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Hei,

Koska viimeinen lehti on auttamattoman myöhässä, joudun 
kirjoittamaan jo toisen jutun, edellisen sisältäess vanhentunutta 
tietoa. Tämä oikeastaan kuvastaa hyvin sitä, miten vauhdikkaasti 
syksy on mennyt. Edelliseen juttuun kirjoitin siitä miten talvi on 
tulossa. Vielä oli edessä Ymppipäivät, Pikkujoulut, Porobleet ja 
sitsit. Nyt nuo kaikki tapahtumat ovat jo menneet ja Joulu on jo 
ovella.

Kiitos kaikille, jotka olitte mukana killan toiminnassa, joko 
järjestämässä sitä tai nauttimassa siitä. Vuoteni puheenjohtajana 
on ollut antoisa ja olen iloinen, että minulle tämä mahdollisuus 
suotiin. Ne, jotka eivät minua äänestäneet saivat nyt hekin 
haluamansa, kun viime vuoden yleiskokouksessa arvan hävinnyt 
Essi pääsee ohjaksiin. Kiltamme jää hyviin käsiin ja voin 
luottavaisin mielin siirtyä eläkkeelle ja harrastaa vaikka vähän 
opiskeluakin. Onnea ja menestystä kaikille uudessa hallituksessa. 

Koska kaikki muutkin tekstini ovat sisältäneet enemmän tai 
vähemmän viittauksia populäärikulttuuriin, päätän viimeisen 
tekstini eräästä 80-luvun tieteiselokuvasta tuttuun lainaukseen, 
jota muokkasin menneeseen vuoteen sopivammaksi.

”Olen nähnyt asioita, joita te fuksit ette uskoisi. YKIbän-
din tulessa Cupolan lavalla. Olen katsellut shottilasin  
kimaltelua pimeässä lähellä Jägermeister-pulloa. Kaikki 
nuo hetket katoavat aikanaan, kuin kyyneleet sateeseen. 
Aika kuolla.”

Hyvää joulua,

Jesse Rauma
Puheenjohtaja

Ympäristöteekkarikillan tuleva puheenjohtaja Essi Nousiainen piti tiedotustilaisuuden 
kiltahuoneella 26.12.2016 klo 16:12 koskien julkisuuteen tullutta /YKIgate - kohua. 
Nousiainen halusi puheessaan tuoda esiin Indikaattorin toimituksessa esiin tulleet 
erimielisyydet siitä, mitä lehdessä halutaan julkaista ja kielsi olevansa mukana 
minkäänlaisessa hämärässä toiminnassa. “Valitettavasti lehden aiemmin niin uskollinen 
taittaja on kielloistani huolimatta päättänyt julkaista pöyristyttävän valheita täynnä olevan 
salaliittoteorian, joka kyseenalaistaa aiempien, nykyisen sekä tulevan puheenjohtajan 
agendat. Minulla on väitetty olevan yhteyksiä IKEAan, Ristinarkun Shelliin ja jopa 
Tampere3 – projektiin. Tampere3 - projektin on väitetty jatkuneen vain, koska olemme 
estäneet antamasta TTY:lle valtion rahaa, ellei projekti jatku suunnitellusti. Olen 
järkyttynyt siitä, että melkein omiksi perheenjäsenikseni lukemani viattomat ystävät on 
vedetty mukaan tällaiseen kohuun, eikä minun ole annettu kommentoida kyseistä uutista 
ennen sen julkaisua. Olen saanut paljon vihapostia jutun julkaisun jälkeen, ja minua 
on jopa pyydetty eroamaan päätoimittajan ja puheenjohtajan pestistä luottamuspulan 
vuoksi. Haluan kertoa, että arvostukseni Indikaattoria kohtaan on täysi nolla ja haluan, 
että vastaisuudessa Indikaattorin toimitus nauttii täyttä puheenjohtajan luottamusta. 
Täten vaadinkin nykyisen taittajamme Matti Ulvisen välitöntä eroa ja jos esille tulee 
lähettämiäni sähköposteja tai yöllisiä tekstiviestejä, ne ovat luultavasti väärennettyjä. 
Toivon, että voimme aloittaa uuden vuoden ja hallituskauden puhtaalta pöydältä ja ettei 
tällainen enää toistu tulevaisuudessa”, Nousiainen kommentoi. Indikaattorin tulevaisuus 
näyttää täten epävarmalta, ja kiltalaisten keskuudessa on puhuttu jopa lehdistövapauden 
riistosta ja sananvapauden rajoittamisesta. Sami Kari ei ole lukuisista pyynnöistä 
huolimatta suostunut kommentoimaan kohua.

Julkaistu: 26.12. 18:58

Indikaattorin viimeisimmässä numerossa julkaistiin /YKIgate nimellä 
tunnettu Ympäristöteekkarikillan puheenjohtajien salaliittokohu, jossa 
Ympäristöteekkarikillan päätoimittajan ja ensi vuoden puheenjohtajan 
Essi Nousiaisen väitettiin olevan vain pahamaineisen oppositiojohtaja Sami 
Karin sätkynukke. Nousiainen vastasi kohuun pitämällä tiedotustilaisuuden 
kiltahuoneella 26.12.2016.
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/YKIgate: 
YKIn tuleva puheenjohtaja vastaa kohuun

Puheenjohtajan palsta



Moikka kaikille, tässäpä teille pällistelee Ympäristöteekkarikillan uunituore (tai oli vielä alkusyksystä) TEK-KYH eli 
Tekniikan Akateemisten Liiton Kiltayhdyshenkilö. Aloitin siis pestin poikkeuksellisesti syksyllä, sillä edellisellä KYHillä ei 
enää aika hommiin riittänyt. Tämän lärvin siis tulette näkemään jatkossa aina silloin tällöin makkaraa paistamassa, pidittepä 
näystä eli ette. Teille jotka minut jo tunsitte: Mikään ei siis ole muuttunut.

Puhutaanpa kuitenkin hieman asiaakin, nimittäin kahdella saralla haluaisin 
alamaisiani hieman valaista. Onhan kuitenkin jo joulukuu, joten itse kullakin 
opiskelijalla olisi ikä- tai opintovuosiin, sukupuoleen tahi sen puuttumiseen 
ja ihon/silmien/haalarien väriin katsomatta aika alkaa valmistaa mieltään sun 
muita sometilejä kesätyönhakuun, ainakin jos sellaisiin on halu päästä. Miksei 
tietysti jo kirjoittaa hakemuksiakin. Hakemusten laatuun kannattaa panostaa, 
sillä muuten voi käydä niin, että sitä lähettää kymmeniä hakemuksia muttei 
silti saa haastattelukutsuakaan. Tässä saatte tietysti TEKin apua (kjeh kjeh, eka 
TEK-vitsi) hiljattain julkaistusta Teekkarin työkirjasta, jossa on huomattavan 
kattavat ohjeet kunnollisen cv:n tekoon, hyvän hakemuksen kirjoittamiseen, 
haastatteluista selviytymiseen ynnä muihin työllistymiseen vaikuttaviin 
rituaaleihin, työsopimuksesta puhumattakaan. Kirjassa on myös mahdollisesti 
innostavia tarinoita työllistymisestä sekä eri alojen osaajista, kuten esimerkiksi 
sivun 80 ainakin kemistejä sekä pas… korjaan, vedenpuhdistajia kiinnostava 
teksti, jonka pääset tietysti lukemaan noutamalla Teekkarin Työkirjan 
esimerkiksi YKIn kiltahuoneelta! Sori pikku clickbaitista. Mutta tosiaan, nyt 
voitte saada TEKin Teekkarin Työkirjan aivan ilmaiseksi, mutta olkaa nopeita, 
sillä kirjaa on rajoitettu määrä! Ja varmasti pesee sisällön osalta jokaisen yleisessä 
jaossa olevan ilmaisen työnhakuoppaan.

Toinen huomionarvoinen, oikeasti uusi (uudehko) homma on tietenkin 
TEK Mobile eli Android-sovellus, josta löydätte TEKin uutisia, palveluita, 
tapahtumia sekä tietenkin sen laulukirjan. Eli tulevaisuudessa, kun se Raspu 
taas unohtuu kotiin sitseille lähtiessä, on vielä toivoa selvitä laulutuokioista 
kunnialla! Sovellus on vielä nuori ja kaipaa kehitystä, joten kannattaa 
kokeilla ja antaa sovelluksen TEKijöille palautetta, jos keksitte parannettavaa. 
Ainakaan kirjoitushetkellä sovellusta ei vielä saa esimerkiksi iPhonelle, mutta 
vastaavanlaiseen käyttökokemukseen pääsee näppäilemällä internetsiin m.tek.fi.

Näillä sanoilla toivotan lukijoille mitä mainiointa syksyä ja menestystä 
opintoihin/töihin/siihen, mitä ikinä teettekään. Jos tulee kysyttäviä TEKiin 
liittyen, niin saa tulla nykimään hihasta tai laittaa viestiä.

Perttu Ruuska
Kiltayhdyshenkilö
0405897413
vom_patti @ircnet

Santeri Kiskola:

Seison Festian aulassa haalarit ylös asti 
vedettyinä ja YKIn lippu kädessä. Vatsassa 
on muutamia perhosia, vaikka niistä 
suurin osa myrkytettiin pari iltaa takaperin 
oluella. Festian ison salin ovet avautuvat 
ja uskomaton määrä fukseja säntää ulos. 
Kaaos valtaa Festian aulan, kun jokainen 
kilta yrittää haalia itselleen edes muutaman 
fuksin. Yllättävän monta mekin saatiin 
kiinni ja ohjattiin YKIlle opiskelemaan.

Parin seuraavan päivän aikana sää oli sen 
verran kostea, ettemme voineet leikkiä ulkona. 
Tämä antoi meille oivan mahdollisuuden 
opettaa meidän ikiomalle fuksi-ryhmälle 
maailman parhaan tutustumisleikin eli 
Ameeba-evoluutiopelin. Fuksit ottivat pelin 
vastaan hyvin, vaikka olivatkin ehkä vähän 
hämillään yliopiston esikoulutyylisistä 
leikeistä. Näin todistettiin, että leikit ovat 
kivoja, vaikka tutorkoulutuksessa joku 
Ameebaa hyvin paljon pilkkasikin.

Seuraavaksi eteen tuli kuskinakki, 
sillä kahdelle keskustassa asuvalle 
bussikortittomalle fuksille lähdettiin 
hakemaan myös bussikortteja etukäteen, 
ettei rahaa kuluisi älyttömästi. He saivat 
kokea elämänsä parhaan autokuljetuksen 
kolmivaihteisella automaattivaihteistolla 
varustetulla Mazdalla (peruutusvaihde 
toimii nykyään). Matkan aikana minulle 
selvisi, että yksi fuksi on Jurvasta eli melkein 
Kurikasta. Ou jee!

Fuksiviikkolla tuli myös tunnollisena 
tutorina pidettyä fukseille seuraa ja 
tanssittua Cupolassa pikkutunneille asti. 
Tällainen käytös ei todellakaan ole minun 
tapaistani. Loppuviikosta juhlittiin myös 
teekkarisaunalla, kun ei tutoreita päästetty 
haalareissa keskustan kapakkoihin. 
Kukaan uusista fukseista ei ole vieläkään 
juuttunut teekkarisaunan seinässä olevaan 
reikään, vaikka sellaista pelättiinkin 
oman mallisuoritukseni jälkeen. Aukosta 
meneminen ja pöydillä tanssiminen eivät 
minun mielestä kovin huonoja tapoja ole, 
ainakin niissä hommissa ollaan vaatteet 
päällä ja sisätiloissa. Mielestäni ensi vuodelle 
tutor-koulutukseen olisi hyvä saada myös 
lyhyt oppimäärä biljardin pelaamisesta, sillä 
se ei vieläkään sujunut Peytonissa ja hävisin 
fuksille.  

Oli huikea viikko ja mukavaa tulee varmasti 
olemaan aina kunnes valmistuminen meidät 
erottaa.
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Uusi TEK-ukkeli esittäytyy Fuksiviikko



Fuksitoimarin sekava näkökulma 

Maanantai: Fuksit tulloo! 
•	 Vähän jänskättää, mutta onneksi aamun voi aloittaa skumpalla. 
•	 aloitus: Kertokaa alushousujenne väri 
•	 Pääasiat tutorryhmässä tutuksi: missä on lähimmät vessat?
•	 Fuksit saivat fuksipassit! Niin paljon edistystä viime vuoteen 

verrattuna, huhhu. 
•	 Iltameiningit: Peytonissa biliksen peluuta ja rentoa hengailua.     

( Plussaa se, että ei edes pitänyt olla vapaita pöytiä, oli kuiteskin) 

Nyt on ensimmäinen päivä ohi… vähän väsyttää, mutta fiilis on 
hyvä.

Tiistai: Osaan ainakin 10 fuksipalleron nimen 
•	 Pääasiat: Kurssi-ilmot kaikille ja opastus ruotsin kielikokeeseen 
•	 Opiskelutodistusten kanssa lisäsähläilyä 
•	 Muita hommia: Ruokaloihin tutustumista, että kaikki löytää 

lempparipaikan tai sen lähimmän. 
•	 Fuksit pääsivät leikkimään kaikkea hauskaa ja oppivat ehkä 

liikkuu osittain kampuksella. 
•	 Iltameiningit: Etkoilua fuksien kanssa ennen The Ekoja Bileitä. 

Oiskohan ollut ensimmäinen kerta, kun orientaatioviikolla 
pääsi pelaa beer pongia? 

•	 Cupolassa fuksipallerot jaksoivat ja jaksoivat ja jaksoivat. 

Oli taas vauhdikas päivä ja univelkani alkaa eksponentiaalisesti 
kasvaa. 

Keskiviikko: Aijjai, vihdoin sain nukkua vähän pidempään
•	 Oispa kaikilla samat vaatteet koko fuksiviikon, niin ehkä 

oppisinkin nimet 
•	 Fuksit pääsi Posseen Hervantakierroksella, ite paisstoin 

maggaraa silloi, damn it. 
•	 Illalla makkaraa ja lettuja, omnom 
 
Torstai: Jeejee kiltakierrokset! 
•	 kolme kysymystä tuntuu olevan aina maailman suurin haaste. 
•	 Parasta kanssa se, että fuksit osaa jo liikkua suhteellisen 

hyvin kampuksella, joten viedäänpä ne kellarien sokkeloihin 
eksymään! 

•	 Eilen Hervantakierros, niin tänään Tamperekierros 
•	 Piti aluksi hommaa bussikortteja, mutta kiitos Frenckell, että 

olit kiinni (teknisiä ongelmia)… 
•	 Vihdoin siipiä, oon niin onnellinen (kesä meni ilman siipii, 

nyyh) 
•	 Eipä päästykään jatkamaan oikeeseen paikkaan vaan simsalabim 

päädyttiin fuksien kanssa Autekin ja MiKin fuksisaunalle. 
Kuulostaa hyvältä? Noh, se siitä illasta. 

 
Perjantai: erittäin tehokas siivouspäivä
Kuulin vähän huhua, että fuksit olivat kattoo Atlantista Hiukkasen ja 
Bionerin kanssa. Itselläni oli vähän muuta hommia ja hyvinvointikin 
oli erinomainen.

Lauantai: kuudentena päivänä fuksitoimari lepäsi.  

Sunnuntai: Taas täynnä virtaa! 
Houkuteltiin fukseja etunurtsille pelailemaan ja hengailemaan. 
Kunigaskyykkä vaikutti oikeasti hauskalta lajilta, vaikka en ole itse 
koskaan kokeillut. Tämän jälkeen mentiin porukalla pelaamaan 
biitsiä. Tykkäsin! Kiva ja sporttinen päivä, joten tähän on hyvä 
lopettaa yöuneni viennyt fuksiviikko! Kiitos ja kumarrus. 
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Fuksiviikko



Jalluevankeliumi

Siihen aikaan antoi rouva tapahtumavastaava Elina käskyn, että koko valtakunnassa 
oli toimitettava pikkujoulut. Nämä pikkujoulut olivat fukseille ensimmäiset ja 

tapahtuivat Rauman ollessa puheenjohtajana. Kaikki menivät ilmoittautumaan rientoihin.

Niin myös pieni fuksi lähti Killasta, Konetalon kiltakäytävältä ja meni pikkujouluja varten 
Bommariin, Rakennustalon kellariin, sillä hän kuului Ympäristöteekkarikiltaan. Hän lähti 
sinne yhdessä kaverinsa kanssa, jonka kanssa hän oli jakamassa jallupullon. Heidän siellä 
ollessaan tuli Jallun juomisen aika, ja hän korkkasi pullon, esikoisensa. Hän suuteli lasta ja 
nosti hänet huulilleen, koska heille oli Rasputtimesta laulettu niin.

Sillä seudulla oli eksyneitä fukseja yöllä ulkona vartioimassa Duoa. Yhtäkkiä heidän 
edessään seisoi Kaisa-enkeli, ja Fuksineuvoston kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi 
fuksit, mutta enkeli sanoi heille: “Älkää pelätkö, typerät fuksit! Minä ilmoitan teille 
ilosanoman, suuren ilon koko vuosikurssille. Tänään on teille Hervannan kaupungissa 
syntynyt Vapahtaja. Hän on Jallutähti. Tämä on merkkinä teille: te löydätte pullon, joka 
makaa korkattuna pöydällä.” Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuret taivaalliset 
laivahomot, jotka ylistivät Humalaa sanoen:

”Humalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha teekkareilla, 
joita hän rakastaa.”
Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, fuksit sanoivat toisilleen: “Nyt Bommariin! 
Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.” He lähtivät 
kiireesti ja löysivät Muut fuksit ja Jallun, joka makasi pöydällä. Tämän nähdessään 
he kertoivat, mitä heille oli Jallusta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat fuksien sanat, olivat 
ihmeissään. Fuksit palasivat kiittäen ja ylistäen Humalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja 
nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu.

Matkamme alkoi eräänä maanantaisena aamuna 
parkkipaikalta Sähkötalon ja Tietotalon välistä. 

Bussissa oli tunnelmaa, vaikkakaan alkumatkasta 
musiikki ei ollut mitenkään erityisen hehkeää.

Ensimmäinen pysäkkimme oli levylämpösiirtimiä 
valmistavalla Vahteruksella, missä joimme erittäin 
maittavat kahvit. Saimme myös piparia. Kävimme 
tutustumassa yrityksen tehdastiloihin opastetulla 
kierrosella. Suurin tehtaalta löytyvä lämmönsiirrin oli 
vaikuttava näky ja saimme oppia, että Vahterukselta 
lähtee maailmalle 3000 lämmönsiirrintä vuodessa.

Kun olimme aikamme ihmetelleet tehdasta, 
pääsimme syömään Golfravintolaan. Vahterus 
ystävällisesti kustansi ruokailumme, mikä oli varsin 
nautittavaa. Myöskin ruoka itsessään oli nautittavaa. 
Tarjolla oli ainakin sen seitsemän erilaista 
rehuvaihtoehtoa ja kanaa riisillä. Söimme ateriamme 
romanttisesti terassilla lämpölamppujen alla. 

Seuraava kohteemme jätevedenpuhdistamo 
Turussa. Paska haisi ja kompressori soi. Ainakin 
allekirjoittaneesta haju oli mitä melkoisin, vaikkakin 
paskamylllyjä enemmän kiertäneiden mielestä se oli 
aika 0,5/5. Kukaan ei edes oksentanut! Ehkä juuri 
siksi vierailu olikin siedettävä ellei jopa hauska.

Vedenpuhdistamon jälkeen virallinen osuus oli ohitse 
ja suunnattiin lähimpään Alkoon. Viinahammasta 
kolottikin tässä vaiheessa varmasti kovasti, sillä 
muutoin matkalla oli ollut nollatoleranssi. Korkit 
naksuivat iloisesti kun pakollinen pysähtyminen 
Turun torilla oli suoritettu. Toriin liittyi tietysti myös 
yritys irrottaa Turku.

Matkalla mittailtiin oikean ja vasemman puolen 
paremmuutta bussiolympialaisten merkeissä. Lajeina 
oli kengänvaihto, esineen metsästys ja tottakai 
Lumber Jack – sekä slashtag-kisat. Olympialaisista 
täytyy vielä mainita, että MVP-takki oli lähinnä 
henkistä laatua, sillä se oli unohtunut vetäjältä 
kyydistä. Loppujen lopuksi tiukan kisan päätteeksi 
oikea puoli vei voiton.

Monien mutkien jälkeen suuntasimme kulkumme 
kohti rakasta Tamperetta. Olimme nauttineet 
innoittavasta reissusta ja vanhojen konkarien hellästä 
opastuksesta ekskuilun ihmeelliseen maailmaan. 
Fuksivuotemme oli rikastunut taas yhdellä hienolla 
kokemuksella, eikä päivä edes vielä päättynyt vaan 
sitä jatkettiin keilahalliin ja siitä edelleen jatkoille 
paikkaan X, Y tai Z. (Oli muuten maanantai ja Pekka 
otti.)

Yritykset ansaitsevat ison kiitoksen siitä, että kestivät 
meitä ja saimme jopa syödäksemme.

Kirjoittaja: Eeva-Kaisa Snellman Kirjoittajat: Helmi, Mikael ja Pekka10 INDIKAATTORI SELOPPUU 2016 11INDIKAATTORI SELOPPUU 2016

FuksiXQ16



Sunnuntaina 18.syyskuuta Hervannan auringossa 
kylpevä urheilupyhättö alkoi täyttyä toinen toistaan 
voitonnälkäisemmistä urheilijanuorukaisista. Lihaksia 
verryteltiin ja lämmiteltiin tulevaa suoritusta varten; vuorossa 
oli jo perinteeksi muodostunut ympäristöteekkarikillan 
seitsenottelu Hervannan urheilukentällä.

Vauhtia ja vaarallisia tilanteita ei tästä urheilun juhlasta puuttunut, 
kun tusinan verran ykiläsiä haastoi toisensa sekä itsensä naisten 
seitsenottelun lajeissa. Lajit kisattiin seuraavassa järjestyksessä: 100 
metrin aitajuoksu, korkeushyppy, keihäs, kuula, 200 m, pituushyppy ja 
800 m. Eniten kylmiä väreitä kisaajien keskuudessa aiheutti aitajuoksu, 
jossa aitojen kaatumisilta ei vältytty. Korkeushypyssä puolestaan rima 
kohosi mukaviin korkeuksiin niin miesten kuin naistenkin sarjoissa. 
Lajin voitot ratkottiin lopulta kissamaisilla ylityksillä tiukkojen 
taisteluiden jälkeen. 

“Eniten kylmiä väreitä kisaajien keskuudessa aiheutti aita-
juoksu, jossa aitojen kaatumisilta ei vältytty.”

Kisailijoista huokui rehti yhdessä tekemisen henki, ja kokeilemisen 
lisäksi monella oli tavoitteena parantaa aiempien vuosien tuloksiaan. 
Naisten sarjan voitto ratkottiin viiden osallistujan välillä. Lajivoitot 
jakautuivat useamman kilpailijan kesken, mutta lopulta voittoon 
itsensä kiilasi tasaisella suorittamisella porilainen humanisti, Pinja. 
Miesten sarjaan otti osaa seitsemän kisaajaa, joskin voitto irtosi melko 
selvästi kuudella lajivoitolla jalkapalloa harrastavalle fuksille, Fredulle. 

Tärkeintä tässä urheilumieltä pursuavassa tapahtumassa ei 
kuitenkaan olleet tulokset tai sijoitukset. Jokainen osanottaja 
nautti niin yhdessäolosta kuin itsensäylittämisen tunteestakin. 
Henkilökohtaisesti toivonkin, että onnistunut tapahtuma saa jatkoa 
tulevaisuudessakin ja kasvattaa suosiotaan myös osallistujamäärän 
osalta. Mahdollisuudet päästä kokeilemaan näin monipuolisesti eri 
yleisurheilulajeja ovat harvassa, joten jo senkin puolesta tapahtuma 
on ehdottomasti kokemisen arvoinen.

Iso kiitos osallistujille ja ennen kaikkea järjestäjille!

Fredu, fuksi

Fredu 4447

Miska 3096

Miika 3052

Pinja 2721

Sara-L. 2606

Sonja S. 2082

2016
Miehet Naiset

Ville 5030

Aleksi 4271

Ilari 3437

Sofia 2132

- -

- -

2015
Miehet Naiset

Matti 5152

Ripa 5136

Tuomas 4497

Sonja S. 2097

Enni 1918

Sonja L. 1652

2014
Miehet Naiset
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YKIn 7-ottelu



12.9.2019 klo 0.04

Paluustani Suomeen on kulunut 15 viikkoa ja 6 päivää. Pitkä kesä siis takana, mutta sitäkin upeampi kevät. Vietin kevään 2016 
Islannissa vaihdossa. Lähdin tammikuussa matkaan. Neljän päivän kuumehourailun jälkeen onnistuin pikapakkaamaan 
yksiöni laatikoihin ja ottamaan suunnaksi Islannin.

Kun Essi pyysi mua kirjoittamaan vaihdosta, emmin ja tuskailin. Suostuin kuitenkin, mutta olen onnistunut venyttämään 
kirjoitusta hyvin kauan. Tekosyinä tietokoneen hajoaminen sekä ajan ja inspiraation puute. Todellinen syy on kuitenkin 
ollut järjetön ikävä. Ikävä kaikkia ihania ihmisiä kohtaan. Henkeäsalpaavia maisemia. Vuoria. Revontulia. Kuumia lähteitä. 
Hevosia. Kaikkia. 

Kun jouluna 2014 päätin lähteä vaihtoon, ajatus Islannista 
ja siellä asumisesta tuntuivat hyvin kaukaisilta. Ne tuntuivat 
edelleen syksyllä 2015. Kuukaudet vain katosivat ja yhtäkkiä 
olin tuolla sairaan kaukana ypöyksin. Muistan ensimmäisen 
illan ongelmat, kun yritin pilkkopimeässä kaupungissa löytää 
guesthouse-isännän neuvomaan lähikauppaa ja se oli äärettömän 
vaikeaa. Orientaatioviikon ensimmäisenä päivänä löysin porukan 
suomalaisia ja hengasin siinä porukassa about tunnin. Tajusin 
kuitenkin, että ei. En tullut tänne oleilemaan pelkästään samojen 
ihmisten ja saman kulttuurin kanssa, mihin olin kotona tottunut.

Alkuun pahimmat vaikeudet oli englannin puhuminen ja varsinkin 
tuppisuun suomalaisen tyyliin esimerkiksi hienotunteisesti asioista 
kertominen. Vähintään parin viikon välein sain henkilökohtaisen 
kriisin omista kielellisistä ja sosiaalisista taidoistani. Ne kesti aina 
pari päivää. Kerroin kavereille, että nyt ei juttu luista mutta aina 
koitettiin jatkaa. 

Arki oli tosi erilaista verrattuna Suomeen. Suomessa en _ikinä_
käynyt luennoilla. Suomessa biletin vähintään kahtena tai 
kolmena arkipäivänä viikossa. Islannissa ei juurikaan juhlittu 
arkena, mutta viikonloppuisin aamuviiteen asti auki olevat baarit 
oli parasta. Arkisin kaikki muut kävi luennoilla, niin mäkin 
sitten aloitin käymään. Parasta kuitenkin oli kurssivalinnat, 
sillä miettiessäni vaihtokohdetta valitsin paikan sen mukaan, 
että voin ottaa rennosti kursseilla, miettiä mitä haluan tehdä 
jne. Opiskelin sitten löysinä kursseina Islannin kielen alkeita ja 
tulivuoritekniikkaa.

Huoh, tästä aiheesta on tosi vaikea kirjoittaa. Oon uuden 
tietokoneen ostamisen jälkeen oikeestaan ensimmäistä kertaa 
kolmeen kuukauteen pysähtynyt miettimään viime kevättä. 
Kesällä se oli vielä liian vaikea paikka.

Ensin meinasin tehdä teille Islannin matkaoppaan, koska en 
jaksaisi jokaiselle kertoa erikseen missä kannattaa käydä ja mihin 
panostaa. ;) Sitä enemmän kuitenkin haluan kertoa teille, kuinka 
hieno ja samaan aikaan itseä haastava kokemus vaihto on. Se on 
asia, jota en vaihtaisi yhtään mihinkään. Nyt mulla on hienot 
muistot ja paikka, jonne varmasti haluan palata. Ystäviä ympäri 
maailmaa. Espanjan kielen alkeet kämppiksien ansiosta. Ja ihana 
Suomi oli silti täällä kotona odottamassa. 

Oon oikolukenut tän noin satakertaa, enkä oo vieläkään varma 
onks tää hyvä idea. Mut yksi asia on varma. Anniinan diippi-
diaries ilmestyy Indikaattorissa vain kerran mun opiskeluaikana. 
Ja tää on se ainut kerta, kun päätin sivuuttaa hienon teknisen 
kirjoitustyylin (köh köh tekniikan kandi 02/2016) ja kertoa mun 
fiiliksiä vaihdosta tälleen yön pimeinä tunteina. 

Terkuin, Anniina
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Tulivuoritekniikkaa Islannissa



Kuvat: Tatu Lappalainen ja excukansa

Ympäristöteekkaripäivistä kuullaan puhuttavan paljon ja sinne kannustetaan 
lähtemään. Miksi nuo perinteiset Ymppipäivät ovat niin suositut? Miten 
ne eroavat muista excursioista? Miksi Ymppipäiville kannattaa lähteä? 
Koettuani nuo syksyn 2016 megalomaaniset päivät ja yöt Oulussa, keräsin 
omien kokemuksieni perusteella tuon matkan plussat ja miinukset.

+ Tapahtuma toi yhteen ympäristötekniikan opiskelijoita korkeakouluista 
niin Oulusta, Otaniemestä ja Lappeenrannasta. Taso oli siis vähintäänkin 
kova. Matkalle lähdettyäsi pääset myös kokemaan teekkarikulttuuria 
muualla päin Suomea. Kaikkea teekkarikulttuuriin kuuluvaa ei pysty 
sanallisesti selittämään; se täytyy itse kokea! Lisäksi sinulla on erinomainen 
mahdollisuus päästä näkemään ja kuulemaan, miten muiden saman alan 
opiskelijoiden opinnot eroavat omistasi. Muiden kiltojen toimintatapoja 
päästiin seurailemaan esimerkiksi Oulun Ympin kiltahuoneella sitseille 
valmistautuessa. Osa pääsi katsastamaan myös paikallisen oluthuoneen 
Pataässän meiningin. 

+ Bussiolympialaiset olivat pitkien ajomatkojen pelastus. Joukkueet 
muodostivat bussin oikea ja vasen puoli, joiden oli tarkoitus taistella 
vuoden 2016 bussiolympialaisten herruudesta. Olympialajeina oli 
kaikkea mahdollista risumiehen imitoinnista pingispallon kuljettamiseen 
mahdollisimman nopeasti kengästä kenkään. Myös killan Lumber Jack 
mestari ratkaistiin bussiolympialaislajissa, jossa erityisesti Santeri osoitti 
uskomattomia kykyjä. Pisteitä sai kerättyä joukkueelleen myös osoittamalla 
erityistä innostusta olympialaisia kohtaan, jonka seurauksena moni 
innostuikin pulahtamaan huoltoaseman vieressä sijaitsevaan järveen. Itsellä 
ei ollut pokkaa, mutta voin sanoa, että oli varmasti kylmää. 

+ Fukseille tarjolla uusia tuttavuuksia ja pisteitä fuksipassiin. Olen MIK:ltä 
lähtöisin ja YKI:lle vaihtanut, joten lähdin matkalle ainakin puoliksi fuksina. 
Aluksi vähän jänskätti, mutta turhaan! Tein uusia tuttavuuksia fukseista 
ännännen vuoden opiskelijoihin. On aivan uskomatonta kuinka hyvin ja 
avoimesti minut otettiin vastaan. Jos siis olet fuksi tai muu vastaava niin 
suosittelen lämpimästi reissulle lähtemistä, vaikka se onkin kovin hurjaa, 
jos joutuu skippaamaan luennot ja jättämään laskarit väliin.

+ Yritysvierailu käsityöläispanimoon oli vähintäänkin mielenkiintoista. 
Pahennusta aiheutettiin jo pihalla, kun näkösuojana toiminut bussi lähti 
taktisesti liikkeelle suurempia paineita helpottavien herrasmiesten edestä. 
Kyseessä oli pienpanimo, joten kiertelemistä ja nähtävää ei ollut liikaa, 
mutta asiaa senkin edestä. Saatiinhan siellä maistiaisiakin.

+ Sitsit samassa paketissa. Joku vanhempi tieteenharjoittaja sanoi minulle, 
että näitä exq-sitsejä ei kannata ottaa normina. Ja olihan ne melkoiset. 
Toisaalta minulla ei ollut mitään mihin verrata, sillä pääsin kokemaan 
ensimmäiset sitsini juurikin Ymppipäivillä Oulussa. Lahjaksi annettiin 
muutama risu, usko jo. Sitsien teemana oli Halloween, johon ihmiset 
olivatkin mukavasti panostaneet. 

+ Jos jotain ”oikeasti” hyödyllistä haluat saavuttaa, niin Ymppipäivillä sinulla 
on mahdollisuus sivistää itseäsi seminaareilla. Seminaarissa vierailevina 
luennoitsijoina toimivat lähialueella toimivien tekniikan alan yritysten 
edustajat, kuten Oulun Energia, Stora Enso ja CEE. Mielenkiintoista 
ja ajankohtaista asiaa tarjottiin moneksi tunniksi, joku kerkesi jopa 
nukahtamaan. Verkostoituminen saman alan opiskelijoiden kanssa on myös 
hyödyllistä ja suotavaa.

+ Exqulevy.

+ Susikoira Roi.
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Ymppipäivät



Kaikki mitä teille k
errotaan 

killan toim
innasta on

 valetta. 

On tullut 
kyseenalais

tuksen aik
a. 

Paljastust
en aika. K

irjoittaja o
n 

sisältäpäin
 nähnyt h

allituksen 

toimintaa ja h
aluan ilmiantaa sen

 

syvälle juu
rtuneen v

alheellisuu
den. 

Lukekaa t
arkkaan ja

 herätkää!

YKIFuksit2011

Uudeksi puheenjohtajaksi äänestettiin Essi 
Nousiainen. Häntä ja Viimeistä kolmea 
puheenjohtajaa kaikkia yhdistää sama vuosikurssi, 
2011. Vaikka Essi aloittikin TTY:lla vuotta 
myöhemmin kuin kolme aikaisempaa puheenjohtajaa, 
on hänellä salattu menneisyys Lappeenrannan 
teknillisessä yliopistossa. Voiko olla sattumaa, 
että vuodesta toiseen sama vuosikurssi johtaa 
kiltamme hallitusta? Vuosi on tässä tapauksessa 
harhaanjohtava, sillä kaikki jäljet johtavat erääseen 
tiettyyn henkilöön. Tämä mystinen hahmo on 
vaikuttanut kiltamme toimintaan viimeiset viisi 
vuotta jättämättä jälkeäkään pöytäkirjoihin 
tai kirjanpitoon. Hän on läheisesti sidoksissa 
kaikkiin edeltämainittuihin puheenjohtajiin ja 
jatkaa edelleen lankojen vetelyä Wäinölä 2:n 
norsunluisen tornin huipulta. Hän on Sami Kari.

Kuka on Sami Kari?

Sami on savolainen agitaattori, joka on vaikuttanut killassamme vuodesta 2011 lähtien. Siitä lähtien on hänen – ja hänen edustamansa tahon(?) – vaikutusvalta killassamme kasvanut vuosi vuodelta. Tämä konkretisoitui vuonna 2014, kun ensimmäinen Samin lähipiiriläinen valittiin kiltamme puheenjohtajaksi. Sillä tiellä ollaan edelleen. Toisena esimerkkinä mainittakoon tunnettu YKIläinen vaikuttajahahmo Juha Suvanto, joka jouduttuaan 
erimielisyyksiin Samin kanssa päätti 9 opiskeluvuoden jälkeen äkillisesti valmistua ja muuttaa Helsinkiin ”töiden perässä”.

Sami Kari – Numerologiaa

Kaikki merkit ovat olleet kaik
en aikaa aivan 

nenänne alla! Sami on Uuden maailmanjärjestyksen 

kätyrien luoma identitetti, johon 
on 

piilotettu numerologisia viittauksia 
vittuiluna 

tavalliselle kiltalaiselle
. Erityisesti numero 

kaksi toistuu Samiin liittyvässä aineist
ossa: 

- Sami Kari – mies, jolla on kaksi etu
nimeä.

- Kyykkäjoukkueensa 
Vanhat Laivahomot 

ovat aina olleet kakk
osen kannalla. 

- Laivahomot ovat toistuvasti j
ääneet 

kakkosiksi kyykkäkarsi
nnassa, vaikka ovatki

n 

saavuttaneet menestystä MM-tasolla.

- Nimien toinen kirjain on 
A, joka eniten kaikist

a 

kirjaimista muistuttaa kolmiota. Illuminati confirmed.

- Nimi Sami numeroiksi muutettuna on 

19 + 1 +13 + 9 = 42
. Vastaus elämään, 

maailmankaikkeuteen ja kaik
keen 

- Samissa on myös neljä kirjainta, jo
ka kaksi 

kertaa toistettuna v
iittaa lukuun 88 – 

Kansallisosialismi killassamme on nousussa!

Reptiliaani-E
ssi

Essi Nousiainen on
 reptiliaani. 

Kirjoittaja o
n kuullut hu

huja, joiden 

mukaan hallitu
ksen uusi pu

heenjohtaja 

on osallistun
ut reptiliaan

ien 

initiaatioriit
teihin. Täm

än ’Liskojen
 yönä’ 

tunnetun ri
tuaalin tark

ka sisältö on
 

tuntematon, mutta vaihtoe
htomediat 

kertovat siih
en sisältyvän

 hallusinogee
nien 

nauttimista edeltäv
änä iltana. T

ällä 

saavutetaan
 psykoosi, jo

nka aikana 

reptiliaanit 
kokoontuvat

 yhteen 

noviisin makuuhuonees
een viettäm

ään 

kammottavia bakk
anaaleja.

Mutta miksi?

Samin muodostaman varjohallituksen 
lopulliset päämäärät ovat hämärän 
peitossa, mutta tässä teoria: Kyseessä 
on Uuden maailmanjärjestyksen yritys 
kaapata valta Ympäristöteekkarikillassa. 
Tähän viittaa kiltojen rekisteröityminen, 
jolla pakotetaan killat UMJ:n alaisen 
Patentti- ja rekisterihallituksen valvonnan 
piiriin. Epäilystä herättää myös Tampere3 
(∆), joka kuulostaa jo nimensä puolesta 
Illuminatin juonelta ottaa haltuun 
Tamperelainen korkeakoulutus. Huomasin 
myös sen, että Tamperelaiset korkeakoulut 
yhdessä IKEAn ja Ristinarkun Shellin kanssa 
muodostavat kartalle pentagrammin.

Salainen salaseura

Termi salaseura on TTY:lla
 hämärtynyt. 

Kaikki tietävät ainak
in nimeltä Perinneseuran, 

Blebeijit, Pileen, Ank
at ynnä muut kerhot, 

joihin tämä status liitetään. M
utta 

mitä jos yliopistollamme on sittenkin 

oikeita salaseuroja? S
iis kerhoja joiden 

olemassaoloa ei tiedetä ta
i joista ei ole 

varmuutta? Onko mahdollista, että 

Konetalon alaisissa kä
ytävissä kokoustaa 

öisin hämärää porukkaa päättä
mässä 

opiskelijoiden tulevais
uudesta? Vapaaboom

arit 

ja Pilluminati? Yhteyksiä näid
en salaisten 

salaseurojen ja Samin välillä selvitetään.

Jesse

Sami Kari

Essi

Varpu

Niko




