja sivuainee
seen/vapaavalintaisiin.

Täällä oluen ja wurstin luvatussa maassa on 
hyvätasoinen opetus ja ainakin Stuttgartissa 
on monta englanninkielistä maisteriohjel
maa, joista voi kursseja valita (jos saksa ei 
suju ihan niin hyvin). Kovin suurista kult
tuurieroista ei voi puhua, joten turvallisin 
vaihtoehto Ruotsin jälkeen. Saksaan pää
see, jos ei ole kovin spesifit kaupunkitoiveet 
(München on kaikkien suosikki). 

Tosiaan, ei tarvitse olla täydellinen saksa, 
jotta täällä pärjää. Kaupoissa ystävällis
esti vaihtavat englantiin, jos emmit sekun
nin murtoosankin pidempään. Kävin itse 
TTY:llä Saksan alkeet I ja II sekä Saksa III 
kurssit, joten kielitaito on tasoa “Ein Döner, 
bitte”. Täällä on myös ennen lukukauden 
alkua puolentoista kuukauden saksan inten
siivikurssi, jossa väkisinkin tarttuu sana jos 
toinenkin.

Stuttgart on siitä mainio paikka, 
että täältä on lyhyt matka vähän 
kaikkialle Eurooppaan. Stuttgar
tin lentokenttä on pieni mutta 
vilkas, ja sieltä pääsee esim. Ger
manWingsillä halvalla melkein 
mihin tahansa. Opintotuki ja 
stipendit, sekä kesätyörahat riit
tävät maltilliseen matkusteluun 
ja extrakalliiseen Oktoberfestiin. 
Jos nyt viisaampana saisin päät
tää, jättäisin Ofestit välistä ja 
keskittyisin Stuttgartin omiin 
Volksfesteihin! Olut ei ole niin 
kallista, tunnelma on katossa ja 
täällä on enemmän paikallisia 
(eikä niitä amerikkalaisia turis
teja). Suosittelen! Tarttuipa täältä 
mukaan baijerista tuulien muka
na kulkeutunut Dirndl:kin.

Kampus
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Kurssit ovat kivoja tällaiselle wannabehi
pille. Pääsee vähän joka kurssilla katse
lemaan Saksan CO2päästötilastoja ja 
jätemääriä (kierrätys on POP) ja tehdäänpä 
eräällä kurssilla ihan oma waste manage
ment concept kuvitteelliselle kaupungille
kin. Limnic Ecologyn luennot ovat valitet
tavasti maanantaiaamuisin klo 8.00, joten 
taitaa kurssin suorittaminen olla heikoilla 
kantimilla ;) Ympäristötekniikan kursseja 
(vesi ja jätehuoltoon liittyviä) on enemmän 
kuin pystyy lukkariin mahduttamaan! 

Kuten jo mainitsin, paikalliset juovat olutta, 
olutta ja vähän paikallisia viinejä. Hintataso 
ei opiskelijan kukkaroa rasita, hienompi 
ranskalainen viini maksoi lähikaupassa 5e, 
normi “el tiempo”laatuinen irtoaa sangri
aan parilla eurolla. Dönerkebab paikallises
sa hevalissa on 3,5e ja 0,5l olut kuppilassa 
n. 24e. Kaupasta samaisen oluen saa 6080 
sentin hintaan.

Opiskelijapippalot ovat keskittyneet dor
mitoreihin ja kampuksen “huumaan/cupo
laan”. Itse en kampuksella asu, joten kämp
pisten ex temporepippaloista olen jäänyt 
paitsi. Jos olet kiinnostunut kuulemaan en
emmän Stuttgartista ja vaihtoprosessista, 
kysy allekirjoittaneelta tai tsekkaa enemmän 
tai vähemmän asiallinen blogini millamuillamailla.blogspot.com

Milla

Milla nauttimassa olutta tai olutta Volksfesteillä
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Kotimaiset
maalämpöpumput 
Oilon Geopro GT, SH, MH ja RE

Miksi Oilon Geopro -maalämpöpumppu?

 Varmasti lämmin koti ja riittävästi lämmintä vettä

 Säästöä lämmityskuluissa

 Turvallinen, kestävä ja huoltovapaa

 Tehty suomalaisiin oloihin

OilonCare on järjestelmä, jonka avulla asiakas voi tilata lämmityslaitteelleen
huollon vuorokauden ajasta riippumatta. Helppoa, vaivatonta ja varmasti ammatti-
taidolla tehtyä. Tutustu tuotteisiimme ja hellään huolenpitoomme osoitteessa
www.oilonhome.fi.

www.oilon.com

Oilonissa on erityistä lämpöä 
OILON HOME OY
Puh. (03) 85 761
info@oilon.com
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