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Vuosi lähestyykin jo loppuaan, ja pian koittaa taas uusi vuosi. 
Uuden vuoden myötä menee myös YKIllä hallitus ja toimarit 
uusiksi, ja näin näyttääkin jo siltä, että kirjoitan tällä paikalla 
viimeistä kertaa.

Haluaisinkin siis puhua lähestyvän uuden vuoden myötä 
uusista aluista. Pian vuodenvaihteen jälkeen tulee vuosi siitä, 
kun päätin itse kääntää uuden lehden opiskelijaelämässäni, 
ja painelin eräänä keväisenä aamupäivänä opinto-ohjaajan 
juttusille. Noin tuntia myöhemmin olinkin sitten matkalla 
seuraavaan osoitteeseen; konetekniikan opintosuunnittelijalle. 
Asiaa pohdittuani muutamia viikkoja, olin jo vakuuttunut 
siitä, että nyt oltiin haettu vähän väärälle alalle. Pääsiäslomalta 
palattuani istuin pienen yksiöni sängyllä ja käteni tärisivät, 
olisinko valmis lähettämään HOPSini opintosuunnan vaihtoon? 
Olin kuitenkin tullut tähän kouluun opiskelemaan ympäristö- ja 
energiatekniikkaa, olisinko valmis vaihtamaan opintosuuntaa?

Niinhän siinä lopultakin kävi, että HOPS lähti opintosuunnan 
vaihtoon, ja minusta ei tullut koskaan energiatekniikan diplomi-
insinööriä. Olen kuitenkin nyt motivoituneempi opiskelija kuin 
koskaan aiemmin.

Tämän tarinan opetus ei ollut kuitenkaan, että vaihtakaa alaa, 
niin elämänne helpottuu. Ei. Toivon että muistatte tästä tarinasta 
sen verran, että jos haluatte avata uuden lehden elämässänne, 
niin antakaa mennä. Uudet alut jännittävät aina, mutta joskus 
kannattaa vain kerätä se rohkeus, sen uuden lehden avaaminen 
saattaa olla elämäsi paras päätös.

Tähän Indikaattoriin on kertynyt juttua menneen syksyn 
tapahtumista, kuten ymppipäivistä ja toisesta syysretkestä. 
Mutta sen lisäksi päätimme viimeisen lehden kunniaksi tehdä 
hiukan isomman ja asiapohjaisemman jutun opiskelijoista, jotka 
ovat tehneet samanlaisen päätöksen kuin päätoimittaja vm. 2017 
ja vaihtaneet alaa. Nauttikaa lehdestä!

Vielä viimeistä kertaa,
Aino

Indikaattoriin kirjoittelulta en ole vieläkään välttynyt, vaan tässä sitä ollaan taas, onkohan jo kahdeksatta 
kertaa. Tsempit vaan Petralle, jolla on myös aikaisempaan kokemusta päätoimittajana olemisesta ennen PJ-
vuotta, alkaa ideat loppumaan jo tälleen loppuvuodesta. Onneksi voin jatkaa muisteloita, joista seuraavana 
onkin lukuvuosi 2015-2016!

Syksystä 2015 on muistettava vain yksi asia. Sinä syksynä saavutettiin jotakin, mitä ei kukaan uskonut 
mahdolliseksi. Aiemman ennätyksen (1:19) uskottiin olevan päihittämätön, mutta YKIn kasvussa ollut 
kansainvälinen toiminta koki kukoistuksen hetkensä, kun Saze ja Niko yhdessä ulkkarivahvistuksien Jacubin 
ja Robertin kanssa tekivät mahdottomasta mahdollista ja pelasivat vielä tänäkin päivänä kärkiaikaa pitävän 
Formatia Express – tuloksen: 0.42. 2016 keväästä hämäriä muistikuvia jäi YKIn vuosijuhlien paljuorgioista, 
joihin en valitettavasti kuulemani mukaan ole itse osallistunut (jäitte paljosta paitsi) ja vähän kirkkaampia 
kevään mahtavasta ulkomaan-rankasta Saksaan! Levätalojen ja lampunvarjostimien vastapainoksi tehtiin 
tiukkaa journalismia, kun mielipiteitä askarruttaviin asioihin kyseltiin oman alansa asiantuntijoilta, kuten 
Reijo Karviselta ja Markku Kakolta. Allekirjoittanutkin sai oman osansa näistä mielipiteistä, kun Karwi 
päätti Wappupäivän jälkeisenä päivänä soitella kiitelläkseen opiskelijoiden aktiivisuudesta silloista dagen 
efteriä potevaa päätoimittajaa. Kiitti Reijo, saa soitella tulevaisuudessakin!

2016 syksy meni samaa vanhaa kaavaa Ymppipäivien ja salaliittoteorioiden parissa. Hiljaa hallituksen 
syövereissä kuitenkin valmistettiin kovaa vauhtia uudistuksia seuraavaa vuotta varten. Näitä uudistuksia 
ollaankin vuonna 2017 kovaa vauhtia pistetty eteenpäin! Jessen kultainen idea WappuEscapesta saatiin 
toteutettua mahtavasti, ja siitä kiitoksena ansaittiin vielä kirsikkana kakun päälle Vuoden Tapahtuma – 
stipendi! Uudet nettisivut saatiin toimintaan, yritysyhteistyö on saavuttanut enemmän kuin koskaan 
uskallettiin toivoa ja koulutuspolitiikka nostaa päätään juuri oikealla hetkellä! Ja ollaanhan me nykyään 
rekisteröity yhdistyskin! Ensi vuotta ajatellen onkin erittäin tärkeää, että killassa keskustellaan yhdessä 
hyvässä hengessä ympäristö- ja energiatekniikan tulevaisuudesta ja toivomuksista tulevaisuutta varten. 
Killan koulutuspoliittista toimintaa on kehitettävä ja saatava näkyvämmäksi ja kasvatettava yhteistyötä 
hallopedien kanssa, jotta jokaisen kiltalaisen ääni tulee kuuluviin korkeakoulujen yhdistyessä.

Tässä vaiheessa itse haluan kannustaa sekä hallitusta, että oppositiota ottamaan rohkeasti kantaa asioihin. 
Kaikki uudet ideat ja rakentava kritiikki on tervetullutta. Lisäksi haluan kiittää kaikkia, jotka ovat olleet 
mukana tänä vuonna kehittämässä toimintaa eteenpäin. Draivi on ollut uskomaton ja uskon vahvasti, ettei 
jarrupoljinta olla valmiina painamaan ensi vuonnakaan! On myös ilo luovuttaa puheenjohtajan valtikka 
Petralle, joka on ehkä vielä tulisempi killan edunvalvoja, kuin minä pystyn koskaan olemaan. Vaikka tässä 
vaiheessa tuntuu, että olen aika sanaton koko tämän vuoden jälkeen, aion vielä sanoa että: Make YKI even 
greater, again and again!

Vallankumouksillisin terveisin
Daener-Esy, from the House Shark, Khale-Essi, the Saviour of the Baltic Sea ant the Mother of Darragons

Kuvassa rakkaimpia muistoja Tupsulan ulkoilmakonsertin Harlem Shakesta by YKI-fuksit11-12<3 Hennin 
viimeinen fuksi-PJ-mohikaani kiittää ja kuittaa!

Pääkirjoitus
Puheenjohtajan 

palsta



Syysretki 2.0
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Tässä lukijan pitää huomioida, että strutsi ja villisika eivät ole koodisanoja Hervannan 
spurguille, vaan tarkoittavat ihan niitä eläimiä.

Kun molemmat autot olivat saapuneet perille Helvetinjärven parkkipaikalle, ryhmämme 
taival kohti majapaikkaa alkoi ja astuimme sisään kutsuvasta portista, jossa luki ‘Helvettiin’. 
Tällä kertaa kiltamme ei siis mennytkään putkaan, vaan tie johti suoraan Helvettiin. 
Kilometrejä majapaikalle oli noin kahdeksan ja reitti oli melko helppokulkuinen, mutta 
koimme silti tarpeelliseksi pitää tauon jokaisten portaiden jälkeen. Myönnettäköön, että 
tämä oli kaikkien hyvinvoinnin kannalta hyvä päätös, ehkä jopa tarpeellista. Pysähdyimme 
myös hetkeksi näköalapaikalle ihastelemaan edessämme avautuvaa maisemaa; puiden 
ruskaa ja sumuista järveä.

Saavuimme majapaikalle yllättäen jo puoli neljältä. Onneksemme sade alkoi vasta kun 
olimme saapuneet perille, eikä matkan aikana, ja onnistuimme välttämään sen suuremmat 
vesivahingot. Takana oleva vaellus ja sateinen sää olivat tehneet kaikki nälkäisiksi ja 
aloimmekin tekemään ruokaa heti leiriin päästyämme. Tällä kertaa saimme nauttia suussa 
sulavasta italianpadasta ja ruisleivästä. Kun mahat olivat täynnä ja nälkäkuolema vältetty, 
kokosimme teltat ja rupesimme pohtimaan, että mitähän sitä nyt sitten tekisi seuraavat 
kahdeksan tuntia.

Opiskelijoita kun olemme, oli alkoholi vedettävä mukaan tähänkin tapahtumaan, jota 
myöhemmin kuulin mainostettavan urheilutapahtumana. Fuksin ohje itselle: älä ikinä oleta, 
että mikään tapahtuma olisi alkoholiton. 

Valitettavasti kukaan ei kuitenkaan ollut ottanut alkoholia mukaan, vaan sitä saatiin 
metsästää oikein kunnolla. Pelastuksemme kuitenkin lipui piakkoin kajakkeineen järveltä 
muutaman brittimiehen muodossa. He olivat viettämässä polttareita Suomen luonnossa, ja 
onneksemme/ tuhoksemme miten asiaa nyt katsoo, heidän oppaallaan oli auto.

Ei kestänyt kauaakaan, kun Essi ja Helmi olivat neuvotelleet itselleen autonkäyttöoikeudet ja 
matka Alkoon alkoi. Tuliaiset Alkosta olivat hyvin riittoisat. Jopa niin riittoisat, että saimme 
britannialaiset ystävämmekin tutustutettua muun muassa Salmarin saloihin. Tunnelma 
oli erittäin korkealla. Illan ohjelmaan kuului esimerkiksi erittäin epäviralliset sitsit, joiden 
jälkeen sitä päädyttiin pelaamaan taas erinäisiä juomapelejä. Valitettavasti juomapelien 
jälkeen kello alkoi lähestyä yhtätoista, ja samalla lähestyi myös minun aikani mennä 
nukkumaan. Aamulla sain kuitenkin kertauksen loppuillan tapahtumista. Kiitokset tästä 
Eemelille, joka ystävällisesti lähetti äänittämänsä, virallistakin virallisemmat ‘haastattelut’ 
minulle.

Haastattelujen ja kuulemani mukaan lähes kaikki seurueestamme olivat päätyneet alasti 
uimaan Helvetinjärveen. Kyse oli ilmeisesti ollut jonkinlaisesta vedosta britti-ystäviemme 
kanssa, joka päättyi siihen, että loppujen lopuksi yksikään heistä ei mennyt uimaan. Sinänsä 
ymmärrettävää, en usko, että alasti heiluminen metsässä keskellä yötä kuuluu kaikkien 
To do- listalle. Uintireissun aikana Essin varpaat meinasivat lähteä irti ilmeisesti kylmän 
takia, mutta ehkä jopa hälyttävämpää oli se, että kun kaikki muut olivat olleet uimassa, 
niin Kalle omien sanojensa mukaan oli ollut tunnin metsässä tukehtumassa makkaraan 
saamatta henkeä. Aleksin vinkki Kallelle olikin, että jos meinaat tukehtua, niin älä lähde 
yksin metsään kävelylle, vaan sano ihan reilusti, että hei, meinaan tukehtua. Haluaisin tässä 
vaiheessa huomauttaa, että kaikki edellä mainittu on tapahtunut ennen keskiyötä.

Ottaen huomioon yölliset tapahtumat, 
on varsin ymmärrettävää, että aamu alkoi 
hitaissa merkeissä. Puolet porukastamme 
olivat kuitenkin sen verran taistelutahtoisia, 
että vaelsivat takaisin lähtöruutuun 
aivan omin avuin. Loput meistä jäivät 
lahnailemaan leiripaikalle, mutta pienten 
ponnistelujen jälkeen onnistuimme jopa 
siivoamaan sen ja kokoamaan teltat kasaan. 
Koska vaeltaminen takaisin ei onnistunut, 
Joonas tuli pelastamaan meidät autollaan 
ja matka takaisin kohti Hervantaa alkoi, 
ja pystyi toteamaan, että tästäkin selvittiin 
enemmän tai vähemmän kunnialla.

Aamulla aikaisin ylös ja Konetalon 
parkkikselle odottamaan lähtöä. Tällä kertaa 
YKI:n syysretkelle mukaan uskaltautui 
kymmenen henkilöä ja yksi koira. Heti 
aamusta päästiinkin pelaamaan tetristä, kun 
kymmenen henkilön rinkat ja muut tavarat 
piti saada mahtumaan kahteen autoon, joita 
ei varsinaisesti tilalla ole pilattu. Onneksi 
Helmillä oli vahvaa tetris-osaamista ja kävi 
ilmi, että Joonaksen ja Nean autot olivatkin 
yllättäen rinkkojen mustia-aukkoja.

Kun tavarat oli saatu kasaan, lähdettiin 
ajamaan kohti vaelluskohdetta, 
Helvetinjärveä. Matka ainakin Nean 
kyydissä taittui nopeasti, kun yritimme saada 
auton radion toimimaan kunnolla. Matkaan 
toi lisäjännitystä myös näköhavainnot 
strutseista ja villisioista.

Teksti: Neela Walin Kuvat: Essi Nousiainen & Aleksi Sivonen



Excursio Vaasaan 
-elokuva
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Käsikirjoitus:

Heräsimme todella aikaisin, jopa noin kello 5.15. Maassa oli lunta ja taivas pimeä kuin taivas 
pimeällä. Bussiin astui meitä excuilijoita noin neljäkymmentä, yksi valitettavasti jäänyt 
jälkeen ja hänet täytyi myös jättää niin, sillä meillä ei ollu aikaa jäädä odottelemaan – oli 
mentävä Vaasaan.

Noin kolme ja puoli tuntia kestäneen menomatkan kohokohtia olivat ilmiselvästi Parkanon 
Eurohamstei ja Laihian Nuuka Lämpö. Ja lämpöhän oli nuukaa kyseisellä seudulla. Ei muuta 
menomatkasta.

Itse Vaasassa kohtasimme suurehkon pettymyksen – suurista lupauksista huolimatta siellä 
ei paistanut aurinko, joka vei excuilijoiden mielen hieman alas ja kiukuttelumielelle. Tämä 
saattoi myös johtua orastavasta näläntunteesta, johon oli kuitenkin pikaista helpotusta tarjolla 
lounasravintola Strömbergin tarjoilujen muodossa. Tämän hienon kiukunpoistohetken 
tarjosi meille avokätisesti ABB(A). Jonottaessamme meille luvattiin, että saamme ottaa 
niin paljon kuin haluamme, mutta emme tähän ajanpuutteen takia kyenneet. Emmekä me 
suomalaisina olisi edes niin paljoa ottaneetkaan. Kehitimme teorian kehotuksen ympärille: 
suomalainen sanoo kohteliaisuuttaan, että syökää niin paljon kuin haluatte, suomalainen 
kieltäytyy kohteliaisuuttaan syömästä niin paljon kuin haluaa. Outoa, lähes paradoksaalista. 
Miesten ja naisten huoneisiin oli jonoa. Tässä vaiheessa excursiota mstväljyblblöö-takin olisi 
ylleen ansainnut ABB:n naistenhuone, joka avoimin mielin salli sisäänsä myös henkilöitä 
miestenhuoneen jonosta.

ABB kertoi meille kaikennäköistä josta en muista paljoakaan ja kävimme tutustumassa 
moottorien kokoonpanoon tehdaskierroksella. Siellä oli aika kova melu ja paljon osia sekä

vastaanottaa,  nimittäin ruoka-annoksia vasemmalta ja oikealta (ei poliittisesti). Pöydät 
olivat kuitenkin katettuja, eivät vain meitä varten. Miesten, naisten ja muiden huoneisiin oli 
jonoa.

Bussi otti meidät iloisesti taas vastaan, vaikka hetken tuntui ylitsepääsemättömältä saada 
bussia sellaiseen asentoon Wärtsilän pihalla, että olisimme voineet astua ovista sisään. Joka 
tapauksessa suuntamme oli nyt takaisin kohti kotoisaa Tamperetta.

Nälkäisinä ihmisinä saimme kuitenkin vastakaikua haluillemme, kun suurimmatkin 
toiveemme toteutuivat Vaasan ABC-liikenneaseman muodossa. Lähestulkoon voisi sanoa, 
että koko excursio oli pelkästään tuon yhden asemalla vierailun arvoinen, vaikka tosipuheessa 
asia ei näin ollut, mutta niin voisi sanoa. Kyseinen asema kätki sisälleen kahdenkymmenen 
(20) euron suuruisen aarrekätkön, jonka etevänä löysi eräs meistä. Hyvä hän.

Fuksipisteet jakaantuivat noin sadan tuhannen pisteen voimin yhteen osoitteeseen, joka teki 
arvelut superfuksiudesta täysin turhiksi – sata tuhatta pistettä riittänee moiseen titteliin. 
Kuitenkaan iloa ei jatkunut pitkään tai edes ollenkaan, kun eteemme sattui seuraava sattumus. 
Suureen ääneen bussin ohjastajamme ilmoitti meille jonkin olevan nyt vialla – jokin ei 
siis ollut oikein. Mittaristoon oli ilmestynyt epäilyttävä valo ja meidän oli pysähdyttävä 
tutkailemaan asiaa Juustoportille. Jo epätoivoon vaipuen excukansa toivoi, ettei metsästä 
vain ilmestyisi aseistettuja (lentäviä) susia tai jotain muuta yhtä karmeaa, samalla kun osa 
kansasta tarkisti miesten ja naisten huoneiden jonotilanteet – niitä oli toisaalla. Lopulta 
monien kauhuskenaarioiden läpikäymisen jälkeen saimme vastauksen merkittävään 
merkkiin mittaristossa: radiokanavat puuttuivat, eikä piipittävä ääni ollutkaan siis pommi, 
saatika exculevy. Emmekä me kuolevat sielut tienneet, oliko tämä niinkään hyvä asia.

Loppumatka selkiytyi suurten draaman kaarten pohtimisten saattelemana melko selkeänä 
kohti Tamperetta, jonne todellakin selvisimme lopulta ehjin nahoin. Excursio oli historiaa 
ja lakinkäyttöoikeuden suoma teekkarilakki laskettiin pois päästä ennen kuin Tampereen 
maaperä hyväili jalkapohjiamme.

Koonti (+/-):

+ Exergia
+ Lounasravintolan tarjoilut
+ ABB
+ Wärtsilä

- Miesten, naisten sekä muiden 
huoneiden jonot
- Draaman kaaren kliimaksien 
puuttuminen
- Liikenneympyrät eivät palvelleet 
tarkoitusta, max. <1 kierrosta

moottoreita. Huisaa. Kierroksen jälkeen 
saimme palauttaa hienot turvaliivimme ja 
vastapalkkioksi saimme hyvien tavaroiden 
kassin, joka sisälsi hyviä tavaroita.

Tästä hurmaantuneena johdatimme 
itsemme takaisin bussiin, joka puolestaan 
johdatti meidät kohti Wärtsilää, toista 
excursiokohdettamme. Siellä meidät 
johdatettiin kahvien ja leipien kautta 
kuuntelemaan kertomusta Wärtsilän 
historiasta, nykytilanteesta sekä mitä 
ilmeisimmin projektinhallinnasta. 
Yllätykseksemme emme vastaanottaneet 
minkäänlaista tuotantopuoliesittelyä saatika 
sitä mitä olisimme myös voineet

Teksti & kuvat: Jesse-Eemeli Viljanen & 
Mikael Mäki-Latvala



KYH:n palsta  
- Hakekaa TEKin töihin! 
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Vastuuvapauslauseke I:

Exergia, Flokki ja YKI (sekä mahdollisesti Bio) on päätetty sulauttaa yhteen, kunhan jokaisen 
puheenjohtajaksi valitaan sama henkilö. Bio voidaan vaihtoehtoisesti myös lakkauttaa 
kokonaan. Uuden killan nimeksi valitaan Empäristöteekkarikilta, joka edustaa itseään 
seuraavanlaisella fyysisellä olemuksella: haalarit pinkkiturkoosia camouflage-kuviota, jossa 
liekit sekä vauhtiraidat, pimeässä hohtava tribaali olkapäähän, logona liekehtivät maapallo 
sekä iso E-kirjain jossa E-kirjaimen liekkien liekit ovat 3D-heijastinraapaisupintaiset. 
Tarkoitusperänä saada aamulenkin palkkiosauna vihdoin haltuumme tai vaihtoehtoisesti 
maailmanvalloitus, mielellään molemmat. Myös setelistä tehty tonnin tonnin seteli 
mahdollinen. Nimitetään ulkosuhdevastaava ja lähetetään hänet ennen kapinointia Marsiin 
Konetalo- sekä Mikontalotehtaaseen täyttämään Mars em. rakennuksilla.

Toimintasuunnitelma:

1. päivä: Maailmanvalloitus.
2. päivä: (Sivu)aineita Oulussa.
3. päivä: Saunominen alkaa (yksi lasipullo paljuun mukaan).
4. päivä: Elokuvan ensi-ilta.
5. päivä: Mars ruotuun (päiväkodin lapset, Mikontalot, Konetalot).
6. päivä: Vedenpinta niin ylös, että Turku hukkuu. Samikaricenter Turkuun.
7. päivä: Turku Aurinkoon kuivumaan (heh, hyvän mielen jäynä).
8. päivä: OMSTART! Aggressiivisemmin ja nopeammin. Saunominen päättyy.

Vastuuvapauslauseke II:

Vastuuvapauslauseke I on täysin perätöntä spekulaatiota eikä liity oikean maailman 
ongelmiin mitenkään. Unohtakaa se. Unohtakaa myös Vastuuvapauslauseke II. Unohtakaa 
kaikki.

Teekkari, haluatko töitä? Paranna työnsaantimahdollisuuksiasi tällä 
ovelalla ja yksinkertaisella kikalla

Pirjo, kuten monet muutkin opiskelijat, sai töitä tätä täysin ilmaista etua hyödyntämällä. 
Tutkimusten mukaan työn saaminen oli jopa 88 prosenttia todennäköisempää.

Kesätöiden tarve kasvaa Suomessa touko- ja kesäkuussa kesälomaa kohti mentäessä. Monilla 
töiden hakeminen jää viime hetkiin, jolloin työmarkkinoilla on usein ruuhkaa. Silloin 
kaljoitteluillat myös venähtävät hieman ja hakuaika pääsee loppumaan. Pahimmillaan 
kesällä odottaa opiskelu.

Yksi hyväksi todettu keino on hakea itselleen kiltahuoneelta Teekkarin työkirja ja lukea 
sitä hyvissä ajoin jo joulu- tai tammikuussa. Kyseinen nide kertoo esimerkiksi, että töitä 
kannattaa hakea ajoissa, mikä tulee useille teekkareille yllätyksenä. Lisäksi kirjasta löytyy 
muun muassa ohjeita cv:n tekemiseen ja hyvän työhakemuksen kirjoittamiseen, yleisimpiä 
työhaastattelukysymyksiä ja vastausohjeita niihin, sekä opastus niin sanottuun pitchaukseen. 
Näillä keinoilla voi parantaa työn saantia huomattavasti, ja pitchakin on hyvää, kun tilaa 
oikeilla täytteillä.

Pirjo, 21, ei ensimmäisen opiskeluvuotensa päätteeksi saanut kesätöitä. Oli kaikenlaista 
hallitustoimintaa ja olutkin maistui aina välillä, siinä sivussa tietysti sitten työnhaku 
unohtui. Maaliskuun lopussa hän havahtui todellisuuteen; suurimmalla osalla mahdollisista 
työpaikoista oli jo mennyt kesätyöhaku kiinni. Töitä ei lopulta löytynyt. Seuraavana talvena 
Pirjo otti Teekkarin työkirjan kouraan kiltahuoneelta, ja muutamaa viikkoa myöhemmin 
kilahteli jo kutsuja työhaastatteluihin. Pirjo sai koulutukseensa liittyvää ja TEKin 
harjoittelupalkkasuosituksen mukaista työtä, ja seuraavana syksynä oli taas rahaa kaljaan.

Hae siis sinäkin itsellesi Teekkarin työkirja Ympäristöteekkarikilta ry:n kiltahuoneelta 
Konetalosta ja laita haastattelupuku kuntoon!

Perttu Ruuska

YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö
perttu.ruuska@student.tut.fi
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Lukuisat opiskelijat vaihtavat opintosuuntaa TTY:n sisällä vuosittain. Oletko joskus miettinyt, 
millainen itse vaihtoprosessi TTY:n sisällä on, tai ovatko alanvaihtajat mukana vanhan 
kiltansa toiminnassa? Haastattelimme viittä alanvaihtajaa, jotka kertovat vaihtoprosessin ja 
alanvaihtajien kiltatoiminnan lisäksi siitä, millainen päätös alanvaihto on tehdä, ja siitä, mitä 
tapahtuu haalareille, kun opintosuunta vaihtuu.

Miika

Olen Miika Koivunen ja vaihdoin alaa sisäisellä vaihdolla toisena opiskeluvuotenani, 
kun ympäristö- eikä energiatekniikka oikein napannut. Olin jo ennen opiskeluja 
hakenut toissijaisena kohteena Materiaalitekniikan koulutusohjelmaan, koska olin 
kiinnostunut soveltavasta kemian osaamisesta. Olen aina ollut kiinnostunut, miten 
asioita/tuotteita valmistetaan aina atomitasolle saakka ja ensimmäinen YKIlläkin silloin 
pakollinen materiaalitekniikan kurssi avasi silmäni opintosuunnalle. Tutkin kurssien 
sekä opintokokonaisuuksien sisältöä sekä YKIn, että MIKin kurssitarjonnasta ja päädyin 
lopputulokseen, etten ainakaan tahdo tehdä “YKIjuttuja” loppuelämääni ja näin marssin 
MIKin opintosuunnittelijan juttusille valmiin HOPSin kanssa juttelemaan. Katsoimme 
yhdessä opintoni kuntoon ja opintosuunnittelijakin hämmästeli, että olenko todella 
vaihtamassa opiskelemaan materiaalitekniikkaa ja sovimme, että aloitan tammikuussa 
kurssit materiaalitekniikan puolella, mutta opintosuunnan vaihto virallistetaan vasta 
muutaman viikon päästä. Lähes kaikki opintoni sisällytettiin osaksi tutkintoani ja sain 
päättää melko paljon sisältöihin myös itse. Vielä en ole kertaakaan katunut ja tällä hetkellä 
teenkin jo diplomityötä materiaaleihin ja soveltavaan kemiaan liittyen.

Pysyin tiiviisti YKIn toiminnassa kuitenkin mukana, sillä olin juuri puoli vuotta aiemmin 
tullut valituksi Ympäristöteekkarikillan fuksivastaavaksi, joka vielä silloin oli kahden vuoden 
pesti. Myös suuri määrä hyviä ystäviä sekä tiivis YKIhenki piti minut “vanhassa” killassani 
mukana ja käynkin yhä YKIn tapahtumissa sekä kiltahuoneella sen minkä pystyn. 

Myös MIKin toimintaan minut otettiin avosylin mukaan ja fuksivastaavan pestini 
päätyttyä siirryin jouhevasti MIKin toimihenkilöksi. Minut myös palkittiin vuoden 
MIKkiläiseksi 2015, joten jotain ilmeisesti tein oikein myös silloisen valitsijakaartin 
mielestä! Haalareita aloin käyttämään tultuani vaihdosta 2016 tammikuussa, juuri 
ennen palkintoni saamista. Asioilla on ehkä saattanut olla yhteyttä toisiinsa...

Kaiken kaikkiaan minulle alan vaihto oli helppoa ja kannustan muitakin pohtimaan 
elämänsä arvoja ja toimimaan tavoitteidensa saavuttamiseksi. Opiskelualan valinta 
tapahtuu harmillisen usein mielikuvien perusteella, mutta onneksi TTY:llä on vielä 
ollut suhteellisen helppoa tutustua muiden opiskelusuuntien tarjontaan sisäisesti. 
Vaihtoehtoja tutkimalla saattaa myös päästä lopputulemaan, että pitää omasta 
alastaan erityisen paljon!

Jancarlo

Lukion toisella meidän piti eräällä kurssilla kirjoittaa essee ja esitellä koulu sekä 
opiskeluala, minne haluaisimme suunnata lukion jälkeen. Muistan kirjoittaneeni 
TTY:stä sekä haluavani opiskella siellä ympäristö- ja energiatekniikkaa. Kevään 
2015 valintakokeissa saamani pistemäärä ei kuitenkaan tälle tutkinto-ohjelmalle 
pääsylle riittänyt.

Aloitin kuitenkin opintoni toisena hakutoiveenani olevalla materiaalitekniikalla. 
Olin kuullut opinto-ohjelmien vaihdon olevan yleistä TTY:llä, ja ensimmäisen 
vuoden olevan hyvin samankaltainen alasta riippumatta. En aivan tiennyt mitä 
materiaalitekniikka pitäisi sisällään, mutta lähdin kuitenkin koittamaan opintoja.

Päätin suorittaa kurssit materiaalitekniikan mallilukujärjestyksen mukaan sillä en 
kuitenkaan tiennyt pystyisinkö vaihtamaan opinto-ohjelmaa. En ollut erityisen 
hyvä opiskelemaan lukiossa ja TTY:lle pääsy oli itsessään jo yllätys. Tutkimalla 
POP:sta kriteereitä tutkinto-ohjelman vaihtoon selvisi, että minun tulisi suorittaa 
ensimmäisenä lukuvuonna 55 opintopistettä minimikeskiarvolla 3,0.

Vauhdikkaasta fuksivuodesta sekä lievästä vuoden kestävästä stressistä huolimatta 
sisäinen vaihto kävi lopulta näppärästi. Materiaalitekniikan ja ympäristö- ja 
energiatekniikan opinto-oppaiden samankaltaisuus ensimmäisenä lukuvuonna 
helpotti vaihtoa ja sainkin kaikki kurssit hyväksiluettua.

Mielestäni tutkinto-ohjelmien vaihto TTY:llä on suhteellisen vaivatonta, kunhan 
tekee töitä sen eteen. Jos alan vaihto herättää mielenkiintoa niin kannattaa tutkia 
eri opinto-oppaita ja katsoa löytyisikö jostain opintosuunnasta itseä kiinnostavia 
kursseja. Suosittelen myös tapaamaan kyseisen opintosuunnan opintosuunnittelijaa, 
jonka kanssa voi tehdä uuden HOPS:n.

Fuksivuosi MIK:llä oli mahtavaa, mutta YKI:lle vaihto oli itselleni helpotus, ja 
nautinkin uudella killalla olemisesta. Fiksuna fuksina (ja paheksunnasta huolimatta) 
liimasin haalarimerkkini, jolloin vaihdon jälkeen oli kätevää repiä merkit irti ja 
ommella uusiin haalareihin.

HAALARIT 
VAIHTOON?
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vuoden vaihtamisen jälkeen. Nykyisin pyrin olemaan mukana YKIn toiminnassa 
sen verran kuin ehdin. Haalareista vaihdoin vihreän lahkeen samppanjankullan 
kaveriksi; kyllä muuten kannatti fuksina ommella kaikki merkit yhteen lahkeeseen, 
vaikka se vähän epätasapainoiselta näyttikin. Vaikka minusta ei tullut ammattimaista 
puunhalaajaa tai -polttajaa, sisimmässäni tulee loppuikäni kiljumaan pieni YKIläinen 
aina, kun näen jonkun kierrättävän ihan väärin.

Aino

Vaihdoin alaa YKIltä KoRKille jo ensimmäisenä opiskeluvuotenani. Välivuotta 
viettäessäni ja opintosuuntia tutkiessani olin päättänyt hakea opiskelemaan 
ympäristö- ja energiatekniikkaa, koska energiatekniikka vaikutti mielenkiintoiselta. 
Noin puoli vuotta opiskeltuani tulin kuitenkin siihen tulokseen, ettei energiatekniikka 
ollutkaan sitä mitä halusin lukea, ja päätin lähteä kyselemään millainen prosessi olisi 
vaihtaa opintosuuntaa konetekniikalle.

Vaikka sydämeltäni olen enemmän koneteekkari, ja haluan viettää tulevaisuuteni 
koneensuunnittelun ja -rakennuksen parissa, olin viettänyt mahtavan fuksivuoden 
YKIllä. Olin lähtenyt mukaan niin hallitus -kuin hallopedtoimintaankin. Aktiivisuus 
killassa ehkä vähän vaikeutti päätöksentekoprosessia. Vaikka olen sitä mieltä, että 
opintosuunnan vaihto oli kohdallani ehdottomasti paras ratkaisu, tuntui YKIn 
jättäminen alkuun melko haikealta. Jos opintosuunta mietityttää niin neuvon 
tutustumaan mielenkiintoisiin aloihin ja heittämään kaikki kiltastereotypiat ja 
ennakkoluulot syrjään.

Kohdallani alanvaihtoprosessi odotettua helpompi. Juttelin konetekniikan 
opintosuunnittelijan kanssa, jonka kanssa katsoimme opintojani läpi. Hän neuvoi 
minua tekemään uuden HOPSin, joka sitten lähetettiin opintosuunnan vaihtoon. 
Suosittelenkin jokaiselle alanvaihtajalle, että juttelee ensin opintosuunnittelijan 
kanssa, ennen kuin lähtee huitomaan uudestaan pääsykokeisiin, ettei pöllitä niitä 
uusien fuksien opiskelupaikkoja.

Vuoden 2017 olen ollut edelleen mukana YKIn toiminnassa päätoimittajana. 
Ensi vuodeksi en ole kuitenkaan Ykin hallitukseen hakenut, joten jää nähtäväksi, 
tulenko enää olemaan YKIn toiminnassa mukan. Vaikka haluan olla mukana 
vastaisuudessa enemmän KoRKin toiminnassa, toivon että fuksivuonna YKIllä 
solmitut ystävyssuhteet eivät tule katkeamaan.

Haalareista sanottakoon vielä sen verran, että KoRKin haalareita olen 
päättänyt kantaa. Se jääkin sitten nähtäväksi, valmistuvatko yhdistelmähaalarit. 
Todennäköisesti ei, en ole niin suuri joulufani, eikä poliittinen kantanikaan ole sen 
suuntainen, että tahtoisin ympäri vuoden punavihreitä haalareita kantaa.

Paljon olen saanut kysymyksiä siitä, että jos olen niin innostunut konetekniikasta 
kuin olen, niin miksi olen viettänyt fuksivuoteni ympäristö- ja energiatekniikan 
opiskelijoiden parissa. Rehellisesti sanottuna en tiedä. Olen onnellinen, että saan 
nyt opiskella sitä asiaa mikä on lähinnä sydäntäni, mutten kadu sitä, että sain viettää 
mahtavan fuksivuoden puunhalaajien ja puunpolttajien seurassa.

Sanna

Vaihdoin YKIltä biotekniikkaan fuksivuoden jälkeen. 
Päätös ei sinänsä ollut vaikea, olihan koko TTY:lle 
päätymiseni alunperin vain epäonninen sivuaskel 
polullani kohti solubiologin labranhohtoista uraa. 
Mikä tahansa tekniikka-sanan sisältävä oli lukiolais-
minulle lähinnä harmaata, insinööripoikapöpöjen 
ja koneöljyn peittämää excelin naputtelua 
(jälkikäteen ihan hävettää myöntää tämä 
taannoinen ahdasmielisyys). Kohtalo, onni tai jokin 
sellainen kuitenkin osasi puuttua peliin ja passitti 
minut Hervantaan. Päätin olla lannistumatta tästä 
takaiskusta ja ottaa fuksivuodesta kaiken ilon irti; 
muistaakseni jo joulun aikaan olikin selvää, että
minusta tulee isona biolääketieteen tekniikan 
diplomi-insinööri. Miksei kukaan kertonut lukiossa, 
että jotakin niin siistiä on olemassa?

Tutkinto-ohjelman vaihtaminen oli ja ei ollut 
hankalaa. Koska biolle oli aloitusvuonnani 
korkeammat valintapisterajat kuin YKIlle, 
vaihtaminen ei onnistunut ihan suoraan. Olisi 
muistaakseni pitänyt olla paljon noppia, korkea 
keskiarvo, motivaatiokirje ja kaikkea, joten 
koin helpommaksi hakea uudelleen TTY:lle 
pääsykokeiden kautta. Jännitti ja pelotti ja hirvitti, 
miten käy, mutta pisteet riittivät ja minusta tuli 
bioteekkari. Käytännössä kaikki ekana vuonna 
käymäni kurssit olivat samoja kuin biotekniikalla, 
joten siinä mielessä vaihtaminen ei tuottanut 
hankaluuksia, ja pystyin jatkamaan opintojani 
sujuvasti.

Kiltaidentiteetin näkökulmasta alan vaihtaminen 
aiheutti ristiriitaisia tuntemuksia, sillä olin 
kotiutunut hyvin YKIlle. Olin kyllä oppinut 
luottamaan ttyläiseen yhteishenkeen ja siihen, että 
löytäisin paikkani uudestakin killasta, mutta tuntui 
silti oudolta irtautua tutusta porukasta, leikkiä 
fuksia biofuksien joukossa, hypätä toisen killan 
kakkosvuotisten kelkkaan. Onneksi ykikaverit 
suhtautuivat kannustavasti suunnitelmiini. Muistan 
könynneeni kiltaan suoraan pääsykoesalista; oli 
ihana päästä tutulle sohvalle purkamaan tuntoja 
moisen koettelemuksen jälkeen.

Bioner toivotti loikkarin tervetulleeksi, YKI-ikävää 
lievitti killan hallituksessa jatkaminen vielä yhden 
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Kun vaihdoin TeLEltä YKIlle, totta kai halusin 
myös, että haalareistani näkisi, että olen molempien 
kiltojen jäsen, olinhan kuitenkin TeLEllä viettänyt 
fuksivuoteni ja YKIllä ”tokana fuksivuotena” saanut 
uusia ystäviä ja olin myös YKIn hallituksessa. Päätin 
siis, että molemmat lahkeet olisivat eri haalareista. 
Oikeastaan päätin tämän jo fuksivuoden aikana, kun 
keksin ommella haalarimerkkejä paria poikkeusta 
lukuunottamatta vain toiseen lahkeeseeni. 
Tämä haalareiden ristiinsiittäminen oli TTY:llä 
harvinaista, eikä tuollaisia haalareita juuri näkynyt. 
En suuremmin ajatellut, mitkä olisivat seuraukset 
tästä tempauksesta, ja tulikin joiltain vanhoilta 
jääriltä kiltaan/kerhoon katsomatta sanomista tyyliin 
”ei noin voi tehdä”, ja kun kysyin miksei, vastaus oli 
”no koska ei vaan voi ja ennenkään ei ja…”. Toisaalta 
monet sanoivat, että onpas siistit haalarit, ja itsekin 
olin sitä mieltä. Onkin ollut hauskaa nähdä monien 
muidenkin tekevän näin aina kiltaa/opintosuuntaa 
vaihtaessaan. Tässäkin taas tulee ilmi se fakta, ettei 
wanhuksia kannata aina kuunnella – tehkää miten 
haluatte, älkääkä antako muiden luutuneiden 
mielipiteiden liikaa vaikuttaa päätöksiinne. Jos ala 
mitä opiskelet ei natsaa, rohkeasti vaihtamaan vaan. 
Vaikka kahdesti.

Tatu

Olen itse asiassa alaa kahdesti vaihtanut suorittaja, koska ensin vaihdoin TeLEltä 
energiatekniikkaa opiskelemaan yhteishaun kautta. Ekan enerivuoden aikana valitsin 
sitten energiatekniikan sivuaineeksi rakennustekniikan, ja siitä päätöksestä noin puolen 
vuoden jälkeen siirryin pysyvästi opiskelemaan rakennustekniikkaa, tai oikeammin 
rakennustuotantoa ja -taloutta.

Energiatekniikkaa opiskellessa huomasin, että kurssit ei ihan maistunutkaan niin hyvin kuin 
mitkä odotukset olivat, ja päätinkin vaihtaa rakennustekniikan sivuaineesta pääaineekseni. 
Päätös oli suhteellisen helppo, sillä huomasin, että energiatekniikka+rakennustekniikka 
-combo tarkoitti käytännössä talotekniikkaa, ja siitä oltiin juuri karsimassa opetusta pois, eli 
kursseja järkättiin vikoja kertoja ja sellaista. Lisäksi raksan kurssit kiinnostivat enemmän ja 
pääsin niitä jopa läpi. Päätökseen vaikutti myös se, että olin aika alkuvaiheessa opiskelujani 
ja sellaisia kursseja, joita ei olisi saanut raksalla hyväksiluettua, ei ollut ihan liikaa 
kertynyt. Elikkäs kaikki perus imat, ifyt ja muut ”fuksikurssit” olivat pakollisia ihan yhtä 
lailla raksallakin. Olin myös käynyt raksan kursseja tuon sivuaineeni takia, ja esimerkiksi 
dynamiikan ja CADikurssin sain hyväksiluettua ihan sellaisinaan, ja mekaniikan sain 
hyväksiluettua lujuusopiksi. Statiikan kurssi olikin sitten maailman helpoin, kun oli puoli 
vuotta käynyt mekaniikkaa jo aiemmin.

Vaihtoprosessi itsessään oli helppo, olinhan päässyt yhteishaussa YKIlle, jonne vaatimukset 
ovat muistaakseni luokkaa TTY:n kolmanneksi korkeimmat. Ei muuta kuin raksan 
suunnittelijalle kertomaan asian laita ja täyttämään parit paperit. Parin viikon päästä olinkin 
sitten virallisesti raksalainen.

Killan vaihto on sujunut hieman ristiriitaisesti. TeLEltä YKIlle vaihtaessa sattumoisin 
TeLEn sisäänotto lopetettiin, mutta koska halusin tutoriksi, päädyn naapuri-Skillan 
tutoriksi. Toisaalta olin myös YKIn fuksi ja TeLEn hallituksessa. Olin ekat pari vuotta YKIllä 
ollessani hallituksessa mukana, joten käytännössä tuli pyörittyä puunpolttajien ja -halaajien 
skutsinvihreässä yhteisössä, vaikka käytännössä noista hallitusajoistani suurimman osan 
ajasta opikselin jo raksalla. Pysyttekö vielä kärryllä? Raksalta löytyi myös erinäisten koulun 
kellareiden verkostoitumistapahtumien kautta saatuja vanhoja tuttuja, joten sieltäkin lopulta 
löysin toisen (tai oikeastaan kolmannen) kotini. Viime lukuvuonna harkkatöitä tehdessä tuli 
pyörittyä aika paljon raksan kiltahuoneella, koska huomasin, että harkkatöiden tekeminen 
yksin ilman vertaistukea on suhteellisen perseestä. Kuluvana syksynä on taas tullut enemmän 
aktivoiduttua hengaamaan YKIn kiltahuoneella. Olen oikeastaan huomannut, että tämä on 
ihan jees, sillä jos jollain kiltahuoneella ei ole porukkaa, voikin kätevästi äänestää jaloillaan 
ja siirtyä seuraavalle kiltahuoneelle. Tällä tietysti ei aina ole niin suotuisia vaikutuksia 
opiskeluun, mutta eipä mulla nyt mikään älytön kiire olekaan valmistua, sillä mielestäni on 
aivan sama viettää opiskelijaelämää pari vuotta pidempään ja mennä myöhemmin töihin 
– niitä kerkeää kuitenkin tehdä seuraavat ~40 vuotta tehdä joka tapauksessa. Tai meidän 
ikäluokan ja lineaarisesti vuosittain kasvavan eläkeiän tapauksessa varmaan 50 vuotta…
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Kuulin ymppipäivistä puhuttavan jo ensimmäisillä kouluviikoillani, kun tutorimme 
hehkuttivat meille tapahtumaa koko vuoden parhaimmistoon kuuluvana. Tapahtumaa 
kuvailtiin rankaksi, hauskaksi, ja ennen kaikkea pakolliseksi osallistua. Mieli olikin 
odottava ja jännittynyt, kun räntäsateisena keskiviikkona kokoonnuimme sähkötalon 
eteen. Me fuksit keräännyimme omiin pieniin piireihimme, joista pelokkaina 
vilkuilimme vihreisiin haalareihin pukeutuneita tätejä ja setiä, jotka naureskelun 
seassa loivat meihin pitkiä kyseleviä katseita. Meidänkin matkafiiliksemme alkoivat 
hieman nousta, kun ahtauduimme lämpimään bussiin ja saimme ensimmäiset 
virvoitusjuomamme auki.

Linja-autossa huomasimme, että päikkärit eivät selvästikään kuulu tämän matkan 
ohjelmistoon. Meno bussissa äityi vitsien ja bussiolympialaislajien johdosta kilometri 
kilometriltä. Erityiskiitos bussin tunnelmasta täytyy antaa xq-levyn tekijälle, 
levy sisälsi vain ja ainoastaan hyviä kappalevalintoja, joita oli aivan tarpeellisen 
monta. Itselleni bussimatkan jännittävin osio oli speed dating, jonka aikana pääsin 
tutustumaan vanhempiin opiskelijatovereihin. Kädet hikisenä ja posket punoittaen 
kävin rupattelemassa fuksisisarusteni tavoin jokaisen kokeneemman opiskelijan 
kanssa. Huoleni matkan onnistumisesta alkoi hälvetä, kun vanhemmat opiskelijat 
osoittautuivat vähemmän pelottaviksi ja ajoittain jopa hauskaksi matkaseuraksi.

Bussi saapui majoitusalueemme pihaan kellonaikaan x. Hetken odottelun jälkeen 
saimme matkatavaramme sisätiloihin ja aloimme miettimään mahdollista 
ruokailupaikkaa. Päätimme suunnata aivan Helsingin ytimeen, kun kerrankin 
olimme näin lähellä majesteettista pääkaupunkiamme. Ruuanhaku reissu sujui 
tyttöjen pientä kiukuttelua ja ininää vaille täydellisesti, eli vatsat saatiin täyteen ja 
löydettiin vieläpä takaisin sviittiimme.

Viimeinkin pakollisen puuhastelun jälkeen pääsimme aloittelemaan matkan 
päätehtävän, eli verkostoitumisen. Majoitustiloihimme alkoi valua alakerrasta 
kummallisen näköistä väkeä, jotka lähemmän tarkastelun jälkeen osoittautuivat 
oululaisiksi ja lappeenrantalaisiksi kanssaopiskelijoiksi. Tuntien edetessä veljeyden 
tunne muun paikkakuntalaisia kohtaan alkoi syvetä erilaisten pelien ja leikkien 
merkeissä. Ihmisistä huokui hyväntuulisuus, sekä sopivan riehakas meininki, eli 
kaikki olivat tulleet pitämään hauskaa, jopa seuraavan päivä olotilan kustannuksella. 
Bileet jatkuivat aikaiseen aamuun asti, mutta jo aiemmin nukkumaan menneille 
tarjottiin rauhaisat unet ja nopea nukahtaminen klassikko kappaleiden tahtiin.

Seuraava päivä valkeni loskaisena mutta erittäin kirkkaana. Huomasimme nopeasti, 
ettei paikka jonne majoituimme ollutkaan se meille luvattu lepokoti, vaan meidän oli 
suunnattava saman tien yritysvierailuja kohti. Jakaannuimme pienempiin ryhmiin 
yrityssuunnistusta varten, ja lähdimme rämpimään eteenpäin hieman haasteellises-

sa Otaniemen maastossa. Meidän ryhmäämme kuului YKIläisten lisäksi 
lappeenrantalaisia fukseja sekä Otaniemeläisiä toisen vuosikurssin opiskelijoita. 
Ryhmämme yhteishenki alkoi nopeasti muodostua hyväksi hassunhauskojen 
vitsiemme ja yhteisen tavoitteemme takia. Yritysvierailujen aikana meille jaettiin 
pisteitä rasteilla tapahtuneiden suoritusten perusteella, ja ryhmämme olisikin ollut 
voitossa kiinni ilman räikeitä tuomarifarsseja.

Kun olimme saaneet rastit kierrettyä ja kesätyöpaikat hankittua, palasimme 
punkkiimme kuivattelemaan kastuneita vaatteitamme ja lämmittelemään 
kylmettyneitä sielujamme. Alkoi kova valmistautuminen illan sitsejä varten, jotka 
olivat meille fukseille ihka ensimmäiset laatuaan. Sitsit osoittautuivat odotettua 
vapaamuotoisemmiksi, mikä sopikin meille paremmin kuin hyvin. Railakas, rento 
tunnelma villitsi varsinkin osan porukasta upeaan lentoon, ja reissun suurimmat 
leijonat jaettiinkin näillä sitseillä. YKIläisten fuksitoverieni jännitys oli enää vain 
muisto, ja he olivat tulleet näyttämään ketkä täällä pärjää ja olivat omien pöytiensä 
väriläiskiä.

Sitsien loputtua oli aika siirtyä jatkoille läheiselle saunatilalle, jos vain jalat vielä 
kantoivat. Saunalla lämmin ja kostea ilmasto sai ihmiset entistäkin villimmiksi. 
Tanssijalkaa vipatti yhdellä jos toisellakin, ja se näkyikin parketilla henkeä salpaavina 
suorituksina. Myös turhiksi osoittautuneet vaatekappaleet oli tässä vaiheessa hyvä 
keventää pois. Illan teemana ainakin minulla ja ystävilläni oli työnteko ja sen 
rankkuuden hehkuttaminen, alkoihan kaikki tuo juhliminen jo käydä työstä. Saunan 
melskeessä tapahtui varmasti paljon legendaksi nousevia tapahtumia, mutta jostakin 
syystä mieleni oli harvinaisen tyhjä seuraavana aamuna ja muistojen tilalla oli vain 
kipua ja pimeyttä.

Aamun sarastaessa suuntasimme reippaina ja hehkeinä viettämään yhteistä 
aamupäivää silliksen merkeissä. Suolainen ruoka ja skumppa maistui todella 
ansaitun hyvälle, ja palju sekä sauna olivat täynnä vielä iloisia teekkareita. Paikalle 
oli sattunut myös jonkin sortin lumiveistostaiteilija, jonka viihdytti meitä esittämällä 
henkeäsalpaavan tarkkaa ja kaunista työskentelyään. Mieleltään ja ruumiiltaan 
heikommat yksilöt päättivät levätä aamupäivän joka saunalla tai sitten resortissamme.

Bussimme lähti matkaan silliksen ja pikaisen siivoilun jälkeen kohti aina aurinkoista 
Hervantaa. Huvittuneina huomasimme parin YKIläisen erehtyneen pahasti bussista ja 
olevan matkalla Lappeenrantaan. Tämän emme antaneet laskea tunnelmaamme, vaan 
bussissa ihmiset olivat edelleenkin juhlatuulella, jos vain vielä kroppa antoi myöten. 
Bussin kaartaessa TTY:n pihaan parhaalla turnauskestävyydellä varustetut soturit 
luikkivat vielä kiltaan jatkamaan yhteistä matkaamme. Killan railakas ja kotoinen 
meininki vastasi edellisen illan saunan tapahtumia, joskin vieläkin pienemmässä 
tilassa. Vaeltaessani killalta kotiani kohti en voinut olla kuin tyytyväinen, että lähdin 
katsastamaan ymppipäivien menon, ja tulenkin osallistumaan näihin turnajaisiin 
myös ensi vuonna.

Näytettiin ketkä pärjää
...eli Ympäristöteekkaripäivät 2017

Teksti: Roope Jetsu



Risteily täyteen buukattu Viinapiilo Onnellinen Sfinksi
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Vuosi 2017 on eittämättä ollut yllättävien ja kohuttujenkin lähentymisten vuosi. T3 
osapuolten välillä päästiin takaisin samaan neuvottelupöytään, venäläiset diplomaatit 
vierailivat salaa Trump Tower:ssa ja kaiken huipuksi turkulaiset tekivät jotain hyvää 
tamperelaisia kohtaan! Aiemmin syksyllä nimittäin levisi kulovalkean tavoin hämmentävä 
uutinen, Luonnontieteilijöiden jouluristeilylle, eli tuttavallisesti Kemistille, olisi tarjolla 
aiempaa enemmän paikkoja Hiukkasille! On kuuleman mukaan kiittäminen Essin yöllisiä 
neuvottelutaitoja siitä, että osa näistä lisäpaikoista saatiin myös YKIn jäsenten varattaviksi – 
Kiitos Sfinksi työstäsi kiltalaisten hyvinvoinnin eteen!

Välittömästi kokonaiskuvan tarkennuttua alkoi N. vuoden opiskelijoiden ja jopa jo 
valmistuneiden kähmyjen riveissä kuohunta. Viimeksi Kemistille päästiin vuonna 2012, siis 
silloin kun Ruotsin Loreen voitti Euroviisut kappaleella ”Euphoria”, Anneli Auer sai Turun 
käräjäoikeudessa seitsemän vuoden tuomion ja maailmanlopun piti muutenkin tapahtua. 
Aika oli kohdellut suopeasti ainoastaan yhtä näistä tapahtumista, Kemistiä – ja se olisi 
koettava vielä kerran uudelleen.

Päivät kuluvat nopeasti, kun on jotain mieluisaa odotettavaa ja näin kävi myös Kemistin 
suhteen! Marraskuun viimeisenä päivänä käännettiin kahden bussin keulat kohti Turkua 
ja startattiinpa samalla itsensä Matin johtamat bussiolympialaiset. Aidon ja alkuperäisen 
olympiakisaisännän elkein johdetut mittelöt päätyivät jommankumman puolen voittoon, 
ÖHÖH! tai ÄÄÄ! Lajeina oli ainakin KPS, sukka penkkijonon perälle ja takaisin vain jalkoja 
sukan liikuttamiseen käyttäen –kisa, hammasharjankin sisältänyt Cocktail –kisa ja yleisön 
inhokki, röyhtäilykisa. Kiitos vielä Matti kaikista näistä vuosista ja valmistumisesi jälkeenkin 
elämään jäävästä ykiläisestä perinteestä!

Terminaaliin saavuttiin iloisen vellovissa tunnelmissa ja intoa astua laivaan oli valtavasti. 
Ikäväksemme laivayhtiön alkoholipolitiikka tosiaan oli pelotellun tiukka ja lähes jokaisen 
alkupään asiakkaan reppujen tarkastaminen tuskallisen hidasta. Paras nousukiito oli 
tipotiessään kun viimein itse pääsin tiputtamaan oman kassini tarkastuspöydälle. Mielialaa 
laski entisestään osumiseni enää tässä vaiheessa sen yhden ja ainoan virkaintoisen 
järjestyksenvalvojan tiskille, sillä taidokkaasti 1,5 litran kolapulloon väkertelemäni 
jallukolasekoitus tuli jättää maihin. Ilmeisesti iso pullo oli räjähdevaara ja M/S Baltic 
Princess lentokone.

Tuskallisen terminaalivaiheen jälkeen päästiin vihdoin laivalle. Hytissäni ehdin lähinnä 
käydä heittämässä kamat sängylle, minkä jälkeen suuntasin Avajaisshow’hun. Essi ja Sami 
olivat kuitenkin suoriutuneet laivaannoususta huomattavasti nopeammin ja erityisesti 
Essi oli toiminut muutenkin suorastaan esimerkillisesti. Hän oli nimittäin aiemmalla PJ-
risteilyllä jemmannut ulkokannelle, pressujen alle järjettömän kasan Tax Free –juomia, jotka 
parivaljakko kävi kannelta pelastamassa!

Ilmoittautumispäivän lähestyessä 
kähmyleirissä nähtiin, etteivät pelkät hyvät 
sanat Kemistin ylivoimaisuudesta riitä 
vakuuttamaan nuorempia vuosikursseja. 
Olisi nostatettava asiaankuuluva hype 
viraalimarkkinoinnin avulla, tarkemmin 
Telegram –huutelulla ja häikäilemättömällä 
lahjonnalla! Onkin ilahduttavaa huomata, 
että vaikka yltiöpäinen poliittinen 
korrektius maailmaa ravisteleekin, voi 
motiiveiltaan puhdas, joskin vanhempi, 
setä edelleen saada fuksitytön hyttiinsä 
tarjoamalla ilmaisen yösijan. Viimeisenä 
iltana ennen ilmoittautumista risteilijöiden 
oma Telegram –ryhmä paisuikin kuin 
pullataikina ja hyttiporukoita muodostettiin 
iloista tahtia! Itse hyttien varaaminen sujui 
myös pääosin hyvin, lähtölaskennan ja 
ennalta sovittujen askelmerkkien ansiosta. 
Onnistuneena ylilyöntinä voidaan pitää 
varaamaani ylimääräistä 3 hengen hyttiä, 
jonka matkustajiksi tässä vaiheessa 
listattiin vain ”YKIn fuksityttö I” ja ”YKIn 
fuksityttö II”. Vielä seuraavana päivänä 
FWR:ssä saatiin nimittäin ko. hytti täytettyä 
äärimmilleen Töhötyttöjen riemastuttavalla 
katraalla – 4. Töhö, Helmi, uskalsi lähteä 
Tepon kähmyhyttiin vahvistukseksi Tatun 
jättäydyttyä reissusta.

Kemisti - matka sinne ja 
takaisin

Teksti: Henri “Henni” Ruuskanen Kuvat: risteilijät



“Anyways, here’s Wonderwall”

“Kis, kis”
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Samaan aikaan omaa kurkkuani puolestaan kuivasi jo todella pahasti ja kun Starlight Palacen 
lavalle kuihtui kokoon myös juuri alkanut komiikkaesitys oli todellakin aika suunnata setelit 
ojossa baaritiskin puolelle. Kuin yllättäen, myös lavaesitykset paranivat juomia nauttiessa, 
eikä edes peukaloiduksi epäilemämme arvonta enää juurikaan haitannut fiilistä!

Avajaisshow’n jälkeen seurueemme hajosi laivan käytäville ja saleihin ja oma ryhmämme 
ajautui 7. kannelle Piano Bar:n tunnelmaa kohottamaan. Pianisti osoittautui nimittäin 
melko yleisöystävälliseksi asiakaspalvelijaksi ja hän suostui paitsi esittämään pyytämiämme 
kappaleita, otti hän Matin mukaan esityksiinsä pääsolistiksi. Ihailimme muusikoiden 
saumatonta yhteistyötä ja lauloimme myös yhteislauluja ohikulkijoiden kanssa aidossa 
Kemistihengessä. Viereiseltä tiskiltä sai ihan OK-tasoista GT:tä rahaa vastaan ja elämä hölli 
haalarikansaa.

Toisaalla laulettiin karaokebaarissa hämä-hämä-häkkiä ja vietettiin muutenkin aivan 
loistokasta risteilyä. Yhteinen käsitys loppuillasta kuitenkin on, että jossain kohtaa 
kaikki hävisivät. Pahimmillaan jouduin Jessen kanssa juttelemaan turkulaisten biologian 
opiskelijoiden kanssa, sillä omia tuttuja ei löytynyt mistään! Onneksi Markus ja Essi tulivat 
lopulta pelastamaan meidät, joten emme Jessen kanssa joutuneet jäämään pidemmäksi aikaa 
epäilyttävään seuraan. Kaikenlaista muutakin yösekoilua laivalla harrastettiin, kuten tietysti 
kuuluukin. Kollektiivisen muistikynnyksen ylittävät muun muassa sellaiset tapahtumat 
kuin humanistin metsästys Jallu –pullolla ja Markuksen kleptomaaninen pyrkimys täyttää 
hyttinsä laivan pyykkirullakoilla. Essi puolestaan oli jälleen päässyt häviämään ja Siiri pääsi 
paukuttamaan lähinnä Helmin hytin ovea. Hytin oven avaamista muuten hieman haittasi 
tuo edellä mainittu pyykkirullakko, ja omia aikojaan lattialle nukkumaan siirtynyt Teppokin 
tuli rytäkässä melkein kaltoinkohdelluksi.

Aamu ei ollut vielä ehtinyt alkaa sarastaa kun väsyneitä juhlijoita alettiin kammeta käytäviltä 
ja hyteistään meriaamiaiselle. Aamupalabuffet, tuo risteilyn puolimatkan krouvi ja sen 
tarjoilut piristävät aina mieltä ja nostavat vähintään veren suola- ja eläinrasvapitoisuutta. 
Hiljalleen pöydän antimia tankkaillen voi vaihtaa kuulumisia tai ihan vain hiljaa arvostaa 
vielä elävänsä – itse olin lähinnä hiljaa. Hirveästi ylimääräistä huumoria ei tosin ollut 
naapuripöydissäkään, sillä tiettävästi vain yksi humanisti osasi täysin arvostaa Sazen 
taskupekonia.

Oman hytin ja yläpunkan autuus oli ihanaa ja maha täynnä lämmintä ruokaa olisi ollut 
helppo nukahtaa ilman suuria huolia, mutta fuksityttöjen omaan hyttiini ottamisen karma 
alkoi juuri tasoittua. Ne perhanat ovat niin nuoria nykyään, että ne heräävät kuin mitkä 
tahansa muutkin lapset: aamutuimaan! No olihan se tietysti myös ihan mukavaa vielä ennen 
nukahtamistaan Matin kanssa Siiriä ja Neelaa haastatella, mutta kun tytöt alkoivat ihan 
tosissaan kysellä muistimmeko Matin kanssa muka oikeasti markka-aikaa ja toinen epäili 
euron olleen noin 100 markan arvoinen, teki mieleni heittää kaikki alle 25 –vuotiaat ulos 
hytistä! Tyydyin nukahtamaan ja näkemään unta Suomen presidentinvaaleista -94.

Joitain tunteja myöhemmin Helmi maksoi potut pottuina ja ryskytti nyt puolestaan Siirin 
hytin ovea. Huonompi homma vain, että itse olin lopulta se, jolle oven avaaminen lankesi. 
Sisään rynni samalla Teppo, joka oli jo reippauksissaan ehtinyt käydä ensimmäisen kerran 
päivällä auenneessa Tax Free –myymälässä. Hytin vieressä, käytävällä, puolestaan istui 
hellyydenkipeä Miska, joka ei ilmeisesti ollut vielä nukkunut silmäystäkään. Päivä alkoi 
pikkuhiljaa hakea uomiaan ja omakin Tax Free –keikka tuli suoritettua vielä ennen nuuskan 
myynnin sulkeutumista. Hytissämme vieraili porukkaa ja toisen päivän risteilykunto olikin 
jo melko voimakas, kun siirryimme Iskelmäbaariin laulamaan karaokea lähes koko YKIn 
voimin.

Karaokelavalla nähtiin toinen toistaan upeampia suorituksia, mutta muilta osaanottajatahoilta 
mitään pois ottamatta saati toisia ykiläisiä väheksymättä, oli Iskelmäbaarissa vain yksi 
kuningas. Aamupäivän itseään säästellyt ja rauhallisesti risteilyn ottanut Matti päästi petonsa 
irti, ja piti käytännössä yhden miehen rockkonsertin koko juhlakansan iloksi! Lavan edusta 
oli täynnä faneja ja kädet heiluivat tahdikkaasti ilmassa.



Kokonaisuutena arvioiden voi rehellisesti 
sanoa, että tämä oli paras Kemistini ainakin 
viiteen vuoteen! Ensimmäisellä Kemistilläni 
olin, jos en nyt ihan nuorin silloinkaan, niin 
kuitenkin fuksi. Nyt pitkän tauon jälkeen 
on hienoa huomata, miten itse on pitkälti 
siirtynyt siihen dinosaurusosastoon ja miten 
uusia lähes ikipirteitä nuoria on tullut tilalle. 
Toivottavasti myös ensi vuonna turkulaiset 
jakavat reilumman osuuden lipuistaan 
Tampereelle, jotta jälleen seuraavilla fukseilla, 
tutoreilla ja kähmyilläkin on mahdollisuus 
jatkaa Kemisti-perinnettä!

Yhden miehen YKI-bändi

24| |25INDIKAATTORI 4/17 INDIKAATTORI 4/17

Ilmeisesti kokemus oli lopulta liian voimakas itselleni, sillä seuraavan kerran havahduin 
paluubussista. Kiitos ainakin Emmille ja kaikille muille eteenpäin törkkineille! Kahden päivän 
rata-ajo alkaa ilmeisesti olla jo fyysisestikin niin rankka suoritus, ettei näin vanhojen setien 
kannata niille enää ehdoin tahdoin osallistua! Paluumatka oli luonnostaankin menomatkaa 
verkkaisempaa ajelua ja rauhallisempaa menoa. Bussin kaartuessa TTY:n sivupihalle olisikin 
ollut erittäin hyvä hetki kerätä luunsa ja todeta matkan tulleen päätepisteeseensä – mutta 
kyllähän sitä nyt vielä yhden Formatian voi pelata, onhan näitä laivatuliaisiakin vielä jäljellä!

Se mitä killassa tapahtui, ei luonnollisestikaan enää kuulu Kemististä kertovaan juttuun, 
mutta aivan äärettömän eeppisiä asioita siellä tietenkin tapahtui ja mitään niin hienoa en 
ollut ikinä kokenut! Paras ilta ikinä! Sitä paitsi killan sohvalla näkee aina parhaat unet ja 
aamuherätys on kuin henkilökunta herättäisi Herran vuoteestaan.

YKIllä on Telegram-ryhmä. Tässä tarinassa katsotaan, mitä ryhmässä on tapahtunut vuoden 
2017 aikana. Viestit on napattu 18.12., joten aivan koko vuoden tilastoa ei tässä lehdessä 
pystytä käsittelemään.

Mutta ketkä siellä YKI-chatissä sitten oikein kirjoittelevat?

Ryhmään lähetettiin siis vuoden 2017 aikana noin 30 000 viestiä. Nopealla laskutoimituksella 
voidaan arvioida, että tätä juttua kirjoittaessa on 13 päivää vuotta jäljellä, ja kun keskimäärin 
viestejä lähetetään 82 päivässä, niin lopputuloksen pitäisi olla noin 29 900.

Chatin jäseniä 176
Joista viestejä lähettänyt 148
Viestejä yhteensä 28852
Kuvia 1019
Tarroja 840
Linkkejä 489

Videot ja GIFit (.mp4) 145
Ääniviestit (.ogg) 26
Sijainteja 5
Yhteystietoja 5

Tilastoja, faktaa, 
analyysiä

Mielikuvani Kemististä
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Viesteistä suurimman osan on selvällä enemmistöllä lähettänyt puheenjohtajamme sfinksi. 
Muiden välillä ei päästä lähellekään tuota noin tuhannen viestin eroa seuraavaan, vaan 
lopuilla on kohtalaisen maltillisia eroja viestien määrässä.

Milloin sitten YKI-chattiin kannattaisi kirjoittaa, jos haluaa keskustelua aikaiseksi?
Analyysiä varten vuosi on jaettu kahteen osaan. Kuvassa sinisellä on se aika vuodesta, kun 
suurin osa on koulussa, eli tammikuusta heinäkuun loppuun sekä syyskuusta joulukuuhun. 
Oranssilla on merkitty kesä, eli tässä tapauksessa toukokuusta elokuun loppuun. Harmaalla 
on koko vuoden keskiarvo. Viestit on laskettu aina alkavaa tuntia kohden.

Paras aika keskustelulle on siis kello 14, mutta jo yhdeltätoista yleensä alkaa olla ihan hyvä 
aika kirjoitella. Ennen yhtätoista on yleensä aika nihkeää. Iltaisin kello 21:n jälkeen on 
toinen tilaisuus, jos myöhästyi keskipäivän kohokohdasta.

Kesän ja koulun välillä on huomattavissa selkeitä eroja. Kesällä iltapiikki on huomattavasti 
pienempi, oletuksena siitä syystä, että ihmisten täytyy herätä aikaisin töihin. Kuitenkin myös 
aamulla viestittely alkaa myöhemmin kuin lukuvuoden aikana. Viestittely keskittyy siis aika 
tehokkaasti keskelle päivää, kello 11 ja 15 väliin.

Viikonpäivistä aktiivisin on tiistai. Viikonloppuisin on huomattavasti vähemmän keskustelua 
kuin viikolla, mikä on ihan ymmärrettävää. Kuitenkin tästä kuvaajasta on mielenkiintoista 
huomata suuri ero kesän ja lukuvuoden välillä. Ilmeisesti tästä voi tulkita, että kesällä 
maanantaisin ja tiistaisin on oikeasti jotain tekemistä töissä, eikä voi käyttää kaikkea työaikaa 
YKI-chatissä. Keskiviikkona onkin sitten jo kyllästytty työn tekemiseen, joten voikin alkaa 
kirjoittelemaan. Lukuvuoden aikana erot on pienemmät viikolla, ja heti maanantaina on 
paljon asiaạ.

Tilastot, faktat & analyysit: Sakari “Saze” 
Pitkäjärvi
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Kesällä ei kuitenkaan viestimäärät yllä lähellekään samaa, kuin mitä lukuvuoden aikana 
saavutetaan Marraskuu ylsi kuukausista kärkipaikalle, hyvänä kakkosena syyskuu.

Päivien välillä kuitenkin on suurta vaihtelua. Joskus yhtenä päivänä tulee paljon viestejä, 
toisinaan niitä ei tule juuri ollenkaan. Seuraavaksi on vielä poimittuna päivistä viisi hiljais-
inta ja viisi aktiivisinta.
Eniten 
27.9.  869 
26.9.  714 
27.11.  647 
2.11.  426
22.9.  341

Vähiten 
25.5.  1
17.5.  3
13.10.  3
4.10.  4
7.1.  5

Tässä vielä lyhyet selitykset eniten spämmättyjen päivien keskusteluista.

26.9. Päivä alkoi Ymppipäiväilmoittautumishypellä. Kuitenkin se oli vasta alkua, sillä illalla 
alkoi KEMISTIHYPE!
27.9. Kemistihype jatkui aamulla. Tähän kahden päivän viestikarnevaaliin ei ole edes lisätty 
erillisten Kemisti- ja Ymppipäiväryhmien viestejä. Lopulta Kemistille ilmoittautuneita oli 
33.
27.11. YKI-chat aktivoitui keskustelemaan T3-tiedekuntaehdotuksesta.
2.11. Aamulenkkiä puitiin, lisäksi juteltiin mm. Tuntemattoman sotilaan naisista ja 
isänpäivän poistamisesta päiväkodeissa
22.9. Kiltalaisia mietitytti erityisesti haalarien värit ja ominaisuudet.

Telegram on siitä kiva viestintäväline, että sinne voi lähettää muutakin kuin vain tekstiä. 
Seuraavalla sivulla on esiteltynä top 5 tarrat.

Tarrojen lisäksi etenkin YKIllä on otettu käyttöön erinäisiä slashtagejä. Tässä slashtageistä 
vuoden suosituimmat.
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Muuten slashtagit ovat kohtalaisen tasaisesti jakaantuneet eri lähettäjille, mutta /kahvin on 
lähettänyt teBo666 22 kertaa ja aadee kerran.

Seuraavana on selvitetty, ketkä lähettävät eniten tarroja, kuvia ja linkkejä.



Nämä tilastot, faktat ja analyysit on hyvä päättää esittelemällä YKI-chatistä löytyvät öyh möyh 
-viestit.
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