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Ah. Kohta se jo taas kolkuttelee ovella: joulu. 
Joulukuu, -kalenteri ja –radio tulivat sopivasti 
samaan aikaan korkattua, ja vihdoin myös maata 
peittää kohtalaisen uskottava, vaikkakin omas-
ta mielestäni vielä hieman turhan ujo lumipeite. 
Nyt on lopulta tällaisten toivottomien jouluhör-
höjenkin, kuten allekirjoittaneen, lupa ruveta 
hehkuttamaan lähestyvää juhlaa oikein olan ta-
kaa. (Vaikka glögiähän on juotu ja joululauluja 
kuunneltu suljettujen ovien takana jo kuukauden 
päivät. Ja sanokaa mitä sanotte, mutta musta on 
kiva että kaupassa käydessäkin voi hyräillä tont-
turallien tahtiin jo marraskuusta lähtien!)

Koska onhan se joulu nyt vaan ihmisen parasta 
aikaa. Tenttiviikot ovat takana ja kouluhommat 
muutenkin (toivottavasti) hoidettu, saa lähteä 
kotikotiin vanhempien hellään huomaan ja syö-
dä yötä päivää. Voi polttaa kynttilöitä, haistel-
la joulukuusen tuoksua ja katsoa Joulupukin ja 
noitarummun kerta toisensa jälkeen. Parin vii-
kon ajaksi voi huoleti tyhjentää mielensä kaikes-
ta järkevästä ja ruveta miettimään ryhdistäyty-
mistä sitten taas tammikuun puolella.

Näin syyslukukauden ja koko vuoden lähesty-
essä loppuaan on mukava palautella mieliin iki-
muistoisimpia YKI-hetkiä tämän syksyn ajalta. 
Joukosta löytyy niin vanhoja tuttuja, kuten Ym-
päristöteekkaripäivät ja Porobleet, mutta myös 
vasta lanseerattuja konsepteja, kuten esimer-
kiksi Luonnontieteilijöiden pikkujouluristeilyn 
korvanneet Luonnontiedepuistokemistien pik-
kujoulunakkisukellusvenesitsit.

Ja mikäs se olisikaan parempi tapa päättää tämä 
vuosi, kuin muistella, että mitäs sitä onkaan tul-
lut tehtyä. Tämän lehden myötä nimittäin heitän 
minäkin hyvästit tälle päätoimittajan pestille. On 

ollut hauskaa ja toisinaan myös hieman stressaa-
vaa, kun päässä on lyönyt tyhjää ja deadlinet 
ovat paukkuneet. Mutta loppujen lopuksi sitä on 
aina saatu rutistettua uutuuttaan kiiltelevät Indi-
kaattorit kiltalaisten iloksi ja päätoimittajakin on 
voinut huokaista helpotuksesta. Iso kiitos tästä 
kuuluu aputoimittaja-Tialle ja taittaja-Markuk-
selle, sekä tietysti jokaiselle juttujen kirjoittami-
seen osallistuneelle.

Nyt sitten vain iloisin mielin kohti uusia haastei-
ta (kuten vihdoin vaikka sitä kandintyötä). Mut-
ta nautitaan nyt ensin joulusta!

Höyryävän glögimukin ääreltä,

Veera

Pääkirjoitus
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Jaaha, vuosi alkaa olla taas kerran paketissa, 
joka tarkoittaa sitä, että on aika taas vaihtaa 
hallitusta. Haikein mielin jätän tehtäväni YKIn 
puheenjohtajana ja siirryn hoitamaan takari-
vistä huutelevan vanhan änkyrän hommaa. Pu-
heenjohtajavuoteni aikana ehti tapahtua vaikka 
mitä hauskaa ja hyviä reissuja tuli tehtyä mo-
nia. Alkuvuosi oli melkoista kiireessä tekemistä 
20-vuotisjuhlien takia, mutta kunnialla selvittiin 
ja pakko sanoa, että olihan se hienoa olla pu-
heenjohtajana killan 20-vuotisjuhlilla ja nimit-
tää killan ensimmäinen kunniajäsen. Kevään 
rankkaexcu jäi osaltani vähän lyhyeksi erään 
Otaniemen killan 100-vuotisjuhlien takia, mutta 
erittäin hauska reissu jälleen kerran ainakin siltä 
osalta mitä ehdin itse olla mukana.

Syksy ei jäänyt yhtään kevättä huonommaksi 
tapahtumien ja excuilun osalta, sillä perinteiset 
Ympäristöteekkaripäivät tarjosivat taas erin-
omaisen tavan käyttää kolme päivää elämästään. 
Reissulla nähtiin taas miten YKIläiset osaavat 
pitää yhdessä ja muiden kanssa hauskaa, sekä 
tätä vuotta teemoittanut idiotismi teemojen 
suhteen näkyi reissulla vahvasti lonkeron 
muodossa. Odotan innolla ensi vuoden 
Ymppipäiviä, jolloin me tamperelaiset 
saamme vuorostamme kestittää teek-
kareita Oulusta, Otaniemestä ja lappeen 
Rannasta.

Koska en ole fuksi tai tutor, en 
osaa sanoa omasta kokemukses-
tani fuksiexcusta, mutta kuu-
lemani mukaan kyseessä oli 
hyvä reissu jolla kaikilla oli 
hauskaa. Hyvä, sillä niin sen 
kuuluukin olla, fuksiexcu on 
hyvä tapahtuma joka yhdis-
tää fukseja ja sitä kautta vah-
vistaa killan yhteishenkeä.

Mutta mitäsmitäs, pidettiin-
hän me bileitäkin. Perin-

teikkään Porobleet pidettiin tänä vuonna Peyton 
Placessa, joka osoittautui erinomaiseksi paikak-
si. Osallistujamäärä oli kovin vähäinen, mutta 
jos ensi vuonna paremmin. Porobleitä totta kai 
edelsi fuksivala ja pikkujoulut, joihin en roudaa-
misen takia valitettavasti itse ehtinyt, mutta ai-
kaisempien kokemuksien perusteella molemmat 
ovat olleet erinomaisia tapahtumia. 

Rankempaa rytyytystä seurasi idioottimaisesti 
nimetyillä Luonnontiedepuistokemistien pik-
kujoulunakkisukellusvenesitseillä, joilla pääs-
tiin hienosti Kemistin tunnelmaan lähtemättä 
kuitenkaan itse laivalle. Kävi tosiaan niin ikävä 
homma, että Kemistiristeilyn laiva oli vaihdet-
tu pienempään ja mukaan otettiin ainoastaan 
oikeita luonnontieteilijöitä ja meillä alaa sovel-
tavilla ei ollut mitään asiaa purkkiin. Onneksi 
YKIläiset ovat kekseliäitä ja niin saatiin pystyyn 
erittäin omaleimaiset ja hauskat sitsit. Odotan 
mielenkiinnolla mitä seuraava hallitus keksii, 
sillä haalarisitsit on kirjattu ensi vuoden toimin-
tasuunnitelmaan.

Kaiken kaikkiaan loistava vuosi ja lois-
tava hallitus, joka teki näistä kaikista 
tapahtumista mahdollisia. Jätän pestini 
vajaan kuukauden kuluttua Varpun ho-
teisiin ja uskon, että ensi vuoden halli-
tus pystyy vähintään yhtä hyvään suori-

tukseen Varpun ollessa ohjissa.

Terve, ja kiitos kaloista.

Teppo Sairiala
Yksi entinen puheenjoh-
taja lisää toivottavasti 
suureksi kasvavassa 
joukossa.

PJ:n Palsta
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Fuksiexq - Tarina Länsirannikon vallotuksesta
Fuksiexcu – excuista hienoin ja mahtavin näin 
yhden ekskursion kokemuksella tarkasteltuna. 
Tänä vuonna reissu suuntautui kohti läntistä 
Suomea, jossa pääsimme tutustumaan lähemmin 
Olkiluodon ydinvoimalaan sekä UPM:n pape-
ritehtaaseen. Mukaan epäinhimillisen aikaista 
herätystä uhmaamaan oltiin saatu valtaosa fuk-
siporukasta ja tottakai urhoolliset tutorit. Osal-
listumisprosentti oli ylivoimaisesti suurin tähän 
astisista fuksiriennoista eikä lainkaan syyttä!

Matkaan päästiin lähtemään aikataulussa muu-
tamasta viimetipan huligaanista huolimatta. 
Epätietoisuus määränpäästämme vallitsi fuksien 
joukossa vielä menomatkalla, häi-
ritsemättä kuitenkaan railakasta 
osallistumista bussiolympialai-
siin. Tämä ikimuistoinen seurapeli 
sai meistä vakavamielisimmätkin 
karjumaan inspiroivia kannustus-
huutoja, tunkeutumaan läpi suk-
kahousujen sekä harjoittelemaan 
äänetöntä viheltämistä ilman il-
meenkään värähtämistä. Kilpai-
lutilanne  kuumensi varsinkin 
tutorien tunteita, mutta välirikot 
saatiin onneksi korjattua ennen 
saapumistamme ensimmäiseen 
vierailukohteeseen.

Heti alkuun pääsimme nauttimaan usemman 
UPM:n paperitehtaalla työskentelevän diplomi-
insinöörin asiantuntemuksesta, kun meille ker-
rotiin kattavasti laitoksen toiminnasta. Erityises-
ti ympäristö- ja energiapuoleen keskittyvä luento 
yllätti mielenkiintoisuudellaan monta fuksia. Is-
tumisen vastapainoksi pääsimme ihmettelemään 
tehtaan massiivisia masiinoita kiertokävelyn 
myötä. Päivän liikuntakiintiön täyttymisen ohel-
la myös retkeläisten ravitsemuksesta oltiin huo-
lehdittu poikkeuksellisen hyvin. Nuoren teekka-
rin pohjaton maha täyttyi tehtaalla ollessamme 
kiitettävästi, eikä nälkä päässyt yllättämään vie-
lä Olkiluotoonkaan saavuttuamme.

Ydinvoima jakoi varmasti  myös exculaisten 
mielipiteitä ja emännällemme esitettiin monia 
kinkkisiä kysymyksiä aiheeseen liittyen. Ehkä 
mieleenpainuvinta voimalassa oli kuitenkin sen 
ympäristö, jossa upea rannikko ja sen luonto 
yhdistyivät Olkiluodon korkeisiin piippuihin 
luoden hämmentävän kontrastin. Kännykkäka-
merat otettiin esiin aina kun se vain oli sallittua, 
ja Facebookin etusivu täyttyi nopeasti otoksista, 
joissa teekkari poseeraa museosta löytyneessä 
loppusijoitusputkessa. Olimme uupuneita vie-
railun päättyessä, mutta osalla riitti vielä voimia 
tarkastaa perinteikkään Rauman Alkon tarjonta.

Onnistuneesta ekskursiosta jäi käteen relevant-
teja tiedonjyväsiä, selluloosasta valmistettu ken-
kälusikka sekä ennen kaikkea mukavia muis-
toja yhdessäolosta rakkaiden koulukavereiden 
kanssa. Ennen Hervantaan jalkautumistamme  
muistimme vielä kiittää ammattitaitoista bussi-
kuskiamme musiikkiesityksellä. Niihin säveliin 
oli loistava päättää toiminnantäyteinen päivä ai-
nakin excun osalta, koululla voimalaitostekniik-
kaan perehtymistä jatkettiin vielä pikkutunneille 
saakka.

Saara Pohjalainen
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YOLO-päivät
 - Kolmen fuksipojan karaisemismatka Otaniemeen

MENOMATKA

Bussikuskin nostettua kytkintä paluuta ei enää ol-
lut. Kolme pientä fuksipoikaa, VVT, olisivat nyt 
kähmyjen kähmittävänä seuraavat kolme päivää. 
Tästä huolimatta pojat olivat toiveikkaina ja hy-
villä mielin matkassa.

Ensimmäisenä kaikille lonkeron käteen tarjosi 
Julius. “Ei oo pakko juoda mutta on”. Juliuksen 
meille ja itselleen varaama lonkeromäärä oli myös 
inspiroinut fuksivastaavaamme lisäämään oman 
lonkerokapasiteettinsa lähes mielipuolisiin luke-
miin. Tämä tiesi Tatulle kovaa vastusta startan-
neeseen lonkeronimailuskabaan. Tölkkejä alkoi 
kasaantua ja tilastolista kiersi. Myös bussiolym-
pialaiset starttasivat. AH-AH ja AAAHHH!!

PERILLÄ
Perillä suuntasimme opastetulle kierrokselle teekkarimuseoon. Tuossa vaiheessa laskut ol-ivat osalla niin kovat, että moni taisi suunnitella oppaan tukehduttamista yhdellä museon monista teekkarilakeista. Kello tikitti ja Alepan sulkemisaika lähestyi. Hävyttömimmät kerääntyivät nurkkaan piilopullon ympärille. Museosta päästyämme ei mennyt montaa minuuttia kun Alepan lonkerohylly huusikin jo tyhjyyttään.

Majoitustiloillamme fuksipojille pidettiin sitsikoulutusta huomisiin sitseihin. Lauletti-in. Jossakin vaiheessa joku vilkaisi nurkan taakse ja sieltä löytyikin arkkarien jatkot. Niissä meno alkoi yltyä niin kovaksi, että osa täytyi kantaa nukkumaan kun oli väsy iskenyt. Nu-oret ja reippaat fuksipojat sekä vanhat ja karaistuneet kähmyt olivat kuitenkin vielä voimis-saan ja päättivät näin ollen mennä etsimään rajojaan syvemmälle Otaniemen syövereihin.Jostain löytyikin jatkokämppä, jossa ainoa huonekalu oli keskellä huoneistoa pönöt-tävä kaappi. Joku homoluola se taisi olla. Tässä vaiheessa alkavat kirjoittajan omat muistot hiipumaan ja joudunkin kirjoittamaan suullisen perimätiedon perusteella. Tarina kertoo, että olin jonkun kähmyn juottamana ilmeisestikin tukehtunut kurkkuuni tarrautuneeseen lonkeroon kuin japanilaisessa piirretyssä konsanaan, jonka vuoksi minut oli pitänyt pe-lastaa tekohengitystä antamalla. Henkeni pelastamisesta olin ollut sen verran kiitollinen, että palkkioksi olin tarjonnut lahjoista suurinta. Tietäjät tietää ja panomies panee.

Teksti: Ville Kaleva
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SEMINAARI
Torstai-aamuna ehdimme nipinnapin seminaari-in. Siellä istuessamme alkoi mieleen palautua tuo ikuinen viisaus: Ei enää ikinä lonkeroa. Jo ajatus-kin saa pääkivun palaamaan.

Ruokailun jälkeen porukka lähti tutustumaan valitsemiinsa yrityksiin. Kävimme tsekkaamassa Skanskan toimistorakennusta, jossa meille tarjot-tiin pizzaa ja limpparia. Päivä pelastettu.
SITSIT
Illan sitseihin valmistauduttiin kämpillä. Wabetti-mella suihkukriisi. Itse sitseillä meno oli hyvinkin nousujohteinen. Alkuilta istuttiin kiltisti pöydillä, loppuilta tanssittiin pöydillä. Myös eteismattoon kääriytynyt Miika vaelsi pöydän päästä päähän potkien ihmisten juomat ja tavarat lattialle. Minä sen kai siihen käärin, tunnustan. Tältä osin on kompattava Lorensia, ollaan me fuksit aika ou-toja.

JATKOT

Jatkopaikka sitseille oli sama kuin missä edellisillan arkkaribileet olivat olleet. Saunase-
koilua ja polvien rikkomista tanssilattialla. Halloween-teemaisia creepyjä ja lapasesta 
lähtenyt meininki kaiken kaikkiaan. Ei voi valittaa. Mainittavan arvoista on erityisesti 
teBon sullominen metallitynnyriin ja sen vierittäminen alamäkeen. Myös PåtenssiVille 
pääsi osalliseksi vaarallisiin teippi- ja tynnyrileikkeihin.

Itse taisin jossakin vaiheessa mennä yksin nukkumaan, mutta onneksi kavereihin voi 
luottaa ja he toivatkin viereeni seuraa. Teipata piti kun ei muuten meinannut vieressä 
pysyä. Huonosti teippasivat kuitenkin kun yksin heräsin. Majesteettiseen darraan. Teip-
inriekaleita ylläni. Perkele.

PALUUMATKA

Paluumatkalla uupuneilla fukseilla oli psykoosin vaara todellinen. Tommi lepuutti 
hellyyttävästi silmiään takapenkillä, PåtenssiVille joi veteni ja henkilökohtaisesti voin 
tunnustaa etten ole ikinä haissut yhtä pahalta kuin tuolloin. Tommi haisi kukkasilta. 
Miten? Parasta oli kuitenkin yhtäjaksoisesti luuppaava excucd, jonne ilmeisesti Miikmii 
oli koonnut universumin hajottavimmat biisit. Onneksi takana oli kuitenkin sen ver-
ran sukkia pyöräyttävä reissu, että sitä muistelemalla sekä kivan bussisetämme ansiosta 
selvisimme kampukselle. Emme todellakaan ehjin nahoin, mutta selvisimme kuitenkin.
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YOLO! -LOGI
17.10 Matkahan alkoi kuten olettaa saattaa, melkein ajoissa. Ohjeistus oli, että tulkaa paikalle 16.45. Haha, 
itsehän ainakin saavuin tyylikkäästi viime minuutilla ja jotakin nimeltämainitsematonta kähmyä odoteltiin 
vielä tämänkin jälkeen. Päästään silti liikkeelle, toiset ymppipäiväni täältä mä tulen!
17.15 Suunta kohti Otaniemeä. Lonkeroa kansalle, lonkeronjuontikisa liikkeelle. Itsehän en juuri näistä nuori-
son juomista välitä, tonkka valkkaria mukana, hähää. 
17.20 Jahas ja bussiolympialaisnakki lankeaa niille, jotka eivät maksaneet excua ajoissa. Häh, eikö samana 
päivänä maksaminen oo muka ihan ok... ei sit. Nakki napsuu.
17.45 Parempi exculevy saatiin soimaan, neljän minuutin Jari ja Minä Extended heti kärkeen! Itse tein, sääs-
tin.
18.00 Käsitöitä bussissa. YOLO-tiimipaidat viimeistellään puuhelmillä. Hapsujen pituus järkyttää poikia.
18.10 Olympialaisten aikana nuoriso on kovin meluisaa. ”Onneks on lonkeroo.”
18.35 Bussin vessan valo ei toimi, pissataukoa ei saada. Mitä lempoa!
20.30 MISSÄ ON TAKSI. Otaniemeen päästyämme nuoriso lähti iloisesti Teekkarimuseovierailulle kähmyosas-
ton soittaessa tilataksin pihaan, suuntana Kallio. 
20.45 Taksikuski on Espoolainen eikä tiedä Kallion hoodeja. Jollain ihmeellä saadaan se kuitenkin ajamaan 
meidät lähelle Siltasta. Siltasessa on hipstereitä ja kähmyjen tovereita. Tämä on hyvä. Jossain vaiheessa 
Pikku-Ella laittaa viestiä, että Teekkarimuseossa on tylsää, tais olla aika peliliike lähteä muualle.
23.35 Kaarle Kustaa. I like big butts.
23.45 Vauvavitsejä lontooksi Kaarlen terassilla.
23.50 Joku kaataa kaljan pöydälle. Jotakuta kähmyä jo nuokututtaa. Seurue suuntaa kohti Mäkikuplaa. 
00.00 Kallion mekka – Mäkikupla, pizzaa ja kaljaa! III- ja IV-kalja maksaa saman verran, 4 e. Filosofisoidaan 
saunakulttuuria australian-vahvistuksen kanssa, puhutaan maailmanpolitiikkaa sivistyneesti. Köyhyys, Af-
rikka, kehitysavun rappio, Venäjän homojen oikeudet, olympialaiset, mitä näitä puheenaiheita nyt on.
01.03 Mun elämä on kivaa, t. Sanna
01.05 Juuh elikkäs... tää on siistiä puhua fiksuja mm. jumalasta, saunasta, yms.... (vittu että ollaan vanhoja... 
pikkuvanhoja). Sanna <3 Pertti
01.09 Eat up, people! Only 30 min drinking time left! Sanni älä sammu.
01.10 “Laura anna mulle” t. Pertti
01.11 ”Miks olen _alasti_?”
01.13 SUPERHAPPY  fun times! Spectacular events happened. It has come to this. The world shall never be 
the same. Actually, that’s a lie. The world is the same. Only more splendid. HASHTAG! t. Scott
01.15 Lepakkomies vai Majava? Seurueessa on hitaasti liikkuvia jäseniä eivätkä baarit ole enää kauaa auki.
01.20 Matkalla Majavaan. Eero ja Pertti harjoittelee iloisen tytön askelia. Eero törmää rakennustelineeseen, 
Pertti jätelavaan. 
01.23 Majava on kiinni!
01.24 Pertti ymmärsi, miksi tämän paikan nimi on Kallio ja vierii alas Viidettä linjaa.

Ympäristöteekkaripäivät 2013:
Kähmyn logi tapahtuneesta (kur-
siivit tovereiden kirjoituksia)

Varoitus: Teksti sisältää aukkoja 
muistikuvissa sekä vähintään ei-
kellekään aukeavia juttuja, jotka 
todennäköisesti paikallaolleetkin 
olisivat jo unohtaneet, jollei ku-
kaan olisi niitä kirjaillut ylös. 
Emme ota vastuuta, jos pelkästä tekstin 
lukemisesta tulee krapulainen olo.
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YOLO! -LOGI

01.33 Lepakko on kiinni, Kuudes linjakin pettää. Missattiin jo pilkku, ei päästä juomaan lisää. Mikään paikka 
ei ole auki kolmeen. Kuraa.
01.36 Rukoilemme piirissä YOLO-viinalle. Auta meitä jaksamaan huomiseen. Muutama jeesuslaulu saattaa 
kajahtaa Kuudennen linjan sisäpihalla. Taksiiii!
02.05 BACK TO OTANIEMI. Odota, miksi Karhua juot sä niin varoen!
02.30 OK20. Arkkareita bilettämässä?!  Missä kaikki? YOLO-tiimipaidat päälle ja reivaamaan. Törmätään Ykin 
Ilkkaan valenaamiossa.
04.00 Jonkun paikallisen tutalaisen luona jatkoilla jossain. Tulin kaapista ulos, kun luulin ovia takaseinäksi.
06.30 Tutalaiset seurasivat jatkojen jatkoille takaisin majoitustilaan. Henkeviä keskusteluja mm. huumeista ja 
maailmanpolitiikasta. ”Kuulostaaks mun ääni kumiankalta?”
06.35 Lortto-highlight.
06.55 Hyvää yötä. 
11.45 Joku herätti?! Viisi minuuttia aikaa lähtöön. Rapea on olotila.
11.50 Aliisa ilmoittaa taas, että viisi minuuttia lähtöön. Epäilen, että vanhusta nyt kusetetaan, mutta ei 
muuta kuin aurinkolasit päähän, YOLO-paita päälle ja haalarit jalkaan.
11.12 Oulu saapuu. Ihanaa, jotkut on kännimmässä kuin me! YOLO-viina käy nykyään kuulemma hampaiden-
pesusta. PS. Otaniemen ymppipäivälogo keulii.
11.15 Oulu kaipaa Suvantoa, t. Allu.
11.17 Seminaari alkaa, huraa! Oulua odotettiin taas. Riku Vanhala jostain jotain tutkivasta laitoksesta aloittaa 
seminaarin kettuilemalla, että näytetään nuorilta ja virkeiltä. Ei tunnu kummaltakaan. 
11.18 Okei kiinnostus seminaariin loppu. ”Palkat on aika syvältä ja poikittain” – no hei urpo, siks me ei halu-
takaan tutkijoiksi.
11.23 Toinen YOLO-viinakierros saapuu jostain.
11.34 Seminaari: tylsä. Oululaisille: jallua. Puoli-
tuttuja erinäisiltä vuosijuhlilta ja muilta juhlilta 
vilisee.
11.28 Tuulimyllyt palaa kuulemma kattilassa 
huonosti. Jotain lämmön- ja sähköntuotannosta. 
Seuraaminen tuottaa vaikeuksia. ”Tuulivoima on 
hyvä juttu, mutta se on ihan kuin vertais soutu-
venettä ja polkupyörää.”
11.30 Luennoija huomaa jollakulla jallupullon. 
Koskakohan syödään?
11.56 Oulu vammaa. Valkokankaalle heijastet-
tuna neljä kuvaa, ”mitä yhteistä näillä on?” – 
”Ne on kaikki otettu kameralla.” Ollaan tosiaan 
yliopistossa.
13.00 Ruokatauko oli ja meni, vasikanleikettä syöty. Parempi kuin Fusari. Aurinko paistaa ja 
kahvia kitataan.
13.15 ”Onkohan tyttöjen vessa jo auki?” Aurinkolasien takaa löytyy krapulaiset kasvot. Ylläri.
13.20 Seminaarissa, pikkaisen myöhässä. Sanna kolisee. Seminaarin pitäjä: ”Kysykää mitä vaan.” Henni: 
”Ooksä sinkku?” Osataan sitä Tampereellakin.
13.22 Ymppipäiväesitteistä vääntämääni logivihkoon on ilmestynyt piirroksia. Toinen pingiviini sanoo, että 
oispa kaljaa, ja toinen vain sontii ja miettii että niinpä. Kaunista.
13.38 Laura nukkuu. ”En nuku, mua ei vaan kiinnosta.”
13.39 Sanxis on käyny ydinjätteen loppusijoitusluolistossa! :O #youonlyliveonce
13.40 Nyt alko tosi ikävä päänsärky. Se musertaa mut -> tarttis sihauttaa.
13.42 Päätä särkee. Muistan edessäistuvan oululaisen nimen.
13.43 Päätä särkee. Päätä särkee. Päätä särkee. Lauraa teinittää... tai se nukkuu.
13.46 Eeron mielestä oululaisen uimalasit on hauskat.
13.50 Lauran pää repsottaa. Pertti nukkuu pystypäin. Laura ehkä paljastuu kohta, vaikka sillä on aurinkolasit.
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13.52 Enää Skanskan seminaariosuus jäljellä. Laura heräsi. Ehkä me selvitään!!! Pieni toivonkipinä syttyi. 
WhatsUpp YOLOpäivät –chat.
14.00 Tosi peanuts mies on iha peanuts että mitä se puhuu. Mennään ja tehdään. Peanutsmies panee päälle 
globaalisti. Provosoituu nukkuvisa opiskelijoista. ☹
14.06 (Y)olo.
14.07 Laura nuokkuu epätahtiin, pää puolelta toiselle. Onko Laura todella eri mieltä peanutsmiehen kanssa? 
Pertti yrittää nuokkua samaa epätahtia Lauran kanssa.
14.08 Päänsärky pahentunut eksponentiaalisesti.
14.15 Oli hyvät päikkärit. Huomenta. Seminaari alkaakin olla kivasti jo taputeltu.
14.40 Busseissa odottelemassa excuille lähtöä. Aina niitä oululaisia saa odottaa. Bussi on jättekiva.
15.00 Hihii, valkkasin excukohteekseni vanhan työpaikkani, Skanskan pääkonttorin. Ykiläisistä mukana ain-
oastaan nuorisoa. Heti tuttu skanskalainen vastassa ovella! Naureskelee, että tänne sitten tulit tutustumaan. 
No joojoo, tulin tulin.
15.15 Aivan TAU-TI-SEN hyvää pizzaa! Vuohenjuustoa ja kinkkua vaikka kuinka paljon. Lohi- ja kasvispizzatkin 
näyttää herkuilta. Onkohan kaikissa kohteissa ruokaa?
15.45 Nuori poika puhuu puhumistaan ylpeänä LEED-sertifikaateistaan, muttei kerro kellekään, mitä ne on. 
Onneks ite tiän, mut enpä kerro. Olen yllättynyt, että hereillä pysyminen on jo helppoa. Pepsi Max on jees. 
Excun aiheena kiinteistönkehityshommat, ihan mielenkiintoista. Vähän toi vois puhua jostain radikaaleista 
ideoista kyllä vaikka. Oisin mieluummin kuunnellut jätejuttuja.
16.00 Lisää pizzaa! Ei oo edes nälkä, mutta ilmaista ja hyvää 
ruokaa, minkäs teet.
16.05 No niin, nyt joku tajuaa kysyä, että 
tiedetäänkö me edes, mikä on LEED-sertifi-
kaatti. Nuori poika tuntee itsensä hölmöksi.
16.35 Kierros konttorilla. Yläkerrassa zum-
bataan. Lapset (fuksit+Miika) hihittelee.
16.51 Nuoriso makoilee ja näyttää tympään-
tyneiltä. Ei mitään arvokkuutta. En pidä 
juuri minään.
17.15 Fuksit hihittelee bussissakin. Jotain 
fuksia on pussailtu ja panovitsejä keksitty. 
Lihaton lokakuukin on lopuillaan. Lonkero 
on taskulämmintä.
17.17 Fuksi sanoo ”Hesa.” Huoh.
17.35 Majoitustilat. Lorens palasi puolimara-
tonilta (500 m) punaisena, hengästyneenä ja 
pahoinvoivana. ”Jouduin käveleen hitto ainakin viissataa metriä.” Lol.
17.38 Keksittiin Lorens-triathlon: 500 metriä, josta viimeiset metrit kontaten ja ryömien, t. Sanna.
17.40 Vihaan näitä ihmisiä...
18.15 Köllimistä, meikkailua ja Digimonia majoitustiloissa. Uskomatonta ääninäyttelemistä.
18.24 Sanna laskeutuu Laura-tyyliin. ”Ai vittu mun kohtu repee.” 
19.15 Ymppipäiväsitsit alkaneet. Mukana oululaisten Tasku-Teppo ja otaniemeläisten IK:n 100-vuotisilta 
saatu Hermanni-laulukirja, muttei Raspua. Hups.
19.20 Avec ei muista mun nimeä kolmannenkaan esittelyn jälkeen. Tino Oulusta on vissiin vähän kännissä. 
Toisaalta jos itselle tulee jossain vaiheessa iltaa liian humalainen olo, aina voi katsoa oululaisia ja tuntea 
olonsa normaaliksi. Teen avecille lopulta lunttilapun, jossa lukee ”Laura Tampereelta.” 
19.31 Kalle-lukkarilla on tarttunut imukupillinen dildo niin tiukasti otsaan, että se teki siihen fritsun. Ja tämä 
kaikki tapahtui Tamperen-exculla. Siistiä.
19.43 Ärsyttää, että nää on vasta toiset ymppipäivät mulle. Perkeleen speksi.
19.54 Juotavaa. Tarvitsen juotavaa.
20.30 POKEMON!
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21.19 Jouduin pyytämään pääruokaa kolmesti, ennen kuin sain sen. Ei ollu enää makaronia, joten sain vain 
vuoren kastiketta ja lohduksi vähän lisää punkkua. Doesn’t matter had wine.
21.46 Miika yrittää vetää ”Ken ompi fuksi” mutta unohtaa pyytää lukkareilta luvan ja astuu ilmeisesti näiden 
varpaille. Lukkarikulttuuri on vähän homoa.
21.48 Viinaa on liian vähän, t. Sonja
21.48 Lauletaan jallulaulua ilman että mulla on jallua. Hei!
21.49 Hei nyt skoolataan ei kirjotella, t. pöytäavec Olli
22.44 Tamperelaiset ovat melko hiljaisia. Huoh. Tommi ja Ville tahtoo sanoa, että Ville vaan Banee, ja panee 
ja panee ja panee. Fuksit on vissiin tänä vuonna vähän kummallisia. Täti ei ymmärrä. Ja Ville se vaan panee.
23.15 Hiukkaskiihdytin ei toimi!!
 01.50 Sitseiltä selvitty jatkoille jossain välissä. Ja jatkot loppuu jo nyt. Aina samaa nihkeilyä otaniemessä, 
järkkääjät tahtoo muka nukkumaan. Mitä paskaa?!
03.26 Joutomiehet on kaikki jossain Oulussa, ei jatkoja siellä. BY hiljainen. Parin muunkin kolkutetun oven 
takana jatkojen jatkot jo lopuillaan, ei ovet aukene meille. Päädyttiin jonkun Jussi Forssin luo porukalla eikä 
kukaan tiedä, kuka se on. Joku polttaa jotain propelleja ja palohälytin saadaan päälle. Pertti ja Sanna ovat 
jääneet jälkeen. Paskaa, mennään takas majotukseen ja pistetään sitten bileet sinne. Tommi tahtoo sanoa, 
että Ville panee taas!
04.05 Sanna on sammunut lusikkaan Martini-pullon kanssa. Sitä ei saa hiplata. Paljoo. Excuvastaavakin on 
kännissä. OK20 on ihan jees. Herätään kuulemma jo puol kympiltä, apua!
04.25 NuQ. Spera on vika YOLO pystyssä ja lesoo. Just. Öitä.
Note to self: MUISTA OTTAA VIINI AAMULLA JÄÄKAAPISTA!
10.30 Aamupalalla. Ei oo enää juustoo jäljellä, mut herätettiin taas vikana. Aina sama juttu. Sanna on kadon-
nut yön aikana. Bussi lähtee tasalta ja pitäis jo pakata. Väsyttää. Kiinnostaa. Darraennuste on huono – ei 
aurinkoa, heikkoa tuulta luvassa. 
Note to self: Kyllä, nää fuksit on vaan kummallisia.
11.04 Ulkona ES. Kyllä tää bussi vielä lähtee. On silti sattunut amatöörimäinen virhe: mulla ei ole vesipulloa. 
Onneks on tyyny!
11.13 Vilkutetaan kaikki teBolle, se lähtee... noh noh, mitäs tässä logissa lukee. Se lähtee, joo. 
11.20 Valmistaudun teleporttaamaan Tampereelle. Simmut kii.
13.30 Tampereella! Hurjaa peruuttelua ja vääntöä bussilla Konetalon takana. Ei ollu talon nurkka edes 
lähellä... 
13.35 Okei naama tyynyä vasten nukkuminen takaa autenttisen haudastanousemislookin. Haalarit ylös, 
plehat päähän ja kohti Fusaria, ehkä onnistun hämäämään jotakuta edes. 
13.45 Päästiin Fusariin. Harras syömätunnelma ja epäsovinnaisia vitsejä. Pari oululaistakin mukana. Vanha 
kettu ottaa Fusarissa puolet ranskiksistaan uunitomaatteina!
14.00 Juuh elikkäs tahtoisin vain kotiin enkä enää ikinä kuulla kenenkään sanovan ”juuh elikkäs”, voi nyt her-
ran pieksut. Kiitti ja kuitti.

- lorens
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Bommari aaltoilee
Vuosi 2013. Ympäristöteekkarikiltalaiset odottavat innolla vuosittaisen kemistiristeilyn eli luon-
nontieteilijöiden pikkujouluristeilyn ilmoittautumisen aukeamista. Kalenterissa on jo merkintä. Il-
massa on urheilujuhlan tuntua. Hyttikuntia sovitaan kuumeisesti. Sitten yllättäen, takavasemmalta, 
alkaa killassa levitä epäuskoinen kuiskaus: ”Ei kutsua kemistille tänä vuonna.”

Kiltalaisten polttavaan tarpeeseen ja risteilyttömyyden sieluun jättämän aukon 
täyttämiseksi päätti hallitus kaikessa viisaudessaan järjestää kemistitun-
nelmaa Hervannassa. Matkaan otettiin mukaan myös rannalle jäänyt 
Bioner. Näin syntyivät Luonnontiedepuistokemistien pikkujou-
lunakkisukellusvenesitsit 2013.

Niinpä 26.11. armon vuonna 2013 kokoonnuttiin Bomma-
riin kokemaan aaltoileva tunnelma turvallisesti väestönsuojan 
tasaisella maalla. Ilta alkoi perinteisesti bussimatkalla, joka to-
teutettiin kahdella bussimuodostelmaan järjestetyllä tuolirykelmäl-
lä. Urheilemaan tulleiden TTY:läisten ilmeet vaihtelivat hämmäs-
tyksestä naureskeluun heidän kävellessään keskikäytävää pitkin hikisiin 
harrastuksiinsa risteilijöiden häiriintymättömän bussimatkailun ohitse. Kovia nuo urheilijat kun 
liikkuvaan bussiin pääsevät hyppäämään.

Vaikka Bionerin johtama bussi oli perillä ensimmäisenä, ehtivät myös toisen bussin matkalai-
set paikalle ajoissa ennen laivan lähtemistä satamasta. Terminaalissa risteilylle pyrkivät syynät-
tiin järjestyksenvalvojien toimesta ja osa joutui myös avaamaan laukkunsa turvatarkastuksessa. 
Risteilylle kuulumattomat esineet takavarikoitiin terminaalihenkilökunnan puolesta (ja löydettiin 
myöhemmin laivan infotiskiltä). Ketään ei kuitenkaan järjestäjien tietojen mukaan jätetty laivasta.

Matkaan, uljas musta! Eikun siis, m/s Salmonella. Risteilijät kokoontuivat hytteihinsä nautti-
maan haalarintaskuun unohtuneita oluitaan sekä matkanjärjestäjien tarjoamia vergikolia. Tunnel-
ma oli liian suuri mahtuakseen ahtaisiin hytteihin, joten pian käytävät täyttyivät juhlakansasta. 
Onneksi laivapoliisi oli valppaana ja ohjasi järjestyssääntöjä rikkovia kansalaisia rauhoittumaan 
laivan putkaan. Pieni miettimistauko näytti tekevän hyvää, sillä putkareissulta palattiin suupielet 
hymyssä. 

Loppuilta kului sitsaamisen ja upeiden ohjelmanumeroiden siivittämänä. Muun muassa hallitus-
tyttöjen pikkujouluhenkinen  tanssishow, huikea risteilyhenkinen laulaja-pianisti Bengt ja lukuisat 
risteilyllä esiintyneet bändit pitivät tunnelmaa katossa iltaan asti. Osittain nakkivenerivin souta-
misen ansiosta laiva saapui viimein satamaan ja risteilykansa kokosi itsensä iloisesti kohti uusia 
seikkailuja.

Ja niin päivä vaihtui yöhön, aallot kivilattiaan ja pian myös vuosi 2013 vuoteen 2014. On aika 
hyvästellä hallitus 2013 ja tehdä tilaa uudelle, uljaalle hallitukselle. 

On ollut ilo toimia upean kiltamme tapahtumavastaavana kulu-
neen vuoden ajan, mutta kuten muinaisen Rooman valtakun-

nan tai Neuvostoliiton, kaikkien suurvaltojen on joskus 
kaaduttava - niin myös minunkin hallituskauteni.

Iloista joululomaa, levätkää kunnolla  ja tulkaa  
    yhtä aktiivisina kohtaamaan vuosi 2014!

Kaisa 

Teksti: Kaisa Mäenpää
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Torstaina 21.11. järjestettiin Ykin pikkujoulut ja Porobleet, ja fuksit van-
noivat näitä ennen perinteisen fuksivalan. Itse onnistuin osallistumaan 
näihin kaikkiin.

Fuksivalatilaisuus alkoi Festian portailta kello viideltä. Sää suosi siinä määrin, 
että lakkasi sentään satamasta. Koko päivän oli satanut jotain lumen, rännän ja ve-
den välimailla, ja se taisi olla vuoden ensimmäinen varsinainen ensilumi. Alkuun 
tilaisuus vaikutti hyvin asialliselta. Kuljimme parijonossa ympäri kampusaluetta, 
ja meille kerrottiin tutuista monumenteista enemmän tai vähemmän kiinnostavia 
faktoja. Lisäksi ohjelmassa oli juttuja TTY:n kerhoista ja sen sellaisesta ynnä muu-
ta pönötystä. Jossain vaiheessa sitten meidän käskettiin sulkea silmämme, ja meitä 
ryhdyttiin ohjaamaan tuntemattomaan suuntaan jonomuodostelmassa. Tämä muo-
dostuikin melko epämukavaksi jonon venymisen, näkökyvyn puuttumisen sekä 
ylen märän kelin ansiosta.

Suureellinen Fuksivala, 
pienimuotoiset pikkujoulut, 
sekä Porobleet

Lopulta pääsimme bommarin takaovelle, ja toivottavasti myös kuivin 
jaloin. Siellä pääsimme itse tilaisuuteen. Jos nyt joku ei ollut paikalla, 
niin kerrottakoon että se oli jonkinlainen yhdistelmä aamunavausta, kut-
suntatilaisuutta ja saatanallista uhrijuhlaa. Seisoimme siis pimeässä vain 
sähkökynttilöillä ja jouluvaloilla valaistussa portaikossa ja kuuntelimme 
mustaan kaapuun pukeutuneen pappishenkilön puhetta teekkariudesta ja 
fuksina olemisesta sekä jonkinlaista ”epic music mixiä”. Viime vuonna 
tilaisuus oli kyllä kuulemma kuumottavampi, koska käytössä olivat sa-
vukoneet ja elävät kynttilät. Tästä oli nyt jouduttu luopumaan paloturval-
lisuussäädösten muututtua. Meidät haettiin portaikosta kaksi kerrallaan 
tappavan hidasta tahtia. Jotkut joutuivat seisomaan portaikossa yli tunnin 
ennen kuin pääsivät valalle. Meidät kuljetettiin siis alttarille pareittain 
vannomaan valaa. Siellä kaksi setää, joista toisen kaavun hupun alta nä-
kyi hieman enemmän viiksiä ja toisella vähän vähemmän, lukivat valan, 
jonka toistimme perässä. Harva varmaan muistaa tarkasti, mitä tuli van-
noneeksi. Mystinen ja himokas alitajuntamme pitänee huolen siitä, että 
emme riko valaamme. Palan painikkeeksi tarjottiin suolijärven vettä ja 
teekkarin ruumis. Asianmukaisesti tarjolla oli myös kasvisvaihtoehto ja 
hanavesi.

Bommarissa oli sitten alkamassa pikkujoulut, jonne fuksit saapuivat yksitellen 
kalmankalpeina. Lopulta saapuivat myös Miika ja Henni vielä kalpeampina ja sen 
näköisinä että olivat juoneet jo vähän liikaa suolijärven vettä. Musiikkisoittimet 
olivat olemattomat [ainoastaan kannettavan kaiuttimet] ja bommarin jouluisuuskin 
vähän niin ja näin, mutta tarjolla oli sentään riisipuuroa ja glögiä. Glögistä tosin 
puuttui terästys, mutta muutamilla neuvokkailla oli mukana omia juomia. Kyllä se 
tunnelma siitä sitten nousi. Lopulta leikittiin lämpimiksemme perinteistä ”amee-
ba-” eli evoluutioleikkiä. Iloisimmat lähtivät pikkujouluista vielä Porobleihin.

Teksti: Niklas Nest

Jatkuu....
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Porobleet olivat ”Peyton Placessa”, ja siellä esiintyi tietysti Ykin bändi. Kult-
tuuritiedottomille [tässä tapauksessa ei tosin ole kysymys vielä huolestuttavasta 
vaivasta] kerrottakoon, että paikka on saanut nimensä 60-luvulla Suomen televi-
siossakin esitetystä samannimisestä huippusuositusta amerikkalaisesta tv-sarjasta. 
Sarja kai puolestaan perustui samannimiseen kirjaan. Matkalla Peytoniin nuoska-
lumi tai mikä lie loska innosti nokkelimmat opiskelijanuorukaiset lumipallojen 
heittelyyn.

Peytonissa sitten odoteltiin, että bändi aloittaa, ja screeniltä tuli jotain häm-
mentävää polkupyörätrialia. Jossain vaiheessa bändi alkoi soittaa, ja tunnelma oli 
katossa. Katto ei kyllä Peytonissa ole kovin korkealla, ja akustiikka ei tällaisella 
kapakkakeikalla olekaan mikään paras mahdollinen. Tunnelma sen sijaan oli koh-
dillaan, ja innokkaimmat olivat joraamassa nenätysten solistin kanssa. Itse istuin 
tietysti tyylikkäästi juomassa yhtä olutta. Bändi soitti musiikkia Beatlesista Rudi-
mentaliin. Sen kappaleen nimi on siis muuten ”Not giving in”, vaikka sitä kukaan 
ei enää pystykään sanoista kuulemaan. Itse pidin erityisesti bändin esittämästä De-
peche Moden ”Personal Jesusista”. Loppuilta sujui mukavasti. Mitä nyt bilispallot 
näyttivät lentelevän vähän minne sattuu.

Niklas Nest

Toim. huom: Bommarisitseiltä, pikkujouluista tai porobleista
ei saatu jäseniltä kysemälläkään julkaisukelpoista kuvamateriaalia. 
2014 killan valokuvaaja takaisin!
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Hei vielä kerran ja hyvää joulun odotusta itse kullekin säädylle!

Ai että muuten ahdistavat nämä koulutyöt ja tentit. Onneksi voi 
aina siivota kämppää tai kirjoittaa Indikaattori -juttua! Otetaan 
siis kaikki kollektiivisesti hetki rennosti näiden päällepuskevi-
en vastuiden alla, ja suunnataan katseet alkavaan vuoteen. Työt 
eivät nimittäin vanhan sanonna mukaan tekemällä lopu, eivät 
edes kesätyöt.

Missä sitä siis itse haluat Suvivirren soidessa olla ja mitä tehdä? 
Kannattaa katsoa vinkit ja neuvot juuri ilmestyneestä Teekka-
rin työkirjasta! Tämä jokavuotinen hehkutus saattaa turhauttaa 
vanhaa kähmyä, mutta ei sitäkään julkaisua turhaan paineta, 
vinkkejä ja käytännön neuvoja löytyy aina CV:n rakentamisesta 
työsopimuksen allekirjoittamiseen asti.

Aivan alkuksi kesätyöpaikkaa havittelevan teekkarin kannattaa 
pistää merkille hakupäivämäärien umpeutuminen - ensimmäi-
set paikat nimittäin laittavat lapun luukulle tässä mielessä jo 
tammikuussa. Älä muutenkaan säästele hiirirannettasi tahi cv-kyynerpäätäsi vuoden ensimmäisten 
kuukausien aikana, sillä ennen kaikkea ahkera hakija työpaikan nappaa. Hio hakuinfosi ja saatekir-
jeesi aina kohdefirma silmällä pitäen, mutta älä turhaudu aina uudelleen täytettävien hakukenttien 
loputtomasta suosta, ja joskus copy-pastekin on sallittua, ainakin oman nimen ja koulutusohjelman 
suhteen.

Tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa ainakin alla olevista nyansseista,
   ~ CV
   ~ Työhakemus
   ~ Työhaastattelut
   ~ Palkkatoiveet
   ~ Työsopimus
löydät osoitteista teekkarintyokirja.fi, tek.fi/opiskelijat ja teekkari.fi/fi/toissa, sekä tietysti killasta ja 
käytäviltä löytyvistä fyysisistä Teekkarintyökirjoista!

Kuten uudet tuulet puhaltavat kohta ulkona, niin ne tekevät myös killan sisällä. Hallitus ja toimarit 
vaihtuvat, mutta mitä itse olet ajatellut tehdä asian suhteen? Itse voin suositella ainakin TEK:n Ym-
päristöteekkarikillan KYH -paikkaa! Mikäli sinua kiinnostaa oppia lisää työmarkkinakentän toimis-
ta ja tarkoitusperistä, saada asiantuntevaa koulutusta työnhausta ja jäsenliittomme eduista, välillä 
nauttia TEK:n tarjoamista illanvietoista ja syksyisin tavata uuden fuksikatraan kanssa henkilötieto-
jenvaihdon merkeissä, on valintasi selvä! KYH:n homma ei enää ole vain vanhojen kähmyjen jääh-
dyttelytoimarivirka, vaan uusi Teekkariyhdysmies Mikko Grönlund on luvannut nostaa niin TEK:n 
kuin KYH:ienkin näkyvyyttä TTY:llä. Mikäli vastuullinen ja palkitseva toiminta siis kiinnostaa, ota 
yhteyttä osoitteeseen: yki-hallitus@listmail.tut.fi, otsikoi hakemuksesi: KYH- toimarihakemus ja 
kerro mailissasi mitä sinulla olisi tarjottavaa YKI:lle ja TEK:lle!

Työnhakuintoa uhkuen, joulua perhepiirissä viettäen,

Henri Ruuskanen, YKI-TEK-KYH

“Onneksi kesällä saa taas ottaa rennosti!”

TEKsti sisältää mantelin!
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