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Pääkirjoitus

Moikkuuuu!
Nyt on se hetki kun kirjottelen päätoimittajan tekstiä 
viimeisen kerran. On kyllä ollut vauhdikas vuosi, ei 
voi muuta sanoa. Tenttiviikko on täydessä vauhdissa ja 
siksi onkin loistavasti aikaa muistella kulunutta syksyä. 
Allekirjoittaneella on ainakin pitänyt melkoista vauhtia. 
On ollut sitsejä, beer pongia, umppipäivät, teekkarivisaa 
ja niiiin paljon muuta. Kyllä onneksi kouluakin on 
ehditty käydä. Kun aloitin täällä fuksina 2014, lupailtiin 
kovasti että fuksivuosi on elämän parasta aikaa. Nyt 
voin lohduttaa nykyisiä fukseja että ei se hauska siihen 
lopu. Itsellä ainakin toinenkin vuosi kilpailee kovasti 
eeppisyydessä ensimmäisen kanssa. Eikä ole näyttänyt 
noiden vanhempien tieteenharjoittajienkaan vauhti 
hidastuvan edes n:tenä vuonna.

Another great thing in this autumn has been the fact 
that all the YKIs have gotten some great new friends. 
I hope we have taught you a lot of awesome traditions 
that you can share whit your friends back home!

 Joululomalle on mukava lähteä, kukapa ei lomailla 
haluaisi. Mutta parasta siitä tekee se, että voi heti jäädä 
innolla odottamaan myös sen jälkeistä aikaa. Eiköhän 
tehdä uuden hallituksen johdolla ensi keväästä jälleen 
mahtava spektaakkeli, joka huipentuu tietenkin 
Wappuun.

Mutta nyt kuitenkin toivotan kaikille oikein rauhaisaa 
joulun aikaa ja valtavat määrät kinkkua ja muita 
herkkuja!

Ai joululoma? Tässä tilanteessa? No ehkä yksi.

-Petra

PJn palsta
Vaikka ikkunasta ulos katsomalla ei 
keskivertovedonlyöjä arvaisi, joulu on 
taas. 

Itse havahduin todellisuuteen killan jouluvalojen 
ja suklaakalenterien ansiosta. Pikkujoulutkin 

on vietetty ja ne sujuivat mukavasti, vaikka 
risteilyväsymys painoikin osaa kansasta. Puuroa ja 
glögiä meni litroittain, fuksit vetivät hämmentävän 
näytelmän ja joulupukkikin pääsi tyhjentämään 
säkkinsä.

Joulun tulo tietää muutakin kuin riisipuuroa ja 
punaisiin pukeutumista. Nimittäin koko jäsenistön 
pitkäaikainen toive: ”Hallitus vaihtoon!” toteutuu 
vihdoin. YKIlle onkin jo valittu uusi hallitus 
puheenjohtaja mukaan lukien. Onnittelut Jesselle 
ja koko muulle hallitusporukalle! Kilta on taas 
vaihteeksi ainakin vuoden hyvissä käsissä. Jos 
kuitenkin haluatte varmistaa ettei tarvitse huudella 
tuttua lausetta, toimariksi on vielä mahdollista 
hakea. 
Omalta osaltani hallitusvuosi on ollut jälleen kerran 
hyvin antoisa. Olen oppinut taas lisää ja kannustankin 
uusia sekä vanhempiakin toimijoita ammentamaan 
oppeja urakalla seuraavasta vuodesta. Ja koko 
jäsenistölle ehdottaisin rankkaa akkujen latausta 
joululomalla, niin jaksaa taas puoli vuotta ”opiskella”. 
Lainausmerkeillä tai ilman. 

“Itse voisin ottaa tällä kertaa ilman lain-
ausmerkkejä, niin pääseepähän teistäkin 
joskus eroon” 

-Niko
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Teksti: Tatu Tikkanen

Tatu Tikkanen
Kiltayhdyshenkilö
040 145 6889

Taivas synkkenee, keli kylmenee, ja kohta pääsee jo kyykkäämäänkin! Itsehän en mikään kyykkäkeisari 
ole, mutta yrittämälläkin pääsee pitkälle, vähintäänkin huutelemalla, syömällä KYHien grillaamaa TEK-
makkaraa ja muuta oheistoimintaa harrastaessa.

Onhan juuri Sinulla jo uusin Teekkarin työkirja? 
Tämä lähes 100-sivuinen opus sisältää kaiken 

oleellisen, mitä teekkarin tarvitsee tietää muun muassa 
työnhausta. Kesätyöthän ovat kohtapuoliin jaossa, joten 
suosittelen päivittämään CV:n ja työhakemuksen hyvissä 
ajoin tämän laadukkaan niteen oppien mukaan. Pesee 
muuten kaikelle kansalle jaossa olevat rävellykset 100-0. 
Keväämmälläkin siitä on hyötyä, kun niin sanotusti lyöt 
puumerkkiä paperiin, koska työkirjasta löydät myös 
tiivistelmää siitä, millaiselta pitäisi työsopimuksen 
näyttää. Löytyypä siitä myös stooria vanhemmilta 
tieteenharjoittajilta, että minkälaista siellä firmassa on 
sitten olla duunissa.

Ei kannata siis nukkua onnensa ohi ja antaa työnantajan 
viilata linssiin. Jos sinulla jostain syystä ei vielä uusinta 
työkirjaa ole, ei hätää! Saat omasi hyvin varustelluilta 
kiltahuoneilta ympäri kampusta tai Paulan tiskiä 
vastapäätä olevasta ständistä. Jos kirjoja ei jostain syystä 
siltikään löydy, soittoa allekirjoittaneelle niin toimitan 
sellaisen sinulle!

“Lähden nimittäin kokeilemaan vähän isom-
pia saappaita...”

Tässäpä oli teille TEK-sedän viimeinen teksti KYHin 
asemassa, mutta tulen silti vielä seuraavat kaksi vuotta 
olemaan TEK-setä. Lähden nimittäin kokeilemaan 
vähän isompia saappaita TEKin Tampereen 
Teekkariyhdysmiehenä! Ota siis kynä käteesi, jos 
tunnet olevasi tekijä-äijä/muija ja ala kiireellä rustata 
hakemusta Ympäristöteekkarikillan kiltayhdyshenkilön 
pestiin. Mulla ainakin oli hauska vuosi, joten lähde mun 
tiimiin ensi vuodeksi. Hyviä hommia!

TEKteksti
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0:42 - a World Record in YKI
Kaikki TTY:llä joskus iltaa viettäneet tietänevät Beer pongin. Jännittävä fakta on kuitenkin, että moni ei 
tiedä Formatia Expresiä. Pelissä ideana on pelata beer pongia mahdollisimman nopeasti ja taustalla soi 
Formati Expresin 5 bani 10 bani 15-25 de bani. Tätä ylvästä urheilulajia on tilastoitu noin 8 kuukauden 
ajan ja vihdoin on saatu lyömätön ennätys. YKIllä vierailleet voivat ehkä hieman tietääkin asiasta, mutta 
seuraavaksi raaka faktaa (In English, because the players want to read this as well)…

Jakub Juriga

Sakari Pitkäjärvi

Sakari, oh Sakari. If I had a man-crush Sakari 
wouldn’t be it. Sakari has a really original throwing 
technique, learned from the grand master Sami 
Kari, a shot put technique. It’s still unclear how he 
hits the cups, but he does. And he does it fast.

Jakub has good and bad times in the game of beer 
bong. But why is he so valuable? The beer, the 
beer, he can down a beer in a rather fast segment 
of time. He is probably one of the most known 
Czech sports persons in Finland.

The world record is 42 second from rock-paper-scissors to finishing the 
last drink. It is 37 seconds better than the previous record (which was 

thought to be unbeatable). The moment, when the audience realized a new 
record was coming, was more beautiful than the birth of a child. Every 
mother would like to give their only child to see this record happening. 
And guys, it was, with a great certainty, even better than Finland winning 
the gold medal in icehockey over Sweden. It has to be stated that, Jakub and 
Sakari won and Niko and Robert went under the table. Anyway, one team, 
one dream.

Games played:  27
Average time:   02:13

Games played:  23
Average time:   02:33
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Teksti: Niko Kalinainen & Sakari Pitkäjärvi

Niko Kalinainen

Niko’s main strength is experience. With 42 games 
before the magical 0:42 game, Niko is a reliable 
and unstoppable beer pong force. Drinking speed 
is well above average and so is the speed of his 
other actions.

Robert Hiessl

Well, there’s not much good to say about Robert, 
but he’s from Germany and he drinks beer and 
smokes. Surprise? He is also a valuable member 
of the team. He is the glue that keeps the teams 
together and brings them hope for a new World 
record.

Games played:  43
Average time:   2:25

Games played:  38
Average time:   2:27

Oikoluku: Elina Suhonen Kuvat: Matti Ulvinen
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Ymppipäivät Teksti: Eve Käsnänen

Se oli iki-ihana keskiviikkopäivä kun oli aika lähteä 
Ympäristöteekkaripäiville kohti veli Venäjää lappeen 

Rantaan. Pieni pelko perseessä allekirjoittanut fuksi 
oli liikenteessä, aiemmista reissuista kulki villejä 
huhuja ja huoli oli, että rikki saatettaisiin mennä. 
Muutama vanhempi opiskelija olikin jo matkansa viime 
minuuteilla perunut ja retkeen lähti porukka, josta yli 
puolet oli meitä ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Sirpan punaisessa bussissa teeman mukaisesti soi 
exqulevy, jonka ansiosta jokainen kyydissä olija 
pääsi riittävän useaan kertaan nauttimaan suuren ja 
mahtavan Neuvostoliiton tunnushymnistä. Alkuun 
kaikkia nauratti, mutta jossain vaiheessa pienimuotoista 
epätoivon huokailua alkoi kuulua biisien toistuessa. 
Jälkikäteen kuitenkin kuuluu reilusti kommenttia, että 
xqlevy oli loistava. Bussiolympialaisetkin potkaistiin 
käyntiin ja nestemäisen virkistyksen virratessa alkoi 
tuntua, että matkasta saattaa tulla melkoisen hupaisa. 
Silloin suoritettiin tiedusteluretki Alkoon ja Prismaan, 
josta tarttui mukaan yhdelle jos toisellekin jonkinmoista 
juotavaa. Lava jos toinenkin kannettiin autoon ja illan 
menestys oli saman tien taattu.

Saavuimme lopulta perille majoitustiloillemme lappeen 
Rannassa ja hyvästelimme jo toiseksi kodiksi muuttuneen 
bussin. Tavaroiden säilömisen jälkeen pienet piirit 
alkoivat välittömästi muodostua ja juomapelit lähtivät 
käyntiin. Sivullisen silmään saattoivat ykiläiset vaikuttaa 
hieman hitailta, sillä ainakin joissakin peleissä tuntuivat 
kaikki osallistujat toistavan itseään. Oikeastaan hetken 

päästä selvisi, että tietenkin! Kaikki kaikki sanathan 
sanathan täytyy täytyy sanoa sanoa kahteen kahteen 
kertaan kertaan.

Exqulevyn hilpeiden kappaleiden lopetettua sointinsa 
oli musiikkiakin saatava. Tästä puolesta onneksi piti 
ihana fuksipoppoo huolta pistämällä ABBA-potpurin 
pystyyn. Laulu ei ollut niinkään kaunista ja valitettavasti 
muistikapasiteetti oli ilmeisesti päässyt loppumaan 
jokaisen kappaleen kertosäkeistöön. Musiikillista antia 
pyrki myös parantamaan muutama sivistyneempi ja 
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epätoivoinen yritys laulaa Queenin Bohemian Rhapsody 
päättyi nopeasti.

Majoituksesta osa porukasta päätti lähteä kellariin 
lappeen Rannan asukkien fuksisitsien jatkoille. Päätyipä 
allekirjoittanutkin paikalle ja se oli menoa. Tässä 
vaiheessa tuli huomattua oman takin katoaminen.

Seuraavana aamuna oli hieman vastahakoisia nousijoita, 
kun oli aika lähteä kuuntelemaan yritysesittelyitä. 
Paremmin YKIn ihmisiä oli kuitenkin paikalla kuin 
muita; sekä Oulu että Otaniemi saapuivat paikalle 
juuri sopivasti sillä hetkellä, kun virallinen osuus oli 
päättynyt.

Seuraava koettelemus oli sitten sitsit. Oululaisten kaunis 
laulu valloitti kaikki sekä bussimatkalla että itse sitseillä. 
Sillä ”sanovathan he että [insert a name] on iso kyrpä, 
tralalallalaa, ja tottahan se on!” 

Ja sitseillähän kaikilla oli niin mukavaa; ykiläisten 
keskuudessa suurta suosiota saanut Laserit-kappale 
esitettiin lahjanluovuttajien toimesta. Se jopa melkein 
onnistui… Sitsien tapahtumat alkavat omalta osaltani 
muuttua vauhdikkaammiksi sitä mukaa kun ilta eteni ja 
oululainen pöytäystäväni kaivoi esille salmaripullonsa. 
Laulu kuitenkin raikui ja virheitä vihellettiin tuomari/
juomarin toimesta runsaasti.

Allekirjoittaneen muistikuvat alkavat tilanteessa 
hämärtyä; Raspusta löytyi kauniita tekstejä illalta, 
muistan kävelleeni pöydillä ja kuulleen yhden jos 
toisenkin ihmetelleen omaa olotilaansa.

Koittaa lähdön aika ja suuntana jatkot. Pihamaalla 
busseja odotellessa on muutamia ihmisiä kaatuneena. 
Kuuleman mukaan kaikki kuitenkin selvisivät busseihin.

Jatkoilla näkyi huikeita mooveja ja mikä parasta, 
ykiringin läheisyydestä kuuluu ölinää; mennään 
tuohon, nuo on niitä jotka reivaa kunnolla.

Huhujen mukaan jatkoilta poistuttaessa Laserkatua 
osoittava kyltti meinasi lähteä mukaan, mutta välineiden 
puutteen vuoksi sitä kyettiin vain taivuttamaan.

Aamulla edessä oli sitten sillis, hieman väsyneitä 
naamoja. Fuksit alkoivat vähän väsyä, vanhat 
jaksoivat painaa. Palju kutsuu yhä monia ja ilmainen 
minttukaakao tekee kauppansa. Ymppipäivät-chattiin 
leviää kuvia paljutapahtumista, tarina ei kerro leviätkö 
kyseiset kuvat vieläkin ympäri Internetin ihmeellistä 
maailmaa.

Oma kuumotteluni koskee mahdollisesti takin mukana 
kadonneita kotiavaimia; saattaisi sittenkin tulla 
kalliimpi reissu jos lukot pitäisi sarjoittaa.

Hieman darraisen menon jatkoksi Sirpan bussi 
saapuu ja kaikki pakkautuvat sinne. Itse olen oman 
onneni kukkuloilla, takki ja avaimet löytyivät bussista! 
Sillikseltä rientää bussiin viimeisetkin vaeltajat. Näiden 
joukossa on eräs nimeltä mainitsematon henkilö, 
kenties tuleva exqusetä, Pelletin pj:n haalarit yllään. 
Asiaa hämmästellen paluumatka alkaa.

Menon voi jakaa kahteen osaan; bussin etuosa on 
edelleen hyvässä nousussa ja valmis jatkamaan, takaosa 
on väsynyt ja tahtoo nukkumaan. Itse istuin onnellisena 
bussin takaosassa, joten miltei kaikki etuosan 
legendaariset asiat jäivät kokematta. Ehkäpä niistä 
kuulee lentäviä legendoja ensi vuonna ennen seuraavia 
ymppipäiviä… Onneksi kaikki pääsivät kuitenkin 
kuulemaan monta monituista Susikoira-Roi –vitsiä.

Kuvat: pelletti.kuvat.fi/kuvat/2015/Ympäristöteekkaripäivät/




