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#pääkirjoitus Teksti: Sonja Laurila

Heippandeerus raXupoxuliinit <3

NiinQ kannest voi joku #älykäs päätellä, ni #selfie 
on vallottanu maailman. Mikä se #selfie sit oikeen 
on? Se on sellane vähintääki #iPhonel tai jollai muul 
#älypuhelimel otettu kuva ittest, joka sit jaetaa jossai 
#somes. Coolit #tyypit (niinQ #yki-hallitus) ottaa tiet- 
ty #kaverit mukaa kuvaa, et tulee sellane vaikutelma, 
et nyt on paljon #kaverei. Yks #selfien variaatio on 
kans #belfie, mikä näkyyki tuol lehden #takapuolel.  
Siin idea on, et #perä näkyy ja tietty mahdollisim-
man hyväs kulmas. Näkee sit kaikki et #treenattu 
on ja #protskuu on syöty. Jotkut koittaa kans ottaa 
sellasii uhkarohkeit #selfiei, mis ollaan vaik jonkun 
tornin katol. Muutama on jo yrityksissää kuollukki 
(#kuolema). Onneks #ykiläiset on viel kaikki hengis 
(#evoluutio #vahvatselvii).
 
Toinen, mihin pitää varmaa hiukan #paneutuu, on 
nää #risuaidat. Ne on sellasii #hashtagei, mil #somes 
voidaa luokitella ja hakee kuvii. Instagram ja Face-
book on varmaa nuorisol tunnetuimpii palvelui, mis 
niit käytetää.

Ny ku termistö on #hallus, ni voin päästää teiät luke-
maa itte lehtee. Toivottavast sitä on yht hauska lukee, #päätoimittaja #nälkälähteesyömällä #kinkkusämpylä-

selfiemitä sitä oli tehdä, toimitus on ollu nimittäin ihan 
liekeissä! (#cheek)

Piparintuoksust jouluu vaan kaikille ihQuliineille, toivottavast saatte paljon pakettei <3
#Sonu 

Ps. Kiitos kaikille ihanille, jotka on auttanu tän lehden tekemisessä! <3
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#PJ-palsta Teksti & Kuvat: Varpu Orasuo

Heipparallaa #ykiläiset!

Vuosi on pian vierähtänyt ja aikani YKIn puikoissa 
alkaa loppua. #Fiilis on haikea, mutta on aika antaa ti-
laa uusille toimijoille. Valtaisan isot onnittelut Nikolle 
(#PJ15) ja koko uudelle hallitukselle ja #tsemiä ensi 
vuoden toimintaan!

Puhisvuoden aikana olen tarkkaillut kiltaamme hie-
man uusin silmin kuin aiemmin. Hienointa killas-
samme on ehdottomasti #ykihenki, jonka havaitsee 
niin tapahtumissa pyörivistä sankoista #vihreähaa-
laristen joukoista, #kiltahuoneen meiningistä kuin lii-
kuntavuorojen hyvistä #osallistumisprosenteistakin. 
Ykiläiset ovat #ystävällisiä, #muuthuomioonottavia ja 
#lämpimiä. Ja toki myös #parhaitatyyppejä! Ykihenki 
on vallinnut myös #hallitustoiminnassa ja haluankin 
kiittää ihanaista ja aktiivista #yki-hallitusta. Kiitos 
teille ja toivottavasti teilläkin oli #kivaa!

Tänä syksynä on ehtinyt tapahtua vaikka mitä! Oli 
#7-ottelu, #sikaexcu, #fuksivala ja #pikkujoulut mutta 
mieleeni syksyltä jäi erityisesti #ympäristöteekkari- 
päivät eli #YMCA-päivät. Paikalla olivat  #Pelletti, 
#Ymppi ja #IK, niin paljon tuttuja naamoja ja uusia 
tuttavuuksia (se oli sitä #verkostoitumista). Meininki 
oli #katossa koko päivän, Gasumilla oli #paraspuhu-
ja, sitsit onnistuivat yhtä hyvin kuin odotettiinkin ja 
tulipahan sekin todistettua, että #oluenpaneminen 
onnistuu ja ettei #pöydillätanssiminen todellakaan 
kannata. Kiitos kaikille mukana olleille ja erityisesti 
#ymppipäivätiimille eli Lauralle, Anniinalle ja Ilarille.

#vujuie #TTYY49 #edustuskuosi #parhaatpäällä 
#peukku

Erityismaininnan tältä syksyltä saavat myös #yki-fuksit14! On ollut hienoa nähdä teidät niin runsaslukuisina 
eri tapahtumissa, kahvilla #killassa ja #opiskelemassa yhdessä. #Fuksitoiminta on toki tärkeää killan tulevai-
suuden kannalta, mutta on myös tärkeää, että teillä on #elämänneparasvuosi ja että löydätte samanhenkisiä 
#kavereita. Hyvä fuksit, pitäkää lippu korkealla keväälläkin ja muistakaa että #kosken vesi on yhtä lämmintä 
kuin #tropiikissa.

Siinä se sitten oli, viimeinen #PJ-palsta minun osaltani. Kiitos sekä kumarrus ja muistakaa, että #YKI on #paras- 
tajustnyt!

Haikein terkuin,
Varpu
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#TEK-palsta Teksti: Mikko Sulonen

#Moronääs!

Joulu on ihan kohta! Ja sehän tarkoittaa sitä, että ens 
#kesä on kohta lähempänä ku edellinen <3 Kesään 
mennessä täytyy hankkiutua #biksukuntoon! Muis-
takaahan sitten kaikki myös bikinivahauksen kolme 
kohtaa: biksut, brassit ja kassit! #movember

Kesä tarkoittaa myös kesätöitä! Niistä saa rahaa ja 
hyvää työkokemusta. Kesätöiden hakeminen voi vai-
kuttaa vähän ahdistavalta, mutta ei hätää! #TEK aut-
taa! Teekkarin #Työkirja2015 julkaistaan 3.12. Säh-
kötalon yläaulassa. #Työkirja2015 sisältää valtavasti 
tietoa ja vinkkejä työnhakuun, cv- ja hakemusmalleja, 
muttei valitettavasti fitnessmalleja. Tuu siis hakeen 
oma #Työkirja2015 ja osallistu samalla kilpailuun! 
Mikä on paras paikka lukea Teekkarin työkirjaa? 
Lähetä kuva tai video hashtagilla #Työkirja2015. Kil-
pailuaika 2.-5.12. Tarjolla #Flow-passit sinulle ja ka-
verillesi!

#Työkirja2015, Sähkötalon yläaula, 3.12. klo 10-14.

Jäikö #Slush väliin vai eikö #Loska muuten vaan kiinnostanut? Mutta yrittäjyys ja #Startup olisi kuitenkin 
se sinun juttusi? Tiesithän, että TEKillä on Yrittäjäklubi, joka auttaa ja neuvoo yrittäjyydessä. Klubi kokoaa 
yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneet ja yrittäjyyden alkutaipaleella taapertavat yhteen. #Yrittäjäklubi järjestää 
webinaareja yrittäjyyteen liittyvistä aiheista. Lisäksi saat käyttöösi esim. VirtuaaliLakimiehen sekä vakuutus- 
turvaa. Lue lisää osoitteesta www.tek.fi/yrittajyys.

Hae #Työkirja2015 Sähkötalosta ja mene kesätöihin! Tai mikset perustaisi omaa firmaa? 

Oli miten oli, TEK auttaa!
– Mikko  050 491 3651

#tamppilasie
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#sikaseikkailu Teksti & Kuvat: Tatu Tikkanen ja Ville Nikulainen

Tarinoita YKIn ja TARAKIn SIKA-XQ:lta 20.-22.10.2014

Kirjoitimme siis tätä tekstiä samaan aikaan Altavista Driveen, ja tässä lopputulos. Ajattelimme 
mausteeksi säästää kaikki docsiin kirjottelut. Ainakin meillä oli hauskaa! :D

Tiettävästi ensimmäistä kertaa TTY:n historiassa kaksi kiltaa, YKI ja TARAKI yhdisti voimansa rank-
kaexcursiota varten. Haluaisimme jakaa tarinan tästä eeppisestä Pohjolan Sikaseikkailusta, tai mitä me 
siitä muistamme.

”Moi. Moi nimetön iguaani.
Oispa RankkaXQ. Kyl.
Mitäs Villelle kuuluu? :) krabbe.
onneks ei itel oo enää. plus tein tos pari timmaa sitten ihan sika 
hyvää pizzaa. pohjan ite, pepperoonii, jauhelihaa, juustoo, fetaa, 
tulist kastiketta. ETTÄ OLI HJYVÄÄ
JA SITÄ ON VIÄ JÄLEL
Ite paistoin vähä pihvii vähä. Vuohenjuustolla, mmm.
Nam. Kuulostaapas hyvälle :) lol. vois pelaa CS XD pitäs tehä 
vaikka mitä mut v***t koulusta <- sama.
pitäs kyl kouluhommia tehä :((:((((( tehään tää juttu ny!
Ilmeeni kun Rankka Sika Eeppinen XQ = 8-D
tää on vähän niinku ingressi XD: juujaajoo ”

”onks tää sit leipäteksti? oikein arvattu! BINGO!”

#before
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Oli kylmänhuurteinen naamantai-aamu. YKIn ex-
cusedät ja Tarakin excutädit odottelivat bussia 

ja excuilijoita Päätalon takana. Pian bussi tulikin jo 
paikalle, ja sen jälkeen muutkin excuilijat, toiset no-
peammin kuin muut. Pääsimme matkaan, ja aluksi 
luulimme, että bussikuski olisi penseä, kun ei vedetty 
ympäri ekaa liikenneympyrää, tämä arvio osoittautui 
kuitenkin vääräksi, koska kuski oli ihan tosi kiva. YKI 
dominoi vahvalla otteella bussin sikaosastoa alusta 
alkaen, vaikka yöunen puute pitikin muutaman tais-
telijan vähän hiljaisena. Tarakin tarjoama aamupuuro 
maistui kansalle, vaikka ensimmäinen yritys taisikin 
olla nolla_toleranssinen. Onneks kaikki oli kuitenkin 
loppupeleis käytännös selvinpäin.

ÖÖ

Kohteessamme Kokkola Industrial Parkissa oli raken- 
nuksia, joten raksalaisille siis oikein mainio kohde. 
Käytiin myös paikallisessa ammattisurkeasaaressa 
syömässä.

sitööh

jätetääks

Illalla päästiin tuonne neljän tuulen hattujen luvat-
tuun valtakuntaan, elikkäs Ouluun. Oulussa meitä 
odotti Ympin tyttöjä <3. Siellä juotiin, siellä saunot- 
tiin (tosin sauna saatiin päälle vasta yhden viinapullon 
lauteilla nautittuamme) ja lopuksi oli tyhjät kaljapus-
sitkin. Saimme myös maistaa paikallista oululaista 
herkkua, nimittäin Majokänttyä. Luultiin pitkään, että 
se on majokänkkyä. Eikus kummis päin se olikaan. 
No kuitenkin kuulosti joltain vanhalta leivältä ma-
joneesilla. Mutta se olikin pizzaa, jossa on hyvää ma-
joneesia. Teki gutaa ja eetua, suosittelen maistamaan 
majokänkkyä oulussa. Siin oli kans fetaa ja kanaa ja 
jotain… En oo ihan varma, mut maukasta. Sitte juo- 
tiin lisää kaljaa. Ja sikailtiin. Ja juotiin viinaa. Ja hakat-
tiin naisia! Kaikesta oheistoiminnasta ja ruhjeista huo-
limatta selvisimme majoitukseemme Apinataloon, 
vaikka osan vauhti hyytyikin rappukäytävän puolel-

la. Yksi höpsö fuksi vei mvp-viitan (mvp-viittahan 
on siis sellainen viitta, tai alun perin mvp-takki, joka 
luovutetaan erinomaisesta yksilösuorituksesta bussi-
olympialaisissa, ja sillä saa pirusti naista) saunaan ja 
tämän johdosta se haisikin sitten koko loppureissun 
ihan kakalle. 

Kuinaka

Aamulla oli herätys aikasin, ja mentiin kattomaan 
Skanskan työ ukkoja Ouluun nousevan ostoskeskuk-
sen tyä maalle. Tämä oli kuulemma yksi suurimmista 
tyä maista sua messa tällä hetkellä. Olihan se melko 
massiivinen - Oulun korkein rakennus kuulemma. Siel- 
lä oli myös kahveja ja pulloja ja mataloita katteloita. 
Eräskin fuksi ei päässyt etenemään, kun kypärä hak-
kasi kattoihin. Ja kengätkin oli pienijä. Nooh onneksi 
tyä maan jälkeen sai kaljan kouraan ja matka jatkui 
kohti pohjoista horisonttia ja poronnussijoiden val-
takuntaa!

Ehkä eebenssein yritysvierailu oli Isohaaran vesivoi- 
mala. Siellä oli kova jätkä, joka vihasi lähes yhtä paljon 
tuulivoimaa (ehkä enemmänkin!) kuin Risto Raiko. 
Se äijä kertoili faktoja Suomen energiatilanteesta, 
mistä en kyllä enää oikein mitään muista. Voimala it-
sessään oli jäätävän kokoinen. Suomen mittakaavassa 
isoimpia vesivoimaloita. Tyä ukkokin siellä oli, ja se 
koski siihen turbiinin keskellä olevaan isoon juttua, 
eli käytännön kampiakselia. Tästä yritysvierailusta ih-
miset selkeästi nauttivat.

mietiskellä

Yritysvierailut olivat ohi tältä päivältä, ja jatkoimme 
vielä pohjoiseen hetken.. Sitten länteen. Mikäs se Ke-
min vasemmalla puolella onkaan..? Niinpä! NUUS-
KAA! Ja kaikkia hassuja ruotsalaisia juomia. Sokka 
lähti viimeistään tässä kohtaa irti #megabileet #yolo 
#snuskungen #ädelbrännvin #karhu #tyäukon-
vapaapäivä #lauvvantai #mellanöl. Juuh elikkäs Ruåt-
tissa hetkemme hengailtua, pääsimme takaisin ko-
to-Suomeen. Yllätykseksi jatkoimmekin matkaamme 
Ouluun. Miksei toisaalta, onhan Ympäristörakenta-

”ok. Sit öööh? Käytiinks viel jossain siinä päivänä. ei voi muistaa. 
en jaksais kaivaa sielt docsista. watsapp vois auttaa, kattoo vaan 
sikachatin kuvia. TOTTA! Oispa puhelin.”

”jätetääks nää tekstit tänne muute läpäl :D:DD siis siihe artik-
kelii. kokeillaan :DD ebin :D niin hyvää puuta oota otan kaljan 
tosta. hyi nam”

”kuinka pitkä btw tehää tästä? en ees muista mitään koko reis-
susta enää”

”sitte ööh voisin hetken mietiskellä? kirjota vaik sil aikaa jos 
jaksat vai pikku breikki? D: iha sama, eihän tässä jäniksen selässä 
olla kjeh kjeh kylläpä piristi tyä miähen vapaailtaa :D”

”Ööh käytiiks me eka kokkolassa? Joo käytiin. Käytiin siel teh-
dasvierailulla.” 
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jakilta vähän niinkun Tarakin ja YKIn fuusio. Tällä 
kertaa matkustimme Teekkaritalolle, jossa meitä 
odottikin aika paljon oululaisia. Pääsimme illasta sit-
saamaan, ja hommahan oli sinetöity perkelöityneeksi 
jo ennen kuin se edes alkoikaan. Sitseillä kaikilla pait-
si Sami Karilla oli mukavaa, ja joukossa oli ymppiläis-
ten lisäksi ainakin oulun titeläisiä ja ihania koneen 
tyttöjä! Todistajien mukaan ilta oli hauska ja mellanöl 
maistui. Suihkussa uinnin ja korvien nuolemisen 
ohella yön aika ratkottiin myös YKIn Tinder™-mes- 
taruus, jonka voitti koko illan kestäneellä huikeal-
la pelillään häikäissyt Dandoor-Dommi. Aamuyön 
pehmeillä puheilla selvittiin myös näppärästi voittoa 
uhanneista kunnianloukkaussyytteistä. Huhut kerto-
vat myös erään pahapyllyn loikanneen alas Teekkari-
talon parvelta, oululaisten mukaan ensimmäistä ker-
taa ikinä (lähde?).

Aamulla heräsimme darraiseen todellisuuteen, vaikka 
suurin osa ei krapulaa ehtinyt kokeakaan. Eräs yki-
läinen oli ostanut Haaparannasta Surströmmingiä, 
ja päätti, että on hyvä idea avata se silloin, kun muut 
ovat haavoittuvaisimmillaan, eli laskuhumalassa. Toi- 
saalta luotettavan tietolähteemme mukaan Surström-
ming on paras darran kuosittaja (surströmmingistä 
lisää: https://www.youtube.com/watch?v=jjwrZ1-WjsI 
”Tähän darraan tää on oikeesti sellanen rangaistus, et 
mä en edes pahimmalle vihamiehelleni toivois tätä”). 
Teekkaritalolla haisi aivan järkyttävälle tämän episo-
din jälkeen, ja koittivatpa rohkeimmat jopa syödä tätä 
ruåtsalaista perinneherkkua. Myös bussissa haisi dar-
ran lisäksi suurströmming och pepparekaakkor!

Onneksi ihmiset saatiin taas kuosiin kotimatkaa 
varten, eikä parinkymmenen minuutin jonotus 
Alkoonkaan aiheuttanut pahaa mieltä excukansassa 
(mikä avaamisaika on 11.30?!!1?). Kotimatka olikin 
odotetun Via Dolorosan sijaan välillä jopa nautin-
nollinen. Jatkoillakin sammui vain yksi fuksi, joka 
kuitenkin feenix-linnun tavoin selvisi vielä baariin 
ennen valomerkkiä. Ei ihan turha jätkä!

All in all, onnistunut reissu. Onneks kohta on kevät ja 
Rankka <3 sitä odotellessa.

#after

Excusektori kahdessa polvessa,
Tatu Tikkanen
Ville^ Nikulainen

#sikaseikkailu 



9Indikaattori IV/2014

#Pikkujoulut ja #Porobleet Teksti: Sonja Laurila

Pikkujouluja vietettiin bommarissa, jonne emän-
nistö oli keittänyt herkullista #riisipuuroa ja 

lämmittänyt #glögiä. Paikka oli koristeltu jouluisasti 
ja joulumusiikki raikasi. Saapuessaan vieraat saivat 
jättää pehmeitä ja kovia #paketteja pukin vasempaan 
säkkiin. Pukki laulettiin paikalle säädyttömällä versi-
olla perinteisestä Joulupukki-laulusta. Moista kuraa 
keksinyt kirjoittaja yrittää yhä pysytellä nimettömänä. 
Pukin syli oli kovin haluttu paikka ja paketteja oli 
laidasta laitaan: joulukalentereja, 3.2kg makaronia, 
lämpöpohjalliset, 3 pussia kuivattuja herneitä, kaljaa, 
heijastin ja lakuilla täytetty kahvikuppi. Itse sain vesi- 
melonin. Vesimelonin avaaminen osoittautui oletet-
tua vaikeammaksi, koska paikalla ei ollut puukkoa. 
Eräs paatunut teekkari ehdotti, että opiskelijakortilla 
voi avata vesimelonin. Päädyin kuitenkin pins-kort-
tiin – ei sit harmita, jos se menee poikki. JA SEHÄN 
TOIMI! Ensimmäinen hyödyllinen käyttötarkoitus 
kyseiselle kortille. Vesimeloni oli joidenkin mielestä 
hyvä tarjoiluastia jallulle* ja kaljalle, itse olin vähän 
toista mieltä. 

Paikan päällä suoritettiin myös epävirallinen #pi-
parinnuolentakisa, jossa nuoltiin piparia, kunnes joku 
saa nuoltua pipariin reiän. Mikäli pipari katkesi, piti 
hakea uusi ja aloittaa alusta. Näimme myös fuksien 

#pins #kannattihöylätä

hienon #jouluesityksen. Alussa herätyskello soi ja tyttö heräsi. Sitten joku oksensi ja paikalle tuli ambulanssi. 
Noin minuuttia ennen esityksen loppua minulle selvisi, että he olivat exculla. Kaikkia fukseja oli hienosti hyö-
dynnetty mm. jääkaappina ja sänkynä. Twerkkaustakin esityksessä nähtiin.

Pikkujouluista iltaa jatkettiin Porobleisiin Peyton Placeen, jossa oli biljardia, karaokea ja kalliit juomat. Taso 
karaokessa oli luokattoman korkea. Ykillä on nähtävästi paljon aivan loistavia laulajia. Kehotan harkitsemaan 
sivubisnestä katulaulajana. Närää aiheutti vain #sateenkaaritukkainen baarimikko, joka lauloi useampaan ot-
teeseen. (#meijänpiikkiin #köyhätkyykkyyn) Pilkun jälkeen (puoli 2) kestävimmät olivat jatkaneet iltaa vielä 
aamuun. Viimeinen kuva whatsappiin tuli 5:33. Erään kuvassa esiintyneen mukaan, kuva taitaa kuitenkin alit-
taa julkaisukynnyksen.

Loppuun jouluaiheinen vitsi:
”Miksi joulupukilla ei ole lapsia?
– Se antaa kerran vuodessa ja on silloinkin porojen kanssa.“
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#selfie-kuvakooste Kuvat: Ykiläiset

Kuten pääkirjoituksessa jo kävi ilmi, #selfiestä on useita variaatioita. Tässä koosteessa Ykiläiset ovat 
luoneet omia variaatiotaan. Mikä on paras?

#anssikelie

#babyie

#bilisie

#blackandwhiteie #duckfish #bluefie #movember @istanbul
#fuksitytsie

#jalluie
#kiltafie
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Kuvat: Ykiläiset

#kokkarie #kokkarie #kokkarie

#kompostie #leukafie #makaronie

#mutrusuuie#milanie
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#selfie-kuvakooste

#piparie

#porofie #pahatarie

#pukkie

#ruotsie #sadfie

#pikkujouluie#pallomerie
#nakedfie
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#showerfie

#sinikielie

#sinikielie

#vessie #pyttie #väsynie#turbinie
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#ymppipäivät2014 #wanhatkin #villiintyivät Teksti & Kuvat: Sonja Saviranta 
ja Veera Koskue

Sonja klo 12:30:
Mis oot? Me ollaan tääl seminaarissa tää on ihan huikee! <3 Sun 
kandiohjaaja aiheutti just hyvät naurut ku sen yhessä kalvossa 
luki orgasmi vaik piti lukee organismi.. Hahaa :D Vähän dar-
rasen olosii noi Pellettiläiset ku niitä vissii eilen kierrätettiin 
Herwoodin pubeissa..

Sonja klo 12.34:
Nyt tääl on semmone Gasumin tyyppi puhumassa ja se on aika 
kuuma ;) On se biokaasun tuotanto jännää, varsinki ku on tom-
monen puhuja siitä kertomassa! <3 Tuu säki tänne kuuntelee :)

Veera klo 12:40:
Voi ei mitä oonkaan menettäny! :’D Mä oon kirjastossa opiskele- 
massa… Musta on tullu jo näin vanha ja penseä. :D No ei vaan, 
pakko saada nyt hommat hoidettua alta pois niin voi sitten illalla 
repästä!

Sonja klo 13.01:
No höh! Mut illal sit lähtee ;) Harmi ku ei kerkee kattoo näit kaik-
kii esityksii ku pitää lähtee luennolle :/ Nyt saatiin muuten ota-
niemeläisetki paikalle tänne semmaan, vain tunnin myöhässä!

Veera klo 13:05:
Hahaa vahvaa suorittamista! :D Ne tuleekin niin pitkän matkan 
takaa...

Veera klo 17:30:
Hohhoijaa edelleen koululla, pakolliset luennot <3 Ei täs vissiin 
kauheesti keretä alottelemaan ennen sitsejä...

Veera klo 18:10:
Noni vihdoin kotona! Sit vaan haalarit niskaan. Mut äh miks on 
aina niin vaikeeta löytää mitään päällepantavaa näiden kans! :/ Ja 
huh meinaa vähän väsyttää. :( Mut eiköhän siellä sitseillä pääse 
sit tunnelmaan! ;)

Sonja klo 18.30:
Joo siis mullaki kauhee vaatekriisi :( Apua täs tulee kauhee kiire 
enkä ehtiny alotellakaa enempää ku yhen lonkeron vaan join! 
Nähään koht sitseillä <3Herwoodin pubeissa..

Veera klo 18:37:
Hei niin Sonski sanoiksä että alkumaljojen tarjoilu loppuu jo 
varttia vaille?! :o Nyt tuli kiire!Herwoodin pubeissa..

Veera klo 19:05:
No huhhuh nää otaniemeläiset ja oululaiset on kännissä! Ois 
ilmeisesti pitäny sittenkin vetää jotkut rynnäkköalottelut, en koe 
olevani ihan samalla aaltopituudella näiden kanssa… :D Ja mun 
käy vähän sääliksi niitä tepron tenttijöitä tossa viereisessä salissa.
Herwoodin pubeissa..

Sonja klo 19.15:
Apua olis varmaan pitäny vähän alotella enemmän :D Oon tääl 
takapöydässä ni ei paljoo kuulu mitään puheita tänne :/ Mut on-
neks meiän pöydässä on kaks Pelletin fuksipoikaa ni mul on tääl 
ihan kivaa kuitenki ;)Herwoodin pubeissa..

Veera klo 19:30:
Mä taas oon ihan tässä mikin vieressä että tähän kuuluu kaikki oi-
kein hyvin. On kyllä aika levoton meininki ja kauheesti hälinää... 
Mul on tääl taas IK:laista fuksipoikaseuraa. ;) Se muuten sano 
että ne lähti Espoosta jo aamuseiskalta et en tiiä miten ne onnis-
tu tohon matkaan tuhraamaan sen kuus tuntia. :DD

Sonja klo 19.40:
Hei mietin et mist toi meiän pöydässä oleva otaniemeläinen 
tyttö on tuttu mut se onki siit Iholla sarjasta se Marketta!!

Veera klo 19:41:
Ai kuin siistiiii!! :D

Veera klo 20:10:
Ah taattua Juvenes-laatua tää kinkkukiusaus! <3 Mut hei tää poi-
kien panema olut ihan ihan yllättävän vähän pahaa!

Sonja klo 20.14:
Joo mäki maistoin vähän olutta ton mun avecin lasista ja tää on 
ihan yllättävän hyvää!

Veera klo 21:15: 
Hei missä oot? :o En oo nähny sua aikoihin!

Sonja klo 21.25:
Hehheh lähettii hakee vähän siiderii skellarista ja jämähdet-
tiin tänne.. Popitetaa Robinii tääl <3 Ja maistettiin kans vähän 
skumppaa!

Sonja klo 19.40:

#iholla #vanhatuttu

Sonja klo 21.25:

#bileet @pile
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Veera klo 21:30:
Me tullaan sinne kans! Tää meno alkaa olla jo aika nähty. :D 
Tuodaan tää mun avec IK-fuksipoika sinne kans tutustumaan 
vähän tamperelaiseen salaseurameininkiin. ;)

Sonja klo 21.33:
Tänne vaan! Mennää sit yhessä kattoo sitä bändii :)

Veera klo 22:10:
Hei hopihopi sieltä bändiä kattomaan!! Me ollaan Suvin kans 
täällä jo! YKI-bändi on nähtävä. :))

Veera klo 23:00:
Teiltä jäi nyt kyllä huikee keikka välistä! Ah tuli noita vanhoja 
klassikoitakin, kuten Eura <3 Me myös Suvin kans ihan vähän 
rakastuttiin tuohon saksofonisti-fuksiin… Ja myös tunnustettiin 
se sille, hups. XD

Sonja klo 23.15:
Ai oho joko ne soitti? Meil oli niin meno päällä tääl, ettei millään 
keretty! XD

Veera klo 23:45:
Me ollaan nyt saunalla, missä te? Vaikuttais vähän siltä että täällä 
starttaa kohta beerpong-pelit. Ja jostain syystä tanssilattia on 
päätetty sijoittaa yhelle pöydälle? :D

Sonja klo 23.59:
Joo tullaa ihan just.. Ollaa täs Zipin naulakoilla ja on #selfien 
otto kesken!

Veera klo 00:30:
Ei nyt alkaa kyllä vanha olla liian väsyny. Ja huomenna on vielä 
se himoaikanen excuherätys! Pakko ruveta suuntaamaan kotia 
kohti. Kiitti kivoista ymppipäivistä! <3

Veera klo 23:00:

#saksofonifuksi

Sonja klo 23.59:
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Silloin kun minä olin #fuksi... Teksti & Kuvat: Ykiläiset

Timo Kronlöf:
...ei ollut omistusasuntoa, bemaria tai näin 
nättejä viiksiä, mutta silti pärjättiin vuosia kes-
kioluen voimalla.

Saila Huhtiranta:
...luennot seurattiin liitutau-
lulta ja piirtoheittimiltä. Oli 
ympäristötekniikan osasto 
ja sen alla laitoksia. Osastoa 
johti legendaarinen Helge. 
Helge tarjosi työhuoneessaan 
rommia fuksitytöille. Koulun 
käytävillä pidettiin yöllä jat-
kot ja aamulla krapuloitiin 
killassa. Treffeille pyydettiin 
sähköpostilla tai tekstaril-
la, koska eihän facessa oo 
kukaan. YKI voitti kaiken 
aina fuksijäynistä kirkkove-
nesoutuihin. Fuksit sai kes-
ätöitä teollisuudessa jätski- 
kuponkien sijaan ja alalla oli 
hyvät työllisyysnäkymät ja 
ykiläisiä revittiin töihin.

Ida Rimpiläinen:
...safkat haettiin Tapsantorilta, 
kaljan juonti käytävillä ei ollut 
kiellettyä eikä kukaan todellakaan 
ottanut selfieitä. Kursseille ilmot-
tauduttiin haavissa ja o-infossa, ei 
ollu Poppia.

Hertta Karjalainen:
...oli YKIn kiltahuone Festiassa, paras bilepaik-
ka huuma, kultalonkero coolein juoma ja en-
sisijainen keskustelufoorumi mese.

Emmaliina Vilkki:
...rankkaexcun darrahikoilut suoritettiin jumit-
tamalla hiilivoimalaitoksen hississä.

Juha Suvanto:  
...päätalossa oli parturi.

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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2013

Karoliina Laine:
...netti kännykässä oli harvojen herkkua, iäni-
kuinen Mikontalo oli onneks saanut juuri face 
liftin (aka rempan) ja kiltiksen etkoilla heitet-
tiin korkkeja katossa riippuvaan lippuun - tro-
loloon ja poker facen soidessa tietty.

Ada Herranen ja Ristomatti Lummikko:
…Meidät evakuoitiin Egyptistä, noin puolet 
fuksien laskareista oli Nissen ratkaisemia ja Ju-
venes-ruoka maistui hetken hyvältä, kun sitä 
vertasi lukioruokaan. 

Niko Kalinainen:
…tytöt kävivät hervottomilla ylikierroksilla 
Mighty Ducks -asusteisiin fuksipoikiin. Fuksit 
olivat myös niin ainutlaatuisia, että heidät 
kastettiin teekkareiksi suvannossa. 

Essi Nousiainen:
...paardit oli parhaat. Teekkarisaunalla ihmisiä 
tanssitti Gangnam style. Yki seilasi vielä Ke-
mistillä, jossa viinan salakuljetustaidot olivat 
huipussaan. Ohjelmoitiin vielä C++:lla. Kou-
lun alueella kulkiessa eteen ei tullut aitoja tai 
valtavia rakennustyömaamonttuja ja etunurt-
sikin oli valtava vihreä keidas. Menetettiin pal-
jon jalkapohjia. JA mikä tärkeintä, vanha teek-
kari osasi juoda!

Ville Kaleva ja Tommi Jurvanen:
…ilmestyi kampuksen pihaan työm mies 
jos toinenkin kampusareenaa pystyttämään. 
Matka mörrimöykyltä obeliskille kasvoi ja 
vaikeutui mutta ei suinkaan jäänyt tekemättä. 
Jäynääminen suoritettiin sängyssä ja koskeen 
mentiin ekana!

2008

2009

2010

2011

2012
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Ykiläiset #maailmalla Teksti & Kuvat: Ykiläiset

Grüß Gott!

Eli jumalan terveisiä vaan teille kaikille täältä Grazista. 

Minulle tuli aika yllätyksenä, että Itävalta on näinkin uskonnollinen paikka. 
Aluksi yritin itse tervehtiä perinteiseen malliin Guten Morgen/Tag, mutta sain 
aika mielenkiintoisia silmäyksiä. Kiitti vaan saksan opet ;) Mutta joo pienen 
kielimuurin, murremuurin, selätyksen jälkeen vaihtovuoteni on alkanut su-
jua mallikkaasti. Tai no ”Wie bitte?” on vakioilmaisuni, joskus jopa rehellinen 
suomalainen Häh?? 

Ennen lähtöäni moni sanoi, että muista sitten tehdä muutakin kuin vaan 
opiskella. Kuultu ja ymmärretty! Koluttu on niin Oktoberfestit, Alpit, Slove-
nia, Itävalta ja uusia reissuja on jo suunnitteilla Unkariin, Wieniin, Italiaan ja 
laskettelemaan totta kai. On jotenkin niin helppoa liikkua täällä kun matkat 
minnekään ei ole pitkiä. Nolasinpa muuten itseni kun oltiin vuokraamassa 
autoa ja virkailija kysyi että onhan ok et auto on neljällä pyörällä? Minä sitten 
siinä jäädytin, että millaisia autoja teillä sitten oikein on? Virkailijan pokka 
petti totaalisesti ja alkoi selittää että nyt tarkoitetaan siis nelivetoa. xD

Olen ehtinyt opiskellakin reissaamisen välillä, eroavaisuuksia opiskelussa on 

Ciao rakkaat ykiläiset!

Terkkuja Alppien takaisesta Italiasta, jossa tomaatti on il pomodoro ja kahvi- 
kupinpohjan täyttää tilkka mustaa myrkkyä. Jokapäiväisen elämäni selosta-
misen sijaan naputtelin teille pienen matkaoppaan Italiaan, vaikkapa omaan 
vaihtokaupunkiini Torinoon suuntaaville.

1. Italialainen kulttuuri: Kun tilaat kahvin, (Un caffè, per favore.) saat todennäköisem-
min ehkä kaltaiseni kääpiön käteen sopivan kipon, josta kahvin havainnoimiseen liki- 
näköisimmät tarvitsevat suurennuslasin. 

2. Liikkuminen: Torino on loistava kaupunki sadesäällä köpöttelyyn! Eräs Savoian suku 
oli mitä ilmeisimmin tehty sokerista ja rahasta, minkä seurauksena keskustan alueelta 
löytyy yli 17 km katettua kävelykatua.

4. Ruoka: Pizza on oikeasti parempaa Italiassa. Suosittelen lämpimästi. Itsehän keksin 
italialaisen pizzan salaisuuden, enkä ajatellut paljastaa sitä kenellekään. (Paitsi ehkä, jos 
joku tarjoaa vaikka kiltaoluet. Vinkvink!)
5. Hyödyllistä sanastoa: Una birra, per favore. (Tämän saatte päätellä itse.)

6. Kanssakäyminen paikallisten kanssa: Jos italialainen puhuu sinulle italiaa, ja saat 
loputtoman puhetulvan väliin sönkättyä italiaksi, ettet nyt oikein ymmärrä, italialai- 
nen jatkaa tulvimista. Neuvoisinkin vähentämään turhaa energiankulutusta kunnon 
ympäristöteekkarin tavoin ja pysymään hiljaa, hymyile.

7. Maisemat: Sorry ladies! Harmikseni joudun toteamaan, että maineestaan huolimatta italianot ei ainakaan omaa miesmakuani 
miellytä. Olihan toisaalta se yksi Matteo meidän kurssilla ja sitten se yksi bussipoika ja sitten se yksi sinisilmäinen, joka kysyi neuvoa, 
mutten osannut antaa..

Tällaista täällä Italiassa, joskus joulun jälkeen nähdään!
Rakkaudella ja suomalaista suodatinkahvia kaivaten,
Emsku

Ps. Nokkelimmat huomasivat, että numero 3 puuttuu, mutta sellaista se Italiassa on - ei niin justiinsa. Tranquilli!

#finnishgirl #unabirraitaliana #torino 
#chebellacitta #occhiaie #tranquilla 
#erasmus #missuYKI #ykiragazza 

#alpie
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Terveisiä Budapestista

Rakas Ympäristöteekkarikilta.

Herätessäni aamulla krapulan pahoinpideltäväksi, päätin kirjoittaa 
ylös edellisen illan tapahtumia, ennen kuin alkoholi tuhoaa viimei- 
set aihetta käsittelevät aivosolut. Lähetän tämän kirjeen muodossa 
ympäristöteekkarikiltaan arkistoitavaksi luottaen siihen, että kilta 
säilyttää nämä tiedot salassa eikä julkaise niitä missään mediassa.

Budapestin ESN-kerhon järjestämän viikoittaisen pubi-illan 
kohteeksi valikoitui tällä kertaa varsin erikoinen baari, jonka par-
haimpiin puoliin kuului salin pöytiin kiinteästi asennetut oluthanat. 
Näitä hanoja pääsi käyttämään osallistumalla leikkimieliseen kisai- 
luun, jossa viisi yhdeksän hengen joukkuetta ottaa toisistaan mittaa 
oluen juonnissa. Säännöt olivat varsin yksinkertaiset: eniten olutta 
tunnin aikana juonut joukkue voittaa. Mikään ei voi mennä pieleen, 
eihän? 60 minuuttia ja 38 litraa olutta myöhemmin pystyi ainoastaan 
antamaan sympatiansa vessaa siivoavalle henkilökunnalle. Ilmeisesti 
8 tuoppia tunnissa oksentamatta on ihan hyvä saavutus. Onnellisille 
voittajille tarjoiltiin vielä pullo samppanjaa. Jatkot vietettiin kuulem-
ma yhdessä useista Budapestin rauniobaareista. Jälkihoitona nautit-
tiin vielä makoisaa kanakebabia. Suosittelen lämpimästi.

– Jesse

jonkin verran. Ensimmäisellä luennolla säikähdin kunnolla kun luennon lopuksi kaikki alkoivat koputtaa rystysillä pöytään. Ilmei- 
sesti tällä osoitetaan kunnioitusta luennoitsijalle ja kysymyksetkin esitetään koputtamalla kahdesti pöytään, jonka jälkeen luen-
noitsija antaa puheenvuoron. Aika kätevää, ei tarvitse huitoa viimeistä päivää jotta saa kysyttyä. Mahtaisko tän saada juurrutettua 
TTY:lle?

Mutta joo, vaihto on ihan mahtava juttu ja suosittelen kaikille lämpimästi!

Nähdään! Tschüs!
Kerttu

p.s. Meillä on koulussa lemmikkikissa. Se aina vaatii hellyyttä ja rapsuttelua jos jäät opiskelemaan illalla koululle. Oikeastaan aika 
terapeuttista =)

#movemberfie
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