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Hellurei,

Kun melkein vuosi sitten kirjoittelin ensimmäistä puheenjohtajan palstaa, tuntui tämä hetki todella kaukaiselta. 
Tässä nyt kuitenkin istun viimeistä kertaa sanailemassa ja luomassa katsetta kuluneeseen vuoteen. Ja voi hitsit 
minkälainen vuosi meillä onkaan ollut! Keväällä vietettiin kunnon juhlatunnelmissa 25-vuotiaan YKIn vuosijuhlia, 
sekä järjestettiin Wappuescape jo toista kertaa, isompana ja parempana kuin koskaan ennen. Kesäkin oli todella 
poikkeuksellinen, kun kiltahuoneemme pääsi kasvojenkohotusleikkaukseen mahtavan remppatiimin toimesta. On 
ollut ilo huomata kuinka paljon paremmin rempattu kilta vastaa jäsenistömme tarpeita.

Syksyllä ei suinkaan laiskoteltu, vaan päästiin järjestämään Suomen suurinta ympäristötekniikan opiskelijoiden 
tapahtumaa, Ymppipäiviä. Jälleen kerran tämäkin tapahtuma järjestelyineen sujuivat todella hyvin, ja huomasi-
han sen, että tapahtuma kasvaa vuosi vuodelta. lappeen Rantalaisilla on kova homma pistää paremmaksi ensi 
vuonna.

     Maailmassa ei ole koskaan järjestystä, 
      eilen oli liian kuumaa ja nyt on 
       liian märkää.” -Hemuli

    
    Olen myös henkilökohtaisesti saanut tästä vuodesta todella paljon, olen  
    kasvanut ihmisenä, saanut uusia ystäviä ja päässyt tekemään juuri sitä,  
    mitä rakastan parhaassa porukassa. Kiitos siitä ihan teistä jokaiselle, siis  
    just sulle! Nyt on aika tähdätä katse kohti uusia haasteita ja uutta vuotta.  
    Onneksi voin luopua pestistäni luottavaisin mielin, sillä Miksu ottaa killan  
    ohjaansa ja tulevaisuus on turvattu. Vielä kerran paljon onnea valinnasta  
    Miksulle! Lisäksi on hyvä muistaa, että minä voin lähteä killasta (en kyllä ihan  
    vielä), mutta kilta ei koskaan lähde minusta.

    Vielä kerran mielettömän suuri kiitos kaikille tämän vuoden tekijöille, niin  
    hallitukselle, tiimiläisille, muille vapaaehtoisille kuin jäsenistöllekin! Kova,  
    kova, kova! Ootte ansainnu!

    -Petra

Pääkirjoitus Puheenjohtajan palsta
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Hei vaan kaikille iloisille Indikaattorin lukijoille!

Joulu lähestyy ja tämä vuosi vetelee viimeisiään. Pää lyö hieman tyhjää, kun pitäisi viimeinen pääkirjoitus saada 
aikaan, sillä paljon asioita on taas kerran mahtunut kuluneeseen vuoteen. Petra kuitenkin tuossa vieressä niput-
taa kohokohdat hyvin yhteen, joista itsekin muistelen lämmöllä killan vuosijuhlia. Toivotaan että YKIn juhlavuo-
sipuu jaksaa muistuttaa meitä killan 25. juhlavuodesta vielä pitkään, onhan kuusi seisonut tuolla Festian nurkalla 
komeasti jo yli vuoden! Saatoinpa myös nähdä muutaman joulukoristeen roikkumassa sen oksista viime viikolla, 
liekö sitten viime vuoden killan pikkujouluista jääneet. Tämän vuoden pikkujoulujen parasta antia YKI-bändin 
lisäksi oli joulutorttukisa (naperot eivät sovi uuniin, maistuvat kuulemma pahalta), josta saisi hienon perinteen 
tuleville vuosille!

Mutta niin, pikkujouluista jouluun ja uuden vuoden kautta ensi vuoteen, jolloin ”Uusi vuosi, uudet kujeet” saattaa 
tosiaankin pitää paikkansa. Tampereen yliopistot yhdistyvät ja vihdoinkin se kulman takana lymynnyt mörkö 
astuu esiin. Itse odotan tulevaa vuotta mielenkiinnolla. 
Kaikilla on varmasti kysymyksiä ja ennakkoluuloja 
tulevasta eikä kukaan tiedä oikeita vastauksia 
mutta hei, ainakin tietojärjestelmien 
käyttäjätunnus pysyy samana!

Tätä vuotta on kuitenkin vielä muutama viikko 
jäljellä ja aion nauttia siitä mahdollisimman 
paljon. Tentit ovat suurimmaksi osaksi ohi, 
joten voin hyvillä mielin keskittyä glögin j
uomiseen kirjojen – siis oikeiden kirjojen, 
ei tenttikirjojen lukemiseen. Suosittelen 
kaikille lukijoille samaa!

Oikein rentouttavaa joulua kaikille!

-Sanna



Kiltaremppa
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     Vika TEKsti18

Moikka kaikille, tässäpä höpisee vielä kerran YKIn TEK-kiltayhdyshenkilö Perttu. Tässä on tosiaan reilu pari 
vuotta tullut oltua kyseisessä hommassa, mutta nyt ajattelin passata pestini jollekulle nuoremmalle. Hauskaa 
on ollut, ja kyhiporukallakin on puuhasteltu kaikkea kivaa aina silloin tällöin. Jatkossakin saa toki tulla kysele-
mään kaikenlaista liitosta tai vaikka äitimuorin kuulumisia, mutta en pakolla lupaakaan selvittää, mikäli en tiedä. 
Laitetaan tähän väliin tämmöinen haaste, että jos jostain syystä satut lukemaan juuri tätä kohtaa TEKstistä, tule 
sanomaan minulle ”aattelin vaan kertoo, että viidakossa suhisee”, kun seuraavan kerran minut näet. Muutama 
ohje tästä vielä talvelle, ennen kuin eläköidyn:

Hae kesätöitä ajoissa. Itseni olen oppinut tämän kantapään kautta.

Muista panostaa CV;n laatuun. TEKin CV-klinikka saattaa olla hyödyllinen apu.

Muista panostaa hakemusten laatuun. Haittaa ei ole 
myöskään määrästä, mutta kymmenen hyvää 
hakemusta on parempi, kuin sata pikaista 
copypastetusinahakemusta.

Pelaa paljon kyykkää ja syö makkaraa.

Älä tukehdu makkaraan. Vaikka sitä saisi ilmaiseksi ;)

Fun fact: Etelämantereella on olemassa niin kutsuttu 
300-kerho, johon päästäkseen täytyy odottaa, 
että ulkona on -73 °C (-100 °F) ja lämmittää 
sauna 93 °C:een (200 °F). Saunomasta 
lähdetään ulos, ja juostaan etelänavan 
ympäri kuin obeliskin ikään.

Heippa ja kiitos kaloista

KYH Perttu Ruuska



Rankkubenkku on tyhjä.
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Hallopedien tervehdys

Killan fukseja kuuntelemassa syksyllä hallopedesittelyä.

Hei vaan kaikki ja terkkuja killan hallopedeilta. STOP! Mikäs se halloped taas olikaan? TTYYn määritelmän mukaan hal-
linnon opiskelijaedustajat, tuttavallisemmin hallopedit, ovat opiskelijoiden edustajina yliopistomme hallinnon toimieli-
missä. He toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä edustaen laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan 
tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita.

YKIlläkin meitä hallopedeja on ollut iso porukka, niin tiedekuntaneuvostossa, tiedekunnan suunnittelevissa elimissä, 
kuin koko koulun toimielimissäkin. Ollaan saatu kaikki paljon kokemusta ja opittu siitä, miten yliopisto toimii. Kuiten-
kin kaikkein tärkeimpänä ollaan päästy viemään opiskelijoiden ääntä päättäviin elimiin, ja toisaalta tuomaan tietoa 
opiskelijoille päin. Meitä hallopedeja kannattaakin aina lähestyä, mikäli mikään yksittäisen kurssin suorittamisesta 
yliopiston hallinnollisiin kiemuroihin mietityttää.

Yhtenä isona projektina toteutimme vuoden loppupuolella kyselyn kaikkien tiedekuntamme kiltojen jäsenille. Kyse-
lyssä selvitettiin kandiksi ja DI:ksi valmistumisen aikatauluja ja aikataulussa pysymiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulokset 
esiteltiin tiedekunnalle ja hallopedimme pystyivät niiden pohjalta tarjoamaan paljon uusia näkökulmia aiheeseen. 
Työskentelyn tuloksena tiedekunnassa ollaan nyt paljon paremmin perillä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat meidän 
opiskelijoiden valmistumiseen. Konkreettisena toimenpiteenä tästä on seuraamassa alkukeväästä opiskelijoille suun-
nattu hyvinvointiin keskittyvä saunailta.

Yliopistojen yhdistyessä hallopedienkin kuviot menevät uusiksi, ja siksi meidän kaikkien toimikausi päättyy vuoden 
lopppuun. Haluamme vielä kiittää kaikkia kuluneista vuosista ja muistuttaa, että meille saa jatkossakin tulla juttele-
maan ja kyselemään asioista.

Hyvää joulua toivottaen,
Petra, Meri, Niklas, Nelli, Kaisa ja Niko
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 Ymppipäivät - syksyn kuntokuuri

Torstai toivoa täynnä – ihka ensimmäiset Ymppipäiväni ja hitaana hämäläisenä saavuin paikalle tietysti hivenen 
myöhässä, mutta minkä sitä syntymälahjoilleen mahtaa. Löysin kuitenkin perille Tietotalon auditorioon, joka oli 
jo täynnään teekkareita YKIltä, Otaniemestä, Oulusta ja Lappeenrannasta. Näystä pelästyneenä aloin hikoilun, 
joka kestäisi vähintään seuraavat 45 minuuttia. Onnekseni paikansin auditoriosta kuitenkin fuksitoverini, joiden 
vieressä oli vielä vapaita istumapaikkoja. Aamun alkajaisiksi pääsimme kuulemaan YKIn puheenjohtajan tervetu-
lopuheen, jonka jälkeen seurasi ympäristötekniikan alan ammattilaisten puheenvuoroja VR Trackilta, Tampereen 
seudun keskuspuhdistamolta sekä FCG Finnish Consulting Groupista. Mielenkiintoisinta puheenvuoroissa oli kuul-
la ammattilaisten omista opiskelu- ja kasvutarinoista käytännön työtehtävien lisäksi. Tarinoista inspiroituneena 
aloin maalailemaan mielessäni omia ensi kesän työtehtäviä, joissakin yhtä kiintoisissa paikoissa. Haavekuplani 
puhkesi kuitenkin, kun seminaariesitykset loppuivat ja alkoi ryhmiin jako ja rastikierrokset. Ryhmät oli päätet-
ty valmiiksi ja kuivunut hiki alkoi kostua uudelleen, kun kaaoksessa yritin etsiä omia ryhmäläisiäni. Ihmisten 
suhaillessa omiin ryhmiinsä ja ulos auditoriosta, jäi lopulta jäljelle minä ja haalareista päätellen jokin peloittavan 
näköinen oululainen. Kauaa ei tarvinnut kuitenkaan kyhjöttää kiusaantuneena kahdestaan, kun ryhmään ilmiintyi 
kaksi muutakin tyyppiä, joista toinen oli onnekseni YKIläinen. Pian juttukin alkoi hiljalleen luistaa, kun päätimme 
rastikierroksen alkajaisiksi evästää ensin. Syömämme ruoka mahtoi sisältää sangen erikoisia ainesosia, kun 
ryhmämme biodiversiteetti alkoi ruokailun jälkeen yllättäen kasvaa otaniemeläisillä ja lappeenrantalaisilla. Olo 
tuntui varsin kummalta ensimmäiselle rastille siirryttäessä.

Päivän rastit pitivät sisällään varsin miellyttäviä tehtäviä ja aktiviteetteja, joihin kaikki pääsivät osallistumaan. 
Oli ympäristöteekkarin versiota Aliaksesta, mikromuovin talteenottoprosessin suunnittelua, mikrolevädrinkin 
sekoittelua ja maistelua, astelua virtuaalitodellisuudessa ja muuta jännää. Parasta oli kuitenkin mehujäiden 
syöminen ulkona eräälle rastille jonotettaessa. Rastikierroksen lomassa piti myös hakea Hervannan kyläkau-
pasta täydennystä reppuihin eli juomavarantoihin. Suoriuduimme rastien tehtävistä mallikkaasti like a boss ja 
olimme varmoja voitosta. Rastikierroksemme päättyi lopulta YKIn kiltahuoneelle. Kiltistä lähestyessämme kuulin 
jo kaukaa tutut rytmit ja perille päästyämme arvailuni osoittautui oikeaan – Formatiaa pelattiin sohvaryhmän 
äärellä täyttä häkää. Tänään kukaan ei olisi selvinpäin. Tai ainakaan jotkut.

Ennen sitseille lähtöä oli mahdollisuus pitää tauko ja päätin jälleen tankata. Myös jotakin kiinteää siis. Kolmeky-
mppinen kovia kokenut kehoni saisi luvan jaksaa yöhön asti ja vielä huomiseenkin. Teekkareista muodostui kolme 
täyttä bussilastillista iloisia ja varsin energisiä juhlijoita, jotka kärrättiin Lempäälän Manttaalitalolle. Taloon 
sisään astuessamme löysimme fuksitoverieni kanssa sopivat istumapaikat hilpeää maalaistunnelmaa huoku-
vasta juhlasalista. Innoissani aloin hipelöimään pöydälle asetettua ainutlaatuista Ymppipäivät-haalarimerkkiä ja 
selailemaan sitsiohjelmaa. Kohtahan saisi näemmä taas ruokaa, kun pääruoka tarjoiltaisiin. Sitä ennen salissa 
luriteltiin mitä voimallisimmin ja runollisin tavoin teekkariaiheisia yhteislauluja, milloin kenenkin aloitteesta. 
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Juhlajuomaa alkoi kulua tässä vaiheessa entistä kiihtyvämmällä tahdilla ja puhevolyymi nousi samassa suht-
eessa. Pääruoan jälkeen Tampereelle matkustaneet vierailijateekkarit pitivät puheita mutta puheiden teema jäi 
epäselväksi. Tosin hyvät puheet eivät kummempia teemoja kaipaa sisälleen, ja jos puheiden lomassa jaellaan 
pulloja ja muita terveyttä edistäviä välineitä lahjaksi, niin hienompaa ei ole. Petyin kylläkin hieman siinä vai-
heessa, kun rastikierrosten palkinnot jaettiin - joukkueemme koki selvän oikeusmurhan, koska palkintoa meille 
ei herunut. Puheiden jälkeen saimme taas syödäksemme, kun jälkiruoka jallukahveineen ilmestyi tarjolle. Tästä 
saatu energiaboostaus johdatti juhlakansan sitsien viimeisten yhteislaulujen äärelle. Ympäristölle osoitettu 
puhekin oli ohjelman mukaan vielä luvassa ennen sitsien päätöstä mutta ainakaan omat aivosoluni eivät muista 
tämänmoista kuulleen. Sitsiosuuden päätyttyä meille esiintyi jokin teekkareista koostuva ei-YKIläinen bändi, 
jolla oli valittuna tanssijalkaa vipattava soittolista illalle (Tommi Läntistä ei voita mikään). Pöydistä ja tuoleista 
raivattu juhlasali sai keikan aikana uusia piirteitä, kun tanssilattialla alkoi näkyä enenevissä määrin paljasta, 
karvaisensorttista ihmispintaa hien virratessa. Sama meno jatkui jonkin ajan päästä jatkoilla Teekkarisaunalla. 
Kyllä ympäristöteekkarit ovat sitten kauniita otuksia!

Jatkojen jälkeen kotona tuli käytyä lähinnä puuteroimassa nenä, kun halusin raahautua vielä takaisin Teekkari-
saunalle sillikselle aamutuimaan. Tunnelma saunalla oli nyt raukea mutta tyytyväisyyden humina leijaili ilmassa. 
Paikalle tilattua mättöruokaa mutustaessa oli hauska katsella muita ryytyneitä juhlijoita ja kuunnella tarinoita 
viime yön tapahtumista. Ymppipäivät olivat tainneet lunastaa enemmistön odotukset selvästi. Omakin kunto oli 
juuri ja juuri kestänyt lävitse tämän rankan rumban. Tosin karkasin sillikseltä siinä vaiheessa kotiin, kun uhkaa-
vat katseet alkoivat etsiä pelaajia Herwantapeliin… 

Teksti: Päivi Keskinen
Kuvat: Aleksi Sivonen ja Elmiira Papinniemi
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Minuuttiklubin vuosijuhlat
Vanhemmat tieteenharjoittajat saattavat muistaa legendaarisen päivän YKIn Formatia Expres – historiassa, kun 
11.12.2015 Minuuttiklubiin liitettiin ensimmäiset jäsenet (Robert, Jacub, Saze ja Niko). Tietenkin itse Minuuttiklubin 
synty tapahtui vasta aikaa myöhemmin, sillä tuskin kukaan uskoi, että 0:42 aikoihin enää koskaan päästäisiin. 
Kuitenkin tätä kirjoittaessani Minuuttiklubissa on jo 33 jäsentä. Minuuttiklubissa keskustellaan ahkerasti 
huippu-urheilusta ja 28.9. nohevimmat jäsenet saivatkin idean:

Vain puoli tuntia kutsun jälkeen luotiikin jo Formatian uusin ennätys 0:39, joten päivä jäi historiaan ja juhlaan oli 
tosiaankin aihetta (toim. huom. ks. Indikaattori 3/2018). Vujukutsun ollessa myös englanniksi ja keskustelun olles-
sa kuumaa, uuteen ennätykseen havahtuivat myös alkuperäisen ennätyksen hallussapitäjä Robert aus Hamburg.

Eikä juhliin osallistuminen jäänyt vain perättömäksi lupaukseksi. Lopullisille vujuille 10.12.2018 (päivä jouduttiin 
vaihtamaan alkuperäisestä, koska Wild Hydro exam appeared) Wäinölä 1:n Kerhohuoneelle osallistui jopa 21 Min-
uuttiklubin jäsentä. Edustamaan saapui kilta- ja maarajat ylittäviä pelaajia YKIn lisäksi ainakin KoRKilta, Bionerilta, 
Skillalta ja tietenkin Robert (0:42) Hamburgista. Seremoniamestarina vuosijuhlilla toimi kokenut pelaaja Otto 
Ranta-Ojala (0:39) ja herkistävän juhlapuheen piti Sakari Pitkäjärvi (0:42).

Teksti: Essi Nousiainen
Kuvat: minuuttiklubilaiset
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Moni juhlija suosi pukeutumisessa smartimpaa pukeutumista, kuitenkaan menemättä aivan Formalia 
Expres-tyylisuuntaan.

Minuuttiklubissa vain ajalla on väliä, joten nimilappuinakin toimivat juhlijoiden omat Formatia-ennätykset.

Seremoniamestarin sauva oli rakennettu Ghettopong-hengessä kinder-munasta ja lattiamopista täyttäen 
sille asetetut vaatimukset. Ruokana vuosijuhlilla tarjoiltiin jättimäisiä pizzoja ja vuosijuhlatiimi oli luonut song 
läsyyn jopa 15 Formatia-aiheista laulua viidellä eri kielellä. Juhlat sujuivat sujuvasti laulaen, syöden ja juomista 
nauttien. Juhlia jatkettiin pitkälle yöhön eräällä vihreällä kerhohuoneella, jossa tilastoihin saatiin jopa 41 uutta 
Formatia-aikaa. Valitettavasti Minuuttiklubi jäi tuona iltana haaveeksi parhaan ajan ollessa 1:08, eikä uutta ennä-
tystä saatu synnytettyä. Mutta varmaa on, että Minuuttiklubi jatkaa kasvamistaan ja tulevaisuudessa on tiedossa 
uusia, suurempia, parempia, 0:39 aikaa uhkaavia ja Formatia Expressin ystäviä yhdistäviä tapahtumia.

Alkuperäisen 0:42 ennätyksen tekijät Robert, Niko ja Saze innostuivat pelaamaan jo ennen juhlia. Jacubia kor-
vaamaan valittiin liiton pelaaja Jesse Rauma.

Pizza maistui myös Skillan edustajalle.Robert sai maistaa myös Pertun tuomaa kotimaista ja 
hieman hiivaista juhlajuomaa.
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Vuosijuhlilla lanseerattiin myös Kansainvälinen Minuut-
tiklubipäivä.

Vuosijuhlat järjestettiin Wäinölä 1:n kerhohuoneella.

0:3063 Hyvät formatian ystävät The Marriage of Figaro

Hyvät ystävät Formatia alkaa, mukaan lähteköön hän, kuka haluaa. 
:,: Tääll’ ei juodakaan rauhassa kaljaa, meille viihdyn suo Formatia 
vaan. :,:

Hauska palloja kuppiin on viskaa, siten ennätysaikakin murskaa.

:,: Aivan turha on kuppeja tiskaa, heittotatsi on parhaimmillaan. :,:

0:55 5 bani, 10 bani, 15-25 de bani
5 bani, 10 bani, 15-25 de bani

Fata lui popa Andrei
5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani.
S-a urcat cu scara-n tei
5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani.
Și s-a rupt scara cu ea
5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani.
Și-a cȘzut în poala mea
5 bani, 10 bani, 15, 25 de bani.

Ce sa-i faci?

O dezbraci, dai din craci ai dai la vaci Ca ai saraci.

Hai cu saxofonu’!

Jallus jallus!

I-auzi, sus piciorul!

0:33 Was wollen wir spielen Was wollen wir spielen / sahtilaulu

Was wollen wir spielen? - nur ein bisschen Zeit
was wollen wir spielen - so ein Durst

Was wollen wir spielen? - nur ein bisschen Zeit
was wollen wir spielen - so ein Durst

:,: Es wird unglaublich schnell vorbei 
wir spielen zusammen - wirf den Ball mal rein 
wir spielen zusammen - nicht allein :,:

:,: Es wird unglaublich schnell vorbei
wir spielen zusammen - wirf der ball mal rein 
wir spielen zusammen - nicht allein :,:

60:00 Tunteinvälinen Kansainvälinen

Hei neiti mukit eteem’ tuokaa, oi kuuluu kiire kutsumme.
Hei veikot vauhdilla nyt juokaa, ei viel loppu pelinne!
Enkka vanha viime wapun horjuu, expres-joukko taistohon.
Alas juokaa kaikki kupit kerralla, ja vuoro meidän silloin on!

:,: Tää on vauhdikkain tunti, seurahamme yhtykää, kunhan kuppis 
kaikki poistuu sun kanssas pöydästä. :,:

Ei vaihto- eikä peliakaa liikaa koskaan voida lyhentää. 
Vain meidän onnen takaa, turvaa kolmekymmentä peliä! 
Jano meill’ on aina vieraanamme, vaan kun pitkä jonomme. Me 
kerran kaikki nostatamme killan kattoon pöytämme!

:,: Tää on vauhdikkain tunti, seurahamme yhtykää, kunhan kuppis 
kaikki poistuu sun kanssas pöydästä. :,:

Minuuttiklubin vuosijuhlat
- laululäsy-

Anniversary of Minute Club
- song läsy-
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0:39 Pienet pallot Kuningaskobra

On pieniä palloja,
helevetin pieniä palloja.
Kun ne heittää samaan kuppiin, 
sieltä ne poimii rauhassa
ja taas saa juoda kolme mukia.

On nopeita pelejä, 
helevetin nopeita pelejä. 
”Penis!”, muoto kuppien pöytään kera huutojen. Ja 
taas voi jatkaa heittoja.

On hyviä sipsejä,
helevetin hyviä sipsejä.
Taffelpussi kourassaan,
Sipsijäbä onnessaan
ei muista, et pelataan Formatiaa.

0:50 The Final Countdown The Final Countdown

We’re playing together
Not always so well
And maybe it takes time
But we succeed, I can tell
I guess there is no one to blame

if we’re hearing the sound (hearing sound) 
That tells there’s few seconds left to play

It’s a final countdown
:,:Didi dii diii
Didi diddi dii
Didi dii dii
Didi diddid diddid dii:,:

We’re heading to ceiling 
But we always sit down to 
our green comfy sofas 
That is our playing ground 
We fight against our enemy
And that’s always time (always time) 
And maybe this time we wouldn’t hear

The Final Countdown
:,:Didi dii diii
Didi diddi dii
Didi dii dii
Didi diddid diddid dii:,:

0:54 Volgatia Moskau / Volga / Absinth

Expres
palloa viskataan
hirveän nopeaan
känniin se vie.

Expres
unohda pomputus
tulos taas puhallus
pitkä on tie.

Cinci ban, hai-cu saxofonu,
Sakari-Jaska mennyt jo on.
On vielä yksi huilusoolo.
Se keskiaikani uhkana on.

Expres, expres, formatia nopea
siinä et saa relata, ohhohhohhohho-hei!
Expres, expres, formatia upea
sipseilt täytyy suojata, ahhahhahhahha-hei!

Expres
aina se houkuttaa
kuitenkin kaduttaa
pöydän alla.

Expres
vatsaa jo turvottaa
täytyykö lopettaa
ei milloinkaan.

Nyt avaan kaljan kuudetta kertaa.
Kaadan juoman kippoihin näin.
Ja kun oikein jaksan puurtaa.
Alan siirtyä kattohon päin.

:,: Expres, expres, formatia nopea
siinä et saa relata, ohhohhohhohho-hei!
Expres, expres, formatia upea
sipseilt täytyy suojata, ahhahhahhahha-hei! :,:

0:31 Ykin Formatia Expres Lentävä kalakukko / Flying fish-cock

Ykin formatia expres!

Palloslaavit lauloivat pöydän al’ käy tie.
Minuuttiklubille tervehdyksen vie.

Huilusoolon pilli ilimoo jo viilsi, piip piip piip ilimoo jo viilsi. Oven-
suussa kohta kurkistaa se Viiksi. Ykin formatia expres!

Palloslaavit lauloivat...

Muovimukin reunat kolisee jo siellä, klonks klonks klonks kolisee jo 
siellä. Pelaajat ne on niin vihasella miellä. Ykin formatia expres!

Palloslaavit lauloivat...

Sipsipussi meille sipsejä suopi, sips sips sips sipsejä suopi. Vastus-
tajat niitä pelissänsä syöpi. Ykin formatia expres!

Palloslaavit lauloivat...

Formatia Klubben ennätykset murskas, mursk mursk mursk ennä-
tykset murskas. Tuomarilla ilme autuas ja hurskas. Ykin formatia 
expres!

Palloslaavit lauloivat...

Vastustajat anoo armoa anna, argh argh argh armoa anna.

Tuomari se sanoo pöydän alle kanna.
Ykin formatia expres!

Palloslaavit lauloivat...

0:15 Viidestoista formatia Viidestoista yö

Pöydälläni orpo muki palloo himoitsee, 
ois sekunti tai kaksi aikaa heittää.
Mut mitä tekee vastustaja, ohi viskaisee.
Viel yksi peli tätä täytyy sietää.

Taas neljä nolla nolla 
saapuu huilusooloineen,
ja koko pelin sykkinyt oon turhaan. 
Aina oikein uskoa ei jaksa ihmiseen, 
kun kaveri ei sipseilt avaa suutaan.

Sun kanssas mennään saunan 
taa, jos et osu mihinkään.
Kuin hullu huudan pallopojan perään!
Jo kuudes peli peräkkäin,
joten kiltaan yöksi jään,
ja kun aamu on, niin tiedän missä herään.

Kellotaulus kolmeysi, ennätys jäänee.
On killan kattoon vielä pitkä matka.
Ikuisesti kolisevat pallot tyhjyyteen.
En sille taaskaan yhtään mitään mahda.

Sun kanssas mennään saunan 
taa, jos et osu mihinkään.
Kuin hullu huudan pallopojan perään!
Jo kuudes peli peräkkäin,
joten kiltaan yöksi jään,
ja kun aamu on, niin tiedän missä herään.

Viidestoista ottelu ja pakko oksentaa. 
Taas huomaan keskiajan huonontuneen. 
Minuuttiklubin vaatimuksii täyttää en osaa, 
voi olla että itken itteni uneen.

:,: Sun kanssas mennään saunan taa, jos et osu mihinkään.
Kuin hullu huudan pallopojan perään!
Jo kuudes peli peräkkäin,
joten kiltaan yöksi jään,
ja kun aamu on, niin tiedän missä herään. :,:
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0:51 Ykin pöytä Täällä Pohjantähden alla

Täällä ykin pöydän alla tahraisella lattialla,
etsin pöydäst kohdan tyhjän, sen täytän nimelläin.

Täällä ykin pöydän alla hiipii sieluun asti halla,
mutta tölkin avaamalla voi koittaa uudestaan

:,: Ja alta ykin pöydän minä oman nimen löydän, 
ja mun surullinen sydän itkee tuskan kyyneleen. :,:

Tänne ykin pöydän alle, kiltahuoneen lattialle, 
en koskaan enää joudu sen vannon äänehen.

Mut taas jälkeen yhden pelin, jossa surkeasti heitin 
pöydäst suojakseni peiton minä itselleni saan.

:,: Ja alta ykin pöydän minä oman nimen löydän, 
ja mun surullinen sydän itkee tuskan kyyneleen. :,:

0:45 Palloslaavini Hei vahtimestari

:,: Hei, palloslaavini!
Mene, hae palloni,
vie sadasosat pois! :,:

:,: Kyllä enemmänkin juodaan, 
jos vain pallot suodaan
ja kupit kumotaan jos osutaan. :,:

:,: Hei, palloslaavini!
Mene, hae palloni,
vie tyhjät mukit pois! :,:

:,: Kyllä ennätys nyt suodaan 
kun laitat mukit suoraan
ja skumppapullot silloin nautitaan. :,:

:,: Hei, palloslaavini!
Mene, hae palloni,
vie väärät pöydät pois! :,:

:,: Kyllä KoRKillakin juodaan 
jos vain pöytä tuodaan
ja Formatia Export pelataan. :,:

0:46 Green guild room Yellow Submarine

Inside a building in Hervanta lay a 
guild room painted green. And in 
the room, there was a couch going 
round along the walls. So all of us 
sat on the couch
and started wondering “What’s this about?” 
Suddenly a teekkari
played a song that went like this:

:,: Cinci bani, zece bani, cincispre – douazeci de bani,

cincispre – douȘzeci de bani, cincispre – douazeci de bani. :,:

0:52 Down under Down under

Traveling in a night-time Herwood
Near a hippie cave where people do good
I met a strange lady, she was out smoking
She took me in and gave me red cups
And she said

Have you heard of Formatia Expres?
Where beer flows and time is taken
Can’t you hear can’t you hear that music?
You better drink, you better throw better

Buying beer from a man in Indecs
Fridge was locked and I had much stress.
I said do you drink one with me?
He just smiled and asked if we can go next door
And he said

Have you heard of Formatia Expres?
Where beer flows and time is taken
Can’t you hear can’t you hear that music?
You better drink, you better throw better

Karaokenight in Bombay
Closing time and not much money
I said to my friend are you trying to tempt me 
Because you come from the board of YKI 
And he said

Have you heard of Formatia Expres?
Where beer flows and time is taken
Can’t you hear can’t you hear that music?
You better drink, you better throw better

0:42 Forty-two Lemon tree

I was sitting here in my own guild room
Was just another rainy friday afternoon
I was wasting my time
I got nothing to do
I played some card games
and waited for you
Cause something always happens, and I wondered

You finally came with your foreign friends
One was german and other from Czech
We started playing beerpong like we used to do
Really fast version, a funny name too 
And forty-two happened, now I wonder

I wonder how, I wonder why
Yesterday you told me bout the thirty-nine
And all that I can do is just a number forty-two
I’m moving my hand up and down
I’m running playing drinking running playing around
Still all that I can do is just a number forty-two

*Dam da da daa daa da di dam dam 
da da daa daa da dii dam dam da diididi dam*

Now were sitting here in our jubilee game
I’d like to play well, I can’t make a mistake
But there’s a thirty-nine above my head
I feel so tired, but it’s not time for bead
Cause anything can happen, and I wonder

Concentration, how we put this through
Motivation, I don’t want to stick to the forty-two

Loving this game, that is not a big crime
And baby any how we’ll get a better time
And everything will happen, and you wonder

You wonder how, you wonder why
Yesterday you told me bout the thirty-nine
But now what I can do is not just a forty-two
I’m moving my hand up and down
I’m running playing drinking running playing around

And now what I can do
And now what we can do
And now what all can do
Is better than the forty-two

0:40 Minuuttiklubben Sommartiden Hej Hej

Minutklubben, hej hej, Minutklubben
Ge mig din törst, ge mig din hand.
Ge mig allt du vill och allt du kan.
Minutklubben, hej hej, Minutklubben
Läppar mot koppar som tar mig till taket.
Så går Minutklubben till segern.
Minutklubben
Minutklubben

0:57 Cicapo Cicapo

Pelaan hiukan formatiaa nopeaa, nopeaa. 
Tuleeks kukaan myöskin pelaa nopeaa, nopeaa.
Koo-pee-ässä, koo-pee-ässä 
Nopeaa, nopeaa, pallo se lennähtää.

Hetken jo luistaa, tuomari tuulettaa. Ei, 
heitto suistaa! Ohi menee, saatana!

Tuokaa mulle nytten pallo, nopeaa, nopeaa
Palloslaavit toimikaa nyt, nopeaa, nopeaa
Mis-on-pal-lo, mis-on-pal-lo
Nopeaa, nopeaa
Pallo se etsikää!

Nyt tuntuu hyvältä, pallo on pelis’ taas. 
Kuuluu huuto etäältä. Penistä, saatana!

Mukit isken muodostelmaan nopeaa, nopeaa
Kaljaa tarvii kiskoo myöskin nopeaa, nopeaa.
Jätti-ryyp-py, jätti-ryyp-py
Nopeaa, nopeaa
Muki se tyhjenee.

Hetken taas luistaa, vielä on hyvä aika.
Ei, olin väärässä! Osu nyt saatana!

Pelaan liikaa formatiaa, oksennan, oksennan
Ulos ryömin, sielläkin mä oksennan,
oksennan
Hui-lu-soo-lo, hui-lu-soo-lo
oksennan, oksennan
keskiaika romahtaa.




