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Olipa kerran fuksi. Fuksilla oli kolme hammasta. Muikea 
oli hymy ja herkässä sinä kesänä. Juoksenteli fuksi kesänii-
tyillä, laitumilla heinänkorsi hampaassa vihelteli ja integ-
roi, laulua hyräili ja derivoi. Siniaaltona kumpuilivat niityl-
lä kukkulat ja normaaleina kedon kukkaset kohti aurinkoa 
kurottelivat. Aurinko paistaa porotti ja emittoi lämpimiä 
kvantteja. Kas, siellä lensi naurulokki tangentin suuntaan. 
Ilmassa oli tänä kesänä positiivisia hiukkasia.

Terassille suuntaa fuksi. Ottaa laimean seoksen. Hymyilee 
naaraalle ja heiluttaa hampaitaan. Tuntee erinapaisuuden, 
vetovoiman, välillä on kemiaa, sisäfunktion derivaatta 
unohtuu, fuksi jakaa nollalla, on aloitettava uusi iteraatio-
kierros. Mutta ei fuksi huolestu, hän tietää että ratkaisu on 
olemassa, ja insinööri pärjää vallan mainiosti likiarvolla.

Fuksi menee metsään, synkkään viidakkoon. Hänen täytyy 
olla niitä puunhalaajia, tai Tarzan. oksalta kurkistaa oranki. 
Fuksi integroi hampaat narskuen. Apinat voivat kiihtyä 
ärsykkeestä. Fuksin kiihtyvyys on vakio. Tarzan ei osaa 
integroida. Murhaaja on Tarzan, sanoo herra Matlock. 

Niin etenee elokuu. Ajan kulku oletetaan vakioksi. Entro-
pia kasvaa. Fuksi vaeltaa Hervantaan, betoniviidakkoon. 
Hampaat kalisten astuu Festian isoon saliin, Entropia kas-
vaa edelleen. Puunhalaajien klaanin alfa-uros, betonitarzan 
ottaa fuksin opetuslapsekseen, johdattaa hänet seuraavalle 
tasolle. Fuksi löytää imaginääriakselin, asettuu noin viisi-
vuotisen kiitotien päähän. Hän tankkaa, aloittaa kiihdytyk-
sen kontaten, nousee pian jaloilleen, löytää pyörän alleen. 
Jo tuntuu tuuli hampaidenvälistä kitalakeen. Nousee pian 
omille siivilleen. Betonitarzan seuraa nousukiitoa. Miksi 
hän myhäilee? Mitä sanoo herra Matlock?

Pääkirjoitus
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Ympäristö ja energia ratkaisevat tulevaisuutemme. Elintason nousun 
ja energian tarpeen lisääntymisen välistä kytkentää ei ole pystytty 
katkaisemaan huolimatta tekniikan parantumisesta. Energian tuotanto 
on myös merkittävimpiä ympäristön kuormittajia. Ilmaston lämpene-
misen estäminen on ihmiskunnan suurimpia haasteita. Ilman
säästävämmän tekniikan kehittämistä ei tästäkään haasteesta selvitä. 
Oikeiden ratkaisujen ja keinojen löytäminen vaatii syvällistä perustei-
den ja sovellutusten ymmärtämistä. Viime aikojen keskustelu biopolt-
toaineiden tuotannon kokonaisvaikutuksista on tästä hyvä 
esimerkki - käsitykset ovat olleet kovin ristiriitaisia. Ympäristö- ja 
energiatekniikan opinnoissa onkin tärkeää saada riittävän laajat ja 
vankat perustieteiden soveltamisen taidot. Vasta nämä tuottavat
riittävän syvällisen ymmärryksen ja mahdollisuuden löytää viisaam-
pia, jopa uusiakin ratkaisuja.

Yliopiston organisaation muutoksen seurauksena ympäristö- ja 
energiatekniikan koulutusohjelma siirtyi omasta osastostaan yhdeksi 
koulutusohjelmaksi Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekun-
taan. Itse koulutusohjelman sisältöön ja tapaan toimia tämä muutos ei 
opiskelijan elämän kannalta toistaiseksi vaikuta merkittävästi, opiske-
lu jatkuu suunnilleen entisten periaatteiden mukaisena. 

Tärkeintä on, että olette tehneet oikean valinnan - ympäristö- ja 
energiatekniikan osaajia tullaan tarvitsemaan. Parempaa maailmaa 
ei tehdä luuloilla, vaan oikealla tiedolla. Oma panoksenne riippuu 
paljolti teistä itsestänne.

-Antero Aittomäki

professori
Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman johtaja

Tervehdys koulutusohjelman johtajalta
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Tervetuloa joukkoon



Onnea loistavsta valinnasta ja tervetuloa TTY:lle nimenomaan Ympä-
ristöteekkarikillan hellään huomaan. Ympäristöteekkarina sinut tullaan 
pian tunnistamaan tummanvihreistä haalareista, joiden hankkiminen on 
ensimmäinen askel kohti teekkariuden päänuppia hyväilevää kruunua: 
teekkarilakkia. Seuraava vuosi fuksina tulee varmasti poikkeamaan mis-
tään aiemmin kokemastasi ja suosittelenkin lähtemään avoimin mielin 
kokeilemaan kaikkea uutta. Tarjolla olevasta monipuolisesta harrastevali-
koimasta löytyy fuksille mielen virkistystä aina kiltatoiminnasta akroba-
tian kautta lautapeleihin. Samalla löytää kiinnostavia,  samoista asioista 
kiinnostuneita ihmisiä täydentämään tutor-porukoista syntymän sysä-
yksen saavaa ystäväpiiriä. Kenenkään ei siis todellakaan tarvitse jäädä 
yksin, jos vain itse annat muille mahdollisuuden tutustua sinuun.

Ympäristöteekkarikillan eli YKI:n tehtävänä on tarjota jäsenilleen pal-
veluja, sekä ajaa heidän etuaan niin opintoihin kuin opintojen ulkopuo-
liseen elämään liittyen. YKI:n ykiläisille tarjoamista palveluista ehdot-
tomasti keskeisin on kiltahuone, joka sijaitsee nyt ensimmäistä syksyä 
uusissa koordinaateissaan Konetalon sydämessä. Kiltahuoneelle on 
vannoutuneimmankin kynäniskan helppo tulla kahvikupposen ääreen pi-
ristymään ja saamaan lohtua epärealististen harkkatöiden säälimättömiin 
dediksiin, muuten vain rentoutumaan Aku Ankan parissa tai parantamaan 
maailmaa Tiede-lehdestä löytyneisiin faktoihin raivokkaat argumenttinsa 
perustaen.

Loppusteitmenttinä haluan vielä todeta, että ole ylpeä itsestäsi, sillä olet 
valikoitunut erinomaiseen seuraan ja TTY:n valiojoukkoon. Energia on 
kuumaa ja ympäristö aina etusijalla, joten tulevaisuudessakaan eivät työt 
todellakaan tule loppumaan. Valitset sitten kemian ihmeet tai termodyna-
miikan taikuudet, sinusta tullaan vielä taistelemaan työmarkkinoilla. 

-Tuomas Vanhanen

Kirjoittaja on YKIn puheejohtaja vuonna 2008, toisen vuoden ympäristö-
teekkari sekä menevä poikamies ja joka anopin unelmavävy.

Puheenjohtajan palsta
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Morjesta pöytään!
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Oli synkkä ja myrskyinen yö…19.8.2007. Pyörin sängyssä kylmän 
hien peittoamana ja ajattelen huomista päivää. Pikkuisen jännittää 
mitä tuleman pitää, täytyy astua suureen yliopistomaailmaan, yksin, 
tuhansien tuntemattomien joukkoon. Vihdoin ja viimein saan unen 
päästä kiinni. Aamulla kun herään, aurinko paistaa ja linnut laulaa 
sitä tuttua biisiä,.. titityy! Astelen 12.00 Festian isoon saliin  ja mietin, 
olenko oikeassa paikassa tai että missä edes ylipäänsä olenkaan. 
Yllätyksekseni huomaan, että täällähän on tuttuja kasvoja, useampi-
kin. Virallisesti vaihdamme siinä muutaman sanan ja toteamme kuinka 
pihalla olemme kaikesta. Lähdemme tutor-ryhmissämme kiertämään 
koulua --  samanlaisia seiniä kaikkialla ja pää aivan pyörällä -- jonka 
jälkeen menemme istuskelemaan obeliskin viereen nurmikolle ja tutus-
tumme toisiimme, aivan kuten teimme ala-asteen ensimmäisellä luokalla. 
Hyvä pehmeä lasku alkuun, tästä on hyvä jatkaa! Siinä sitten kuulemme 
että jo saman päivän iltana on pippalot jossain Hervannan upeassa baarissa! 
Ynnään juuri kuulemani suunnitelmat ja aikaisemmin kuullut huhut opiskeli-
jaelämästä ja ajattelen että tätä se on sitten se seuraavat vähintään 5 vuotta. 
Ei kuulosta ollenkaan hullummalta!

Ensimmäinen viikko koulussa menee nopeasti, paljon olemme yhdessä 
tutor-porukalla ja kuulemme uusia perusjuttuja, jotka ovat olennainen 
asia koulunkäynnin aloittamisen kannalta. Aamupäivällä muutama 
tunti Titepk:n luentoja (Parasta!), ja taas jatkuu mieletön rumba pitkin 
kampusta ja muuta Hervantaa. Saamme fuksipassit, johon leimoja 
keräillessä sitten koko ensimmäinen vuosi meneekin. Viikon aikana 
tuli käytyä grillaamassa, pelailemassa pelejä peli-illassa ja tietenkin 
tärkeimpänä tutustua Tampereen hienoimpiin  Night Clubeihin: 
hyvät naiset ja herrat, Cabaret ja Huuma! Viikonloppuna nopea 
palautuminen ja kohti uusia seikkailuja.

Syksy tekee tuloaan ja meno sen kuin kovenee. Yhteishenki 
killan sisällä on parantunut huomattavasti, ja kaikesta siitä 
tuntemattomasta massasta onkin tullut tuttuja, jopa hyviä ystäviä. 
Viikot on buukattu täyteen toimintaa, ja vielä pitäisi samaan hengenvetoon saada 
kurssitkin vietyä kunnialla läpi. No, tietenkin henkinen hyvinvointi on se tärkein 
terveyden kannalta, voin siis jatkaa huoletta hulvatonta menoa. On 
Fuxiexcua, on kolmiobileitä, on syysretkeä, on vaikka mitä. Bubirundi on 
kuin lähtisi ensimmäisen kerran elämässään ulkomaille. Pitkän Hervan-
nassa zombailun jälkeen tekee hyvää lähteä tutustumaan kunnolla Tam-
pereen baareihin. Samaan aikaan TamU käy kiivasta kamppailua Ratinan 
stadionilla, mutta suuresta kannustuksesta huolimatta kokee karvaan tappion 
Bordeaux’lle viime minuuteilla. Me jatkamme kaikesta huolimatta myöhään 
yöhön ja yön pikkutunneilla raahaudumme Emmasta kotiin, ja laitamme iloi-
sesti herätyksen kahdeksaksi, että ehdimme seuraavana aamuna Akateemiseen 
kirkkovenesoutuun. Kauan eläköön kirkkovene!

Joulu lähenee, illat pimenee, mutta Mikontalo Lights valaisee. TiTeheebot ovat 
ylittäneet itsensä ja tehneet kerrostalosta tetriksen. Pikkujoulut, Fuksivala ja 
Porobleet siivittävät vihreähaalariset taistelijat joulutunnelmaan ja alkaa vihdoin-
kin kauan odotettu joululoma! Kaksi pitkää viikkoa aivot narikassa, vesisateessa 
lasketellen ja kinkkua ahmien… tietenkin pitää tehdä Ohj1e -välipalautusta, 
deadline 3.1.2008! Great! Loman jälkeen juhlimme Mörrimöykyssä uusia vitivihrei-
tä haalareitamme. Saamme pelata ensimmäistä kertaa elämässämme Herwantapeliä. 
Hauskaa on, paljon ilmasta juotavaa ja paljon ilmaista pakkojuotavaa. “Eihän niitä 

Vuosi fuksina

Ensimmäinen koulupäivä on venynyt 

aamuyön tunneille.



6

kaikkia oo pakko tänään juoda!” , kuulen jonkun sanovan. Tuloksena yksi auennut 
silmäkulma, muutama hassu muistinmenetys, joku opettelee norjan alkeita. Perus ilta 
kokeneemmille teekkareille, mutta me fuksit olemme vielä niin avuttomia ja taitamat-
tomia.

Vuosijuhlat lähestyy. Koko Yki odottaa innolla näitä uskomattoman upeita ja kauan 
suunniteltuja 15-vuotisjuhlia, varsinkin me nakkifuksit. Vieraat ovat laittautuneet 
viimeisen päälle. Toisinaan on kiva nauttia ylellisestä elämästä ja käyttäytyä her-
rasmiesmäisesti. Kuunnellaan puheita, syödään ja juodaan hyvin, sekä lauletaan. 
Illalla herrasväki siirtyy jatkoille ylioppilasteatterille. Yleisö seuraa villinä tyt-
töbändin keikkaa samalla kun fuksit vastaavat ruoka- ja juomatarjoilusta. Ei sitä 
montaa kertaa elämässä tule paistettua yli tuhatta nakkia! Räntäsateen saattele-
mana jatkamme jatkojen jatkoille TEA-roomille. Väki vähenee, bileet paranee. 
Ilta ja yö muuttuu aamuksi, on aika mennä nukkumaan. Uni maittaa ja herään 
vasta seuraavana iltana kahdeksan jälkeen.

Humppaa ja rumbaa jatkuu koko kevään. Aurinko käy päivä päivältä lähem-
pänä zeniittiä, linnut heräävät talvikoloistaan ja YKI lähtee Rankalle exculle 
bussilla kohti Jalasjärven lämpöä. +60C -asteisessa 10 neliömetrin kokoisessa 

valvomossa pidetyn 2 tuntia kestäneen monitoriluennon jälkeen suuntaamme 
Juustoporttiin. Hyvää pitsaa. Paljon juustoa, enemmän rasvaa. Myöhemmin 

menemme viettämään Jyväskylän ylioppilaskylään iltaa, saunomaan ja pitämään 
lystiä. Aamulla bussin rikkouduttua kävelemme seuraavaan kohteeseen, JKL:n 

energiaan, ja viihdyttävät kalvosulkeiset voivat alkaa. Monta oman alan yritystä 
nähdään kotimaankiertueen aikana, tutustumme Helsingin pupuongelmaan sekä 

Otaniemen rantasaunaan. Rankka -sanan merkitys alkaa hahmottumaan.

Ja seitsemäntenä päivänä Jumala loi Wapun! Neljätoista armotonta päivää edessä.  
Tampinpaljastuksessa saadaan viimeisenkin fuksin kaljahammasta kolottamaan, ja 

auringonpaiste lämmittä jo kivasti niskavilloja. Ajatus Teekkariksi pääsemisestä alkaa 
kuplia pään sisällä. Colours-bileiden jälkeen se on jo täyttä menoa se. Päivästä toiseen 

kierrämme kestejä, rientoja ja karkeloita. Tavoitteena Teemunkierrosläystäkkeeseen 12 
leimaa ja emäteemun arvonimi. Luennot jäävät taka-alalle, fuksiwappu on vain kerran 

elämässä. Wappuaattona kuulemme ilouutisen. Mainio fuksijäynämme takasi kiltamme 
menevän koskeen toisena. Noudamme koskenrannasta uudenuutukaiset, hohtavat tupsu-

lakkimme, ja otamme pari “häppää” ja kulauksen skumppaa auringon paahta-
essa keskitaivaalta. Sadetta ei ole kuulunut pariin viikkoon, kukaan fuksi ei 
ole ilmeisesti opetellut sadetanssia.

Kello lähenee puoltayötä. Hämeensillalle kerääntyy massoittain haala-
ripukeisia humalaisia. Kello 00.00 1.5.2008 kansa saa luvan asettaa 
tupsulakit päähänsä ja samppanjan roiskeet lentelevät pitkin siltaa, 140 
desibelin raja rikkuu ja kaikki iloitsevat! Äärimmäisen kova meno 
ja mieletön ilonpito jatkuvat myöhään aamuyöhön, sisukkaimmat 
taistelijat eivät tarvitse unta ollenkaan. Aamulla keräännymme Sorin 
aukion tuntumaan valmistautumaan fuksikulkueeseen. Hassut 
härwelit mukanamme vaellamme kohti koskea huutaen samal-
la kaikkea tyhmää ja hauskaa mitä sylki suuhun tuo.  Parilla 
kovalla karatelyönnillä tuulimylly rikotaan, jonka jälkeen 
laskeudumme rantaan odottamaan kastetta. Tunnin odottelun 
jälkeen koittaa vihdoin vuoromme! Koemme uskomatto-
man elämyksen ja saamme pestyä fuksipölyt päältämme kun 
meidät dipataan useamman kerran hyiseen koskeen. Tappiona 
parit silmälasit, mutta voittona Teekkarin arvonimi! 

          
        
          -Juha Jokiluoma

Tuoreen teekkarin muistelmat

Nakkifuksitkin ovat 

juhlatunnelmissa (kuva: PunaJussi)

Ensimmäinen koulupäivä on venynyt 

aamuyön tunneille.

Kun teekkarilakki viimein painetaan 

päähän, on fuksi kasvanut teekkariksi.

Härweli rakenteilla



Tutorit
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Tässä he tulevat. Uuden opiskelijan matkaoppaat läpi fuksivuoden turbulens-
sien. Tarvitsetpa sitten tärppiratkaisuja tenttiin tai kantoapua fysiikan kirjan 
saamiseksi kotiin saakka, ovat urheat YKI-tutorit apunasi. Heiltä löytyy lääk-
keet kaikkiin opiskelijan vaivoihin aina aspiriinista rintamaitoon. 

     Työhakemus
Kaksi innokasta parikymppistä miehenalkua 
hakevat paikkaa tutoriksenne ensimmäiseksi 
lukuvuodeksenne. Olemme motivoituneita, 
reippaita ja koulutettuja Turun asiantuntijoita 
ja senpä takia lupaamme teille erilaisen fuk-
sivuoden. Kuten jo arvata saattaa, nimemme 
ovat Jarkko ja Vesa.

Olemme molemmat toisen vuoden Ykiläisiä. 
Lempi kouluaineitamme ovat insinöörimate-
matiikka ja laaja kemia. Siitä johtuukin hyvä 
menestyksemme(?) ensimmäisen vuoden 
opinnoissa. Vapaa-aikaa vietämme uudella 
kiltahuoneellamme  Konetalossa, Jankassa 
(Jarkko) tai Hervannassa (Vesa). Harras-
tuksiimme kuuluu monipuolinen liikunta, 
kirjallisuus, korkeakulttuuri ja töitten hakeminen. Tämän lisäksi Vesa harrastaa myös kitaran nypläystä, 
rock-musiikkia sekä yleensä huonoa huumoria. Jarkon mieltymyksiin kuuluu polkupyörän kiillotus, moot-
toripyörästä haaveilu ja elämästä haaveilu seikkailua etsien.

Onneksi löysimme toisemme täältä Tampereen aurinkoisilta kukkakedoilta, sillä nyt yhdessä koemme 
olevamme valmiita valloittamaan maailman Teidän kanssanne. Olemme jopa niin valmiita tehtävääm-
me, ettemme edes malta odottaa teidän näkemistä, vaan toivomme teidän ottavan meihin yhteyttä mieltä 
askarruttavissa asioissa. Varmasti jo tiesittekin, että yhteystietomme ovat:

Vesa - vesa.kolha@tut.fi 041 5024062   Jarkko - jarkko.nyrhinen@tut.fi 040 7370499



Pari etsii  innokkaita fukseja:
Olemme keski-ikää lähestyvä vapaamielinen nuori 
pari, joka etsii useampaa seuralaista syksyn läm-
mikkeeksi. Olemme menneenä vuonna oppineet 
nauttimaan eri viihdykkeistä, mitä on kohdallemme 
sattunut. Erityisesti olemme innostuneet ryhmä-
tapahtumista ja -tempauksista, joita koulumme ja 
kiltamme ovat runsain mitoin tarjonneet. Haluam-
me tarjota teille viattomille uusille tulokkaille ko-
kenutta opastusta asioissa, joita olemme menneenä 
fuksivuonna itsekin kokeneet, niin koulunkäyn-
nissä kuin muissakin elämän saloissa. Miehinen 
Ville on kotoisin Ikaalisista ja nauttii muun muassa 
salibandysta, lenkkeilystä ja silloin tällöin kuntosa-
liharjoittelusta. Naisellisempi Saara tulee Jyväsky-
lästä ja harrastaa musiikkia, elokuvia ja lukemista, 
ja joskus kävelee. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme aina valmiina.

Ville - ville.h.virtanen@tut.fi 040 841 2789             Saara - saara.suominen@tut.fi 050 330 6401
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       Moro!
Niina ja Petri, iki-ihana tutorparinne, 
ilmoittautuu palvelukseen! Ei olla vielä 
vanhoja, paitsi Petri. Ikää löytynee 
yhteensä 41 vuotta. Me ollaan kumpikin 
vuosikurssimme YKI:n superfukseja ja 
koulutetaan teidätkin semmoisiksi!

Niina yrittää vieläkin yskiä Espoon sa-
vuja keuhkoistaan, kun taas Petri treenaa 
päivittäin Savonlinnan oopperajuhlilla 
kuulemiaan lauluja suihkussa. Kesän 

Petri viettää soodakattilan katkuissa Heinolassa. Niina työskentelee jätelavojen seassa PK-seudulla.

Petri opiskelee energiatekniikkaa ja kansoittaa Hervantaa kolmatta vuotta. Niina ei vielä ole saanut ajatuk-
siaan järjestykseen, vaikka toista vuotta täällä jo pyöriikin. Hallitustoiminta ja opiskelijaelämä ovat vieneet 
kaiken Petrin vapaa-ajan, joten hänen mielenkiintonsa shakkiin ja liikuntaan ovat hiipuneet paremman te-
kemisen johdosta. Niina puolestaan on kieltäytynyt luopumasta laulamisesta ja pesäpallosta, vaikka tarjolla 
olisi parempaakin tekemistä, johon opastamme teidät syksyllä.

Ollaan kiistelemättä paras tutorpari, joten valitsethan sen joka viidennen paikan, joka meidän ryhmään 
johtaa. Luvassa on paljon mukavia retkiä ja reissuja. Tule ja nauti!

Niina - niina.laasonen@tut.fi 040 756 0934   Petri  - petri.p.pesonen@tut.fi  050 594 8856



9

  Hoips!
Olen Otto, 21-vuotias teekkarin retale 
ja toista vuottani koitan aloitella TTY:
llä. Olen pyöriskellyt Keski-Suomen 
ja Hämeen aurinkojen alla, vai liekö se 
paistaisi sama kumpaisessakin? Hämeen 
paistetta olen nyt hämmästellyt vuoden 
tukikohtanani Paawola, Hervannan ark-
kitehtuurin mekka. Harrastelen sitä sun 
tätä aina mielenkiinnon mukaan. Pää-
painona on kuitenkin lähiaikoina ollut 
sirkuspelleilyt kera pallojen, keilojen ja 
tulien, sekä DJ-touhut naapurien ja kans-
saeläjien iloksi. Olen ollut jo fuksivuo-
tenani monessa mukana, varsinkin kou-
lun kerhotoiminnassa. Osaan siis neuvoa 
ja antaa monia vinkkejä erilaisten vapaa-
ajan aktiviteettien suhteen, unohtamatta 

kuitenkaan tasapainoilua koulunkäynnin suhteen. 
Kyselkäähän siis rohkeasti, jos jokin askarruttaa 
niin koulunkäynnin, kuin muidenkin asioiden tii-
moilla, niin koitan keksiä jonkinlaisen enemmän tai 
vähemmän viisaalta kuulostavan ratkaisun. In other 
words... I got your back ‘cause my derivation skills 
got mine :D
Tervetuloa TTY:lle! Syksyä odotellessa...

Hei!
Olen 23-vuotias jo neljättä opiskeluvuottani aloitte-
leva opiskelija. Hervantalaisena aloittelen kuitenkin 
vasta nyt syksyllä, kun aikaisemmin olen asustellut 
itsekseni Tampereen naapurikunnassa Pirkkalassa, 
josta olen myos kotoisin. Olen aktiivisesti mukana 
monenlaisessa opiskelijatoiminnassa niin ylioppi-
laskunnassa kuin Ympäristöteekkarikillassamme-
kin, mutta tutoriksi en aikaisemmin ehtinyt ryhtyä. 
Vapaa-ajallani harrastelen hiihtoa, jalkapalloa ja 
klarinetinsoittoa, kunhan vain ehdin.

Fuksikokemuksiani ei voi ehkä kutsua aivan tuo-
reiksi, mutta koulutusohjelmamme pääainevaihtoeh-
doista osaan kertoa sitäkin enemmän. Joskus saatan 
silti olla hauskakin, vaikka Otto on ehkä siinä lajissa 
vahvempi.

Otto - otto.jarvinen@tut.fi 040 7780546

Riku - riku.merikoski@tut.fi 050 3229399



    Heipparallaa!
Olemme Jussi ja Julia, mahdollinen tuleva tutorparinne. 
Aloittelemme toista vuottamme ympäristö- ja energiateknii-
kan kiehtovassa maailmassa. 
Jussi on vanha kuin taivas (22v.), Julia pyöreät 20 vuotta. 
Julia on kotoisin Tampereelta (hävettää myöntää että Lu-
konmäestä…) ja Jussi aivan Tampereen kupeesta Ylöjärven 
”kaupungista”. Nykyään Jussi asustelee Hallilassa, Julia 
muutti kesällä Hervannan perälle asuttuaan 9kk Kalevassa.
Harrastuksia Jussilla on vaikka ja mitä, mutta mainittakoon 
niistä partio, yleinen häröily ja itsensä erilaisiin nakkeihin 
saattaminen. Julia kuluttaa vähäistä vapaa-aikaansa jalkapal-
lon parissa ja ystävien seurassa.
Opiskelijaelämämme lähti sujuvasti käyntiin omalla orien-
taatioviikollamme tutoriemme johdolla. Tutoreina meidän 
tehtävämme on totuttaa teidät fuksit ah niin ihanaan teekka-
rielämään (vapaa-ajan rientoihin, ehkä hieman myös opinto-
jen pariin..).
Jussi oli ensimmäisenä vuotenaan erittäin aktiivisesti killan 
toiminnassa mukana, Julia oli puoliaktiivi.. :)
Meille saa aina soittaa, vaikka aamuviideltä, jos tarve vaatii!

Jussi - jussi.jaatinen@tut.fi 050 5636931   Julia - julia.salovaara@tut.fi 040 7277515
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Hyvää viinaa tää on.       Otetaanko tänään 
oikein kunnolla keittoo?

    Ei, meillähän on 
huomenna molemmilla                  
 työpäivä.



Tampere ilman Herwantaa on 
kuin Mikko Alatalo ilman sinisiä 
laseja. Se on kuin Heikki Sil-
vennoinen ilman tekopartaa tai 
peruukia. Se on Tamperelasen 
teekkarin ja fuksin temmellys-
kenttä numero yksi. Herwannan 
betonielementtilähiö on paitsi 
viihtyisä ja kaunis, myös ruma 
ja ahdistava. Sitä onkin verrattu 
ulkonäöltään ja tunnelmaltaan 
toiseen insinööritaidon virstan-
pylvääseen, Tsernobyliin. 

Asuminen
Ainoa asia, mitä fuksille voidaan Herwannasta esi-
tellä ensimmäisenä, on Mikontalo. Sen jylhä 12 ker-
roksinen hahmo piirtyy Herwantalaista taivaanrantaa 
vasten kuten WTC-tornit tekivät toisaalla. Kahdesta 
suuresta Mikontalo on selviytynyt tähän päivään 
asti pitkälti siitä syystä että sen asukaskunnassa on 
liian suuri konsentraatio “omia.” Tätä nykyä TOAS 
remontoi Mikontaloa, joka tulee tarjoamaan nauret-
tavan halvan asunnon 643 asukkaalle. 

Halvalla selviää myös Paawolassa, joka tarjoaa 
kultaisella kahdeksankymmentäluvulla valmistettuja, 
nyt jo ajan patinoimia soluasuntoja. Fuksien ja 
vaihto-oppilaiden lisäksi alueella viihtyvät myös pu-
lut, joiden fyysinen preesens lämmittää parvekkeella 
syysaurinkoa palvovaa asukkia. Paawolan syöverei-
hin mahtuu 410 asukasta.

Tuulanhovi on jostain mystisestä syystä YKI:läisten 
suosima kohde. Luontoa ja rauhaa rakastavat ympä-
ristöteekkarit saattavat nähdä pihassa kasvavat puut 
ja läheisen poliisikoulun ylivoimaiseksi kilpailu-
valtiksi. Tuulanhovissa vuokra on edellisiä hieman 
suurempi ja jonottaminen kestää, mikäli hihasta ei 
löydy jonon ohittavia peliliikkeitä.

Herwannan taivaanrannassa Mikontalon kanssa 
mittelöi Wäinölän kolme kerrostaloa. Soluihin ja yk-
siöihin mahtuu yhteensä huimat 723 asukasta, mikä 
on aika monta. Wäinölä on kaikin puolin sellainen 
välimallinratkaisu, joka ei tajoa luxusta, vaan perus-
hyvän opiskelijaboksin.

Tekniikan tornit sijaitsevat aivan koulun tuntumassa 
ja jopa koulun tilojen päällä. Näissä uusissa kohteis-
sa on iso vuokra ja hyvät solut. Taitava unissakäveli-
jä voi siirtyä kämpältään aamuluennoille heräämättä. 
Teekkarisauna Mörrimöykky sijaitsee myös kont-
tausetäisyydellä.

Herwanta

Mikontalo
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Syöminen
Jos ei koululta saatava opiskelijamuona vie nälkää, 
voi makaroonia ja tonnikalaa käydä hankkimassa 
uudenkarheasta kauppakeskus DUO:sta. Tarvittaes-
sa sieltä saa myös kattilan keittämistä varten.
DUO:ssa opintotuen voi upottaa moneen muuhunkin 
pikku putiikkiin, kuten alkoon. Jos omat keittotaidot 
eivät riitä, tarjoaa herwanta myös valmiita annoksia. 
Suomen kansallisruokaa kebabia kannattaa hakea 
asuinpaikasta riippuen Hevalista, Medzasta tai Pizza 
Servicestä. Jalopenoa en pysty suosittelemaan ke-
nellekkään edes läpällä.

Juominen
Jo mainitun alkon lisäksi kannattaa huomata her-
wantalaisten ruokakauppojen erinomaiset paljou-
salennukset suurista juomapakkauksista. Lainsää-
täjät epäonnistuivat jälleen yrityksessään raitistaa 
Herwantalaista opiskelijaa. Janoa voi sammuttaa 
myös legendaarisessa Kultaisessa Apinassa, jossa 
fuksi voi halutessaan tutustua myös alkuasukkaisiin 
ja poliisikoululaisiin. Herwantakeskuksesta löytyy 
myös villi yökerho, jonka nimi tuskin on Huuma 
enää syksyllä.

Urheileminen
Koulun tarjoamien urheilutilojen lisäksi 
Herwannasta löytyy ihan kunnon yleis-
urheilukenttä, kaksi tekonurmea jali-
palloa varten ja kylminä talvina monia 
kiakkokaukaloita. Jostain luolasta löytyy 
myös oikea jäähalli sekä toisesta luolasta 
uimahalli. Lähistöltä löytyy myös nimel-
lä pilattu Suolijärvi, jossa voi uida. Sen 
ympäristössä on myös kivoja lenkkipol-
kuja, joilta ei kuitenkaan kannata eksyä, 
kuten eräs päätoimittaja fuksina. Koulun 
omat lukuisat liikuntakerhot takaavat 
sen, että lajivaihtoehtoja ja pelikavereita 
löytyy joka lähtöön.

-Ville Sällinen

Suomen suurin ja kaunein  lähiö

YKI:läinen voi opiskella vaikkapa vesihuoltotekniikkaa

Huuma on tai oli tuossa edessä oikealla
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Fuksivastaava 

Kaksi vuotta sitten muutin Orimattilasta opiskelemaan Tampereelle, josta en 
silloin tuntenut juuri ketään. 

Ensimmäisenä päivänä tutustuin ensin omaan tutorpariin ja tutorryhmän muihin 
fukseihin. Loppuviikosta muutkin YKI-fuksit olivat tuttuja naamoja (nimiä en 
kyllä muistanut). Siitä eteenpäin sitten muihin fukseihin ja vanhempiinkin opis-
kelijoihin on tutustuttu opiskelun ohessa sekä vapaa-ajan menoissa. Nyt reilun 
kymmenen tuhannen opiskelijan joukossa on paljon tuttuja naamoja ja, ilahdut-
tavaa kyllä, myös nimiä!

Minä olen siis Tiina, teidän fuksitätinne. Olen 20-vuotias kolmannen vuoden
ympäristöteekkari ja asun Hervannassa. Pidän salmiakista, elokuvista, talvesta, 
lukemisesta (joskus myös tenttikirjojen) sekä laskettelusta. En pidä tiskaami-
sesta enkä Juveneksen jauhelihapihvistä. Teekkarikulttuuri ja kiltatoiminta ovat 
vieneet minua mukanaan, mutta niiden ohella olen kerännyt myös kattavan 
kokoelman opintopisteitä.

Tehtäväni fuksitätinä on tutoreiden kanssa tutustuttaa teidät yliopiston ja
teekkareiden metkuihin. Ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana hukutte val-
tavaan tietovirtaan, pyöritte ympäri kampusta ja tutustutte opiskelutovereihinne. 
Ensimmäisen viikon aikana ja sen jälkeenkin järjestämme teille monenmoista 
tekemistä ja ohjelmaa, edessä on ainakin pelejä, juhlia, urheilua ja saunomista. 
Kenenkään ei tarvitse jäädä solukämppäänsä yksin murehtimaan, vaan kannat-
taa reippaalla mielellä tulla mukaan. Fuksitätinä järjestän teille ikimuistoisen 
fuksivuoden, kunnes teistä wappuna tulee oikeita teekkareita.

Vielä onnittelut loistavasta opiskelupaikan valinnasta, tervetuloa myös
Ympäristöteekkarikiltaan, tuohon killoista vihreimpään. Nähdään elokuussa.

-Tiina Mönkäre

Saa soittaa, mailata, kertoa ja kysyä
Tiina Mönkäre
040 5056342
tiina.monkare@tut.fi
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Opintoneuvoja

Ja onnittelut hienosta valinnastasi viettää riemukkaat opiskeluvuotesi TTY:llä 
ympäristö- ja energiatekniikan opintojen parissa! Ensimmäisenä syksynä eteen tulee 
paljon uusia asioita, saa monia uusia ystäviä, tutustuu uusiin paikkoihin, löytää uusia har-
rastuksia ja muuttaa mahdollisesti ensimmäistä kertaa omaan asuntoon asumaan. Itsenäi-
syyttä joutuu opettelemaan arjessa sekä opiskelussa, sillä akateeminen vapaus antaa vas-
tuun opintojen edistymisestä opiskelijalle itselleen. Laskeutuminen yliopistomaailmaan 
on TTY:llä kuitenkin erittäin pehmeä, kiitos siitä orientaatioviikon ja avuliaiden tutorien. 
Luvassa menoa ja meininkiä, bileitä ja haalaribileitä, hauskaa ja tuplasti hauskempaa, 
joten ei kannata jäädä kotiin kun jossain tapahtuu, sillä fuksivuosi on opiskeluvuosista 
ehdottomasti paras vuosi! 

Miksi minä nyt sitten kirjoitan tähän fuksilehteen? Koska olen ympäristö- ja energiatek-
niikan koulutusohjelman opintoneuvoja ensi lukuvuonna, joten halusin näyttäytyä jo näin 
etukäteen kaikille teille uusille opiskelijoille. 
Opintoneuvoja, mihin sellaista tarvitaan? No, minun puoleeni voi, ja tulee kääntyä kaik-
kien opiskeluun ja opiskelijan elämään ja niiden yhteen sovittamiseen liittyvissä ongel-
missa. Opastan mm. opintosuunnitelman tekemisessä (niin tylsältä kuin se kuulostaakin, 
mutta helpottaa elämää kummasti!), lukujärjestyksen laatimisessa sekä kerron mielelläni 
yliopiston tavoista, kursseista ja käytännön järjestelyistä. 
Päivystän virallisesti muutaman tunnin ajan joka viikko sähkötalon kakkoskerroksessa, 
jolloin saa vapaasti tulla kertomaan huolensa ja murheensa maan ja taivaan väliltä. Aloi-
tan itse syksyllä 4.vuoden opinnot energiatekniikassa, siis pesunkestävä teekkari, joten 
tuoretta kokemuksen kaikua ja ymmärrystä löytyy ongelmiin. Juttelemaan saa tulla koska 
vaan, kiltahuoneella, ruokalassa, sähköpostitse tai vaikkapa Tapsantorin hedelmätiskillä. 

Nähdään syksyllä, aurinkoista kesää kaikille!

Saila, YKIn opintoneuvoja
opintoym@tut.fi

Tervehdys fuksi!
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On maanantaiaamu, kello on hieman yli kuusi ja minä olen mänty. Ulkona on 
harmaata, sadepisarat tippuvat taivaalta solkenaan ja ilma on kylmä. Vedän 
vihreät haalarini niskaan, nostan kassini olalle ja astun ulos hyiseen Her-
wantaan. Vedän takin kauluksia hieman ylemmäs ja heitän vienon hymyn 
ilmoille. On tullut aika.
 Aika jolloin pienet, vihreät hipit kiihdyttävät ilmastonmuutosta, 
levittäen päästöjä kiertäessään Suomen maata. Kyseessä on YKI:n rankka 
excursio vuosimallia 2008, joka suuntautui Jyväskylä-Otaniemi akselil-
le. Excursion tarkoituksena on istua bussissa, hieman juopotella, pitää 
hauskaa ja tutustua oman alamme yrityksiin erinäisten esittelyiden 
muodossa. Kun kyseessä on rankka excu, kaikki tehdään vain hieman 
isommin.
 Retki alkoi tuona upeana maanantai-aamuna, jolloin excu-
joukkomme kokoontui obeliskilla. Kaikki sujui oikein kivasti, 
pääsimme bussiin ja keskustelimme mitä kukakin oli unohtanut. 
Joltain puuttui teekkarilakki ja toiselta eväät, mutta eräs oli 
unohtanut itsensä. Puhelinsoiton kuluttua ilmeni, että iloinen 
päätoimittajamme talonmies Säkkinen oli näpsästi laittanut kellonsa 
hieman turhan myöhään soimaan. Mies oli kuitenkin ripeä ja poimim-
me hänet tien pielestä matkaan. Ainoa ongelma oli, että hän sattui unohtamaan 
kutakuinkin kaiken mitä piti muistaa ottaa matkaan, mukaanlukien esimerkiksi vaihtovaat-
teet. Tunnetusti kuitenkin mieshän pärjää vaikka ilman vaatteita, joten matka jatkui.
 Suuntanamme oli Jyväskylä, ja kevyen köröttelyn jälkeen teimme esimmäi-
sen pysähdyksen Jalasjärven lämmössä. Kyseisessä yrityksessä tutustuimme 
kaukolämmön tuotantoon ja jakeluun. Jokaiselle jäi varmasti esittelys-
tä paljon hyvää infoa käteen, itselleni lähinnä kivannäköinen 
liekki ja pirun kuuma valvontakoppi. Koska yritysesittelyn 
kuuntelu on rankkaa hommaa, oli joukkomme tietoiskun 
jälkeen nälkäinen, ja otimmekin ruokapaussin maankuululla 
Juustoportilla. Ruoka oli hyvää, halpaa ja sitä oli paljon, jos 
valitsi oikein kuten minä. Paikan arvoa nosti myös selkeästi se, 
että ruoan jälkeen kupu täynnä ja tyytyväisinä pääsimme poikien 
kanssa vähän kokeilemaan lehmän lypsämistä, tuota jaloa entisai-
kojen taitoa, jonka nykyään vain aniharva hallitsee. Homma sujui 
mallikkaasti, ja kun lehmän utareet olivat tyhjät sekä matkaajien mahat 
täynnä, jatkoimme kohti päivän kakkosyritystä.
 Päivän toisenä yrityksenä oli ilmastointijärjestelmiä rakentava 
Koja. Esittely oli ehkä hieman 
pitkä, mutta nyt muistamme 
kaikki, että välimeren ilmasto 
kuluttaa, joten siellä matkatessa 
täytyy pitää huolta pinnoitteis-
ta. Näin saatiin tähän juttuun 
myös matkaajalle sopiva 
vinkki! Samalle huomaamme, 
että excut ovat yleishyödyllisiä 
ja opettavaisia tapahtumia. 
Ilmastointijärjestelmien kes-
keltä hyppäsimme myös oikein 
hyvin ilmaistoituun bussiimme 

YKI:n rankka excu
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ja samalla alkoi viini virrata itse kullakin. Päivän yritykset olivat takana, ja 
villi ilta isossa J:ssä edessä. Yöpyminen tapahtui eräänlaisessa kerhohuo-
neistossa, jossa muutamat pääsivät sohville, loppuja kutsui lattia. Meille oli 

myös ystävällisesti järjestetty saunomismahdollisuus, jonka käytimme hy-
väksi. Saunottuamme, päätimme isolla porukalla siirtyä keskustan kuppilaan 

viettämään hulppeaa maanantai-iltaa. Paikalliset olivat kuitenkin kuulleet 
tulostamme, joten heitä ei pahemmin näkynyt. Se ei kuitenkaan latistanut tun-
nelmaa tippaakaan, vaan hippiporukkamme tanssi Kharma -nimisen kuppilan 

lähes nurin. 
 Kuuman ja kostean baari-illan jälkeen palasimme majapaikal-

lemme, jossa meitä odotti iloinen yllätys. Yksi ryhmämme jä-
senistä oli tehnyt pienen katoamistempun, jättäen puhelimen-
sa näppärästi kuitenkin majapaikkaan lepäämään, ettei vain 
sitten aamulla väsytä. Onneksi kaksi urheaa supersankaria, 
uljaat urot, jotka tunnetaan myös nimellä duo kalsarikeisa-
rit, lähtivät etsimään kadonnutta kulkijaa. Kun pojat olivat 
pelkät bokserit jalassaan etsineet kulkijaa puolisen tuntia, 
palasivat he majapaikkaan ilman kyseistä kaveria. Etsin-
täretki ei kuitenkaan ollut missään nimessä turha, sillä 
aamulla duoa odotti kivasti karhea kurkku, ja viereisen 
lähikaupan myyjiä varmasti hupaisa valvontakameran 
tallentama kuvamateriaali. Mitä kadonneeseen kulki-
jaan tulee, hän oli havainnut itsensä läheisen urheilu-
kentän luota, ja ystävällisen naisen avustuksella löysi 
turvallisesti majapaikkaamme.

 Koska kulkija oli palannut majapaikkaan, ei häntä 
tarvinnut lähteä aamulla haravoimaan ympäristöstä, vaan saimme 
rauhassa herätä ja pakata kimpsumme. Menimme ulos odottamaan 

bussiamme, jota ei kuitenkaan kuulunut. Ilmeni, että yöllä oli bussin tavara-
tilaan yritetty murtautua, ja kuski korjasi vahinkoja. Syllisiä ei saatu selville, mutta katseet 

asian tiimoilta saattoivat kääntyä hieman kadonneen kulkijan suuntaan, jolle itselleenkin edellinen ilta oli 
mysteeri. Koska bussi ei saapunut paikalle, otimme kevyen aamulenkin, ja kävelimme päivän ensimmäiseen yrityk-
seen, joka oli Jyväskylän energia. Joillekin siellä pidetty esitelmä maistui, toisille maistui uni, mutta meitä kaikkia 
tuntui yhdistävän halu yrityksen tarjoamien virvoitusjuomien pariin. Yrityksen pitämän lyhyehkön esittelyn jälkeen 
suuntasimme ulos, jossa bussikin jo odotti. All aboard, ja nokka kohti Espoota.
 Päivä kului bussissa istuen, korttia pelaillen, shaibaa jauhaen ja ihanaa excumusiikkia kuunnellen, kunnes saa-
vuimme Espoon Fortumille. Fortum olikin sitten aivan eriluokan lafka kuin kaikki edelliset yritykset. Aulassa tarjoil-
tiin ilmaista kahvia, jokainen sai oman kiiltelevän vierailijakortin ja rakennus oli korkea kuin Empire State 
Building konsanaan. Yrityksen pitämä esittely oli todella pirteä ja mielenkiintoinen, ja sen jälkeen odotti jokin, eri-
tyisesti allekirjoittanutta ilahduttanut yllätys. Meille oli järjestetty erittäin maittava iltaruoka juomineen. Kaikille jäi 
varmasti erittäin hyvä maku sekä ruoasta että esittelystä.
 Päivä oli ollut pitkä, ja olikin erittäin helpottavaa, kun saavuimme Otaniemeen. Saimme majoittua kerrossän-
kyihin lattian sijaan, ja paikallinen rakentajakilta oli järjestänyt saunomismahdollisuuden rantasaunalla. Ilta kuluikin 
erittäin rattoisasti saunoessa, uidessa ja uusiin ihmisiin tutustuessa(eli todellisuudessa olimme pääasiallisesti oman 
porukan kesken). Myös sängyissä nukkuminen oli kiva kokemus, vaikka itse olinkin hieman turhan pitkä kyseiseen 
laitokseen. 
 Keskiviikko valkeni Otaniemessä, ja joukkiossamme saattoi olla havaittavissa kevyttä turnausväsymystä. Sitä 
ei kuitenkaan ollut aikaa jäädä potemaan, vaan päräytimme välittömästi aamutuimaan Otaniemessä sijaitsevalle 
VTT:lle. Alkajaisiksi saimme maittavat aamukahvit ja sämpylät, joiden lomassa kuuntelimme pientä presentaatiota. 
Erityisesti nuorempi esityksen pitäjistä oli erittäin letkeä, mutta kuitenkin asiallinen ja asiantunteva. Hän sai esityk-
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sellään pidettyä väsyneemmänkin kuulijan hereillä. Pääsimme 
myös tutustumaan erääseen laboratorioon ja koeajohalliin. 
Laboratoriossa ollut työntekijä kysäisi ryhmältämme, että 
monettako päivää ollaan reissussa. Vastasimme takaisin tietys-
ti kohteliaasti kysymyksellä, ja pyysimme häntä arvaamaan. 
Kysymyksestä vallan riemuissaan hän totesi, että ”ette te taida 
ensimmäistä päivää ainakaan reissussa olla”. Sen lisäksi, että tur-
neen pituus näkyi joukkiostamme, myös toinen asia kuvasti hyvin 
matkamme vaihetta. Kiltamme pj kyseli lähes jokaisessa yritykses-
sä jotakin. Alkumatkasta kysymykset olivat erittäin fiksuja, kuten 
”minkäslaista tehoa te tuotatte voimalaitoksella” tai ”kuinka pitkä 
tämä teidän kaukolämpöverkko on”. VTT:n laboratoriossa monia 
putkia oli vuorattu foliolla, joten täällä hänen kysymyksensä kuului 
”paljon teillä menee foliota”. 
 VTT:n pitämä setti oli todella hyvä ja saimme vielä pari koria 
kaljaakin mukaan. Ja se ei ollutkaan mitä tahansa kaljaa, vaan porilais-
ta karhu-olutta. Elämästä iloisina joukkiomme päätti poseerata kyseis-
ten korien kanssa, ja saimmekin oikein mukavia ryhmäpotretteja.
 VTT oli tutkittu ja Otaniemen opiskelijaravintola testattu, kun 
lähdimme kohti excumme viimeistä yritysvierailua, Helsingin ympäris-
tökeskusta. Sen lisäksi, että kyseinen kohde oli reissumme viimeinen, se 
oli myös varmasti koko reissun veikein. Tullessamme paikalle, ei esittelijä 
ollut vielä aivan valmis, mutta meille tarjottiin mahdollisuus tutustua 
huussinäyttelyyn, joka jo sinäänsä oli väsyneenä melko erikoista. Tämän 
lisäksi esityksen aikana eräällä sen pitäjistä oli pienehkösti ongelmia 
tietokoneen kanssa. Hän ei nimittäin millään meinannut osua tietoko-
neen käynnistä-valikon painikkeeseen, joten sitä metsästettiin valeh-
telematta viitisen minuuttia. Kalliossa, jossa ympäristökeskus sijaitsi, 
kehitimme poikien kanssa myös Syfilis-nimisen excursiopelin/tosi-
tv formaatin, josta tullaan varmasti vielä kuulemaan paljon. 
 Kolme päivää ja kuusi yritystä oli takana, ja oli aika lähteä 
kohti Tamperetta, kohti kotia. Saavuttuamme Herwantaan er-
kani joukkiomme, kukin omiin koteihinsa. Vaikka väsymys oli 
reissun jäljiltä todella kova, oli päälimmäisenä tunteena haikea 
fiilis. Matka oli todella hauska ja onnistunut. Itselleni jäi ton-
neittain hyviä muistoja, paljon mahtavia kuvia, tietoja kiertämis-
tämme yrityksistä ja myös vähän tyhjempi lompakko. 
 Ja niin minä puen tuon punaisen takkini ylle. Kipuan bussin 
rappuset alas ja astun ulos hyiseen Herwantaan. Otan bussin jo tyh-
jenneestä tavaratilasta oman kassini ja heitän sen olalle. Vedän takin 
kauluksia hieman ylemmäs ja heitän vienon hymyn ilmoille. Tuo aika 
on nyt päättynyt.
 YKIn rankka excu 2008 oli mahtava kokemus ja jokaisen kyn-
nelle kykenevän kannattaa kyseisille reissuille itsensä buukata. Hyvät 
kesät teille kaikille ja tervetuloa TTY:lle ja YKI:lle minunkin puolestani.

-Erkki Mäkelä
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?
Mikä on YKI?
Ympäristöteekkarikilta eli tuttavallisemmin YKI on ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden oma ainejärjestö – siis kilta, 
kuten ainejärjestöjä teekkarimaailmassa kutsutaan. Kiltamme on ylioppilaskunnan eli TTYY:n alayhdistys. Kilta edustaa meitä 
opiskelijoita ja ajaa etujamme. Lisäksi killan tehtävänä on järjestää erilaisia tapahtumia (mm. bileitä, excursioita, liikunta- ja opis-
keluiltoja). Kilta tarjoaa jäsenistölleen myös joukon palveluja, joista näkyvimpinä kiltahuone.

Onko tää nyt joku puunhalaajien kerho?
YKI ei ole poliittinen tai aatteellinen yhdistys, tarkoituksena on toimia opiskelijoiden eduksi :-) Toki monet jäsenistämme ovat 
varmasti tietoisia ja kiinnostuneita maailmanlaajuisista ongelmista, mutta kaikilla on ja saa olla oma mielipiteensä kuinka näihin 
ongelmiin tulisi suhtautua.

Mikä kiltahuone? Missä? Kuka sinne saa tulla?
YKI:n kiltahuone sijaitsee tätä nykyä perinteikkäässä Konetalossa. Olemme muuttaneet tänne vasta tänä kesänä, kevääseen 2008 
asti YKI majaili Festiassa. Muutto on suuri juttu, ja vanhemmat tieteenharjoittajat kaipaavat varmasti totuttelua asiaan. 
Kiltahuone on ensisijaisesti koulutusohjelmamme opiskelijoiden lepo- ja virkistäytymispaikka koulupäivän ohessa. Toki kilta-
huoneella saa myös opiskella. Kaikki, erityisesti YKI:läiset ja YKI:n fuksit (!), ovat tervetulleita kiltahuoneelle. Yleisesti ottaen 
kiltahuoneella on rento ja mukava meininki (jopa hallituksen kokousten aikana). Keneltä tahansa saa kysellä, tyhmiä kysymyksiä 
ei ole olemassa. Vastauksesta ei niin ole varmuutta, mutta luultavasti selviää ainakin kuka voisi auttaa :-)
Kiltahuone tarjoaa palveluinaan kahvia ja teetä omakustannehintaan, tietokoneen, tenttiarkiston, Aku Ankka ja Tiede -lehdet sekä 
mukavat sohvat. Lisäksi killasta saa ostaa haalarimerkkejä ja luentomonisteita eli prujuja tietyille kursseille.

Entäs ne tapahtumat? 
YKI järjestää tosiaankin monenmoisia tapahtumia: saunailtoja, excursioita, bileitä, liikunta- ja opintoiltoja. 
Saunailtoja järjestämme sillon tällöin, usein mukanamme on yksi tai useampi kilta. Varsinkin fukseille suunnattuja saunailtoja on 
paljon, ja niissä kannattaa käydä :-) 
Excursiot ovat yritysvierailuja ja opintomatkoja. Kiltamme on pyrkinyt järjestämään ainakin kaksi pidempää excua vuoden 
aikana: syksyllä fukseille oma fuksiexcu ja keväällä koko killan yhteinen. Excuilla olemme perinteisesti vieraillleet ympäristö- ja 
energia-alan yrityksissä ja tutustuneet muiden kaupunkien opiskelijoihin (jo pelkästään ympäristöteekkareita löytyy Tampereen 
lisäksi Oulusta, Otaniemestä ja lappeen Rannasta).
Isoimpia kiltamme järjestämiä bileitä ovat pikkujoulut ennen joulua ja Ei Tipu! -bileet pääsiäisen tienoilla. Paikkana on ollut kuu-
luisa hervantalainen teekkariravintola, joka on vuosien saatossa kantanut eri nimiä.
Jonkin verran meillä on myös liikuntatapahtumia. Kiltalaisille on omat viikottaiset sähly- ja sulkapallovuorot. Lisäksi olemme 
järjestäneet liikuntailtoja sekä kevät- ja syysretken. Kiltamme on myös osallistunut melko hyvin muiden kiltojen ja ylioppilaskun-
nan liikuntatapahtumiin.
Opintotapahtumista merkittävimmät ovat proffasitsit syksyllä ja suuntautumissauna keväällä. Ne on tarkoitettu erityisesti ensim-
mäisen ja toisen vuoden opiskelijoille, jotka vielä hakevat suuntaa opinnoilleen.

Kuka killan asioista päättää?
Killassa valta on jäsenistöllä. Käytännössä jäsenistö valitsee loppusyksystä vaalikokouksessa killalle hallituksen tulevaksi vuodek-
si. Hallituksen vastuulla on ylläpitää ja kehittää killan toimintaa ja järjestää tapahtumia. Hallitus valitsee joukon toimihenkilöitä 
(toimareita) auttamaan hallitusta toimissaan. Hallituksen jäsenet ottavat mielellään vastaan palautetta koskien killan toimintaa. :-)

Mistä kuulen lisää?
Jo nyt kesällä lannattaa vierailla killan nettisivuilla http://www.ymparistoteekkarikilta.fi/ 
Killallamme on myös IRCnetissä kanava #yki, jonne kaikki ovat tervetulleita!

-Otto Thitz



Haalarit - teekkarin edustus- ja 
rypemisvaruste
Wappuna saatavan tupsulakin lisäksi varma
teekkarin tunnusmerkki on haalarit. Haalarit on
teekkareiden edustusasu niin yritysvierailuilla kuin
epävirallisemmissakin tilaisuuksissa ja ovat
käyttömukavuudeltaan ylivertaiset muihin asusteisiin
verrattuna niin kesällä kuin talvella. Niiden taskui-
hin mahtuu paljon kaikenlaista tavaraa. Koska on 
olemassa haalarit, ei tarvitse miettiä niin paljon mitä 
ylleen laittaisi eikä tarvitse niin varoa niiden likaan-
tumista.
Jokaisella killalla TTY:llä on tietyn väriset haalarit, 
joista killan
edustajat parhaiten erottaa suurissa bileissä ja muissa 
massatapahtumissa. Ympäristöteekkarikilta kantaa 
ylpeänä yllään vihreitä haalareita.

Haalareiden hankkiminen
Perinteenä on, että jokainen fuksivuosikerta järjestää 
itse haalareiden hankkimisen. Jotta teille itsellenne 
koituisi haalareista mahdollisimman vähän kuluja, 
hankitte firmoja sponsoroimaan teitä. Ne saavat mai-
noksensa haalareihin korvausta vastaan.
Projekti menee suunnilleen näin:
Te valitsette keskuudestanne haalaritiimin puheen-
johtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin, jotka koordi-
noivat hommaa. Taakka ei suinkaan ole pelkästään 
näiden kolmen harteilla, vaan oletuksena on, että 
mahdollisimman moni teistä osallistuu siihen 
varsinaiseen hommaan eli mainossoitteluun. Mitä 
enemmän porukkaa soittelemassa, sitä vähemmän 
työtä yksittäiselle fuksille. Kun mainokset ovat 
kasassa, haalarit tilaukseen!

Toivottavasti viime vuoden nappiin mennyt projekti 
antaa teille uskoa. 07-fuksit saivat nimittäin mai-
noksia haalareiden täydeltä, hävyttömän summan 

rahaa ja haalarit käyttöön ennen joulua. Wanhan 
haalaritiimin avustuksella tekin onnistutte varmasti! 
Käytössänne on esim. vinkkejä soittelua varten ja 
yhteystietolista firmoista, jotka olivat mukana viime 
vuonna. Teidän kannattaa kuitenkin lähteä ajoissa 
liikkeelle, koska samaan aikaan on muitakin kiltoja 
soittelemassa mainosrahojen perään ja haalareiden 
valmistuksella on tapana venyä viikkotolkulla.

Miksi kannattaa osallistua?
Haalariprojektin parhaimpia vaikutuksia on tietyn 
yhteishengen muodostuminen. Yhteisen tavoitteen 
eteen pyrkiminen hitsaa porukkaa yhteen, mikä oli 
meillä selvästi havaittavissa. Pääsette tutustumaan 
toisiinne ja myös vanhempiin YKI-kähmyihin. 
Lisäksi kun olette soittamassa johonkin firmaan ja 
pähkäilette miten esitätte asianne, teidän on pakko 
hieman perehtyä tähän koulutusohjelmaan ja sen 
eri suuntautumisvaihtoehtoihin. Tästä on apua, kun 
pohditte omaa pääainettanne, vaikka en kehoita 
siitä vielä stressiä ottamaankaan. Haalariprojektin 
siivellä voi myös solmia firmoihin yhteyksiä, jotka 
saattavat johtaa jopa kesätyöpaikan järjestymiseen. 
Ylimääräisellä mainostuotolla voitte järjestää jotain 
kivaa itsellenne.

Projekti tosiaankin kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. 
Ei nyt ihan heti ekalla viikolla, mutta sitten kun 
olette ehtineet vähän tutustuneet toisiinne, voitte 
muodostaa tiimin ja ruveta toimeen. Ei siitä kuiten-
kaan stressiä tarvitse ottaa, kyllä se siitä selkiintyy 
vanhojen avustuksella ja teillä on vihreät haalarit 
päällänne ennen kuin ehditte sanoa YKI!

Antoisaa ja menestyksekästä haalariprojektia vm. 
2008 toivoo
Ville Keskiruusi, entinen myyntitykki, nykyinen 
tiedotusvastaavan kuvatus

Haalariprojekti
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Liiton agentit valvoo
Uusi opiskelijamme (eli fuksi) vaeltaa mitään aavistamatta koulun käytävällä…Nurkan takaa astuu esiin mies tummissa laseissa..

MIES:   Myös TEK haluaa toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan  
 TTY:lle
FUKSI:  Siis kuka haluaa toivottaa mut tervetulleeksi? 
MIES:   Ei kuka vaan mikä. TEK on Tekniikan Akateemisten Liitto. 
FUKSI:  Mikäs se semmonen akateeminen liitto oikein on?
MIES:   TEK on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä vastaavan yliopistokoulu- 
 tuksen saaneiden palvelujärjestö. 
FUKSI:  Mitäs se liitto sitten oikein tekee?
MIES:   TEK valvoo jäsenentensä etuja, aivain kuten muutkin ammatijärjestöt, 
 ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä.
FUKSI:  Eiks toi oo joku työläisten eikä mikään opiskelijoiden juttu? Miks sä mulle  
 siitä jauhat?
MIES:   TEK on erittäin vahvasti myös opiskelijoiden ja varsinkin tekniikan opiske- 
 lijoiden ”juttu”, sillä TEKin palvelut ovat myös opiskelijoille hyödyllisiä.  
 TEK myös osaltaan valvoo, että DI-koulutuksen laatu pysyy Suomessa
 korkealla tasolla, jotta sinäkin saat asianmukaista opetusta tulevassa opin- 
 ahjossasi. TEK myöskin valvoo, että tekniikan arvostus ja sitä kautta myös  
 sinunkin arvostuksesi tulevaisuuden tekijänä pysyy korkealla. TEKin jäse- 
 neksi sinulla on mahdollisuus liittyä jo opiskeluaikana!
FUKSI:  Ei mulla oo opintotuesta varaa maksaa mitään ammattiliiton jäsenmaksua…
MIES:   …siksi TEKin jäsenyys onkin opiskeluaikana täysin MAKSUTON, eikä sido  
 valmistumisen jälkeen mihinkään.
FUKSI:  Saako siitä jäsenyydestä opiskeluaikana mitään konkreettista irti?
MIES:   Kylläpä vain! Tässä muutama juttu:
 -Harjoittelupalkkasuositukset: TEKin suositusten avulla tiedät, paljonko  
 teekkarina kesätöissä pitäisi ansaita.
 -Teekkarin työkirja: Keväällä ilmestyvästä Teekkarin työkirjasta saa vinkkejä  
 työnhakuun, sekä tietoa potentiaalisista kesätyöpaikoista.
 -TEKrekry, ja CV-työkalu: TEKrekry välittää työpaikkoja TEKin jäsenille,  
 lisäksi CV-työkalun avulla voit tehdä TEKin nettisivuilla itsellesi asiallisen  
 CV:n
 -Oikeudelliset palvelut: Töihin (myös kesätöihin) liittyvissä ongelmatilan 
 teissa TEKin jäsenet voivat käyttää TEKin lakimiesten palveluita ilmaiseksi.
 -Jäsenetulehdet: TEK-lehti ja Tekniikka & Talous, joissa kerrotaan tekniikan  
 alan uutuuksista, innovaatioista ja työmarkkinoiden tapahtumista.
 -Oppaita työelämän tarpeisiin: Monia oppaita, joista on ihan käytännön  hyö- 
 tyä työskenneltäessä ensimmäisessä työpaikassa ja kun asiat ovat muuten  
 uusia.
 -Alennuksia:  mm. vakuutuksista.

FUKSI:  Miten tohon liittoon voi sitten liittyä?
MIES:   Jos pääset käsiksi maailmanlaajuiseen internettiin, niin voi marssia osoitteeseen:
 www.tek.fi -> Opiskelijat -> Jäseneksi liittyminen ja täyttää liittymiskaavakkeen, mutta  
 viimeistään tulevan tutorisi ohjeistuksella sinulla on mahdollisuus liittyä jäseneksi.
FUKSI:  Kuulostaa hyvältä! Mutta vielä yks kysymys: Kuka sä oiken oot??
MIES:  Mä olen Kalervo, sun kiltayhdyshenkilösi eli KYH. Jokaisella koulumme killalla on  
 oma kiltayhdyshenkilö, joka vastaa tarvittaessa liittoon koskeviin kysymyksiin ja jos  
 KYHi ei osaa vastata, niin koulullamme toimii myös teekkariyhdysmies, joka neuvoo  
 TEKkiin liittyvissä asioissa.

Kiltayhdyshenkilö: Kalervo Aho kalervo.aho@tut.fi
Teekkariyhdysmies: Jani Ala-Uotila  jani.ala-uotila@tut.fi



IRC
Wikipediakin tietää, mikä irkki on. Tulevina teknii-
kan ammattilaisina meidän on tiedettävä ja ennen 
kaikkea osattava käyttää sitä.

”IRC (lyhenne sanoista Internet Relay Chat, puhe-
kielessä irkki) on eräs Internetin vanhimmista pika-
viestintäpalveluista (instant messenger), ja mahdol-
listaa reaaliaikaisen keskustelun Internet-käyttäjien 
välillä. IRC:n keskustelut käydään kirjoittamalla 
tekstiä ja lukemalla näytöltä muiden kirjoittamia 
viestejä. IRC:iin pääsee tarkoitusta varten tehdyllä 
asiakasohjelmalla tai jopa joidenkin Internet-sivujen 
kautta. ”

Opiskelijaelämässä kommunikointi uusien tutta-
vuuksien kanssa voi olla välillä vaikeaa. Puhelin-
laskun loppusumma nousee pilviin eikä puhelinnu-
meroita ole edes saatavilla. Teekkaripiireissä tähän 
hätään on kuitenkin keksitty mainio ratkaisu. Kaiken 
kommunikoinnin voi hoitaa irkin välityksellä. Killan 
tapahtumista saa tiedon #yki -kanavan kautta, killan 
hallitus sopii kokousaikansa omalla kanavallaan ja 
nipsukasa (Niina) suunnitteli sopivansa fuksiryh-
mätapaamisensa omalla kanavallaan. Huomattavasti 
helpompaa kuin päättömät puhelut ja sadat sähkö-
postit. 

Irkkaaminen ei ole vaikeaa, kunhan sen opettelee. 
Pian siitä tulee tapa ja sen välityksellä toivotetaan 
hyvät huomenet kaikille tutuille ja pummitaan auto-
kyyti koululle. Tarvitset siis vain tietokoneen 
(tai vastaavan), nettiyhteyden ja tunnukset koulun si-
säisiin järjestelmiin. Tunnukset saat käyttöösi vaikka 
heti osoitteessa https://www.tut.fi/tupas/tunnus.

Eka kerta omalla koneella irkissä 
Asenna koneellesi SSH Secure Shell, tarkemmat 
tiedot asentamiseen löydät POPista, Kampuksen, tie-
totekniikkapalveluiden ja ohjelmistojen ja lisenssien 
alta (olettaen siis että POP on valmis ja toimiva). 
Ohjelman löytää myös googlella. Avaa ohjelma ja 
paina quick connect -nappia. 

Host name: lehtori.cc.tut.fi ( tai assari.cc.tut.fi tai 
tutor.cc.tut.fi)
User Name: teekkari ( laita tähän oma tunnuksesi 
koulun järjestelmässä )
Port Number: 22
Authentification method: <profile settings>

Kirjoita tarvitavat tiedot laatikkoon ja paina connect. 
Ihmettele hetki. Kirjoita salasanasi kun sitä pyyde-
tään, paina enteriä. Tut-intranet kertoo nyt jotain, 
yhteys on kuitenkin luotu ja voit avata screenin (eli 
ruudun jossa irkkisi tulee olemaan seuraavat n 
vuotta ). Kirjoita ruudulle ”screen irssi” ja paina en-
teriä. Ota yhteys koulun irc-palvelimeen komennolla 
/connect irc.cc.tut.fi .

Yhteyden ilmestyttyä voit liittyä esimerkiksi
YKI:n keskustelukanavalle komennolla ” /j #yki ”. 
Sitten voit seurata keskustelua kanavalla ja osallis-
tuakin keskusteluun. Otsikosta näet tärkeät ilmoi-
tukset, jos sellaisia on. Näppäinyhdistelmällä crtl-a 
ctrl-d pääset pois screenistä ja vielä kertaalleen ctrl-
d:llä katkaiset yhteyden koulun koneelle kokonaan. 
Halutessasi uudestaan screeniiniisi, avaa SSH Secure 
Shellillä uusi yhteys samaan koulun koneeseen ja 
kirjoita vain ”screen -r” ja ruutuun avautuu aikai-
semmin sulkemasi screeni.

Avattuasi useamman kanavan pääset haluamasi 
kanavan kohdalle esc+(kanavan numero):lla. Ruu-
dulla ylöspäin pääset page up -näppäimellä ja alas-
päin page downilla. Nuoli ylöspäin kertoo edellisen 
komentosi, jokin kirjain + tab muuttaa alkukirjaimen 
joksikin kanavalla olevaksi nickiksi. ”/nick lammas” 
muuttaa nickiksi lammas jos se on vielä vapaana. 
”/hilight -line -regexp -color %R -actcolor %R tissit” 
värittää kaikki tissit tekstissä punaisiksi. ”/who” ker-
too, ketä kanavalla on. ”/whois nick” kertoo juttuja 
nickin omistajasta. Käskyjä on myös paljon lisää.

Tämän kaiken voit tehdä vaikka heti. #yki kanavalla 
sinua odottavat innokkaana joukko tutoreita ja muita 
vanhoja partoja. 

              -Maija Korja
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Tervetuloa joukkoon uljaaseen!
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