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SISÄLTÖ!?

Indikaattori on Tampereen teknillisen yliopiston ympäristö- 
ja energiatekniikan opiskelijoiden killan Ympäristöteekkari-
killan kiltalehti. Lehti ilmestyy neljästi vuodessa.

J:LLÄ ALKAVIA ASIOITA

On taas se aika vuodesta, kun Sittarit, Sokkarit ja Stokkat täyttyvät vihaisesta vellovasta 
ihmismassasta pitkine kynsineen ja terävine olkapäineen. Villiintyneen eläinlauman 
tavoin vyörymme läpi tilpehöörikasautumien repien, raastaen ja kiroten. Mutta lahjat on 

saatava. Vuosien saatossa perinteeksi muodostuneen teeman mukaisesti tämäkin joulunumero 
on hyvän mielen joulunumero. 

Sitten itse asiaan (ole hyvä ja hyppää loppuosion yli, jos et minua tunne, eikä sinua kiinnosta tai, 
jos tunnet minut, eikä sinua siltikään kiinnosta). Käpälissäsi pitelemä lehti on minun viimeiseni 
ja jätän sen myötä myös lopulliset jäähyväiseni YKI:lle ja TTY:lle. Siksipä perinteisen ”kikkelis-
kokkelis hyvää joulua” -pelleilyn sijasta kulutan nyt aikaasi avautumalla siitä, miten hyvää settiä 
vuoteni Mansesterissa ovat olleet. Uskomatonta porukkaa, uskomatonta läppää ja uskomattomia 
hs-piirroksia. Itse asiassa haluaisin kiittää kaikkia itselleni tärkeitä henkiöitä henkilökohtaisesti, 
mutta kylläpäs sitten tulisi paha mieli niille, jotka listaltani jättäisin pois. Kiitoksen määrää kun 
on valitettavan vaikea määritellä ja sen oikeudenmukainen jakaminen on sitäkin konstikkaam-
paa. Jos vaikka antaisin henkilölle P leijonanosan kaikesta kiitollisuudestani, niin kuinka paljon 
siitä kuuluisi henkilölle A tai J? Puhumattakaan henkilöistä V, E, K ja M! Jos antaisin kaikille lei-
jonanosan, niin leijonanosan määritelmähän vain kokisi hirveän inflaation, eikä tarkoittaisi enää 
kovintaan paljoa. Ymmärrätte siis varmasti, etten tässä nyt sen enempää lähde ihmisiä nimeä-
mään. Pahoittelen muuten jo tässä vaiheessa tunteenpurkaukseni sanallista pituutta, mutta taisin 
kyllä mainita, että tämän osion voi ohittaa lukematta.

Huolimatta siitä, missä tästä eteenpäin seilaankin (oli Saksa tai minne tahansa täältä päädyn), 
tulen kyllä takaisin, älkää pelätkö. En siis opiskelumielessä, vaan ennemminkin hoitamaan kes-
keneräisiä bisneksiä. Pertti, sulla on vielä vissiin mun Dyniksen kirja 
lainassa? Ja Riku, et ikinä antanu takaisin mun värikyniä. Jynkkis, 
oon sulle vielä velkaa Ohjelmointi 2:n kirjasta, eikä me ikinä juostu 
sitä puolimaratonia yhessä. Jake, me ei käyty siellä leffassa vaikka 
piti ja oon sulle edelleenkin auki yhden leffalipun, kun viime kerral-
la maksoit mun puolesta. Ja Antsa, taisin luvata sulle sen yhden rul-
lan Jesaria, kun sitä kulu niin paljon mun pyörää pakatessa. Mulla 
on sun NCC-muhvipuhviskin vielä. Sitä et kyllä enää saa takasin.

Lopuksi haluaisin vielä painottaa, hyvä lukija, että jos ja kun käyt 
TTY:llä syömässä, niin ota hyvä ihminen ne Juvenes-leivät mukaan. 
Kääri Juvenes-serviettiin (taitella saat oman maun mukaisesti), anna 
hautua repussa muutama tunti ja nauti.

Joulut ja sillai.
Appa

P.S. Puhtaasti epäoikeudenmukaisuuksien välttämiseksi kiitän myös 
henkilöitä B, C, D, F, G, H, I, L, N, O, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, Å, Ä 
ja Ö.
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TULIKO HOPPU, PERTTI!?

”Vuosi tässä 
porukassa 

riitti!”

Pertti L. J. Tapiainen, itseään Kaik-
kien Työtätekevien Ystäväksi ja 
Opettajaksi, Historian Suurimmaksi 
Neroksi, Kansojen Isäksi ja Ihmis-
kunnan Loistavaksi Auringoksi 
kutsuva Ympäristöteekkarikillan 
puheenjohtaja on yllättäen ilmoitta-
nut astuvansa virastaan. Indikaattori 
haistoi palaneen käryä ja pusersi 
miehestä irti haastattelun.

”Pertti on huonolla huumorintajul-
la varustettu”, paljastaa J. Hujanen 
Indikaattorissa 1/12

Tapiainen hikoilee tapaamishetkellä 
vimmatusti ja vääntelee käsiään rauhat-
tomasti. Mennäänpä asiaan. 

Mikä on Pertti, miksi eroat?

-Haluan uusia haasteita, kilta on jo kesytetty. 

Vastaus tuntuu hataralta, sillä eihän elottomia 
asioita voi kesyttää. Useat Ympäristöteekkari-
killan jäsenet ovatkin jo ottaneet Indikaattoriin 
yhteyttä omine epäilyksineen Tapiaisen eron 
syystä. On käynyt ilmi, että killan remontin 
yhteydessä kadonneita välineitä on löytynyt 
puheenjohtajan kotoa. Miten on lipastettujen 
lattialautojen laita?

-Mitään en ole kavaltanut. Remonttitarvikkeet 
on saatu killalta, ei varastettu. Täytyy kyllä 
pikkuhiljaa päästä myös julkisuuden muka-
naan tuomasta valokeilasta, se on myös yksi 
syy tähän päätökseeni.

Hiillostaminen ei selvästikään tuota tulosta. 
Siirrytään eteenpäin. Mikä oli puheenjohtaja-
kautesi kohokohta?

-Niitä on monia, mutta suurin osa liittyy kyllä 
kiltaneuvoston porukalla tehtyihin korruptio-
reissuihin. Mutta kyllä YKI:n johdossa on ollut 
omat hohtonsa myös, esimerkkinä puhe 19wee 
vuosijuhlilla. Muistorikasta oli myös Wappuna 
Pertti Tapiaisen nimipäivissä soittaminen! 
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INDIKAATTORI PALJASTAA SIIDE-
RIPÄIVIEN TAPAHTUMAT

SIIDERIÄ, MAJAVIA JA OTANIEMELÄISIÄ

Keskiviikkoaamuna klo 07.45 olimme 
killan fuksivastaavan kanssa sovitta-
massa haalareita killassa. Hallitus oli 

päättänyt myöntää erityisluvan fukseille, että 
saisimme käyttää lainahaalareita Oulun ympä-
ristöteekkaripäivillä, jotka olivat ilmoittautu-
misen myötä muuttuneet ympäristösiideripäi-
viksi, koska kaikki halusivat sitseille juomaksi 
siideriä. Klo 08.00 starttasi bussi ja noin 30 
innokasta ympäristöteekkaria ja -fuksia suun-
tasivat Vaasan kautta kohti Oulua. 

Vaasassa tutustuimme Wärtsilään, ensin 
powerpoint esityksen kautta, mutta pääsim-
mepä kiertämään tuotantopuolellakin, nähden 
kuinka koneiden ja moottoreiden rakentami-
nen käytännössä onnistuu. Wärtsilän hyvästel-
tyämme suuntasimme kohti Vaasan keskustaa 
ja vierailimme paikallisissa pikaruokaloisssa ja 
Alkossa.
 

Tunnelma alkoi pikkuhiljaa kohota bussissa, 
kun jokainen sai janonsa sammuttamiseksi 
juoman käteensä. Bussiolympialaiset alkoivat; 
ensin kannustushuudot ja sitten eikun kisat 
käyntiin. Olympialaiset huipentuivat väitte-

lyihin, joiden aiheina olivat 
omena vai päärynä ja Wärt-
silän tiukka 20” vai Wärtsilän 
iso 32”. Päärynä ja Wärtsilän 
tiukka 20” selvisivät tasavä-
kisten väittelyiden jälkeen 
voittajiksi bussikuskin pää-
töksellä. 

Pian saavuimmekin Oulun teekkaritalolle, 
jossa meitä odottivat Oulun ympäristöraken-
tajakiltalaiset, Otaniemestä saapuneet IK:n 
jäsenet ja pieni joukko Lappeenrannan Pellet-
tiläisiä. Teekkaritalolla oli jo sauna lämpimänä 
ja paljua oltiin kovaa vauhtia pystyttämässä, 
kun porukka tutustui toisiinsa ja vanhat tutut 

Jokavuotiset Ympäristöteekka-
ripäivät vietettiin tänä vuonna 
Oulussa. Vihreähaalarisia teek-
kareita ja fukseja lähti reissuun 
taas sankoin joukoin. Huhu-
taan, että reissu olisi ollut eep-
pisin sitten RankkaXQn, vaan 
mikä on totuus? Näitä tarinoita 
et pääse lukemaan muualta...

Markku-Santeri

Wärtsilän 
tiukka 
20” vai 
Wärtsilän 
iso 32”

Korruptio? Mieshän rakoilee! Voitko hieman 
avartaa tuota äskeistä lausuntoasi?

-Vuosi on mennyt hyvin ja hallitus on toimi-
nut niin kuin olen halunnutkin. Mikään ei ole 
mennyt pieleen, mutta on tässä vielä muu-
tama viikko aikaa... Hyvä porukka on ollut 
toiminnassa mukana, kiitokset kaikille.

Tapiainen viittaa selvästi kautensa alussa 
langettamaansa työmoraaliin, jonka avulla hän 
on pitänyt Kiltaa tiukassa kurissa koko men-
neen vuoden. Hermostuksissaan hän lipsaut-
taa suunnittelevansa jotain ennen hallituksen 
vaihtoa. Mitä miehellä on mielessä?

-Ei juuri mitään…

Entä hallituksen vaihdon jälkeen?

-Yrityspäivähommia, joten ei tässä ajanpuu-
tetta tule. Myös bändihommat jatkuu. Olen 
ajatellun myös Vietnamin presidentin virkaa, 
lähden keväällä suorittamaan mainoskam-
panjaa paikanpäälle (naurua).

Hermostuneesti kikatellen Pertti ilmoittaa, 
että aikamme on loppu. 
Kiitos haastattelusta.

”...kiltaneuvos-
ton porukalla 
tehtyihin kor-
ruptioreissui-
hin.”

Indikaattori on saanut käsiinsä Pertti 
Tapiaisesta hänen hallituskaudellaan 
otettuja kuvia, jotka kertovat selkeäs-
ti miehen siirtyneen ääripoliittiselle 
kannalle. Hän lipsautti haastattelus-
saan miettivänsä Vietnamin presi-
denttiehdokkaaksi ryhtymistä ja lie-
nee selvää, mitä puoluetta hän ryhtyy 
taistelussaan edustamaan! 

Pertti siirtyy politiikkaan?!
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vaihtoivat kuulumisia. Ei mennyt aikaakaan, 
kun Tepon matkalla hankkima leikki-RK pääsi 
oikeuksiinsa. Paljaat takapuolet paljussa olivat 
oivallinen kohde imukuppipa-
noksille ja aseella ammuttiinkin 
monta täydellistä osumaa. Lopulta 
palju oli ääriään myöten täynnä 
ihmisiä, jotka lauloivat teekka-
rilauluja ja sammuttivat janoaan 
virvokkeilla. Juhliminen jatkui-
kin pitkälle aamuun ennen kuin 
ihmiset pikkuhiljaa alkoivat käydä 
nukkumaan toistensa kainaloihin. 

ENTÄS SITTEN AAMULLA?
Aamulla osa oli hieman vastahakoisia nou-
semaan, mutta lopulta kaikki pääsivät ylös. 
Teekkaritalolta siirryimme Oulun yliopistolle. 
Paikan päällä monen suusta kuului kommentti 
”Voiks enää rumempaa rakennusta olla?” tai 

”On muute arkkitehdillä ollut hyvät aineet, ku 
on suunnitellu tätä rakennusta.” Tottahan se 
oli; inspiraatiota oli haettu Neuvostoliitosta, 

mutta arkkitehdille oli annettu 
materiaaliksi vain värikkäitä 
legopalikoita.

Isäntäkillan edustajat kävivät 
toivottamassa vierailevat täh-
det tervetulleeksi ja kertoivat 
tulevasta ohjelmasta. Tämän 
jälkeen vuorossa oli WSP:n 
esittely, joka oli kuivaakin kui-
vempi, eikä siitä tuskin jäänyt 
kenellekkään mitään käteen 

(lukuunottamatta nukkujia, jotka varmasti 
saivat hyvät unet!). Sitten Talvivaara; esittelijä-
nä oli räväkkä naishenkilö, joka sai jopa osan 
nukkujista heräämään ja kuuntelemaan esitys-
tä. Ensin kerrottiin perustietoja Talvivaarasta 

yrityksenä, mutta esityksen edetessä nainen yl-
tyi kommentoimaan paljon mediassakin esillä 
olleita saastuttamistapauksia.

Vihdoin ruokatauko. Nälkäiset ja krapulaiset 
ihmiset vääntäytyivät penkeistään kohti opis-
kelijaravintoloita etsimään ruokaa tyhjään 
vatsaansa. Esittelyt jatkuisivat ruuan jälkeen, 
mutta ruokatauon aikana oli hyvää aikaa käydä 
istuskelemassa kiltahuoneella tai ostamassa 
haalarimerkkejä, joita olikin runsaasti myyn-
nissä. 

Prosessi- ja ympäristötekniikan osastojen pu-
heenvuorot olivat lyhyitä ja ytimekkäitä verrat-
tuna aamun esittelyihin, joten suurin osa pysyi 
jo hereillä kuuntelemassa. Viimeisetkin alkoi-
vat heräillä viimeistään siinä vaiheessa, kun 
isäntäkillan edustajat kertoivat illan ohjelmasta 
ja esittelivät ymppipäivien maskotin, Markku-
Santerin. 

MITÄ TAPAHTUI SITSEILLÄ
Tavarat mukaan ja kohti Johteenhovia, joka 
toimisi seuraavana yöpymispaikkanamme. 
Sieltä siirtyisimme busseilla kohti sitsipaikkaa 
30 kilometrin päähän sivitsyksestä. Ensim-
mäinen bussi jätti viisaasti matkustajansa 

ison tien laitaan. Toinen bussi taas toi 
sitsaajat talolle asti seurauksena se, että 

bussi kävi hieman kääntymässä ojan 
puolella ennen matkansa jatkumis-
ta. Sitsipaikka oli  tunnelmallinen. 
Sitsaajia oli sekoiteltu sopivasti, 
etteivät saman killan jäsenet istuneet 
vierekkäin vaan jokainen pääsi tutus-
tumaan uusiin ihmisiin. Puheita pu-

heen perään ja lauluja laulun jälkeen. 
Sitseille ominaisesti jokainen sai vain 

unelmoida ruokansa syömisestä lämpi-
mänä, kun laulu raikasi ja juomat hupeni-

vat. Pikkuhiljaa alettiin päästä kohti sitsien 
loppumista ja matkaa kohti Johteenpookia, 
joka oli jatkopaikkamme. 

Jatkopaikalla oli jo kovat bileet käynnissä, kun 
viimeiset vihdoin saapuivat sinne. Musiikki 

soi ja kaikki tanssivat villisti pienessä tilassa. 
Osa kävi saunomassa ja taisi muutama pulah-
taa mereenkin. Jatkot kestivät pitkälle aamun 
tunteihin saakka ennen kuin viimeisetkin 
kömpivät nukkumaan.

Perjantai-aamuna Otaniemeläiset heräsivät 
paljon ennen muita rämäyttäen valot päälle 
koko tilaan ja huutaen kovaan ääneen lähte-
vänsä. Osa ei herännyt edes tähän meluami-
seen ja yksi ”sankari” jäikin omasta bussistaan 
ja päätyi matkaamaan meidän bussissa kohti 
Hervantaa. Alkumatkasta oli hiljaista, mutta 
Jyväskylästä eteenpäin tunnelma alkoi kuiten-
kin kohoamaan Matin bussiolympialaisten ja 
majavanmetsästysvideon ansiosta. Hervantaan 
kotiuduttiin hyvissä ajoin. 

YmpäristöSIIDERIpäivistä raportoivat Aliisa ja 
Sakari

MITEN PELATAAN BUSSI-
OLYMPIALAISIA?

1. Väki jaetaan kahtia käytävän koh-
dalta, eli syntyy kaksi verenhimoista 
joukkuetta: vasenpuoli (AH! AH!) ja 
oikeapuoli (AAARGH!!). 

2. Pelinvetäjä, tässä tapauksessa 
7-ottelussa julkisuutta niittänyt 
Matti Lassila, päättää lajin ja kertoo 
säännöt. 

3. Pelataan
4. Kun lajin voittaja on selvinnyt, saa 

voittajajoukkue yhden pisteen ja 
pelinvetäjä valitsee MVP:n (Most Va-
luable Player), joka saa palkinnoksi 
pukeutua himoittuun MVP-takkiin.

Kuva ei liity tekstiin.

TÄMÄ 
EI VOI OLLA 

SATTUMAA!!
Vain muutama päivä Wärtsilä-
vierailun jälkeen Hesari uutisoi 

Wärtsilän lomauttavan 790 
työntekijää. Talvivaarassa taas 

alkoivat altaat vuotamaan. 
Mistä on kysymys?!

Paljaat takapuo-
let paljussa olivat 
oivallinen kohde 
imukuppipanok-
sille ja aseella am-
muttiinkin monta 
täydellistä osumaa.
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Satunnaiset TTY:läiset vastasivat seuraaviin kiperiin 
kysymyksiin:
1. Mitä haluat joululahjaksi?
2. Missä seurassa joulu vietetään?
3. Mitä et halua joululahjaksi?

Juha Tiihonen

1. Enhän mä osaa sanoa sitä 

edes omalle äidilleni. Varmaan-

kin aikaa, rahaa ja rauhaa par-

rakkailta miehiltä. Ja hevosen.

2. Anopin luona. Myös tyttöystä-

vä on kutsuttu.

3. Aika negatiivista. Siitä tulikin 

mieleeni, että filmikamera ois 

aika huono. Mulla menee se 

aina poikki.

LAHJAGALLUP

Sanni Papinkivi
1. Tietokoneen ja aikaa
2. Perheen kanssa
3. Possukynttilät

Terhi Alaviitala

1. Villasukkia! Lapasia! Kaikki lämpimät vaatteet käy!

2. Perheen parissa

3. Ei mitään sateenkaarikarvakankaasta valmistettua 

eikä myöskään sukkahousuja.

Anni Zacheus1. Rentouttavia asioita, esimerkiksi 
kylpyläloma olisi tällä hetkellä erit-
täin jees! Pehmeät paketit kelpaa-
vat myös, villasukat on kivoja.
2. Perheen kanssa Kuopiossa.
3. Mankeli tai monitoimikone.

Oli kuulas keskiviikko aamu, kun innos-
ta pinkeä Exergian iskuryhmä lähestyi 
Pirkkalan messukeskuksen pääovia. 

Ulkona parveilevien pukumiesten määrän 
perusteella kyseessä ei ollut mikään normi-
päivä. Ei todellakaan, sillä päivä oli pyhitetty 
turbiineille ja polttimille, voimaloille ja virtaus-
laskennalle, sekä verkostoitumiselle ja oppimi-
selle.

Oppaanamme messujen virallisella osuudella 
toimivat konsulttiyritys ÅF:n edustajat, jotka 
kuljettivat meidät suklaasuihkulähteen kautta 
seuraamaan toimitusjohtajatenttiä. Seminaari-
salissa jännitys oli käsin kosketeltavaa. Toisessa 
päässä seitsemän energia-alan suurta toimijaa 
Fortumista, Gasumista, Pöyryltä, Metsolta, 
VTT:ltä, ÅF:ltä ja Kymenlaakson Sähkö Oy:stä 
ja toisessa päässä salillinen 
teekkareita kotoisan Tam-
pereen lisäksi Otaniemestä, 
Oulusta ja Lappeenrannasta. 
Mitään mullistavia ideoita 
maailman energiaongelmi-
en ratkaisuksi ei löytynyt, 
mutta selväksi kävi, että töitä 
energia-alalla on enemmän 
kuin tekijöitä. Tulevaisuuskin 
näytti seminaarin jälkeen 
oikein valoisalta, uusien liuskekaasun keräys-
menetelmien ansiosta maakaasua riittää vielä 
vaikka kuinka ja paljon. Ei siis mitään hätää.

Lounastimme Energiateollisuus Ry:n piikkiin 
messukeskuksen ravintolassa, jonka jälkeen 
oli aika tutustua varsinaiseen messutarjontaan. 
Paikallahan oli luonnollisesti kaikki suuret 
nimet Siemensistä, Wärtsilästä ja TVO:sta aina 
pieniin toimijoihin. Messuhallin tunnelma oli 

iloisen innostunut ja syykään ei jäänyt epäsel-
väksi, sillä halliin oli sisällytetty uskomattoman 
paljon mehevää insinööripornoa. Vieläkin 
päiväuniani hallitsevat Oilonin polttimien 
sutjakkaat linjat ja niiden aikaansaamat KUUSI 
METRIÄ pitkät liekit.
 
Tunnelmaa siivittivät myös opettavaiset koh-

taamiset ihan oikeiden asiantunti-
joiden kanssa. Helsingin energian 
paikalle tuoma höyryturbiini innos-
ti HE:n insinöörin avautumaan tur-
biinitekniikan saloista ja lämmön-
siirtimien kauniisiin putkinippuihin 
meidät tutustutti GaV:n hieman 
maistissa ollut myyntipäällikkö.

Iltapäivän edetessä alkoivat siilit ai-
vastella ständillä jos toisella ja pian 

pöytien alta ilmestyi etyylialkoholia enemmän 
kuin keskivertoperjantaina Kapinassa. Näissä 
tunnelmissa olikin mukava jatkaa matkaa kes-
kustaan saunomaan ja nauttimaan virvokkeita 
ulkopaikkakuntalaisten energiaopiskelijoiden 
seurassa.

Energiamessuilla inspiroitumassa oli Matti 
”Shivering” Kaija

Ei siis mitään hätää...

ENERGIAMESSUT

Vieläkin päivä-
uniani hallitsevat 
Oilonin polttimien 
sutjakkaat linjat ja 
niiden aikaansaa-
mat KUUSI MET-
RIÄ pitkät liekit.
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Tänäkin vetisenä ja synkkänä tal-
venalkuna Indikaattori pelastaa 
hyvän joulumielen! Seuraamalla 

toimituksen verrattomia joululahjaideoi-
ta menestys on taattu. Samalla maailma 
pelastuu, sillä kaikki Indikaattorin listaa-
mat tuotteet ovat ympäristöystävällisiä 
ja ekologisia. Yllätä ystäväsi ja varmista, 
etteivät he pyydä Sinulta mitään ensi 
vuonna!

1. Alkoholinmakuiset 
hyönteistikkukaramellit
Vaihtoehdon lihottaville joulusuklaille 
tarjoavat monijalkaisen herkkupalan 
sisältävät alkoholikaramellit. E-aineet-
tomissa ja orgaanisissa makeisissa on kol-
me makuvaihtoehtoa: vodka (skorpioni), 
tequila (toukka) ja piparminttu (muu-
rahaiset). Lahja ei tosin anna vastaan-
ottajalleen tekosyytä olla jouluaattona 
kännissä; tarjoamastaan miellyttävästä 
makuelämyksestä huolimatta tuotteet 
ovat täysin alkoholittomia!

2. Orgaaninen keilapallo
Kaalinen keilapallo on helppo ja opiske-
lijaystävällinen tapa tukea hyvän ystävän 
tai vaikka oman isäkullan lempiharras-
tusta. Helppo, koska raaka-aineet löyty-
vät  jokaisesta hyvin varustetusta vähit-
täiskaupasta, ja opiskelijaystävällinen, 
koska lahjan hinta ei köyhimmällekään 
luonnonystävälle koidu esteeksi. Reiät 
pitää tosin porata itse. Toimituksella on 
omaa kokemusta lahjan toimivuudesta. 
Toimii.

3. Matka-WC
Tämän lahjan vastaanottajaa ei hätä 
yllätä. Oli kyse sitten patikkamatkasta 
luonnonhelmassa tai festivaalileirin-
nästä on tämä pahvinen mobiiliulostin 
helppo kuljettaa mukana, vaivaton koota 
ja vieläpä maatuva. Kukapa ei valitsisi 
eleganttia pytyllä asioimista primitiivisen 
sissipaskan sijasta? Kyseinen keksintö tuo 
hieman luksusta alkukantaisimpiinkin 
arkiaskareisiin ja on varsin mielekäs pu-
heenaihe leirinuotiolla. Kenen käytetyllä 
kakkasäiliöllä tuli tänä iltana sytytettiin-
kään?
 

4. Opaskirja paksusuolen 
syövereihin
Edeltävän lahjaidean askelissa (tai jarru-
jäljissä) esiteltäköön seuraava kirjallisuu-
den kukkanen. Tämä kätevä kakkaajan 
käsikirja kertoo lukijalleen kaiken olen-
naisen ruoansulatukseen liittyen tarjoten 
opettavaisen tuokion porsliinin tuntu-
massa. Helposti yhdistettävissä lahjaide-
an numero 3 kanssa!
 

Ei mitään
Ajattelitko tyystin olla hankkimatta lähei-
sillesi joululahjoja? Senkin voit nyt tehdä 
paremmin kuin ennen, paketoimalla! 
Mikä olisikaan ympäristöystävällisempää 
kuin kierrättää viimevuotiset lahjapaperit 
ja kääräistä desilitra tyhjyyttä kaunii-
seen pakettiin? Tämä lahja tuo saajalleen 
hänen kaipaamansa jännityksen käärettä 
avatessa ja johtaa samanmoiseen petty-
mykseen kuin mikä tahansa räkälahja, 
jonka olisit tyhjyyden tilalla hänelle anta-
nut. Ja vieläpä ilmaiseksi!

Joulun huonoimmat (mutta ekologisimmat) lahjaideat

2.

3.

4.

1.
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Viime viikkojen aikana tapaus on 
kuitenkin kääntynyt päälaelleen, 
kun Indikaattorin toimittaja A.K.K. 
Seppälä sai käsiinsä Ellan Killalleen 
lähettämän salaperäisen viestin. 
Viestistä käy selväksi muun muassa, 
että Ella on paennut maasta, sekä, 
ettei hänen paluustaan ole takeita. 
Hän kertoo olevansa Berliinissä, 
mutta jättää tarkemman olinpaik-
kansa yhä salaisuudeksi.

MUTTA MIKÄ SAI ELLAN LÄHTEMÄÄN?
Onko hän etsimässä tosi rakkautta? Haluaako hän löytää turkkilaista syntyperää 
olevan unelmiensa miehen murtuneen muurin varjosta tai saada käsiinsä uusim-
man version Euro Truck Driver 
Simulator -sovelluksesta nyt kun 
se viimeinkin on ilmestynyt? El-
lan itkuisesta viestistä käy selvil-
le, että hän on sekavassa tilassa ja 
epävarma tulevaisuudestaan.

INDIKAATTORI SELVITTI

Minne katosit, Ella?

Kuvankaunis 
Ykiläis-neito 
häipyi tiehensä 
elokuun lopussa. 
Hänen katoamisensa 
huomattiin, kun kilta-
huoneen kahvikuppien 
luvaton lainaaminen 
loppui. Mutta missä 
hän on nyt? Indikaatto-
ri otti selvää!!

Ella

Muutama kuukausi sitten ko-
toaan kadonneen Ella Havu-
linnan tapaukseen on viimein 

saatu johtolanka! Opiskelijatoverei-
densa kummastukseksi koulusta pois 

jääneen Ellan pelättiin luovuttaneen ja 
siirtyneen kokopäivätöihin Tampereen 
jätelaitokselle, sillä hänet oli aikai-
semmin kesällä nähty pendelöimässä 
Tammelan ja Hatanpään välillä. Jäte-
laitoksen tuntilistojen perinpohjainen 
läpikäyminen kuitenkin osoitti, ettei 
häntä ole aikoihin nähty mailla eikä 
nimettömän vihjeen mukaan myöskään 
Halmeilla.

Faktat:
Pituus: 1,62 m

Hiukset: vaaleat, puolipitkät
Silmien väri: arjalaisen sininen

Opintosuunta: vesi- ja jätehuoltotek-
niikka

Lemmikit: Liinu-hevonen ja Suku-
kissa (a.k.a. Läskipää)

Viimeksi nähty: Tampere, Tam-
mela, Simo Frangénin 

naapuri

KUKA ON ELLA HA-
VULINNA?

Ella Julia Havulinna 
(syntynyt Tampereella 
22.08.1990) aloitti ympä-
ristö- ja energiatekniikan 
opiskelunsa vuonna 2009 
Tampereen teknillisessä yli-
opistossa. Ennen katoamis-
taan hän ehti vaikuttaa niin 
killan liikuntatapahtumissa 
kuin sen hallituksessakin. 
Muun muassa piian, emän-
nän ja varapuheenjohtajan 
tittelit koristavat hänen 
muhkeaa CV:tään. 
Killan jäsenten keskuudes-
sa Ella tunnetaan yleisesti 
ratsastusharrastuksestaan, 
huomattavan lihaksikkais-
ta käsivarsistaan ja pen-
seydestään valojen ollessa 
pois päältä keittiössä.

LUE ELLAN KOSKETTA-
VA VIESTI !
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Ellan järkyttävä viesti!

Nimettömänä pysyttelevän lähteen 
mukaan Ellalla on suunnitelmissa myös 
liikekannallepano Saksan eteläosia 
kohti ensivuoden puolella. Indikaattori 
pyytää kaikkia Ellan läheisiä pitämään 
silmällä hänen Facebook-statustaan ja 
blogipäivityksiään lisävihjeiden varalta.

” On hetkiä, 
jolloin silmäni 
kostuvat muis-

tellessani kaikkia kiireettö-
miä hetkiä Ykin kiltahuoneella, 
tuntikausia kestävää Robinin 
luukuttamista ja pärinäkahvin 

ylenmääräisen nauttimisen 
aiheuttamia vatsanvään-

teitä.

Hei sinä ykiläinen!

Tiedätkö jo mitkä yrityspäivät ovat ja 
miksi ne pidetään? Jos vastauksesi oli ei, 
niin luepa tämä teksti ja mikäli vastasit 
kyllä, niin lue silti, koska et välttämättä 
tiedä tarpeeksi!

Yrityspäivät on Suomen suurin kak-
sipäiväinen korkeakouluopiskelijoille 
suunnattu kontakti- ja rekrytointitapah-
tuma. Näihin kaksipäiväisiin messuihin, 
jotka järjestetään 6.-7.2.2013, osallistuu 
yli sata yritystä ja organisaatiota. Lisäksi 
tapahtuma saa liikkeelle tuhansia opis-
kelijoita. Ensimmäinen päivä vietetään 
Tampereen yliopistolla ja toinen meidän 
omalla Tampereen teknillisellä yliopis-
tolla. Yritysedustajat ovat paikalla esitte-
lemässä organisaationsa toimintaa sekä 
kesätyömahdollisuuksia.

No miksi juuri sinun pitäisi osallistua 
yrityspäiville? Tietenkin siksi, että siitä 
on hyötyä juuri sinulle, sillä messuja 
kiertäessä, sinulle tarttuu mukaan tietoa 
oman alasi yrityksistä, joista et välttä-
mättä hirveästi vielä tiennyt. Parhaim-
massa tapauksessa voit saada kontaktin, 
jonka avulla voit saada työpaikan tai 
jopa kandi- tai diplomityöpaikan, sillä 
yritykset tulevat luoksemme nimen-

omaan rekryämään meitä opiskelijoita. 
Lisäksi mukaasi tarttuu myös kokemus-
ta yrityksen edustajille puhumisesta ja 
taskun täytteeksi vielä karkkia ja muita 
kivoja vempeleitä.

Yrityspäiviä on järjestämässä 16 hen-
kinen porukka TTY:n sekä TaY:n opis-
kelijoita, sisältäen myös kaksi ykiläistä: 
minä sekä Matti Peippo. Me olemmekin 
Matin kanssa pitäneet puoliamme siitä, 
että myös meidän alojemme yrityksiä 
saataisiin mukaan ja messuilla onkin 
ihan hyvä kattaus energia- ja ympäristö-
alojen edustajia esimerkkeinä mm. ABB, 
Fortum, Foster Wheeler, Stora Enso, 
Wärtsilä sekä Yara Suomi.

Kannattaa siis tarttua tilaisuuteen ja 
työntää jalka oven väliin ja luoda tärkei-
tä kontakteja - tule Yrityspäiville!

Pertti Tapiainen

Yrityspäivät 2013 
asiakaskoordinaat-
tori
Viestinnän ja 
markkinoinnin tiimi
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Kuolemanpelko - annihi-
laatioahdistus (pelko ole-
massaolon lakkaamisesta).

Tarve säilyttää olemas-
saolon suoma valta - ehkei 
merkittävä mutta merkityk-
sellinen.

Jos sitä ei voi iänkaikkisesti 
säilyttää - ”käytä sitä täy-
sillä kun vielä voit”.

Luulet olevasi substanssi - 
itsenäisesti olemassa oleva 
olio, rajattu ja staattinen.

Substanssit ovat illuusio - 
substantiivien sanaluokka 
pettää meitä.

Mikromaailma on aalto-
ja - makromaailma virtaava 
kenttäsuureiden jatkumo.

Olet prosessi, avoin systeemi 
- vain mielesi rajaama kont-
rollitilavuus.

Kontrollitilavuuden valinta 
on mielivaltaista - mitä miel-
tä puhua sen eliniästä?

20

Indikaattorin saamien tietojen mukaan 
Tekniikan Akateemisten Liitto on nähty 
vokottelevan useita työnantajia yhtä aikaa! 

Mikä pahinta, TEK on toiminut kuin pahin 
gigolo konsanaan, ja pitänyt kirjaa kaikis-
ta valloituksistaan. Kirjasta löytää huhujen 
mukaan lukuisia työnantajia, heidän toiveitaan 
ja millaisia työntekijöitä he hakevat! Ja aivan 
kuin tämä ei vielä riittäisi, on mukaan laitettu 
vielä CV-vinkkejäkin! Lisäksi Indikaattorin 
lähteet kertovat, että TEK haluaa jakaa kaiken 
tämän tiedon kaikelle kansalle, ja julkaiseekin 
sen 3.12. Teekkarin Työkirjan muodossa! Hae 
omasi Sähkötalon yläaulasta julkaisupäivänä, 
tai Adeccon toimistolta sen jälkeen. Ilmaiseksi. 

Aivan kuin edellinen KOLMIODRAAMA use-
an työnantajan kesken ei olisi vielä riittänyt, on 
samainen TEK vaihtanut vanhan luottokump-
paninsa nuorempaan. Monta uskollista vuotta 
palvelleet nettisivut saivat tehdä tietä ja väistyä
uusitun ilmeen tieltä. Kyseessä voi tosin olla 
sama vanha tuttu kohotetuin kasvoin, mutta 
muodonmuutos on joka tapauksessa HURJA! 
Käy katsomassa itse lopputulos osoitteessa 
ww.tek.fi.

Ympäristöteekkarikillan kiltayhdyshenkilön on 
nähty liikkuvan epäilyttävässä seurassa viime 
aikoina. Viimeisempänä temppunaan heppu 

oli uljaan Teknillisen Yliopistomme keskustan 
sivupisteellä Kalevankatu 4:ssä humanistien(!) 
keskellä. Kaiken kukkuraksi miestä ei ole enää 
juurikaan näkynyt rakkaalla kiltahuoneellam-
me.  Juuri näillä sohvilla, joita auttoi rakenta-
maan! Vähintäänkin raivostuttavaa käytöstä! 
Kysyimme asiaa suoraan häneltä itseltään: 
”Aloitin 1.10. ylioppilaskuntamme pääsihtee-
rinä, enkä ole enää ehtinyt viettämään aikaa 
killassa niin paljoa kuin haluaisin.” vastaa 
syyllinen hieman nolona. ”En oikein ehdi 
enää hoitamaan kaikkia kiltayhdyshenkilön 
asioita niin hyvällä tarmolla kuin haluaisin, 
joten laittaisinkin paikan hakuun.” 

Toimittajiemme kaivamien taustatietojen mu-
kaan kiltayhdyshenkilön (KYH) tehtäviin kuu-
luu muun muassa yhteydenpito ja viestinvälitys 
killan ja TEKin välillä, jäsenien rekryäminen 
ja TEKin toimintaan osallistuminen! Lisätie-
toja saat koulun teekkariyhdysmieheltä Hannu 
Rehniltä tai nyt väistyvältä KYHhiltä, Mikko 
Suloselta. Yhteistiedot löytyvät siitä naama-
läystäkkeestä kiltahuoneen ilmoitustaululta. 
Killan hallitus ilmoittaa haun etenemisestä.

SKANDAALI! Kansallisen liiton 
nähty liehittelevän työnantajia!

VAIHTOI NUOREMPAAN! 
KATSO KUVAT NETISTÄ!

NO HUHHUH! KILTAYH-
DYSHENKILÖ NÄHTY 

OUDOSSA SEURASSA!
Parempaa kuvaa ei ollut saatavilla.

You Only Live Once
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If we have to make sure ships reach this remote island, then this is our conference room. 
Because we don’t like to spend our time talking about things, but making them happen 
instead. Become a doer. Check out your opportunities at wartsila.com/careers

THIS IS YOUR CONFERENCE ROOM.

wartsila.com/careers

JOULURISTIKKO

HUOM! Käännä lehteä myötäpäivään 90 astetta.

SARJAKUVA

Jokeritehtävä: montako Perttiä löydät 
lehdestä?




