
Rakennusinsinöörikillan virallinen lehti 1/2004
Tässä luulisi olevan päivän tarjoaman 
informaatio määrän. Mutta näin ei 
kuitenkaan ole. Postikusti on tuonut 
pari kirjettä sekä muutaman kerran 
viikossa ilmestyvän paikallislehden. 
Ei muuta kun postia selailemaan. 
Vielä viimeiseksi jää sähköposti, joka 
on oma luku sinänsä. Postiluukkuun 
on pamahtanut päivän aikana taas 
parikymmentä uutta viestiä. Nopea 
otsikkojen tarkistus ja muutama vas-
taus niin ollaan voiton puolella.

Tiedotuksen toimivuuteen on pyritty 
löytämään tehokkaampia ratkaisuja. 
Uutuutena kiltahuoneelle on tullut 
mitä killassa tapahtuu -ilmoitus-
taulu. Kiltahuoneen ilmoitustaulun 
punaisen värisestä osasta näet killan 
tuoreimmat tapahtumat ja pienen 
informaation tapahtuman luon-
teesta. Ilmoitustaulua seuraamalla 
voit löytää juuri sinulle mieluisat 
tapahtumat.
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Tiedotus on taitolaji. Killan tiedotusta voisi jopa 
verrata kymmenotteluun, jonka lajeiksi voisi laskea 
ainakin sähköpostilistojen hallitsemisen, newssi-
keskustelun, www-sivujen päivittämisen, julisteet, 
erinäiset ilmolistat ja puskaradion. Tähän liittyen 
suurin haaste killan toimijoille on pitää tiedotus 
koko ajan harjoitettavana kestävyyslajina - ja killan 
tiedotuskunto sellaisena, että se jaksaa koko vuoden 
vilkkaan tapahtumamaratonin.

Wappuna Ropo sukeltaa 
gourmet’n maailmaan. Loih-
dimme kaikille, jotka haluavat 
juhlistaa wappuaan tyylillä, pe-
rinteisiä lohileipiä sekä kuplivaa 
simaa, jotka tarjoillaan mahta-
vien yllätysten kera R-osaston 
edessä 30.4. klo 12:00.Muistin vielä yhden asian, joka tuli 

keväästä mieleen. Nyt on se aika kun 
ensi kesän työ- ja harjoittelupaikkaa on 
mietittävä ankarasti. Omatoimisuutta 
ja sitkeyttä peliin, niin mieluisan työ-
paikkan löytyminen helpottuu! Myös 
opiskelu on kesällä mahdollista. 

Liikenneakatemia, tuttavallisemmin Linkki, on 
liikenne¬tekniikasta kiinnostuneille tarkoitettu kerho. 
Sen puitteissa järjestetään kaikenlaista toimintaa, ku-
ten excursioita alan yrityksiin, saunailtoja ihan muuten 
vaan ja seminaarimatkoja jopa kauemmaksikin ‒ tai 
oikeastaan mitä vain, jos innostusta löytyy. Eli kiinnos-
tavaa asiaa ja hauskanpitoa sopivassa suhteessa.

Tarvitsemme uusi ja innok-
kaita jäseniä, joten terve-
tuloa mukaan toimintaan! 
Lisätietoja liittymisestä 
löydät nettisivuiltamme 
www.tky.hut.fi/~akva En
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Kesätyökyselyn perusteella noin 30 % tunsi työnantajansa entuudestaan ja sai näin työpaikan. Verkostojen luomista ja tu-
tustumista oman alan työnantajiin ei siis kannata väheksyä. Myös ekskursioilta oli muutama saanut vinkkejä kesätöistä. Noin 
25 % hankki työpaikkansa oma-aloitteisesti ja noin 10 %:lle vanhemmista tai sukulaisista oli ollut apua työn hankinnassa. 
Koulun ilmoitustaulua seuraamalla ja henkilökuntaa kuunnellen oli työpaikka löytynyt 15 %:lle kyselyyn vastanneista. 

Kaiken kaikkiaan kesätöitä haettaessa on omalla aloitteellisuudella suuri vaikutus. Kannattaa panostaa CV:n laatimiseen, 
tehdä siitä persoonallinen lisäämällä vaikka vain valokuva itsestään. Erityisesti suuriin rakennusliikkeisiin tulvii hake-
muksia ja jos oma hakemus ei erotu muusta massasta, voi työpaikka jäädä saamatta, vaikka olisit juuri pätevä hakemaasi 
tehtävään. Luovuus tietyissä rajoissa palkitaan yleensä myös insinöörialalla! Lähetettyäsi hakemuksen, älä jää sohvalle 
lojumaan ja odottelemaan puhelinsoittoa sillä, jos huonosti käy, voi olla, että odotat sitä vielä juhannuksenakin. Tartu 
itse rohkeasti luuriin ja soittele hakemustesi perään. Vaikka saattaa tuntua, että kiireiset johtajat häiriintyvät innokkaista 
työnhakijoista, niin todellisuudessa se, joka uskaltaa antaa kuulua itsestään, muistetaan. 

Syksyä ja MAIK:n upei-

ta tapahtumia odotel-

lessa hyvää kevättä 

toivottelee

Yksityisviestejä voi 
lähettää. Komento 
/query nick avaa uu-
den ikkunan, jossa voi 
keskustella vain vali-
tun käyttäjän kanssa. 
/msg nick voivat ute-
liaat kanssa kokeil-

Ehkäpä suurin uudistus ja merkittävin pal-
velu tky.fi-sivuilla on Minun TKY:ni -osio. 
Osioon kirjaudutaan opiskelijanumerolla 
ja erikseen tilattavalla salasanalla. Minin 
TKY:ni -osio muodostuu pääasiassa ha-
kupalveluista sekä keskusteluryhmistä ja 
virtuaaliyhteisöistä.

Aiheina: 
Tiedotus
 
Minun TKY, Mobiilikirjasto 

Kesätyöt 
 
palkkasuositus 

TIETOTULVA

lisäksi: 
Opiskelija ooppera 
Raadin esittely 
#Raksa@IRCnet 
MAIK esittely

Toimarisitsit

Phuksiristeily
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PuheenjohtajaltaPääkirjoitus

Vuosi vaihtui ja uusi raati astui 
toimeen. Uskon että vuodes-
ta tulee antoisa ja miellyttävä 

itse kullekin. Tänä vuonna teemalla 
”kaikille kiltalaisille jotakin”, pyrim-
me huolehtimaan, että jäsenemme 
eli me kaikki saisimme Rakennus-
insinöörikillasta mahdollisimman 
paljon irti. Killan tehtäviin kuuluu 
ajaa kiltalaisten etuja, huolehtia 
phuksikasvatuksesta ja välittää 
tietoa kiltalaisille. Tästä me raati-
laiset yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa koetamme huolehtia par-
haamme mukaan. Jos kuitenkin 
näyttää siltä, ettet saa vastinetta 
jäsenmaksulle ja jäsenyydellesi, 
älä epäile puuttua epäkohtaan. 
Ja tietenkin olet aina tervetullut 
mukaan toimimaan ja korjaamaan 
tilanteen paremmaksi tai sitten 
vain käyttämään kiltamme palve-
luita hyväksesi.

Jo viime marraskuisen vaalikokouk-
sen jälkeenkin on raadin kokoon-
pano ehtinyt vaihtua. Anna Sipilä 

on uusi voimamme phuksiasioissa. 
Ainakin ensi syksyn phukseilla pi-
täisi olla paljon innokasta voimaa 
toivottamassa uuteen kouluun 
tervetulleeksi, kun vanhan yhden 
kipparin tilalla on kaksi innokasta 
toimijaa niin kuin silloin joskus 
ennen vanhaan.

Tiedotuksen toimivuuteen on py-
ritty löytämään tehokkaampia rat-
kaisuja. Uutuutena kiltahuoneelle 
on tullut mitä killassa tapahtuu 
-ilmoitustaulu. Kiltahuoneen ilmoi-
tustaulun punaisen värisestä osasta 
näet killan tuoreimmat tapahtumat 
ja pienen informaation tapahtu-
man luonteesta. Ilmoitustaulua 
seuraamalla voit löytää juuri sinulle 
mieluisat tapahtumat.

90. Hermanninsitsin yhteydessä 
saimme lahjaksi television. Ongel-
mana on ollut, ettei kiltahuoneelle 
ole vedetty antenninpiuhaa ennes-
tään. Moni kiltalainen pettyneenä 
on todennut, että kivahan se olisi 
katsellakin tuolta telkkarista jotain 
ohjelmaa, eikä vain tuijotella tyhjää 
ruutua. Tällä hetkellä antennirinta-
malle kuuluu jo hieman parempaa. 
Ehkä saamme perustaa kisastudion 
kiltahuoneelle jo lätkän MM-kisoi-
hin...

Mukavaa alkanutta vuotta kaikil-
le!

-Emmi Lehto-

Rakennusinsinöörikilta
Rakentajanaukio 4

02150 Espoo
puh. (09) 451 3491

http://www.tky.hut.fi /~ik

Nyky-yhteis-
k u n n a n 
tuottaman 

informaation mää-
rä yksilöä kohden 
kasvaa jatkuvasti. 
Kaikenlaista tietoa 
suorastaan pursuaa 
lähes joka paikasta. 
Aamulla kouluun 
mennessä vastaan 
tulee kymmeniä 
mainoksia omine 
kehoituksineen. 
Päivän aikana lu-
ennoilla professorit 
tankkaavat pääm-
me täyteen tietoa 
tulevia työtehtä-
viämme varten. Il-
laksi palaamme kotiin tekemään 
tehtäviä ja kertaamaan päivän 
aikana opittua.

Tässä luulisi jo olevan päivän tar-
joaman informaatiomäärän. Mutta 
näin ei kuitenkaan ole. Postikusti 
on tuonut pari kirjettä sekä muuta-
man kerran viikossa ilmestyvän pai-
kallislehden. Ei muuta kun postia 
selailemaan. Vielä viimeiseksi jää 
sähköposti, joka on oma luku sinän-
sä. Postiluukkuun on pamahtanut 
päivän aikana taas parikymmentä 
uutta viestiä. Nopea otsikkojen 
tarkistus ja muutama vastaus niin 
ollaan voiton puolella.

Tämän kaiken jälkeen tekee hyvää 
hieman rentoutua. Tähän jokaisel-
la on omat konstinsa. Joku lukee 
kirjaa, toinen katsoo televisiota, 
kolmas käy kylvyssä. Pääasia on, 
että lopputulos on hyvä.

Tämän kaiken kes-
kelle tunkee myös 
pienen kiltamme 
tiedotus. Meidän 
vaikutusmahdol-
lisuutemme ovat 
kuitenkin rajalli-
set jo pelkästään 
resurssien puut-
tuessa. Kaikkea 
kuitenkin yrite-
tään, jotta koko 
jäsenistö tietäisi 
kaikista tärkeistä 
ja heitä mahdol-
lisesti koskevista 
asioista.

Sähköposti on eh-
käpä helpoin ja 
tehokkain tapa 

tavoittaa kiltalaiset, mutta siinä 
on suurimpana ongelma se, kuin-
ka saada tieto toimitettua ajallaan 
niille, jotka sitä tarvitsevat. Killalla 
on arsenaalissaan vielä uutisryhmä, 
mutta sen käytöstä ei ole varmaa 
tietoa, joten moni pelkästään sin-
ne lähetetty tiedote jää ikuisesti 
unohduksiin. Uusina kohteina 
tiedotusta pyritään lisäämään 
killan kotisivuilla sekä TKY:n vasta 
avatussa ”Minun TKY” sivustossa. 
Lisäksi lähinnä höpisemistä varten 
on kiltalaisiamme kerääntynyt 
myös irckaamaan raksa-kanavalle.

Pysytään tiedon ytimessä.

-Rudolf-
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Kolmossivun raksalainen

Kun väsy tulee, sitä vastaan on turha taistella!

Sisältö
Puheenjohtajalta s. 2 
Vuosi liikkeelle uusin voimin 
Oltermannivastaa s. 3 
Kiltamme Oltermanni vastaa mieltä askarruttaviin kysymyksiin 
Kultturellia s. 4 
Opiskelija oopperan tunnelmat 
Phuksikapteeni puhuu s. 4 
Kyllä se kevät vaan tulee 
Töitä etsimässä s. 5 
Kesä tulee, entäs työt? 
Kuulumisia edarista s. 6 
Edustajiston lyhyt oppimäärä EDA-0.110 
Kiltakummi kummittelee s. 6 
Uusi kiltakummimme esittäytyy 
Ammattiainekerhojen kevät s. 7 
Ropon kevät 
Maa- ja Vesirakentajat -kerhon tapahtumat keväällä 
AKVA vuonna 2004 
Liikenteen pörinää 
#Raksa@ircNet - Missä, miten, miksi? s. 8 
Tietoteekkarin syvähaastattelu 
TKK:n kirjaston tarjoaa palveluitaan 
myös kännykän välityksellä! s. 9 
Kirjastopalvelut kätevästi kännykkään 
YOU KNOW YOU’VE BEEN IN FINLAND TOO LONG, WHEN..... s. 10 
Happy ending? 
MAIK: Varaslähtö -  ja mitä sitten s. 10 
Uusi hallitus avaa pelin 
Tky.fi - mitä minä niistä hyödyn? s. 11 
TKY avasi jäsenilleen uuden nettiportaalin. Mitä sieltä löytyy? 
Raadin esittely s. 12 
Ketä siellä nyt oikein on? 

Vaikeat ja viimeiset tentit

Opintojen loppuvaiheeseen jääneet vaikeaksi koetut tentit muodostuvat 
usein kompastuskiveksi valmistumisen tiellä. Näitä tenttejä Oltermanni 
Kankainen ei suosittele suorittamaan samanaikaisesti diplomityön teke-
misen kanssa, vaan jakamaan ajan selvästi tenttiin luvun ja diplomityön 
välillä. Suositeltavaa olisi pitää esim. lukulomaa, jolloin vain lukisi. 

Tentteihin valmistautumiseen yleisesti Oltermanni antaa mm. seuraa-
vanlaisia ohjeistuksia: kannattaa lukea yhdessä, jolloin jokaisen tuoma 
osaaminen ja tieto auttavat vaikeiden asioiden omaksumisessa. Lisäksi 
tenttiin valmistautuminen on mielekkäämpää sosiaalisessa ympäristössä. 
Vanhoihin tentteihin kannattaa tutustua saadakseen selville minkälaisia 
kysymystyyppejä aiheesta voi saada. Lisäksi usein toistuvat, keskeiseksi 
muodostuneet aihepiirit ja kysymykset ovat todennäköisesti professorin 
sydäntä lähellä jatkossakin.

Opintosuunnitelma? 

Ensimmäisen vuoden aikana tehty opintosuunnitelma auttaa ymmärtä-
mään tutkintorakenteen ja sen muodostavat eri osat. Opintojen edetessä 
suunnitelma yleensä elää ja muuttuu omien mieltymysten ja kokemus-
ten seurauksena. Onkin tärkeää, että opintosuunnitelmaa tarkastetaan 
säännöllisesti, jotta vältyttäisiin tilanteilta, joissa opiskelija huomaa 
puuttuvan kurssin järjestettävän seuraavan kerran vasta esim. kahden 
vuoden kuluttua. Suunnitelmaa seuraamalla pystytään myös paremmin 
välttämään tenttien päällekkäisyydet tai puuttumiset sekä niistä aiheu-
tuvat ongelmat.

Osastomme on viimeisten vuosien aikana muuttunut entistä joustavam-
maksi henkilökohtaisten opintosuunnitelmien räätälöinnissä, mikä kan-
nattaa hyödyntää. Ulkomaan tai muualla suoritetut opinnot voidaan yhä 
useammin sisällyttää omaan henkilökohtaiseen pää- tai sivuaineeseen. 
Ennen näiden opintojen suorittamista asiasta on kuitenkin hyvä keskus-
tella oman professorin ja osaston opintosuunnittelijan kanssa.

Oltarmanni vastaa
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Suomen kansallis-
oopperassa jär-
jestettiin opiske-

lijaoopperanäytös 29. 
tammikuuta Verdin 
teoksesta La Traviata. 
Se oli loistava tilaisuus 
tutustua oopperan ih-
meelliseen maailmaan. 
Liput olivat hinnaltaan 
nimensä mukaises-
ti opiskelijaystävälli-
siä. Raksalta mukaan 
päätti lähteä mukavan 
kokoinen sekalainen 
joukkio, aina ensim-
mäisen vuoden opis-
kelijoista N. vuoden 
opiskelijoihin. 

Paikkamme löydetty-
ämme jäimme odotta-
maan esiriipun aukea-
mista. Ja kyllä odotus 
palkittiinkin! Heti aluk-
si oopperassa vietettiin 
tanssiaisia. Esiintyjiä 
oli paljon lavalla ja kai-
killa oli todella hienot 
asustukset, myös ku-
lissit olivat mahtavat, 
järjettömän suuresta 
kristallikruunusta sa-
longin seinämiin. Oop-
pera oli esteettisesti 
oikea nautinto!

Mutta ei pidä unohtaa, 
eikä varsinkaan vä-
heksyä, oopperan to-
dellisia tähtiä: roolien 
esittäjiä. Niin monilla 
oopperaa harrasta-
mattomillahan on se 
mielikuva, että ”näyt-
tämöllä ne isomahaiset 
diivat laulavat kovaa ja 
korkealta, eikä sellais-
ta saata normaali ihmi-
nen kuunnella”. Tämä 
syytös tuli mielestäni 
kumottua täysin ky-
seisessä oopperassa: 
henkilöitä esittävät 
taiteilijat olivat erit-
täin ammattitaitoisia 
ja heidän esitystään 
oli miellyttävää kuun-
nella. Loistavien yksi-
lösuoritusten jälkeen 
yleisö antoi kunnian-
osoituksiaan taputta-
malla (mikäli kohtaus 
antoi siihen sopivan 
tilaisuuden), minkä 
jälkeen esitys taas jat-
kui.

Toisen puoliajan jäl-
keen  näyt tämöl lä 

Kultturellia























esiintyi myös muuta-
ma balettitanssija, joi-
den läsnäolo kevensi 
ja muutti tunnelmaa. 
Tanssia oli ilo seurata 
ilmavine hyppyineen 
ja sulavaliikkeisine as-
kelineen.

Verdin ooppera on kir-
joitettu italiaksi ja se 
myös esitettiin italiak-
si. Onneksi Ooppera 
palvelee katsojia myös 
tekstittämällä sanat 
suomeksi ja englan-
niksi, mitä voi seurata 
näyttämön yläpuolella 
olevalta tekstinsyöttö-
laitteesta.

JA MITÄ TAPAHTUI-
KAAN ITSE TARINAS-
SA...
La Traviata, joka on 
italialainen romantti-
nen ooppera, perustuu 
Alexandre Dumas nuo-
remman romaaniin Ka-
melianainen. Se on yksi 
Verdin kuuluisimmista 
oopperoista. Kohta-
ukset ajoittuvat noin 
vuoden 1850 Pariisiin 
ja sen ympäristöön.

Ensimmäisessä näy-
töksessä nuori aateli-
nen Alfredo tunnustaa 
rakkautensa tunnet-
tuun ja kauniiseen Vio-
lettaan,  joka toimii 
paroni Doupholin kur-
tisaanina. Huolimatta 
Alfredoa kohtaan tun-
temastaan rakkaudes-
ta Violetta epäröi, ja 
pyytää Alfredoa odot-
tamaan. 

Toisessa näytöksessä 
Violetta ja Alfredo ovat 
muuttaneet Pariisin 
lähellä olevalle maa-
tilalle, jossa Violettan 
terveys on parantunut 
huomattavasti.  Al-
fredon isä, Germont, 
ei pidä poikansa suh-
teesta ”häpeälliseen 
kurtisaaniin”. Violetta 
uhrautuu Germontin 
toiveelle ja jättäytyy 
pois Alfredon elämäs-
tä, tietenkin tämän 
t ietämättä  o ikeaa 
syytä. Hän matkustaa  
takaisin Pariisiin kur-
tisaaniystävättärensä, 
Flora Bervoixin, luokse 
ja aloittaa juhlinta-

elämänsä uudestaan, 
samalla heikentäen 
terveytensä. Alfredo 
tuntee itsensä louka-
tuksi ja lähtee Violet-
tan perään ja löytää 
hänet eräistä juhlista. 
Hän loukkaa Violet-
taa, joka valehtelee 
rakastavansa paroni 
Douphonia. 

Kolmannessa näytök-
sessä Violetta makaa 
sairaana asunnossaan 
ja tietää kuolevansa. 
Hän haluaa nähdä 
vielä kerran Alfredon, 
jota niin mielettömäs-
ti rakastaa. Pariisissa 
järjestettävien karne-
vaalien iloiset äänet 
kantautuvat huonee-
seen. Alfredo rientää 
Violettan luo saatuaan 
selville isältään, miten 
epäitsekkäästi Violet-
ta oikeasti toimikaan. 
Yhdessä he unelmoi-
vat yhteisestä tulevai-
suudesta ja yhtäkkiä 
Violetta tuntee kuinka 
uusi elämä virtaa hä-
neen, hän on onnelli-
nen. Hetken kuluttua 
Violetta vaipuu kuol-
leena Alfredon käsivar-
sille. Nuori rakkaus saa 
traagisen lopun.

-Anna Sipilä-

Hip!

Kevätluku-
kaus i  on 
p y ö r ä h -

tänyt vauhdilla 
liikkeelle. Syk-
syn kurssit ovat 
menneen tal-
ven lumia ja 
uusia kurssi-
materiaaleja 
alkaa riipparei-
hin pikkuhiljaa 
tipahdella. Kevät 
on kivaa aikaa, 
päivät pitenevät 
ja ruohokin jo 
pian kasvaa. No 
ei nyt ehkä ihan 
vielä, toivottavasti 
ei ainakaan ennen 
Gravitaatiota, sillä 
pulkkamäkeä on 
niin paljon mu-
kavampi laskea, 
jos maassa on 
edes vähän lunta.

Tapahtumien osalta 
alkukevät on hie-
man rauhallisem-
paa kuin alkusyk-
sy, mutta kyllä 

phuksihäppe-
ninkejä järjes-
tetään pitkin 
ja poikin ke-
vättä. Tark-
kailkaa siis 
postianne ja 
phuksi-ilmoi-
t u s t au l u a . 
Kiitos teille, 
jotka täytit-
te  phuks i -
palautteen. 
Palautteet on 
luettu huolel-
lisesti ja teidän 
ehdotuksenne 
otetaan huo-
mioon uusia 
t apah tumia 
järjestettäessä.

ISOhenkilöt saivat teil-
tä phukseilta paljon kii-

tosta. Tack! Syksyllä on 
sitten teidän vuoronne 
ryhtyä ISOiksi. Värväys 
alkaa pian: reippaasti 
vaan mukaan! ISOhen-
kilönä oleminen on 
huippuhauskaa! Ai-
kuisten oikeesti :)

Muistin vielä yhden asi-
an, joka tuli keväästä 
mieleen. Nyt on se aika 
kun ensi kesän työ- ja 
harjoittelupaikkaa on 
mietittävä ankaras-
ti. Omatoimisuutta ja 
sitkeyttä peliin, niin 
mieluisan työpaikkan 
löytyminen helpottuu! 
Myös opiskelu on ke-
sällä mahdollista.  

Eipä muuta kuin oikein 
aurinkoista kevään al-
kua kaikille! Hiihdelkää, 
suksilla tai ilman :)

Kipparinne,
Emmi 

Phuksikapteeni puhuu
evätluku-
kaus i  on 
p y ö r ä h -

tänyt vauhdilla 
liikkeelle. Syk-
syn kurssit ovat 
menneen tal-
ven lumia ja 
uusia kurssi-
materiaaleja 
alkaa riipparei-
hin pikkuhiljaa 
tipahdella. Kevät 
on kivaa aikaa, 
päivät pitenevät 
ja ruohokin jo 
pian kasvaa. No 
ei nyt ehkä ihan 
vielä, toivottavasti 
ei ainakaan ennen 
Gravitaatiota, sillä 
pulkkamäkeä on 
niin paljon mu-
kavampi laskea, 

Tapahtumien osalta 
alkukevät on hie-
man rauhallisem-
paa kuin alkusyk-
sy, mutta kyllä 

phuksihäppe-
ninkejä järjes-
tetään pitkin 
ja poikin ke-
vättä. Tark-
kailkaa siis 
postianne ja 
phuksi-ilmoi-
t u s t au l u a . 
Kiitos teille, 
jotka täytit-
te  phuks i -
palautteen. 
Palautteet on 
luettu huolel-
lisesti ja teidän 
ehdotuksenne 
otetaan huo-
mioon uusia 
t apah tumia 

La traviata- oopperan  
henkilöt ja heitä näy-
telleet henkilöt opis-
kelijaoopperassa:

Violetta Valéry
(sopraano)
Corinna Mologni

Flora Bervoix
(mezzosopraano) 
Kristina Haartti

Alfredo Germont 
(tenori)
Juha Riihimäki

George Germont 
(baritoni)
Sauli Tiilikainen

Paroni Douphol
(basso)
Kai Valtonen
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Kevät kolkuttelee 
ovelle ja moni 
meistä t ietää, 

että siitä on vain lyhyt 
loikka kesään. Kesä 
ei suinkaan ole opis-
kelijalle loma-aikaa, 
vaikka suurimmalla 
osalla opiskelut jäävät-
kin reiluksi kolmeksi 
kuukaudeksi. Keväällä 
meitä stressaa tentti-
en ja harjoitustöiden 
lisäksi myös kysymys 
kesätöistä. Kesätyöt 
ovat oikeastaan ainoa 
mahdollisuus selvitä 
opinnoista ilman laina-
rahaa ja tämän vuoksi 
monet menettävät yö-
unensa, jos vielä vapun 
aikaan ei tietoa tulevan 
kesän töistä ole.

Kesän 2003 työllisyys-
tilanne

RIL tekee joka syksy 
kesätyökyselyn, jossa 
kartoitetaan raken-
nus- ja kiinteistöalan 
korkeakouluopiskeli-
joiden työllistymistä 

kesäisin. Vuoden 2003 
kyselyn vastasi yh-
teensä 159 opiskelijaa 
Otaniemestä, Tampe-
reelta ja Oulusta. Kyse-
lyn perusteella tilanne 
kesätöiden kannalta 
näytti kohtuulliselta. 
Kesätöiden hankinta 
ei tuottanut yli 80 %:
lle opiskelijoista suuria 

ongelmia ja 50 %:lle se 
oli jopa helppoa. Suku-
puolten välillä oli eroja 
lähinnä siinä, että yksi-
kään poika ei kokenut, 
että työn saanti olisi ol-
lut mahdotonta, mutta 
muutamalle tytölle se 
oli ollut. Työnhankinta 
helpottui jonkin ver-
ran opiskeluvuosien 
kartuttua, jolloin  työt 
alkoivat myös vastata 
paremmin opiskelu-
alaa. Lähes 90 % ky-
selyyn vastanneista 
rakennus- ja kiinteistö-
alan teekkareista löysi 
kutakuinkin opinto-
jaan vastaavaa työtä.

Mistä niitä töitä saa?

Kesätyökyselyn pe-
rusteella noin 30 % 
tunsi työnantajansa 
entuudestaan ja sai 
näin työpaikan. Ver-
kostojen luomista ja 
tutustumista oman 
alan työnantajiin ei 
siis kannata väheksyä. 
Myös ekskursioilta oli 

muutama saanut vink-
kejä kesätöistä. Noin 
25 % hankki työpaik-
kansa oma-aloitteisesti 
ja noin 10 %:lle van-
hemmista tai sukulai-
sista oli ollut apua työn 
hankinnassa. Koulun 
ilmoitustaulua seuraa-
malla ja henkilökuntaa 
kuunnellen oli työpaik-

ka löytynyt 15 %:lle 
kyselyyn vastanneista. 

Kaiken kaikkiaan ke-
sätöitä haettaessa on 
omalla aloitteellisuu-
della suuri vaikutus.   
Kannattaa panostaa 
CV:n laatimi-
seen, teh-
d ä  s i i t ä 
p e r s o o -
na l l inen 
lisäämällä 
esimerkik-
si valokuva 
itsestään. Erityi-
sesti suuriin 
rakennusliik-
keisiin tulvii 
hakemuksia ja 
jos oma hakemus ei 
erotu muusta massas-
ta, voi työpaikka jäädä 
saamatta, vaikka olisit 
juuri pätevä hakemaasi 
tehtävään. Luovuus 
tietyissä rajoissa palki-
taan yleensä myös in-
sinöörialalla! Lähetet-
tyäsi hakemuksen, älä 
jää sohvalle lojumaan 
ja odottelemaan puhe-

linsoittoa sillä, jos 
huonosti käy, voi 
olla, että odotat 
sitä vielä juhan-
nuksenakin. Tar-
tu itse rohkeasti 
luuriin ja soittele 
hakemustesi pe-
rään. Vaikka saat-
taa tuntua, että 
kiireiset johtajat 
häiriintyvät innok-
kaista työnhaki-
joista, niin todelli-
suudessa se, joka 

uskaltaa antaa kuulua 
itsestään, muistetaan.  
Vaikka saattaa tuntua, 
että kiireiset johtajat 
häiriintyvät innokkai-
den työnhakijoiden yh-
teydenotoista, niin to-
dellisuudessa se, joka 
uskaltaa antaa kuulua 
itsestään, muistetaan.

Palkka

Harva on valmis te-
kemään töitä ilman 
asianmukaista korva-
usta. Siitä, mikä tämä 
korvauksen tulee olla, 
voidaan olla montaa 

mieltä. Palkka 
kysymystä on 
helpotettu eri-
laisilla suosituk-
silla. TEK (Tek-
niikan Aka-

teemisten 
liitto) an-
toi oman 
harjoit-

telija- pa l kka -
suosituksensa vuodelle 
2004 vuoden vaihtees-
sa. Suosituspalkka on 
ilmoitettu kuukausi-
palkkana, josta voidaan 
laskea tuntipalkka ja-
kamalla vuosikurssin 
suosituspalkka 158:lla. 

TEKin harjoittelija-
palkkasuositukset 
vuodella 2004

Vuosikurssi Opinto-
viikot Suositus (euroa/
kk)
I (25-) 1590
II (50-) 1680
III (75-) 1770
IV (100-) 1860
V (130-) 1950
VI- (160-) 2040

Myös RILissä määritel-
lään erityisesti raken-
nus- ja kiinteistöalan 
teekkareille omat suo-
situspalkat. RILin ja 
TEKin palkkasuosituk-
set ovat muutamassa 
vuodessa lähentyneet 
toisiaan siten, että RI-
Lin suosituspalkat ovat 
nousseet samoiksi, tai 
ainakin lähes, kuin TE-
Kin suositukset. RILin 
palkkasuositus perus-
tuu vuoden 2003 kesä-
työkyselyssä saatuihin 
tietoihin rakennus- ja 
kiinteistöalan teekka-

reiden toteutuneista 
palkoista.

RILin harjoittelija-
palkkasuositukset 
1.3.2004 alkaen

Vuosikurssi Opinto-
viikot Suositus (euroa/
kk)

I (30-) 1590
II (60-) 1680
III (90-) 1770
IV (120-) 1860
N- (150-) 1950
N + laaja kokoemus 
(160-) 2040

Sekä RILin että TEKin 
suosituspalkat koske-
vat pääasiassa oman 
alan harjoittelua toi-
misto-olosuhteissa. 
Työmailla ja miljööhar-
joittelussa suositellaan 
noudatettavaksi yleistä 
palkkatasoa. 

Suosituspalkat ovat 
kuitenkin vain suosi-
tuksia ja vaikka liitot 
todellakin toivovat, 
että työnantajat nou-
dattavat niitä, kannat-
taa työnhakijan kuiten-
kin suhtautua niihin 
tietyllä joustavuudel-
la. Palkkataso lähenee 
suosituksia taitojen ja 
opintoviikkojen ker-
tyessä ja näitä taitoja 
ei toisaalta saa, jos ei 
tee oman alansa töitä. 
Joissain tilanteissa voi 
siis pohtia, että kannat-
taako kuitenkin tyytyä 
pienempään palkkaan 
taitojen kartuttamisen 
kustannuksella vai pi-
tää tiukasti kiinni liitto-
jen suosituksista.

Kesällä 2003 raken-
nusalalla toteutuneet 
kuukausipalkat ilman 
lisiä olivat noin 250 € :a 
alhaisemmat kuin RILin 
suositus. Neljäntenä 
vuonna ero oli kaven-

tunut noin 130 €:a.

Pitäisikö valmistua?

Harjoitte l i japalkat 
saattavat äkkisältään 
tuntua todella korkeil-
ta. Ei kannata kuiten-
kaan palkan vuoksi 
jämähtää jonnekin 
opiskelun ja työnteon 
välimaastoon, aina-
kaan kovin pitkäksi 
aikaa. Diplomityönte-
kijälle TEK suosittelee 
maksettavaksi 2210 €/
kk. Vastavalmistuneen 
palkka TEKin suositus-
ten mukaan on 2925 
€/kk. RILiltä ei löydy 
suositusta erikseen 
diplomityöntekijöille. 
Toisin kuin harjoitte-
lupalkkasuositukset, 
eivät vastavalmistunei-
den RILin palkkasuosi-
tukset yllä aivan TEKin 
tasolle. Juuri valmistu-
neen suosituspalkka 
liikkuu 2600－2800 €/
kk riippuen työntekijän 
kokemuksesta. Opis-
keluaikana tehdyt työ-
vuodet eivät myöskään 
kartuta insinöörivuo-
sia, joiden perusteella 
työelämässä usein mi-
ten lasketaan työnteki-
jän kokemusta.

Töitä ja kesätöitä haet-
taessa kannattaa pitää 
mielessä, että asioilla 
on yleensä tapana jär-
jestyä, jos niiden eteen 
jaksaa  nähdä riittäväs-
ti vaivaa.

-Laura-
RILin teekkariyhdys-

henkilö

Lähteet ja lisätietoja 
työnhankintaan:
www.ril.fi 
www.tek.fi 

Töitä etsimässä

CV:n laatimi-

itsestään. Erityi-
sesti suuriin 
rakennusliik-
keisiin tulvii 

mieltä. Palkka 
kysymystä on 
helpotettu eri-
laisilla suosituk-
silla. TEK (Tek-
niikan Aka-

telija-
suosituksensa vuodelle 
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Syksyn vaaleissa valittu, suurel-
ta osin aivan uusista edaatto-
reista koostuva edustajisto 

on kokoontunut jo muutamaan 
otteeseen. Ensimmäinen kerran 
järjestäydyimme kokoustamaan jo 
viime vuoden puolella ja päätee-
mana oli uuden hallituksen sekä 
edustajiston puheenjohtajiston 
valinta. Kaksiosaisen kokouksen 
ensimmäisessä osassa äänestettiin 
hallituksen muodostajasta, edus-
tajiston puheenjohtajasta sekä 
kahdesta varapuheenjohtajasta. 
Kokouksen ilmapiirissä oli aistitta-
vissa kutkuttavaa jännitystä. Parin 
viikon tauon jälkeen hallituksen 
muodostaja esitteli kokoamansa 
hallituksen ja sen edustajisto hy-
väksyi. Hallituksen puheenjohta-
jakasi valittiin raksalainen Matti 
Kuronen, edustajiston puheenjoh-
tajaksi Marcus Nybergh ja edus-
tajiston varapuheenjohtajiksi Kim 
Åström ja Ilkka Harri. Hallituksessa 
teekkariasioista vastaa raksalainen 
Katri Junna. 

Alkuvuosi on uutena edaattorina 
mennyt lähinnä kouluttautumiseen 
ja asioihin perehtymiseen. Vie-
timme tammikuun lopulla yhden 
lauantaipäivän kuulemassa tietoa 
ylioppilaskunnan organisaatiosta 
ja toiminnasta, mikä oli erittäin 
hyödyllistä. Tällä hetkellä ajankoh-
taisia ja ylioppilaskunnan toimijoita 
työllistäviä asioita ovat esimerkiksi 
opintoaikojen rajaamiseen ja tuki-
kuukausien vähentämiseen liitty-
vät asiat sekä tutkintorakenteen 
uudistus. Paljon keskustelua ja 
kauden ensimmäisen ponnenkin 
on saanut aikaan kisakyläprojek-
ti. Yleisurheilun MM-kisat ovat 
Helsingissä vuonna 2005 ja teek-
karikylä toimii kisakylänä. Tämä 
tarkoittaa siis sitä, että opiskelijat 
joutuvat muuttamaan kisojen 
ajaksi pois asunnoistaan. Pois- ja 
takaisinmuuton organisointi tulee 
olemaan suuri ponnistus ylioppi-
laskunnalle. Vaalirengas Neliveto 
ponnahti ja valtuutti hallituksen 
järjestämään tiedotustilaisuuden 
kisakyläprojektista ja kisakyläsih-
teerin valinnasta. Kisäkylähanke 
on vaikuttanut edistävästi mm. 
uusien opiskelija-asuntojen kaa-
voitukseen ja rakentamaankin 
ollaan jo päästy; Jämeränaukion 
kohde Smökin parkkipaikan päällä 
on edennyt hyvää vauhtia. Muka-
naan samainen projekti tuo myös 
medianäkyvyyttä sekä Otaniemelle 
että teekkareille.

Edustajiston toimintaan toivotaan 
aktiivisuutta ja keskustelevampaa 

Kuulumisia edarista

Tervehdys kaikille, 
olen Katri Junna 
- tällä kertaa pi-

dän Ruutisissa kilta-
kummipalstaa. Tuos-
sa vuodenvaihteessa 
tulin valituksi TKY:n 
hallitukseen ja vastuu-
alueenani ovat teekka-
riasiat.

Mikä se kiltakummi sit-
ten on? Ihan oikeiden 
määritelmien mukaan 
se on linkki TKY:n ja 
killan välillä. Yleisesti 
ottaen kiltakummi pi-
tää aktiivisesti yhteyttä 
lähinnä killan raatiin, 
mutta koska taustani 
on varsin rakentaja-
henkinen, minut löytä-
nee silloin tällöin not-
kumassa raksalta ihan 
muutenkin. Minuun 
voi siis milloin tahansa 
ottaa yhteyttä esimer-
kiksi ylioppilaskuntaan 
liittyvissä asioissa.

Koko alkuvuosi on ollut 
yhtä hässäkkää. Val-
tava määrä tietoa on 
kaadettu pääkoppani 
sisään - tällaisen tie-
totulvan pyörteisiin 
taisin viimeksi joutua 
fuksisyksynä. Ja par-
haani mukaan olen 
yrittänyt tietoni kanssa 
luovia.

Tämän lehden teema, 
tiedotus, on pulpahta-
nut eteeni tässä pes-
tissä useammin kuin 
missään muussa na-
kissa aiemmin. Vuoden 
ensimmäiset päivät 
menivät pohdiskelles-

sa ,  mitä 
voisimme 
tehdä va-
litettavas-
ti tosipoh-
j a i s e l l e 
väittämäl-
le “tiedo-
tus kusee 
a i n a ” . 
Parin vii-
kon kyp-
sy t te lyn 
j ä l k e e n 
o l in  va -
kuuttunut 
siitä, että 
viisasten 
kiveä tie-
dotuksen täydelliseen 
hallintaan ei ole - jokai-
sen on vain kannettava 
kortensa kekoon.

Tiedotuksen tiimoil-
ta TKY:n väki on saa-
nut pohdiskella muun 
muassa, kuinka pitää 
opiskelijat ajan tasalla 
tutkintorakenneuudis-
tuksesta ja kuinka tie-
dottaa teekkarikylän 
asukkaille ensi vuoden 
MM-kisakylähankkees-
ta. Salamannopeasti 
järjestettävän tiedo-
tuksen parissa pää-
simme painiskelemaan 
opintoaikojen rajaami-
sen ja opintotukikuu-
kausien leikkaamisen 
yhteydessä.

Tiedotus on taitolaji. 
Killan tiedotusta voi-
si jopa verrata kym-
menotteluun, jonka 
lajeiksi voisi laskea 
ainakin sähköpostilis-
tojen hallitsemisen, 

newssikes-
ku s t e l un , 
www-sivu-
jen päivit-
t ä m i s e n , 
j u l i s t e e t , 
erinäiset il-
molistat ja 
puskaradi-
on. Tähän 
liittyen suu-
rin haaste 
killan toimi-
joille on pi-
tää tiedotus 
koko ajan 
harjoitetta-
vana kestä-
vyyslaj ina 

- ja killan tiedotuskun-
to sellaisena, että se 
jaksaa koko vuoden 
vilkkaan tapahtuma-
maratonin.

Hyvää alkuvuotta ja 
tsemppiä ja silleen,
Katri

Kiltakummi kummittelee

edarisanasto
TKY eli Teknillisen Korkeakoulun 
Ylioppilaskunta
- Teknillisen korkeakoulun (TKK) 
opiskelijoiden etu- ja palvelujär-
jestö, jäseniä 11 000

Edustajisto, edari
- vaaleilla valittava 45 jäseni-
nen ylioppilaskunnan korkeinta 
päätösvaltaa käyttävä elin (vrt. 
Suomen eduskunta), toimikausi 
kaksi vuotta

Edaattori
- edustajiston jäsen (vrt. kansan-
edustaja)

Hallitus
- ylioppilaskunnan toiminnallis-
ta valtaa käyttävä, edustajiston 
asettama elin, 9 jäsentä (vrt. 
Suomen hallitus)

Edustajistoryhmä, vaaliliitto
- usein esimerkiksi saman killan 
tai muun yhteisön jäsenten muo-
dostama tai poliittisesti suuntau-
tunut ryhmä (vrt. puolue)

Vaalirengas
- vaaliliitoista koostuva ryhmit-
tymä

Hienosäätöleka
- raksalaisista koostuva vaaliliit-
to

Luova Rengas
- raksalaisista (Hienosäätöleka), 
maanmittareista (Valomerkki) 
ja arkkareista (Autonominen 
Arkkitehtiosasto) koostuva vaa-
lirengas

Ponsi
- edustajiston hallitukselle esit-
tämä toivomus/velvoite, johon 
hallituksen on vastattava sanoin 
tai teoin

otetta. Kaikki hyvät ja hullutkin 
ideat ovat siis tervetulleita. Me 
edaattorit emme edusta itseämme 
vaan kaikkia meitä äänestäneitä 
yliooppilaskunnan jäseniä. Mikäli 
siis koet, että haluaisit vaikuttaa jo-
honkin asiaan, mutta et tiedä miten, 
ota rohkeasti yhteyttä edaattoriin. 
Edustajiston yhteystiedot ja kenties 
sopivan edaattorin löydät TKY:n 
nettisivuilta (www.tky.fi  ->Ylioppi-
laskunta -> Edustajisto) 

Aurinkoista kevättalven jatkoa,
Tuula Olenius

Hienosäätöleka
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AMMATTIAINEKERHOT

Rakentamistalo-
uden  ammat-
tiainekerho on 

menestyksekkäästi 
porskuttanut jo vuo-
desta 1981. Sattumoi-
sin samasta vuodesta 
kuin allekirjoittanut-
kin. Tunnekin siis Ro-
pon puheenjohtajan 
ominaisuudessa suur-
ta yhteenkuuluvuutta 
kerhoni kanssa ja tar-
koituksenani pätevän 
hallituksen kera on jär-
jestää Ropon jäsenille 
jälleen kerran huippu-
vuosi.

Kevään suunnitelmis-
sa on tätä lehteä lu-
kiessanne jo ollut ja 
mennyt vuosikokous 
sekä ensimmäinen ex-
cursio Optiplanille. Saa 
nähdä, kuinka Ropo-
laiset saadaan vakuut-
tuneeksi rakennusten 
suunnittelualan kiin-
nostavuudesta. Ropon 
excuille tyypilliset erit-
täin runsaat tarjoilut, 
sauna sekä menestyvät 
esitelmöitsijät autta-
nevat asiaa.

Maaliskuun viimeise-
nä torstaina Ropolais-
ten kalenteri näyttää 
saunailtaa Rantsussa. 
Illan ohjelma sauno-
mista, hyvästä seurasta 
nauttimista sekä syö-
mistä ja virvokkeiden 
nauttimista lukuun 
ottamatta on vielä 

avoin. Todennäköises-
ti saamme tutustua 
pariin kiinnostavaan 
projektiin sellaisten 
fi rmojen taholta, jotka 
tarvitsevat kesätyönte-
kijöitä tulevana kesänä 
’04.

Viikko saunaillan jäl-
keen lähdemme val-
loittamaan ”Keski-Suo-
men Chamonix’n” au-
rinkoisia rinteitä eli Hi-
mokselle muutamaksi 
päiväksi. Tälle reissulle 
ovat tervetulleita Ro-
polaisten lisäksi myös 
muut ajoissa ilmoit-
tautuneet. Laskettelu-
reissu järjestetään tänä 
keväänä ensimmäistä 
kertaa ja olemme kaa-
vailleet sitä jokakeväi-
seksi tapahtumaksi, 
joka vähitellen kasvaa 
spektaakkelimaisuu-
dessaan vähintään Hu-
pelluksen mittoihin!

Wappuna Ropo sukel-
taa gourmet’n maa-
ilmaan. Loihdimme 
kaikille, jotka haluavat 
juhlistaa wappuaan 
tyylillä, perinteisiä lo-
hileipiä sekä kuplivaa 
simaa, jotka tarjoillaan 
mahtavien yllätysten 
kera R-osaston edessä 
30.4. klo 12:00.

Tämän lisäksi Ropolai-
set tietenkin opiskele-
vat menestyksekkäästi 
sekä seikkailevat maa-
ilmalla sekä Suomessa 

omin päin, mutta se 
onkin jo aivan toinen 
juttu.

Joka tapauksessa, vie-
tetäänhän kaikin puo-
lin onnistunut kevät! Ja 
jos olet lukenut tänne 
asti ja et vielä ole jäsen 
tässä loistopoppoossa, 
menehän nyt ihmeessä 
täyttämään jäsenkaa-
vaketta ja palauta se 
allekirjoittaneen riip-
pariin!

Ropolaistenne puhis 
’04, Ritva Saarinen

Bauma-ulkoexcursio 
30.3.-5.4.

Kerhon ulkomaantur-
nee suuntautuu tänä 
vuonna Saksan, Belgian 
ja Hollannin seutuville. 
Pääkohteena reissulla 
on BAUMA-übermes-
se luonnonkauniissa 
Münchenissä. 

BAUMA = 27th Inter-
national trade fair for 
construction machi-
nery, building material 
machines, construction 
vehicles construction 
equipment and mining 
machines

Ulkoexcursion kaato-
sauna viikolla 17 kaikil-
le MVR-kerholaisille

Kaikki kerholaiset ter-
vetulleita purkamaan 
ulkomaankiertueen 
kokemuksia ja ihaste-
lemaan ensimmäistä 
raakavedosta matkan 

multimediaraportista.

Fuksitapahtumiin osal-
listuminen ‒ MVR-ker-
ho pitää huolta tulevis-
ta maa- ja vesiraken-
nushenkisistä, mikäli 
Wappu päätetään jär-
jestää

28.4. fuksijäynä: MVR-
tekee täsmäiskun nuo-
rempien kilta-aktiivien 
joukkoon ‒ kossua ja 
kakkua!

1.5. Aamuyöstä tarvit-
see muistaa vain kurs-
sin numero ja nimi.

MVR-kerhon tapahtu-
mat kesällä 2004

RIL-kesäklökien 
jatkot yhdessä 
muiden AA-ker-
hojen kanssa

RILhän tarjoaa 
vain 2 tuoppos-
ta...

Per inte ikkäät 
Mommilan sou-
dut lauantaina 
17.7.2004

Myös tänä vuon-
na MVR ja ROPO 
pesee likat sekä 
muut Järvi-Suo-
men raikkailla 
vesillä. Reissus-
ta palaudutaan 
sopivasti illaksi 
kaupunkiin, jol-
loin voi sujuvasti 
osallistua Kaisa-
niemen TUSKA-
festivaaleille!

Akvan vuosi 
alkoi avan-
tosaunalla 

rantsussa, osallistu-
jia oli mukavasti parisenkymmentä 
ja moni uskaltautui avantoonkin. 
Kevättalvi jatkuu hyvinkin Venä-
jä-henkisenä, sillä valloitamme 
Pietarin maaliskuun loppupuolella. 
Alustusta excullemme saimme jo 
Viatekin tiloissa järjestetyssä kes-
kusteluillassa, jonka teemana oli 
‘Miksi Venäjä?’ ja jossa eri yritysten 
edustajat kertoivat kokemuksistaan 
suuressa naapurissamme. Venäjän 
excun lisäksi keväällä on tiedossa 
muutamia yritysvierailuja sekä ai-
van loppukevääseen sijoittuvat, toi-
vottavasti perinteeksi muodostuvat 
Akvan kevätsitsit. Huomaathan 

myös Dodo ry:n Vesikeskustelu-
piirin, jonka ohjelma löytyy Akvan 
ilmoitustaululta. Kesällä lähdemme 
taas muiden ammattiainekerhojen 
mukana Mommilaan soutamaan. 
Syksyn ohjelmassa on todennäköi-
sesti yritysvierailuja ja muuta muka-
vaa sekä tottakai pikkujoulut.

Tarvitsemme uusi ja innokkaita 
jäseniä, joten tervetuloa mukaan 
toimintaan! Lisätietoja liittymisestä 
löydät nettisivuiltamme www.tky.
hut.fi /~akva

Pirteää talven jatkoa!

Tuula Olenius
Akvan pj

Tätä lukiessasi talvi taitaa jo ve-
dellä viimeisiään, vaikka juuri 
nyt onkin voimissaan. Innolla 

odotettu kevät tuo taas mukanaan 
monenlaista aktiviteettia, ja vappua 
kohti mentäessä opiskelijariennot 
saavuttavat taas pulssia nostatta-
van loppuhuipennuksensa ennen 
ansaittua(?) kesälomaa. Ja mikäs 
on killan tapahtumissa juostessa, 
hauskojahan ne ovat.

Mutta jossain vaiheessa saattaa 
alkaa killan karkeloissa tulla deja 
vu -tunnelmia. Pahimmillaan fi ilis 
voi jonkun elämän 
tarkoitusta etsivän 
päässä olla kuin 
edesmenneellä Ro-
balla － ”olenko-
han jo liian vanha 
näihin jameihin?” 
Joillakin kunnioi-
tettavilla yksilöillä 
virtaa ja DJ-henki-
syttä tosin riittää 
pyöriä nuorempia 
opastamassa, ja siitä hatunnosto 
heille. Mutta onko vakavoituneilla 
tieteenharjoittajilla, esimerkiksi 
jo pääaineen valinneilla, kiltatoi-
minnan jälkeistä elämää? Kyllä on, 
ammattiainekerhoissa!

Liikenneakatemia, tuttavallisemmin 
Linkki, on liikennetekniikasta kiin-

nostuneille tarkoitettu kerho. Sen 
puitteissa järjestetään kaikenlaista 
toimintaa, kuten excursioita alan 
yrityksiin, saunailtoja ihan muuten 
vaan ja seminaarimatkoja jopa 
kauemmaksikin ‒ tai oikeastaan 
mitä vain, jos innostusta löytyy. Eli 
kiinnostavaa asiaa ja hauskanpitoa 
sopivassa suhteessa.

Mukavaan joukkoomme ei ole 
pääsykokeita, vaan mukaan pää-
see jos vain oma kiinnostus riittää 
‒ vaikka siitä pääaineestakaan ei 
ihan varma vielä olisi. Mailia vain 

meille (ja nimellinen 
jäsenmaksu…) niin asia 
hoituu! Jo keväällä on 
tiedossa excursioita 
eikä toiminta kesäksi-
kään täysin taukoa. Ja 
syksyllä on tiedossa oh-
jelmaa enemmänkin, 
sillä Linkki täyttää pyö-
reitä vuosia! Joten nyt 
vain rohkeasti tutustu-
maan toimintaamme, 

tai ainakin kotisivuihimme: www.
tky.hut.fi /~akatemia/

Juha Nieminen
Linkin excumestari

Kevät Ropon seurassa

Akva vuonna 2004

Maa- ja Vesirakentajat - kerhon tapahtum
at keväällä

Liikenteen pörinää
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Ainakin Rakennusinsinööri-
killan nyyssiryhmässä tky.
alayhd.ik on käyty keskuskus-

telua killan tiedotuksen laadusta. 
Rivikillisti Joran ’Hasse’ Hasensonin 
konkreettinen ehdotus olojen pa-
rantamiseksi oli kiltalaisten oman 
irc-kanavan perustaminen. Tällöin 
ajankohtaisista tapahtumista ja 
muista killan kuulumisista voitaisiin 
keskustella reaaliaikaisesti ilman, 
että pitäisi olla kiltahuoneella tuijot-
tamassa phuksien ilmoitustaulua. 
Nyt kanava on olemassa, mutta 
keskustelijat puuttuvat. Ruutiset 
päättivät pyytää apua aina ystä-
vällisiltä tikkiläisiltä. Kuka olisikaan 
sen parempi opettamaan pieniä ja 
isoja raksalaisia uusille ihmeellisille 
tietokoneenkäyttötavoille kuin aito 
mustahaalarinen tietotekniikan 
opiskelija? Ruutiset kysyvät ja Niko 
’Niksu’ Setälä vastaa.

Olen nyt tekemisissä tikkiläisen 
kanssa. Mahdatko olla nörtti?

Ehkä

Tykkäätkö raksan tytöistä? Oletko 
aina valmis auttamaan meitä?

Joo, totta kai. Terveisiä vaan. Niinku 
missä, niinku tässä haastattelussa?

Eiku esim. tässä meidän ATK-prob-
leemassa.

Enköhän, katsotaan nyt.

Olit perustamassa IRCnet:
in kanavaa #Raksa. Miksi 
ihmeessä?

No, luin raksan nyyssejä 
ja menin katsomaan, oliko asialle 
tehty mitään ja jäin sinne.

Luit raksan nyyssejä, mielenkiintois-
ta. Kuinka usein luet niitä?

Tulee seurattua ihan aktiivisesti, 
siinä missä muitakin ryhmiä.

Ahaa,  s i is 
useammin 
kuin minä. 
Kunnioitet-
tavaa.

Jos lähdettäisiin ihan perustuksista, 
näin kokonaisuuden hahmotta-
misen helpottamiseksi. Mitä ovat 
IRCnet, mIRC ja irssi? Ja selitykset 
kiitos niin, että raksalaisetkin ym-
märtävät (tai edes minä). Vertaus-
kuvat eivät ole kiellettyjä.

IRCnet: Liian vaikea kysymys, äh. 

Se on sellainen palvelinten verkko, 
jossa näitten palvelinten käyttä-
jät voivat keskustella keskenään. 
Muita vastaavia ovat esim. EFnet ja 
DALnet. Koululla kannattaa käyt-
tää irc.cs.hut.fi-palvelinta, joka on 
tietojenkäsittelyopin laboratorion 
ylläpitämä.

mIRC: IRC-ohjelma Windowsille.

Irc-ohjelma?

Siis sillä saa yhteyden esim. IRCnet-
tiin ja voi mennä keskustelemaan.

Aha.

Irssi: Se on sitten tekstipohjainen 
IRC-ohjelma, joka toimii Unixissa, 
mm. koulun yleiskäyttöisillä palve-
limilla.

Mitä pitää tehdä päästäkseen irs-
siin?

Pitää kirjoittaa irssi. Siellä Unixissa.

Ja tästä eteenpäin? Miten liityn 
#Raksa-kanaville?

Sitten pitää kirjoittaa /server irc.

cs.hut.fi (ottaa yhteyden palveli-
meen). Myös /connect irc.cs.hut.fi 
käy. 

Sen jälkeen kanavalle liitytään ko-
mennolla /join #Raksa. 

(Pitää odottaa jonkin aikaa, ennen 
kuin yhteys on muodostunut.)

Entä sitten, jos puheripuli yllättää 
ja hallitsen nopean kirjoittami-
sen ja kymmensormijärjestelmän, 
voinko olla useammalla kanavalla 
yhtäaikaisesti? Miten voin vaihdella 
kulloinkin näkyvää kanavaa?

Kyllä voit. Kirjotat vaan /join #kana-
vannimi ja uusi ikkuna aukeaa. Ik-
kunoiden välillä voi vaihdella sitten 
näppäinyhdistelmällä Esc+numero. 
Ikkuna 1 on aina oletuksena status-
ikkuna (sinne tulee oheisdataa). 
Kanavat numeroituvat sitten siitä 
ylöspäin liittymisjärjestyksessä.

Hei, tämähän on kivaa. Mistä tiedän, 
keitä siellä on? Pureeko ne?

Siis kanavalle liittyessä näytetään, 
keitä siellä on. /names näyttää myös 
kanavalla olijat. Eivät pure, aina-
kaan fyysisesti, elleivät sitten satu 
olemaan viereisellä koneella.

Ei nuo nimet mitään minulle sano, 
mistä tiedän keitä ne “oikeasti” 
ovat?

Komento /whois nimi toimii tässä 
tapauksessa. Hyviin tapoihin kuuluu 
ilmoittaa oma nimensä ohjelman 
asetuksissa, mutta ATK-keskuksen 
koneilla tämä näyttääkin olevan 
oletuksena oikein. 

(Tämä on sitten sitä oheisdataa, eli 

whois-komennon vastaukset tule-
vat status-ikkunaan, siis Esc+1.)

Tuo käyttäjätunnus on aika ikävä 
kutsumanimeksi (nick). Voiko sen 
jotenkin vaihtaa?

Kyllähän sen voi. Komento /nick 

uusinimi auttaa tässä tapauksessa.

Jaahas. Kokeillaan /nick lyyli. Entä 
miten pääsen pois?

Komento /part poistaa kanavalta ja 
/quit sulkee koko ohjelman.

Mitäs jos olisikin jotain ihan hen-
kilökohtaista asiaa, jota ei kehtaa 
kaikille kertoa?

Yksityisviestejä voi lähettää. Komen-
to /query nick avaa uuden ikkunan, 
jossa voi keskustella vain valitun 
käyttäjän kanssa. /msg nick voivat 
uteliaat kanssa kokeilla. Toisiksi 

alimmalla riville ilmestyy 
[Act: ikkunannumero], 
kun joku on lähettänyt 
sinulle yksityisviestin.

Komennolla /set term_
force_colors on saat 
ikkunaan värit päälle, 
ja eikös näytäkin heti 
hauskemmalta ja viih-
tyisämmältä. Näkyy 
tuon uuden ikkunan 
numerokin punaisella.

Mistä löytyy apua, jos 
kaikki menee pieleen?

Ensimmäisenä http://irssi.org, josta 
löytyy softan kotisivut, käyttöohjei-
ta ja vinkkejä. Komento /help listaa 
komennot joista löytyy lisäohjeita. 
Komennolla /help komento saa 
lisäohjeet näkyviin. Viimeisenä 
oljenkortena olkoon nettiosoite  
http://tinyurl.com/ely2.

Entä mistä sinut tavoittaa? Lupasit 
sentään auttaa raksan tyttöjä.

Jätetään nyt tois-
taseksi väliin. Olen 
vähän hämilläni.

Saako tänne jonkun semmosen 
otsikon, niin että juuri kanavalle liit-
tyneetkin saisivat heti jotain infor-

maatiota? (Jos tämän nyt 
olisi joku päivä tarkoitus 
toimia ns. tiedottavassa 
mielessä...)

Tottahan toki. Komen-
nolla /topic uusotsikko 

saa kanavalle otsikon “uusotsikko”, 
elleivät kanavan valtaapitävät ole 
sitä estäneet. Sitä voi sitten kysellä 
kanavan valtaapitäviltä (@-merkki 
nimen edessä), miksi näin on.

M i t en  p e ru s -
tetaan muuten 
tuollainen kana-

Osallistu Viinlandia kirjoituskilpailuun! Katso sivu 4.

#Raksa@IRCnet - Missä, miten, miksi?
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Onko sinulta kos-
kaan mennyt 
koulun kirjas-

tosta lainaamasi kirjan 
eräpäivä ohitse ja olet 
tämän unohduksen 
takia joutunut maksa-
maan sakkoja? Nyt voit 
sanoa hyvästit noille 
ajoille, sillä teknillisen 
korkeakoulun kirjasto 
tarjoaa matkapuheli-
men avulla käytettäviä 
kirjaston lisäpalveluita. 
Voit mm. selata lai-
nojasi ja uusia niitä 
joko tekstiviestillä tai 
WAP-palvelun avul-
la. Saat tekstiviestinä 
eräpäivämuistutuksia 
erääntyvistä lainoistasi 
tai saapumisilmoituk-
sia varaamistasi julkai-
suista. 

Palvelut toimivat DNA:
n (muut paitsi sakko-
jen maksu), Radiolin-
jan, Soneran ja Telian 
liittymillä. Tekstivies-
tipalvelut maksavat 
ainoastaan normaalin 
tekstiviestin hinnan ja 
maksat vain itse lähet-
tämistäsi viesteistä. 
Täten eräpäiväilmoi-
tukset ja saapumisil-
moitukset ovat mak-
suttomia. WAP-pal-
velun käyttö on nor-
maalin WAP-käytön 
hintaista eli asiakas 
maksaa käytetystä yh-
teysajasta (GSM) tai 
siirretystä datamääräs-
tä (GPRS) operaattorin 
datasiirto- tai datapu-
helumaksun verran. 
Erillistä palvelumaksua 
ei veloiteta

Kaikki tekstiviesti-
palvelun viestit lä-
hetetään numeroon 
16579.

Rekisteröityäksesi pal-
veluun lähetä teksti-
viesti ”TKKREK kirjasto-
kortinnumero sukuni-
mi” edellä mainittuun 
numeroon. Toiminto 
avaa mobiilipalvelut 
käyttöösi. Jatkossa saat 
automaattisesti teksti-
viestinä ilmoituksen 
erääntyvistä lainoista 
kaksi päivää ennen 
eräpäivää. Saat myös 
tekstiviestinä ilmoituk-

sen varaamiesi 
kirjojen saavut-
tua kirjastoon.

Lähettämäl lä 
viestin TKKLAI-
NAT saat listan 
kaikista lainassa 
olevista kirjois-
ta. Jos puoles-
taan haluat uu-
sia kaikki lainasi 
niin lähetä viesti 
TKKUUSI kirjas-
topalvelun nu-
meroon. Myös 
sakkojen mak-
saminen onnis-
tuu tekstivies-
tillä: TKKSAKKO. 
L ähe t t ämä s i 
viestin hinta on 
1,66 EUR, jonka 
verran sakkoasi 
vähennetään. 
Sakon maksu ei 
ikävä kyllä on-
nistu DNA:n liit-
tymillä

Jos haluat sul-
kea kir jaston 
tarjoaman mo-
b i i l ipa lve lun 
niin se onnistuu 
l ähet tämä l l ä 
viesti TKKPOIS.

Kirjaston WAP-
palvelut löyty-
vät osoittees-
ta http://wap.
portalify.com/
wapgw. Pääva-
likkosta voit va-
lita joko aineis-
tohaun (myös 
vastaus), omat 
lainat, uusi lainoja tai 
aukioloajat. 

Lisätietoja kirjaston 
tarjoamista palveluista 
saat osoitteesta http://
lib.hut.fi/ ja klikkaa-
malla vasemmalla ole-
vaa linkkiä Mobiilipal-
velut.

TKK:n kirjaston 
va? Saako sinne liittyä kuka 
vaan?

Edelleen komennolla /join #ka-
nava liitytään uudelle kanaval-
le, jos sellaista ei ole, se perus-
tetaan samalla.

Periaatteessa kanavalle voi liit-
tyä kuka tahansa. Sitä voidaan 
rajoittaa  tarvittaessa, mutta 
se nyt on vähän liian vaikeeta 
tähän. Ei sisälly tähän alkeisop-
pimäärään.

Entä onko jotain keskustelutek-
nisiä “etikettisääntöjä”, joista 
olisi hyvä olla tietoinen?

EI KANNATA HUUTAA. Eli kir-
joittaa isolla tai laittaa huuto-
merkkejä joka lauseen perään. 
Jos haluaa kohdistaa viestinsä 
jollekin kanavalla olijoista, niin 
kannattaa laittaa viestin eteen 
nick ja pilkku (,) tai kaksoispis-
te (:). Keskustelua vähän aikaa 
seuraamalla saa yleensä selvää 
siitä, miten kanavalla käyttäy-
dytään.

Meidän kanavalla on ilmeisesti 
tapana olla hyvin hiljaa.

Entä mites sitten toi mIRC, se 
varmaan on vähän visuaali-
sempi kuin tuo Unix-pohjainen 
irssi?

Joo. Samojen peruskomentojen 
pitäisi toimia. http://mirc.com 
varmaan. Ei oo tullu vähään 
aikaan käytettyä.

Ihme haastattelu. Sä et niinku 

yhtään ajattele haastatelta-
vaa.

Mä ajattelen lukijoita, pitää 
niilläkin olla jotain kivaa luet-
tavaa.

IRC-Galleria?

http://irc-galleria.net/ Se on sel-
lainen palvelu, johon irkkaajat 
voivat laittaa kuviaan näkyville 
ja kommentoitavaksi. Pitää 
lähettää oma kuva galleriaan, 
ennen kuin pääsee kommentoi-
maan toisten kuvia ja lukemaan 
muiden kommentteja. Palvelu 
on saavuttanut nykyään teinien 
suursuosion.

Olen kuullut mystisestä komen-
nosta screen, joka mahdollistaa, 
niin mitä? 

Se on semmoinen... Äh huono 
aloitus. Screen on komento, 
jolla voi jättää ohjelman pyö-
rimään koneelle, vaikka itse 
loggautuisi ulos. Siis myös irssin 
voi jättää pyörimään koneelle, 
vaikka itse on muualla. Sinulle 
voidaan jättää viestejä, jotka 
voit lukea palattuasi ja voit 
myös seurata kanavilla käytyjä 
keskusteluja. Käynnistyy Uni-
xista komennolla screen. Sitten 
voidaan käynnistää se irssi ja 
liittyä normaalisti kanaville 
jnejne. Maaginen näppäinyh-
distelmä on nyt ctrl+a+d, jolla, 
hupskeikkaa, ohjelma siirtyy 
taustalle ja ollaankin takaisin 
tutussa ja turvallisessa Unix-
shellissä. Irssi on ja voi taustal-

la, vaikket sitä näe. Voi vaikka 
sulkea yhteyden Unix-palveli-
melle, käydä grillillä ja jatkaa 
myöhemmin keskustelua siitä, 
mihin on jääty. Taustalla pyö-
rivän irssin saat takaisin ruu-
dulle kirjoittamalla komennon 
screen -r. Komento man screen 
voi antaa lisätietoja.

Ehkäpä tämä riittää suppeasta 
irssi-kurssista. Voimme jälleen 
siirtyä yleisten aiheiden pariin.

Kerrohan, että miten teidän 
killassanne tiedotus toimii?

Huonosti. Perinteisesti tiedotus 
kusee aina. Parhaiten asioista 
pysyy perillä, kun on phuksien 
sähköpostilistalla. Nyyssitie-
dotus on muuten toimivin 
tiedonlähde.

Eiks kiltahuoneella kuule uu-
simpia juttuja?

Ei. Aina siellä on ne samat 
vanhat jutut. IRCissä noista 
puhutaan.

Oliko tämä kivaa?

Joo! Olihan tämä. Varsinkin 
tämä loppupuoli. 

Luuletko tästä olevan meille 
mitään hyötyä?

Kyllä tolla pitäisi alkuun päästä. 
Mikäs siinä, jos teidät kaikki saa 
irkkaamaan.

Ja eikun kaikki kokeilemaan!

Unix irssi Käynnistää ohjelman irssi
Irssi /server irc.cs.hut.fi Yhdistää palvelimeen irc.cs.hut.fi 

/connect irc.cs.hut.fi 
/join #Raksa Liittyy kanavalle #Raksa
Esc+n Vaihtaa toiselle numerolla n olevalle kanavalle. 1 on aina sta-

tus-ikkuna.
/names Näyttää kanavallaolijat kanavan omassa ikkunassa
/whois nimi Näyttää nimi-nimimerkin takana olevan henkilön tiedot sta-

tus-ikkunassa
/nick uusinimi Vaihtaa käyttäjälle uusinimen uudeksi nickiksi
/part Poistuu kanavalta
/quit Poistuu ohjelmtasta
/query nick Avaa yksityiskeskusteluikkunnan nick-henkilön kanssa
/unquery nick Lopettaa keskustelun
/close window Lopettaa keskustelun
/msg nick Lähettää nick-henkilölle viestin
/set term_force_colors_
on

Asentaa värit 

/help Avaa status-ikkunaan listan komennoista, joista voi saada 
lisätietoja komennolla /help-komento

/help komento Antaa uusotsikon kanavan uudeksi otsikoksi

tarjoaa palveluitaan m
yös kännykän välityksellä!
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Neme r 
Saliba 

has  sent 
our edito-
r ial  staff 
some hints 
to recog-
nize if you 
have been 
spending 
a bit too 
much time 

in Finland.

YOU KNOW YOU’VE BEEN IN FIN-
LAND TOO LONG, WHEN..... 

It’s acceptable to eat lunch at 
11.00. 

You think it’s normal that 22 year 
olds need fake ID.

When a stranger on the street smi-
les at you, you assume that: 
  a.  he is drunk 
  b.  he is insane 
  c.  he is American
  d.  he is all of the above 

A friend asks about your holiday 
plans and you answer “Oh, I’m 
going to Europe!” meaning any 
other Western European country 
outside Scandinavia. 

You no longer scrunch up or fold 
your paper money and you always 
put your money in your wallet. 

The reason you take the ferry to 
Stockholm is: 
   a. duty free vodka 
   b. duty free beer 
   c. to party...no need to get off  the 
boat in Stockholm  just turn around 
and do it again on the way back.
   d. all of the above 

Your coff ee consumption exceeds 
6 cups a day and coff ee is too weak 
if there is less than 10 scoops per 
pot. 

Your native language has seriously 
deteriorated; you begin to “eat me-
dicine”, “open the television”, “close 
the lights off”, and tell someone 
“you needn’t to!”

Your notion of streetlife is reduced 
to the few teenagers hanging out 
in front of Helsinki railway station 
on Friday nights. 

Your bad mood becomes your good 
mood.

Sundays no longer seem dull with 
all the stores closed, and begin to 
feel restful instead. 

“No comment” becomes a conver-
sation strategy. 

You fi nally stop asking your class 
“Are there any questions?” 

Your old habit of being “fashionably 
late” is no longer acceptable. You 
are always on time. 

Hugging is reserved for sexual fo-
replay. 

You no longer look at sports pants 
as casual wear, but recognise them 
as semi-formal wear. 

You have undergone a transforma-
tion: 
a. you accept mustamakkara (Black-
blood sausage) as food 
b. you accept alcohol as food 
c. you accept. 

You no longer have to search for the 
fl ushing mechanism on the toilet. 

You no longer see any problem 
wearing white socks with loafers. 

You know that “I got a new boyfri-
end.” means “I got laid last night.” 
The next day when they say “We 
broke up.” you know it means “ He 
didn’t call.” 

You know that “religious holiday” 
means “let’s get pissed.” 

You enjoy salmiakki. 

You know that “mens public 
bathroom” is another phrase for 
sidewalk. 

You know that more than three 
channels means cable. 

You get all the Swedish jokes. 

You accept that 80 degrees C in a 
sauna is chilly, but 20 degrees C 
outside is freaking hot. 

You stand in a bus if you can’t fi nd 
a vacant pair of seats and the only 
couple talking in a bus always 
seems to annoy you.  

Finland winning a medal at the 
world hockey championships is 
less important than beating Tre 
Kronor. 

You pass the point of spending 
more than 50% of your salary on 
phone calls and alcohol. 

You seriously consider visiting the 
sauna more than three times a 
week. 

YOU KNOW YOU’VE BEEN IN FINLAND TOO LONG, WHEN.....

Mikä  s e  o n , 
MAIK?  Joku 
saattaa muis-

taa,  että varasläh-
dössä oli raksalais-
ten lisäksi mukana 
myös mittareita ja 
arkkitehteja.  Si inä 
se vastaus olikin. Jos 
kuulut johonkin nois-
ta kolmesta kil las-
ta, kuulut MAIK:iin. 
MAIK järjestää myös 
teemasitsit joka syk-
sy.  Ketkä ovat toi-
minnan takana?

Kiltojen MAIK-vas-
taavat valittiin vaa-
likokouksissa viime 
vuoden lopulla. Vas-

MAIK: Varaslähtö ‒
 ja

 m
itä

 sitte
n
?

taavat muodostavat 
MAIK:n hallituksen, 
joka pyrkii parhaan-
sa mukaan toteutta-
maan harvalukuiset, 
mutta  s i täkin  tär-
keämmät tehtävän-
sä. Raksalta valittiin 
tänä vuonna kolme, 
mittareilta neljä ja 
arkkareilta viisi edus-
ta jaa .  Puheenjoh-
tajuus kiertää, tänä 
vuonna nuijaa hei-
luttaa arkkari, Grete. 
Mutta ei huolta, rak-
salaiset (allekirjoitta-
nut ja Katri Yli-Kos-
ki) ovat vallanneet 
varapuheenjohtajan 

ja rahaston-
hoitajan vi-
rat.

Kaikestahan 
pitää olla jo-
takin hyötyä. 
Mitä hyötyä 
o n  M A I K :
sta? No, me 
j oudumme 
usein työelä-
mässä teke-
misiin tois-
t e n  MA I K :
laisten kans-
sa. Toisaalta 
s a a t amme 
törmäillä jo 
koulun käy-
t ä v i l l ä  e r i 
o s a s t o i l t a 
valittujen si-
vuaineiden 
merke i s sä . 
Ja voihan joskus pi-
tää pelkästään haus-
kaakin. MAIK-sitsit 
hoitavat jäsenistön 
sirkushuvituspuolen 
kuulumalla s its ien 
aate l i in .  Pyr imme 
taas keksimään hoh-
dokkaan ja mieliku-
vitusta kiihottavan 
teeman syksyn sit-
seille.

Syksyä  j a  MA IK :n 
upeita tapahtumia 
odotel lessa  hyvää 
kevättä toivottelee

Elise Ruohonen, va-
rapj.

alhaalta vasemmalta:
Katri Yli-Koski, Emmi Sihvonen, Grete Rantanen, Elise 
Ruohonen;
Nina Andersson, Ulla Huhtinen, Pekka Toikkanen, Kata-
riina Tainela, Reeta Pellinen, Kirsi Koivula.
Kuvasta puuttuvat Veera Hakala ja Samuli Ruohomaa.

IK:n kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
Finnmap Consulting Oy
Finnmap Infra Oy
Fundus Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Konsulttikolmio Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Insinööritoimisto Pontek Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Jasur Rakentamispalvelut Oy
JP-Kakko Oy
JP-Terasto Oy
JP-Transplan Oy
Raksystems Oy
SCC Viatek OY
Sito-yhtiöt
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t k y . f i 
-  m i t ä 
m i n ä 
n i i s t ä 
hyödyn?

Viime lokakuussa 
TKY julkaisi uu-
det verkkosivun-

sa. Mitään varsinais-
ta julkaisutilaisuutta 
cocktail-paloineen ja 
kaunopuheineen ei pi-
detty, mutta uusista si-
vuista on pidetty ihan 
kiitettävästi meteliä.

TKY:n vanhoihin verk-
kosivuihin verrattuna 
nämä uudet ovat aina-
kin selkeän insinööri-
mäisesti rakennettu. 
Vanhoilla sivuilla piti 
tietää, mitä etsi ennen 
kuin etsi. Esimerkiksi 
jos halusit tietää vaik-
kapa fuksikapteenien 
yhteystiedot, oli ensin 
suunnistettava teek-
karius-osioon, jonka 
jälkeen muutaman 
mutkan kautta teek-
karijaoston sivuille ja 
yhteystietoihin, jon-
ka jälkeen fuksitoi-
mikunnan linkki oli 
präntättynä pienellä 
piiperryksellä sivun 
alareunaan. Uusissa 
sivuissa on ainakin se 
positiivinen puoli, että 
kaikki yhteystiedot 
löytyvät yhteystieto-
osion alta.

Ainakin ulkoasultaan 
vanhat sivut olivat 
askeettisella tavalla 
kauniit - valitettavasti 
askeettisuus kuvasi 

myös vanhojen sivujen 
informatiivisuustasoa. 
Nykyiset sivut ovat 
lämpimän rehevät ja 
etusivulla on kiitettä-
vä määrä akuutteja 
linkkejä. TKY:n verkko-
sivuista huokuu kyllä 
tietty akateemisuus, 
mutta ne ovat myös 
kömpelöllä ja herttai-
sella tavalla inhimilli-
set. Kurkkaapa vaikka 
Viestintä ja julkaisut 
-osion kädenpuristus-
ta.

Positiivisia uudistuksia 
verkkosivuissa riittää, 
vaikka kehitettävääkin 
vielä on. Heti etusivul-
ta esiin pomppaava 
tapahtumakalenteri 

on varsin positiivinen 
bonus. Vielä tätä ny-
kyä tapahtumia on 
merkattu kalenteriin 
melko niukalti ja ne-
kin vähät ovat TKY:
n tapahtumia. Mutta 
ainakin toukokuun 
Waimokesaunan voi 
jo raapustaa omaan 
kalenteriinsa.

Ehkäpä suurin uudis-
tus ja merkittävin pal-
velu tky.fi-sivuilla on 
Minun TKY:ni -osio. 
Osioon kirjaudutaan 
opiskelijanumerolla 
ja erikseen tilattavalla 
salasanalla. Minin TKY:
ni -osio muodostuu 
pääasiassa hakupal-
veluista sekä keskus-
teluryhmistä ja virtu-
aaliyhteisöistä.

Minun TKY:ni -osion 
henkilöhaku on pa-
ranneltu versio www-
Topin henkilöhausta. 
Omat henkilötiedot 
täytyy käydä erikseen 
lisäämässä Minun TKY:

hyn. Mutta Minun TKY:
ni -osiossa pääseekin 
sitten kertomaan it-
sestään melko laajasti, 
jos vain niin haluaa. 
Henkilötietoihin voi 
lisätä vaikkapa oman 
kuvansa ja syntymäai-
kansakin. Ja ei muuta 
kun toivomaan, että 
ihmiset bongaisivat 
henkilöhausta juuri 
sen sinun synttäripäi-
vän ja että paketteja 
ja ruusupuskia alkai-
si suorastaan tulvia 
sitten kun kyseinen 
merkkipäivä koittaa.

Keskuste luryhmät 
ovat ehkä Minun TKY:
ni -osion parasta an-
tia. Ryhmät ovat help-

pokäyttöi-
siä, mutta 
k a i k i l l e 
a v o i m i a 
ryhmiä on 
melko vä-
hän. Mutta 
esimerkik-
si ajankoh-
t a i s i s t a 
sosiaalipo-
l i i t t i s i s ta 
asioista voi 
keskustella 
Minun TKY:
ssäni huo-
mattavasti 

vapautuneemmin kuin 
esimerkiksi newsseis-
sä, sillä näsäviisaat 
newssikirjoittelijat ei-
vät ole vielä onneksi 
vallanneet sivuston 

keskusteluryhmiä.

Avointen keskuste-
luryhmien ja -yhtei-
söjen lisäksi Minun 
TKY:ni -osioon voi 
luoda vaikka omalle 
kaveriporukalleen tai 
fuksiryhmälleen sulje-
tun virtuaaliyhteisön. 
Homma toimii niin, 
että joku ryhmästä luo 
suljetun virtuaaliyhtei-
sön ja kutsuu mukaan 
yhteisöön ketä halu-
aa. Kutsu lähetetään 
jokaiselle yhteisön jä-
senelle sähköpostit-
se ja kutsun saatuaan 
muut jäsenet käyvät 
loggautumassa Minun 
TKY:hyn ja sitä kautta 
tähän suljettuun yh-
teisöön.

Tällainen vallankumo-
ukselliseksi väitetty 
virtuaaliyhteisö kuu-
lostaa tietysti näen-
näisesti ihan kivalta, 
mutta onko siitä mi-
tään hyötyä? Onko vir-
tuaaliyhteisö mitään 
muuta kuin kiva lelu 
teekkarille? Hieman 
yllättäen vastaus on 
“kyllä”. Suljettu virtu-
aaliyhteisö on nimit-
täin harvinaisen näp-
pärä vaikkapa jonkin 
kurssin harjoitustyötä 
vääntävälle ryhmälle.

Ryhmän jäsenet liit-
tyvät normaalisti vir-
tuaaliyhteisöön. Vir-
tuaaliyhteisössä voi 
näppärästi käydä kes-
kustelua ryhmätyön 

tiimoilta ilman, että 
keskustelu hukkuu 
takkuilevaan sähkö-
postiliikenteeseen ja 
spämmitulvaan. Mikä 
parasta, ryhmätyön 
lähdeartikkeleja ja eri 
versioita voi liittää yh-
teisöön. Koska kurssin 
muilla ryhmillä ei ole 
pääsyä teidän ryhmän-
ne virtuaaliyhteisöön 
säilöttyyn ryhmätyö-
materiaaliin, he eivät 
tietenkään voi siipeillä 
ja hyödyntää salaa tei-
dän materiaalianne. 
Virtuaaliyhteisö on siis 
ainakin parempi jem-
ma ryhmätöille kuin 
raksan G-levy.
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RAATI
Tapahtuu vuonna 2004. Rakennusinsinööri-

killasta tulee vihdoin rekisteröity yhdistys. 
Killan toiminta on vilkasta ja suuri määrä 

innostuneita kiltalaisia käy tapahtumissa. Perin-
teisten tapahtumien rinnalle nousee uusia, joista 
osasta muodostuu tuevaisuudessa perinteitä. 
Killan tiedotus toimii, news- ryhmässä ja irc 
-kanavalla käydään jatkuvaa keskustelua ajan-
kohtaisista aiheista. Onko tämä vain visio, vai 
mahdollisesti jo toteutuva asia. IK:n raati 2004 
haluaa uskoa, että se on kumpaakin.

Raadin puheenjohtajana toimii Emmi Lehto, 
kolmannen vuoden raksalainen. Rakennusma-
teriaalitekniikkaa pääaineenaan ja tietekniikkaa 
sivuaineenaan opiskeleva Ele pitää puheenjohta-
jan tärkeimpänä tehtävänä kokonaisuuden hal-
lintaa. Puhiksen on myös oltava esimerkillinen 
johtaja. Tänä vuonna Ele raateineen on ottanut 
päätehtäväkseen kiltalaisten innostamisen ja 
tiedotustoiminnan kehittämisen. Konkreettinen 
esimerkki tiedotuksen uudelleenjärjestelystä on 
hieno “raksalla tapahtuu” -taulu kiltahuoneen 
seinällä.

Kiltalaisten innostaminen

Raadin toimintasuunnitelman mukaan kiltalaisia 
pyritään innostamaan osallistumaan tapahtu-
miin laaja-alaisella ja monipuolisella tarjonnalla. 
Tästä tarjonnasta vastaa pitkälti killan isäntä, 
Manu Marttinen. Manu on esimerkki TKK:lla 
käynnissä olevasta osastonvaihtotrendistä. 
Alunperin sähköllä opiskellut isäntämme vaihtoi 
viime syksynä  raksalle ja valitsi pääaineekseen 
tietekniikan. Kevään suurin ponnistus isännälle 
on vuosijuhla, jonka valmistelut ovat jo hyvässä 
vauhdissa. Isäntä myös on myös toimikuntineen 
vastuussa kaikista muista tapahtumista, toki 
raadin avustuksella. Toivottavasti isäntä muistaa 
pitää myös peruspalveluistaan (kiltahuone, kah-
vi-, karkki- ja limumyynti) huolta, sillä kiltalaisten 
innostaminen voi olla vaikeampaa, mikäli perus-
asiat eivät toimi. Toistaiseksi kaikki on kiltahuo-

neella ollut todella mallikelpoista.

Samaa tärkeää kiltalaisten innostustehtävää 
toteuttaa fuksikapteeni Anna Sipilä. Toisen 
vuoden Y- teekkari Anna on vastuussa syksyn 
2004 fuksien kasvattamisesta hyviksi IK:laisiksi. 
Siinäkin suhteessa ollaan jo aloittamassa, syksyn 
ISOhenkilöiden kouluttaminen alkaa maalis-
kuun lopulla. Annan tarkoituksena onkin saada 
mukaan mahdollisimman monta ISOhenkilöä, 
sillä tunnetusti iloiset ja reippaat ISOt ovat paras 
keino saada uudet phuksit tuntemaan itsensä 
tervetulleiksi.

Elämää Otaniemen ulkopuolella

Yhteyksistä Otaniemen ulkopuoliseen maa-
ilmaan vastaavat pääasiassa excursiomestari 
Niina Toivakka ja ulkovastaava Tommi Koski-
nen. Kiinteistöjohtaja Niina toimikuntineen on 
vastuussa ainakin keväisestä Kotimaan Pitkästä 
ja syksyisestä Ulkoexcursiosta. Lisäksi tiedossa 
on keväämmällä pienempiä tutstumiskäyntejä 
alan yrityksiin. Näille excuille kannattaa lähteä 
esimerkiksi mahdollisen kesätyön perässä. 

Y-puolella opiskelevan Tommin vastuulla ovat 
kansainväliset kontaktit. Näihin kuuluvat Tam-
pereen, Oulun ja Lappeenrannan toverikiltojen 
ja ulkomaisten järjestöjen lisäksi osastomme 
vaihto-opiskelijat. Tommi huolehtii kv- tuto-
reiden ja osaston kv- neuvojan kanssa vaihto-
opiskelijoiden viihtyvyydestä ja mahdollisesta 
perehdyttämisestä teekkarikulttuuriin. Jos 
haluat laajentaa maailmaasi ja hankkia uusia 
kokemuksia jalat tukevasti kotimaan kamaralla, 
osallistu Tommin järjestämiin kv- tapahtumiin 
tai TKY-ESN:n toimintaan.

Talous

Kaikki edellä mainittu killa toiminta ja sen kehit-
täminen olisi huomattavasti vaikeampaa ilman 
turvattua taloutta. Vuonna 2004 menoja vastaan 

puhkuu rahastonhoitaja Jussi Raitaniemi. Bud-
jetissa pysymisen ohella kiinteistöjohtamista 
opiskeleva Jussi aikoo toimia raadin hiljaisena 
taustavaikuttajana. Eli kuten todettua, rahalla on 
osuutensa kaikissa killan toimissa, joten Jussilla 
on sanavaltaa ja toisaalta ideoita killan toimin-
nasta. Jussin mielestä kiltalaisten innostamisessa 
tärkeää on tietty kollektiivisuus, me-henki, jota 
ei varmasti pelkällä rahalla polkaista kasaan. 

Tiedotus

Kaikki raatilaiset ja toimintasuunnitelma kerto-
vat siitä, että yksi vuoden tärkeimmistä tehtä-
vistä on tiedotuksen tehostaminen. Päävastuun 
tästä kantaa killan tiedottaja ja tämän lehden 
päätoimittaja Jussi Korpilo toisen vuosikurssin 
R-mies. Tehtävä tuntuu tärkeältä, sillä hienoista 
tapahtumista ei ole hyötyä, jos kukaan ei ole 
niistä tietoinen. Toisaalta, jos tapahtumat eivät 
kiinnosta, niin silloin ei oikeanlaatuisestakaan 
tiedottamisesta ole hyötyä. Mutta tiedotettavaa 
tosin riittää killan ulkopuolkisestakin maailmas-
ta. Killan tiedottajalla on käsissään valtava määrä 
tietoa, joten kannattaa olla hereillä kun hän sitä 
jakaa. 

Raadin toiminnasta tiedottamisesta vastaa 
sihteeri Hanna Melkko, Y II. Sihteerin kynästä 
lähtevät raadin pöytäkirjat, joita voi tarkastella 
joko kiltahuoneen ilmoitustaululta tai killan 
kotisivuilta. Näitä seuraamalla voi rivikiltalai-
nenkin pysyä kärryillä raadin tekemisistä. Eli 
ennenkuin valittaa kiltahuoneella puuttuvasta 
TV-antennijohdosta, kannattaa tarkastaa edel-
linen pöytäkirja, ja katsoa, olisiko asiasta siellä 
mainintaa. Ja pöytäkirjoja lukiessa tuntuu, että 
raadilta on joku asia jäänyt huomaamatta, niin 
siitä saa ja pitääkin huomauttaa.

Opiskelu

Loppujen lopuksi kaikki IK:laisetkin ovat opis-
kelijoita. Killalla on myös oma tehtävänsä opis-
keluasioiden hoitamisessa. Varsinkin tuleva 
tutkintorakenneuudistus pitää opintovastaavan 
Emma Niemistön kiireisenä. Raadin kolmas 
kiinteistöjohtaja haluaa myös vaikuttaa kaikkiin 
opiskelussa esiintyviin epäkohtiin. Eli Emmalle 
saa urputtaa, jos tuntuu, että opintoasioissa on 
vikaa. Ainakin hitaaseen tenttien tarkastamiseen 
aiotaan puuttua.

Kuinka käy vuonna 2004?

Tuleeko raadin 2004 visiosta totta? Ainakin 
raatilaiset vaikuttavat aktiivisilta, innostuneilta 
ja osaavilta ihmisiltä. Mutta riittääkö se? Lop-
pujen lopuksi kyse on kaikista rivikillisteistä, eli 
ehkä juuri sinusta. Tiedon ja toiminnan ytimessä 
saattaa se kuuluisa metsä jäädä näkemättä niiltä 
puilta. Siksi sinun panoksesi on tärkeä. Kerro raa-
tilaisille, mikä on hyvää, mikä huonoa, mitä sinä 
haluaisit nähdä, kokea ja tehdä. Ja älä vain kerro, 
osallistu myös. Hyvässä seurassa tekeminen on 
opettavaista hyödyllistä ja hauskaa.

SAKU HÄRKÖNEN   

Esittelyssä IK:n raati 2004

Vasemmalta :  Emmi  Lehto ,  Manu Mart t inen ,  Anna  S ip i lä ,  N i ina  To ivakka ,
Tommi Koskinen, Jussi Raitaniemi, Jussi Korpilo, Hanna Melkko, Emma Niemistö


