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Meidän kaikkien yllätyk-
seksi opetusministeriö 
päätti kevään aikana, että 
opintoaikoja tullaan ly-
hentämään keinolla millä 
hyvänsä. Minä ajattelin 
kantaa oman korteni ke-
koon lyhentämällä pääkir-
joituksen pituutta.

Mahdollisten keinojen 
pohdintaa...

Tämän ajattelin toteuttaa 
lyhentämällä kirjoitukseen 
käyttämääni aikaa. Tuli 
kuitenkin mieleeni, että 
saahan sitä paljon aikaan 
lyhyessäkin ajassa. Siinä 
vaan laatu saattaa kärsiä. 
No tarvitsin lisämotivoin-
tia, jotta kirjoitus valmis-
tuisi pikavauhtia ilman, 
että laatu pahasti kärsisi. 
Ehkäpä kävisin töissä kir-
joittamisen ohessa, jos 
vaikka saisin sieltä inspi-
raatiota. Töistä olisi aina-
kin se etu, että elämän 
laatuni parantuisi hieman, 
vaikkakin kirjoittamisen 
kustannuksella. Tämä ei 
kuitenkaan ole valtiovallan 
mielestä sopiva tapa no-
peuttaa asiaa päinvastoin 
tämähän saattaisi (pahim-
massa tapauksessa) hidas-
taa valmistumista. Siksipä 
sitä ei voida missään ni-
messä sallia ja varmuuden 
vuoksi aiheutetaan kaikil-
le sitä yrittäville rahallista 
harmia.

Siis takaisin kirjo-
uksen pariin, jos ei 
muuten niin pakol-
la.

Valmistuuko tämä 
koskaan? Tuleeko 
tästä mitään? Kan-
nattaako jatkaa? 
Kysymykset pyöri-
vät päässäni. Jospa 
vielä jaksaisin viime 
hetken rutistuksen  
ennen loppua. Pako-
tan itseni jatkamaan 
muista mielenkiintoi-
sista virikkeistä huo-
limatta. Onhan tämä 
nyt saatava valmiiksi, 
kun kerran olen näin 
lähellä loppua.

Mitä tästä kaikesta 
sitten oli apua?

Kaikista yrityksistä 
huolimatta näyttää 
siltä, ettei pääkirjoi-
tukseni loppujen lo-
puksi lyhentynyt yh-
tään. Olisikohan ollut 
alusta asti parempi 
lähteä kirjoittamaan 
pidempää juttua. 
Tämä olisi ainakin ol-
lut omalta kohdaltani 
parempi vaihtoehto. 
Ei olisi tarvinnut aluk-
si väkisin yrittää sopia 
johonkin tiettyyn muottiin. 
Lisäksi onnekseni voidaan 
sanoa, ettei tullut tehtyä 
liian pitkää kirjoitusta.  
Olisihan perin harmillista, 
jos jokaiselta ylimenevältä 
sanalta toimitus joutuisi 
maksamaan painolle.

Kaikesta huolimatta 
aurinkoista kesää kaikille 

ja rutkasti onnea vappuna 
lakin saaville,

-Rudolf-

Kevätlukukausi lähentelee uh-
kaavasti loppuaan ja vappu tulee 
taas. Juurihan vasta vuosi vaihtui! 
Kevään aikana on taas ehtinyt ta-
pahtua paljon IK:ssa. Alkuvuodesta 
phuksit kilvoittelivat Talvipäivän 
merkeissä Alvarin autiolla ja Os-
sinlammella. Ja mitä muutakaan 
enää päivältä olisi voinut toivoa, 
kun saimme nauttia auringonpais-
teesta kirpeässä talvipakkasessa. 
Ystävänpäivähippelöillä luotiin 
kontakteja rakkaaseen Maanmit-
tarikiltaan mukavan tunnelman 
merkeissä. Olihan samalla viikolla 
huolehdittu ystävyydestämme, 
jäynäten hyvässä hengessä puo-
lin jos toisin. Seuraavalla viikolla 
phuksit kävivät laulamassa van-
halla Polilla nykyisen Lord-hotellin 
tiloissa. Tänä vuonna mäen laskun 
ja Garvitaation jälkeisenä aamuna 
Graviksen sillis järjestettiin ensim-
mäistä kertaa kiltahuoneella, jon-
ka ansoista kävijämäärä ainakin 
tuplaantui heti kättelyssä. Ulkkari-
saunassa ulkomaalaiset vaihto-op-
pilaamme saivat esitellä maansa 
herkkujaan ja tunnelma Gorsussa 
oli mitä parhain. Norske Kimble 
Cupissa saimme jälleen voiton Rak-
salle. Hyvä Yves ja Gerald! Perintei-
sestä Kotimaan Pitkä -excursiosta 
kuuluu suuri KIITOS excursiotoi-
mikunnalle. Itä-Suomen kaupun-
keja kolutessamme ei Niina eikä 
sen pahemmin ”unikuuttikaan” 
(Maiju) pannut pahakseen, vaikka 
30 hengen teekkariporukan meno 

yltyi välillä hyvässä mielessä jopa eläimel-
liseksi. Matkaan olimme saaneet mukaan 
mm. valaan, hirven, kuutin ja mitä ihanim-
man lentävän muumin. Sokerihumala ei 
tänä vuonna tuntunut vetävän kiltalaisia 
puoleensa, mutta R-naiset tapahtuma oli 
sitäkin suurempi menestys. Taisi rehtorin 
saunatilat olla hyvä vetonaula, kun pai-
kalle saapui yhteensä noin 60 naista. Her-

manninsitsiä juhlittiin Ravintola Kaisanie-
messä juhlavissa merkeissä, kun kiltamme 
täytti 91 vuotta. Oululaisetkin uskaltau-
tuivat vieraaksemme Kotimaan Pitkänsä 
yhteydessä. Näiden tapahtumien lisäksi 
excuriomesterimme on järjestänyt useita 
pienempiä ja hyvin onnistuneita excursi-
oita. Toki edessäpäin tänä keväänä ovat 
vielä Wapun ajan tapahtumat, sekä vuo-
sikurssifudis, johon on luvassa osastolta 
oma joukkue mukaan pelaamaan.

Tänä vuonna merkittävä yhteistyökump-
panimme Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto RIL täyttää vuosia. Huhtikuun 2. päi-
vänä juhlittiin 70-vuotiasta RIL:ä ja päivä 
huipentui illalla Get together -partyihin, 
joka järjestettiin Pääpostisalissa. Lämpi-
mät onnentoivotukset 70-vuotiaalle RIL:
lle!

Mutta nyt on kevät! Vuosi vuodelta on 
aina yhtä mukavaa huomata, kun linnut 
alkavat laulamaan, lumet sulavat aurin-
gon paisteessa, iltaisin on valoisaa pi-
dempään, ihmiset vaihtavat kevättakkin-
sa päälle ja kevätnuha tukkii taas melkein 
jokaisen nenän. Mutta mikä suurimpana 
kevään merkkinä, ja sen merkitys on kas-
vanut minulle viimeisen kolmen vuoden 
aikana suuremmaksi, on Vappu! Tuo työ-
väen ja opiskelijoiden juhlapäivä! Vapuis-
ta parhaimpana muistan ensimmäisen 
teekkarivappuni, kun sain painaa valkean 
tupsulakin päähäni ja nauttia silliaamiais-
ta auringonpaisteessa Ullanlinnanmäellä. 
Ja muistakaahan rakkaat Raksan phuksit: 
Ensimmäisen ”oikean” vapun voi kokea 
vain kerran. ;) Kukaan ei tiedä mitä vappu 
tuo taas tullessaan, mutta se on varmaa, 
ettei monen päivän ajan kestävää niin 
hyvää fi ilistä ja tunnelmaa koe monessa 
muussa paikassa kuin Otaniemessä vapun 
tienoilla. Nauttikaa siis jokainen täysin sie-
mauksin vapusta ja tulevasta kesästä!

Iloisia tunnelmia!
-Emmi Lehto-
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Hip!

Voi veljet, kaverit! Se on nyt sitten 
siinä. Kun te, hyvät phuksit, luette 
tätä lehteä, niin mitä todennä-
köisimmin teidän uudet puh-
taanvalkoiset teekkarilak-
kinne roikkuvat vasemmilla 
olillanne. Huippua, oikeesti, 
aikuisten oikeesti! Vuosi on 
ollut hieno, minulle tähän 
astisista paras. Siitä minä 
voin yksin kiittää teitä 
phukseja! Kiitos siitä, että 
olette olleet niin innok-
kaita ja ihania ihmisiä. 
Te olette saaneet kaiken 
tämän touhun tuntumaan 
järkevältä puuhalta sen hul-
luimpinakin aikoina.

Kun vuotta taaksepäin ke-
lailen, niin hienoina muis-
toina minulle on jäänyt tei-
dän phuksien ensimmäinen 
koulupäivä TKK:lla, RILkamat, 
HBN ja raksan phuksien voitto 
yösählyssä. Mutta parhaimpia 
hetkiä minulle phuksikap-
teenina on kumminkin ollut 
ne pienet hetket, joita on 
esimerkiksi kiltahuoneella tullut 
teidän kanssa jutellessa.

Se, että vuosi tai siis puolitoista 
vuotta on ollut näin onnistunut 
on monen tekijän summa, ja ha-
luankin nyt erikseen vielä kiittää 

aurinkoraatia ja IK:n raatia ’04 
kaikesta siitä avusta mitä he 
kyselemättä tarjosivat. Su-
perhyperkiitos edeltäjälleni 
Katrille, jonka tietotaito on 

kerrassaan upeaa ja seu-
raajalleni Annalle, jonka 
sanoista on aina tullut 
myös tekoja. FTMK ’03: 
kiitos ja kumarrus, että 
olette olleet ottamassa 
”pompusta kiinni”! ISO-
henkilöille myös spesial-
kiitos, olette olleet kor-
vaamattomia.

Ennen kuin olen täyttä-
nyt Ruutiset kokonaan 
kiitoksillani, lopetan. 

On ollut hienoa seurata 
kun teistä, hyvät phuksit, 
on tullut teekkareita. On-
nea teekkariuden tiellä, 
törmäämme siellä vielä 
varmasti!

Väsynyt mutta niin äärimmäisen 
onnellinen kipparinne, 

Emmi

Fuksikapteenin viimeiset 
sanat
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OPISKELIJAT EIVÄT OLE AINOI-
TA, JOIDEN RAHAPUSSIN NYÖ-
RIT OVAT TOISINAAN TIUKALLA. 

VALTIONTALOUDELLISESTI KATSOTTU-
NA OPISKELIJAT OVAT RAHAREIKÄ, JON-
KA PIENENTÄMISEKSI OPETUSMINISTERIÖ 
ON LAATINUT KAKSI TOIMENPIDEOHJEL-
MAA. OPISKELIJOITA ON PALJON JA HEITÄ 
TUETAAN VALTION KASSASTA. NÄIN OL-
LEN OHJELMISTA TOINEN PYRKII VÄHEN-
TÄMÄÄN OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄÄ KES-
KITTYEN OPINTOAIKOIHIN JA TOINEN TU-
KIMARKKOJA, KÄSITELLEN OPINTOTUKEA 
JA OPISKELIJOIDEN OPINTOSOSIAALISTA 
ASEMAA. KUN SEKÄ OPISKELIJAMÄÄRÄ 
ETTÄ OPINTOTUKI PIENENEVÄT, TOIVO-
TAAN PÄÄSTÄVÄN SÄÄSTÖIHIN JA EHKÄ 
JOPA SAAMAAN TYÖELÄMÄN PARIIN SIIR-
TYVISTÄ OPISKELIJOISTA LISÄÄ HYVIÄ VE-
RONMAKSAJIA.

Valtion taloudellisen tilanteen 
korjaamispyrkimystä ei liene syy-
tä kritisoida, mutta toimenpide-
ohjelmien keinot tuntuvat osin 
hyvin ristiriitaisilta omiin koke-
muksiin peilaten. Hallitusohjel-
massa todetaan kauniisti Suomen 
sivistysyhteiskunnan rakentuvan 
“osaamisen, tiedon ja luovuuden 
varaan”. Epäilemättä opiskelu 
onkin paljolti tiedon pänttää-
mistä, mutta mistä luovuus, jos 
ajattelutapa jää vain annettujen 
normikurssien tasolle? Opetus-
ministeriön yliopistoyksikön joh-
taja Markku Mattila kertoi, ettei 
opintojen laajeneminen ole juuri 
teknillistieteellisten alojen ongel-
ma. Sen sijaan 160 opintoviikon 
laajuisten yliopistotutkintojen 
suorittaneista merkittävällä osal-
la opintoviikkoja kertyy yli 200. 
Tästä voi näppärästi päätellä, että 
opiskeluaikakin pidentyy samas-
sa suhteessa, periaatteessa noin 
vuodella.

Vaan pureudutaanko valtiojoh-
toisissa opintojen lyhentämis-

aikeissa olennaiseen? Toimen-
pideohjelmat perustuvat kyllä 
tutkimustuloksiin, mutta niiden 
tulkinta tuntuu omiin empiirisiin 
havaintoihin verrattuna toisinaan 
vähintäänkin kummallsilta. Esi-
merkki: Työssäkäynnin yhteyttä 
opiskelijan varallisuustilanteen 
vakauttajana ja opiskelua hidas-
tavana tekijänä ei nähdä olen-
naisena ongelmana. “Opintotuen 
saannin edellytyksenä olevien 
opiskelijan omien tulojen puit-
teissa tapahtuva työssäkäynti ei 
ole opiskeluprosessin sujuvan 
etenemisen esteenä.” Mikäli ym-
märrän lauseen oikein, tarkoi-
tetaan edellisessä opintotukea 
käsittelevästä toimenpideohjel-
masta otetussa siteerauksessa 
sitä, ettei opiskelutahtia ainakaan 
hidasta työmäärä, jonka voi teh-
dä ilman, että ylittäisi opintotuen 
saamisen ehtona olevia vuosian-
sioita. Työssäkäynti on sijoitus it-
seensä ja opintotuki vain tuntuu 
pieneltä niistä henkilöistä, jotka 
ovat jo tottuneet kuukausittaisiin 
työntekijäansioihin. Samaan lau-
seeseen voisi lisätä, että vain noin 
puolet työssäkäyvistä opiskeli-
joista tekevät ansionsa opiskelua 
tukevalla alalla ja että opintotu-
keen katsotaan kuuluvan myös 
opintolainan, jota opiskelijat ei-
vät vain ilmeisesti käytä valtion 
kannalta toivotussa mitassa.

Tuttavapiirini ei ole järin suuri, 
mutta kattaa muutaman työssä-
kävijän. Tähänastisen palautteen 
perusteella toteaisin kuitenkin 
vastoin opetusministeriössä teh-
tyjä päätelmiä, että yksikin arki-
päivä töitä viikossa saattaa rajoit-
taa kursseille osallistumista, eikä 
ainoastaan fyysistä läsnäoloa, 
vaan myös kursseille ilmoittautu-
mista. Toisaalta olen myös kuullut 
armeijan vaikuttavan.

Tiedustelin myös opetusministe-
riön näkemyksiä lisääntyneistä 
opiskelijoiden mielenterveyson-
gelmista. Toimenpideohjelmat 
puuttuvat kyllä, positiivista sinän-
sä, opintojen ohjauksen kehittä-
miseen ja opiskelijan tukemiseen 
tältä kannalta, mutta opiskelu-
paineiden vähentäminen ei tullut 
esille. Stressiä aiheuttanee suo-
riutumis- ja valmistumispainei-
den ja opintotuen takaamiseksi 
tehtyjen “pakko-opintoviikkojen” 
sijaan opintojen pitkittyminen, ja 
tähänhän toimenpideohjelmissa 
puututaan.

Vaan jonkinlaista taloudellista 
lisätukeakin olisi luvassa. Asu-
mistuen kattoa ehdotetaan nos-
tettavaksi noin 40 eurolla ja lai-
nantakauksen kuukausisumma 
kohoaisi 220 eurosta 280 euroon. 
Kukin voikin laskea, kuinka paljon 
tämä hyödyttää omaa taloudel-
lista tilannetta, jos tukikuukausia 
vähennetään kymmenellä nykyi-
sestä 60 tukikuukaudesta.

Et ole maksanyt ylioppilaskunnan 
jäsenmaksua aivan turhaan. Ky-
symyksiini vastannut Mattila tie-
si kertoa, että opiskelijaliikkeella 
on edelleen vaikutusta päättäji-
en keskuudessa. Päätökset, jotka 
nostavat voimakkaan vastustuk-
sen keskuudessamme, ovat päät-
täjille hankalia. Se, kuinka paljon 
korvaa suuntaamme on kallistet-
tu, jää nähtäväksi.

Anne Leivo

Aiheeseen voi tutustua  mm. 
TKYn nettisivuilla, joilta löytyy 
myös linkit opetusministeriös-
sä laadittuihin toimenpideohjl-
miin. https://www.tky.fi /java/
Index?oid=43559

Hakoteillä

Merenkulkulaitoksen XQ oli mielenkiintoista vaih-
telua perusrakentajien harmaassa joukossa. Me-
renkulkulaitoshan on valtion liikelaitos, jossa on 
eriytetty organisaatio muodostamalla sisäiset va-
rustamo- ja luotsausyksiköt laitoksen sisälle. Muu 
toiminta on  järjestetty neljään toimintoon: merikar-
toitukseen, meriliikenteenohjaukseen, talvimeren-
kulun avustamiseen ja väylänpitoon. Näiden lisäksi 
Merenkulkulaitoksessa oli merenkulkuosasto, joka 
vastasi alusturvallisuudesta sekä neljä merenkul-
kupiiriä. Vuoden 2004 alusta Merenkululaitoksen 
organisaatio ja toiminta muuttui perusteellisesti, 
kun varustamotoiminta ja luotsaus siirrettiin liike-
laitoksiin

Meidän Excursiomme koski lähinnä vesirakenta-
mista, jota tällä saralla riittää merkittävästi. Harvoin 
tulee heinäkuun helteissä purjehtiessa miettineeksi 
kuinka paljon työtä alla olevan pohjan muokkaami-
nen ja merkitseminen on vaatinut. Excursioporu-
kastamme valitettavasti vain yksi oli vesirakentaja, 
mutta moni ei ollut vielä valinnut pääainettaan, jo-
ten sen valinta saattoi helpottua tällä reissulla. Lisä-
väriä tilaisuuteen toi Ramboll Finland Oy:n (entisen 
Viatekin) esitys, jossa kerrottiin vesirakentamisen 
kansainvälisyydestä ja sen luomista mahdollisuuk-
sista. Tämä varmasti avasi monia silmiä, sillä pieni 
Itämeremme tuntui yhä pienemmältä, nähdessäm-
me millaisia toimintoja isossa maailmassa tehdään. 
Ala on ehdottoman kansainvälinen ja sen mahdolli-
suudet merkittäviä.

Virallisen osuuden jälkeen pääsimme XQ-tyyliin 
saunomaan todennäköisesti viimeisiä kertoja MKL:
n käytössä olevaan saunaan. Yritys muuttaa uu-
dempiin tiloihin lähiaikoina ja sinne varmasti IK:kin 
pääsee vierailulle. Tarjoilut olivat herkullisia, mutta 
valtiolle sopivaan tyyliin kohtuullisia, joten monella 
ilta päättyikin jo kohtuuaikaisin ja aamulla excursio 
maistui vielä oikein hyvälle. Kiitoksia isännillemme,  
XQ:n järjestäneelle Niinalle ja koko XQ-toimikun-
nalle.

Joran ”Hasse” Hasenson

Excursio Meren-
kulkulaitokselle
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KAMPIN TYÖMAA VALITTIIN 
RAKENNUSLEHDEN JÄRJES-
TÄMÄSSÄ KILPAILUSSA VUO-

DEN 2003 PARHAAKSI TYÖMAAKSI. 
VUODEN TYÖMAA -KILPAILUN RAA-
DISSA OLIVAT MUKANA ALAN AM-
MATTIJÄRJESTÖJEN EDUSTAJAT SEKÄ 
UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRIN, 
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA RA-
KENNUSLEHDEN EDUSTAJAT.

Kampin työmaan henkeä ja 
intoa kuvastaa sekin, että tek-
nisesti vaativat infratyöt val-
mistuivat jopa suunniteltua 
nopeammin.

Kamppiin valittiin töihin heti 
alusta alkaen Suomen parhaat 
rakennusalan ammattilaiset. 
Samoin aliurakoitsijat valitaan 

tarkoin. Rakentamisen am-
mattitaidon lisäksi valinnassa 
on tärkeää, että aliurakoitsija 
huolehtii työturvallisuudesta 
ja siitä, ettei sillä ole ns. har-
maata työvoimaa.

Kampin kauppakeskuksesta 
tulee 6-kerroksinen ja sin-
ne tulee sekä kotimaisia että 
kansainvälisiä merkkiliikkeitä 
ja ravintoloita. Bussiterminaa-

li rakennetaan maan alle ja 
maan päällä oleva alue on sul-
jettu autoliikenteeltä. Kamp-
piin tulee myös Puistotori ja 
kauppatori, joissa on kesäisin 
ulkoilmaravintoloita ja viih-
detilaisuuksia. Puistotorin 
viereen tulee kolme asuinker-
rostaloa, joiden asunnot ovat 
luksustasoa. Hinnatkin hipo-

vat huip-
puluokkaa, 
enimmillään 
ne ovat n. 
7500 euro 
per neliö. 
Moderneja 
toimistota-
loja tulee 
myös kol-
me. 

Kampin en-
simmäinen osa 
M a n n e r h e i -
mintien tasossa 
valmistuu vuo-
den kuluttua. 
Koko Kamppi 
on valmis ke-

väällä 2006.

Kamppi on 
Suomen vii-
denneksi suu-
rimman raken-
nusyrityksen, 
SRV Yhtiöt Oyj:
n, suurhanke. 
Rakentamises-

sa on mukana SRV-konsernin 
kolme tytäryhtiötä. SRV Viito-
set vastaa projektinjohdosta, 
SRV Teräsbetoni teki alkuvai-
heen infratyöt ja SRV Wester-
lund rakentaa ja myy asunnot. 
Kampin projektin laajuus on 
130 000 m2  ja se yksi Suomen 
kaikkien aikojen suurimmista 

rakennustyömaista. SRV Yh-
tiöt sai huhtikuussa valmiiksi 
samanlaisen kohteen Tallin-
nassa ja Pietariin on kehitteil-
lä vielä Kamppiakin suurempi 
liike- ja viihdekeskus.

Kamppi ‒ Suomen paras työmaa

JO NELJÄNNEN KERRAN JÄRJESTETTY RAK-
SALLA OPISKELEVIEN JA SIELTÄ VALMISTU-
NEIDEN NAISTEN TAPAHTUMA, R-NAISET, 

KERÄSI TÄNÄ VUONNA SUUREN OSALLISTUJA-
MÄÄRÄN. SYYNÄ LIENEE OLLUT TEHOKAS MAI-
NOSTUS, TAPAHTUMAN HILJALLEEN VAKIINTUVA 
ASEMA RAKSAN TAPAHTUMAKALENTERISSA TAI 
MAHDOLLISUUS PÄÄSTÄ TUTUSTUMAAN TKK:
N REHTORIN SAUNATILOIHIN TIETOTALOLLA.

Aurinkoisena keskiviikkoiltapäivänä 
17.3. kymmenet rakentajanaiset ko-
koontuivat uudelle Vesitalolle. Muka-
na oli naisia tämän vuoden phukseista 
aina kuusikymmenluvun teekkarityt-
töihin. Tapahtuma aloitettiin kahvi-
tarjoilulla ja tutustumiskierroksella 
vuonna 2002 valmistuneessa raken-
nuksessa.

Tilaisuuden virallisempi osuus pidet-
tiin vanhan Vesitalon luentosalissa. 

Soile Koukkari toivotti kaikki tervetul-
leiksi, kiitti tapahtuman organisoinut-
ta Emma Niemistöä sekä esitteli nai-
sille killan nykyisen puheenjohtajan, 
Emmi Lehdon. Tänä vuonna ohjelma 
oli vahvasti vesitalouspainotteinen. 
Saimme tutustua yhteen TKK:n huip-
pututkimuksista: Olli Variksen ja hä-
nen tutkimusryhmänsä hankkeeseen 
”Vesi ja kehitys”. Tämä osuus herätti 
yleisössä keskustelua monialaisten 
opintojen tarpeellisuudesta ‒ insinöö-
rinäkökulman laajentaminen oli kaik-
kien mielestä tärkeää.

Seuraavaksi puhuivat Tuomo Karvo-
nen internetin käytöstä opetuksen 
apuvälineenä ja Ari Jolman geoinfor-
matiikan pääaineesta ja tutkintouu-
distuksesta. Tutkintouudistuksesta 
syntyi keskustelua enemmänkin. Poh-
dittiin, onko valinnanvapaus tutkin-
noissa jo liiallista.

Kun esitykset oli kuunneltu, siirryttiin 
rehtorin tiloihin syömään ja sauno-
maan. Ruoan lomassa keskusteltiin 
vapaamuotoisesti, ja pääsinkin kuun-
telemaan kokeneempien rakenta-
janaisten muisteluja omilta opiske-
luajoiltaan. 60- ja 70-luvuilla naisia 
opiskeli Rakennusosastolla vähän, 
joten kaikki tunsivat toisensa. Opiske-
lutoverit ovat myös pitäneet yhteyttä 
vuosien varrella.

Kyselin neljältä naiselta heidän opis-
kelumuistojaan kolmen- ja neljänkym-
menen vuoden takaa. Vain yksi heistä 
oli asunut Otaniemessä - hän tuli niin 
kaukaa, ettei kotona asuminen ollut 
mahdollista. Hän muisteli kämppik-
sensä tempauksia: tämä alkoi harjoi-
tella lentopallolyöntejä huoneessaan 
joka aamu seitsemältä. Yksi naisista oli 
löytänyt miehen Otaniemestä.

Miten sitten naisia on Raksalla kohdel-
tu menneinä vuosikymmeninä? Muis-
teltiin, että aluksi naisilla ei ollut Her-
manniin mitään asiaa. Eikä killan virois-
ta tarjolla ollut kuin emännän paikka. 
Kaikki neljä naista kertoivat kuitenkin 
tulleensa kohdelluiksi pääsääntöisesti 
hyvin. Eräässä työnhakutilaisuudessa 
professori oli sanonut, että ryhmän 
ainoa tyttö saa valita haluamansa pai-
kan ensiksi, sitten on poikien vuoro. 
Nämä rakennusalan uranuurtajanaiset 
sopeuttivat miehet uusiin tuuliin. Eräs 
naisista kertoi pomonsa soittaneen 
työsuojeluviranomaiselle kysyäkseen, 
saako nainen juntata paaluja. Toisaal-
ta naisiin suhtauduttiin suojelevasti: 
tyttöjen oli pakko käyttää kypärää ve-
sitalouden laboratoriossa tai sinne ei 
ollut enää tulemista.

Elise Ruohonen

Naisenergiaa rehtorin saunassa
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Mitä minä, siideriä lipittelevä tyttö, 
tein Kimb-lessä? Kaikki oikeastaan 
alkoi joulukuussa kun eräissä kotibi-
leissä tuli Ritvan kanssa luvattua, että 
osallistutaan Kimbleen.  Ritvaa taisi 
kyllä tuossa vaiheessa hiukan hirvittää 
kun en ollut elämäni aikana koskaan 
kokonaista olutta juonut (ainakaan 
muistaakseni).

Kun ilmoittautuminen koitti, oli aika 
toteuttaa joulukuinen lupauksem-
me. Olin ajatellut totuttelevani oluen 
makuun pitkin talvea, mutta kuten 
tentteihin lukukin yleensä jää viime-
tinkaan, niin ainoa kosketus oluen ma-
kuun tuli otettua edellisenä perjantai-
na Kallion kuppilassa. 

Ennen H-hetkeä oli puvustus suun-
niteltu tarkasti ja käyty kaupasta os-
tamassa kymppisäkki. Hetken latau-
tuminen ystävän luona Niemessä ja 
sitten itse koitokseen.

Alkuerät tuntuivat meidän 
pöydässä lasten leikiltä, sillä 
joukkueita oli ainoastaan kol-
me ja yhdestäkin tippui toinen 
pelaaja pelistä pois jo ensim-
mäisellä oluella. Voitimme tä-
män mittelön ja etenimme siis 
välieriin. Muissa pöydissä peli 
ei sujunutkaan aivan yhtä jou-
hevasti ja tauolla alkoi omaa-
kin suuta kuivata niin tuli siinä 
muiden peliä katsellessa juo-
tua taukokaljaakin.

Välierissä olikin sitten vastusta 
jo enemmän. Pöytäämme ek-
syi ”hevipari”, jonka miespuo-
lisella jäsenellä tuntuu olevan 
pohjaton vatsa ainakin oluen 
suhteen. Lisäksi pöytäämme 
istahti legendaarinen Joni, 
joka on osallistunut tietääkse-
ni kaikkiin aikansa kisoihin ja 
voittanutkin Kimblen yhdek-

sänkymmentä-
luvun lopulla. Peli 
eteni verkkaisesti 
toisiamme syöden. 
Näin jälkiviisaana 
voisi sanoa, ettei 
aluksi olisi kannatta-
nut syödä kahta ker-
taa Jonin ja Sampon 
tuplanappulaa, sillä 
kosto oli suloinen. 
Pöytämme neljän-
nen joukkueen eli 
yhden urhean tytön 
luovutettua oli ki-
sassamme enää kol-
me joukkuetta jäljel-
lä. Kisa säilyi erittäin 
jännittävänä lop-
puun asti, eikä me-
noa haitannut, että 
kaksi muuta jouk-
kuetta oli liittoutu-
nut minua ja Ritvaa 
vastaan. Toisaalta 
olimme mekin teh-

neet sopimuksen hevijoukkuetta vas-
taan…

Pelin ratkaisuhetket olivat käsillä: sekä 
minulla ja Ritvalla, että Jonilla ja Sam-
polla oli kolme nappulaa jo kotona. 
Me koitimme heittää kakkosta, jotta 
viimeinenkin pääsisi maaliin ja pojat 
yrittivät ykköstä. Ritvan noppakäsi rat-
kaisi kuin ihmeen kaupalla tilanteen 
meidän eduksemme ja me ensikerta-
laiset olimme edenneet fi naaliin.

Finaalista en pysty muuta sanomaan 
kuin, että juotiin ja käytiin vessassa 
tiuhaan tahtiin. Taistelu oli tiukkaa ja 
tasaista. Voitto meni kuitenkin vierei-
selle joukkueelle: onneksi olkoon Yves 
ja Gerald! 

Juomieni oluiden määrää voin vain 
veikkailla. Tuomani kymppisäkki meni 
ainakin kokonaan ja lisäksi fi naalissa 

juodut oluet, joiden lukumäärään en 
tiedä. Norjaa en kuitenkaan ruvennut 
puhumaan ja pystyssäkin pysyin. Jo-
ten voisin luonnehtia, että ilta oli erit-
täin onnistunut. 

- Ellu-

Kimble ensikertalaisen silmin

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
Oy Juva Engineering Ltd
JP-Kakko Oy
JP-Terasto Oy
JP-Transplan Oy
LT-Konsultit Oy
Raksystems Oy
SCC Viatek OY
Sito-yhtiöt
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Viinlandia kirjoituskilpailu

On kevät. Tiedän sen, 
sillä näen valoa ensim-
mäistä kertaa kuukau-
siin. Viimeisillä harvoilla 
kinoksilla kiiltävä napa-
piirin alhaalta paistava 
aurinko sokaisee minut 
täysin, mutta vapisen sil-
ti innosta kaivauduttua-
ni maan pinnalle. Alan 
pikkuhiljaa myös kuulla 
jotain, ensin tuulen, sit-
ten linnut. Samalla kun 
silmäni tottuvat valoon, 
kohennan ryhtiäni ja 
huitaisen hiekanjyväset 
pois rinnuksiltani.

Olen valmis. Tiedän, että 
sukuni on odottanut 
tätä päivää, tätä hetkeä 
mutta suurin osa heistä 
ei koskaan elänyt tätä 
näkemään. Minä elän ja 
ensimmäistä kertaa sit-
ten viime syksyn todella 
tunnen eläväni. Katselen 
ympärilleni muistaak-
seni missä olen ja otan 
muutaman pikaisen as-

keleen. Näen pari kituli-
aasti kallioiden koloista 
esiin työntyvää tunturi-
koivua ja haukan kaarte-
lemassa jossain taivaalla. 
Jähmetyn paikalleni ja 
tuijotan sitä, kunnes se 
katoaa tunturin taakse.

Odotus tekee minut le-
vottomaksi. Aika tun-
tuu pysähtyvän. Tiedän 
odottavani ja tiedän 
mitä tuleman pitää, 
mutta en tiedä miten se 
alkaa. Alan pelätä, että 
myöhästyin; että kaikki 
on jo ohitse. 

Lopulta aistin jotain. En 
voi väittää kuulevani 
mitään, mutta tunnen 
jotain tapahtuvan. Tun-
temus voimistuu. Ilma-
virta liikuttaa viiksiäni ja 
tuo sieraimiini aavistuk-
sen kymmenien vuosien 
takaa. Aistin kymmeniä, 
satoja, tuhansia kaltai-
siani; kaikki nousseina 

maan pinnalle. Adrena-
liini kiertää suonissani, 
en tunne enää epäilyk-
sen häivääkään. Maa tä-
rähtelee allani, ensin tus-
kin havaittavasti mutta 
koko ajan voimistuen ja 
lopulta kuulen heidät.

Juoksen raajani kipeiksi 
kaltaisteni saavutettua 
minut. Meitä on valta-
vasti, heikoimmat mas-
san takana ja me nuoret 
eturivissä kilvoitellen. 
Emme voi pysähtyä en-
nen päämääräämme. 
Meitä on niin paljon, 
etten taivaan lisäksi näe 
mitään muuta, en kuu-
le mitään muuta enkä 
haista mitään muuta.

Olen tasaisena levittäy-
tyvän mattomme en-
simmäisten joukossa. 
Kuroimme muutaman 
nuoren kanssa pienen 
välimatkan juuri kun 
se tapahtuu. Haistam-

me suolan, tunnemme 
tuoksun joka vilvoittaa 
ja aistimme kylmyyden. 
Meri.

Viimeinen pyrähdys 
ennen viimeistä kalli-
onkielekettä. Maantie-
teellisesti tämä ei ole 
pohjoisin mahdollinen 
ranta, mutta meille tämä 
on elämän täyttymys. 
Viimeiset kymmenet 
metrit ennen pudotusta 
juoksen hurmiossa, sil-
mät suljettuna.

Hyppään.

Tunnen, miten allani 
avautuu tyhjyys. Avaan 
silmäni, enkä näe edes-
säni kuin kahden sini-
sen, meren ja taivaan, 
yhtyvän yhdeksi. Ei toi-
sia sopuleita. Hyppäsin 
kaikkein pisimmälle.

”Yksi kaikkien puolesta” 
alias Matti Kuronen 

Katson korkealla lentä-
vää lintuparvea. Naakko-
jen seassa lentää muuta-
ma varis varmistamassa 
osaltaan saalistamassa 
olleen haukan tukalan 
olon. Pakostakin leikit-
telen ajatuksella, että 
lentäisin. Sillä samalla 
tutulla ajatuksella, johon 
olen jo tottunut. Turha 
kuitenkaan haaveilla 
vain madottomuuksista, 
ainakaan alinomaa. Aja-
tusleikki käy raskaaksi ja 
ero valkoisen linnun ja 
pienen pilven välillä käy 
pieneksi.

Kaikki näyttää niin pie-
neltä ja kaukaiselta. Tut-
tukin asia saattaa seu-
raavana päivänä tuntua 
vieraalta ja toisaalta 
tuntematon ja kaukai-
nen kovinkin tutulta ja 
turvalliselta. Välillä epäi-
lenkin, elänkö oikeasti 
edes tässä hetkessä vai 
karkaavatko päivät ulot-
tumattomiin. Jos voi-
mani riittäisivät, pitäisin 
kynsin ja hampain kiinni 

joka sekuntista, enkä va-
hingossakaan kadottaisi 
hetkeäkään. Mennyttä 
ei takaisin voi saada ja 
jokainen päivä on eri-
lainen, sanotaan. Sama 
pätee ihmisiin. 

Kahteen samanlaiseen 
ihmiseen en vielä ole 
törmännyt. Tiedän kui-
tenkin vielä törmäävä-
ni. Kaikki on kiinni siitä, 
kuinka läheltä ja tark-
kaan ihmistä katsoo. 
Massasta on vaikeata 
erottaa yksilöä mutta sil-
ti kukaan ei voi massaan 
piiloutua. Nähdäkseen 
suuria asioita on katsot-
tava kaukaa. Usein nä-
keekin sitä paremmin, 
mitä enemmän on etäi-
syyttä. Toisaalta näkemi-
nen ei ole silmistä kiinni, 
kuten ei myöskään ka-
donneen tai karanneen 
löytäminen.   

Kuinkahan kauan varik-
set seuraavat haukkaa, 
pääseeköhän ilmojen 
kuningatar koskaan kar-

kuun ja tutulle oksalle 
lepäämään. Kaikkien on 
lopulta levättävä, ehkä-
pä se juuri on vahvuu-
den salaisuus ja usein 
käytetty heikkouden 
veruke. Monien pelastus 
ja kaikkien elinehto kui-
tenkin. Kaiken vahvistu-
misen takaa löytyy aina 
kadotettu heikkous, jota 
ei toivo koskaan palaa-
van. Mikään ei kuiten-
kaan säily vahvana ikui-
suuksiin, vaan kadotettu 
heikkous saa lopulta 
tukevamman otteen. 
Aurinko nousee idästä ja 
laskee lopulta länteen.  

Päivien kulku on mää-
räämätön, eikä ainakaan 
kuolevaisen päätettä-
vissä. Yhtä arvaama-
tonta kuin lintuparven 
tekemät syöksyt ilmassa 
tai miksei turvattoman 
jäniksen juoksu loput-
tomalla aukealla. Seu-
raavaa ei koskaan tiedä 
mutta lopun voi jo ar-
vata. Syksyinen päivä 
kääntyy iltaan.

Uusi aamu koittaa. Val-
tiatar tyytyväisenä vailla 
huolta huomisesta, vaan 
ne kaksi pientä ovat vie-
lä täysin tietämättömiä 
maailmasta. Niin pieniä 
ja heikkoja, tuskin pe-
sästä alas vielä nähnei-
tä. Eipä kestä kauaa kun 
heikosta prinsessasta 
kasvaa vahva kuninga-
tar. Aivan kuten maan 
alla on jo käynyt niille 
kahdeksalle karvaiselle.  

Niin raadollista mutta 
välttämätöntä. Elämää 
seuraa aina kuolema, 
joka on toisen elinehto. 
Samoin syksy vaihtuu 
aina lopulta kevääksi ja 
uusi saa alun. Taas pal-
jon enemmän nähnee-
nä, huomisesta murehti-
matta laskeudun oksalle 
ja huomaan pesän ole-
van tyhjä.

”Jasu” aslias Ilkka Töyry-
lä

TÄNÄ VUONNA KIRJOITTAJIA PYYDETTIIN KIRJOITTAMAAN TEKSTI OTSIKOLLA ”PITKÄ HYPPY”. MUUTAMA INNOKAS RAKENTAJATEEKKARI TARTTUIKIN HAASTEESEEN. ARVOVALTAINEN RAATIMME SAI 
LUETTAVAKSEEN KAKSI OMALLA TAVALLAAN AINUTLAATUISTA TEKSTIÄ. MOLEMMA KIRJOITTAJAT OVAT ONNISTUNEET OMALLA TAVALLAAN TARTTUMAAN OTSIKON PARHAISIIN PUOLIIN VÄLITTÄ-
MÄTTÄ MAHDOLLISISTA HANKALUUKSISTA TEKSTIN EDETESSÄ.  ALAPUOLELLA OVAT MOLEMMAT TEKSTIT JA NIIDEN RINNALLE ON ASETELTU VOITTAJAN VALITSEMISESSA KÄYTETTYJÄ PERUSTELUJA.

Tahdon omasta puolestani kiittää molempia 
osallistujia mahtavasta suorituksesta. Lisäksi 
kiitän tarkkasilmäistä ja puolueetonta raatia, 

joka tarkasti havainnoiden on rekisteröinyt 
kaikki tarkeät kohdat kilpailun ratkaisemis-
ta varten. Ilman teitä kilpailun järjestäminen 

olisi ollut hankalaa. KIITOS.
-Rudolf-

Tiukan kilpailun voittajaksi selvisi kirjoituksellaan Pitkä hyppy Matti Kuronen.

 -Veikeä tarina, 
jossa jännitys säilyi lop-
puun asti. Hyvä kokonai-
suus, pitäen  lukijan mie-
lenkiinnon yllä loppuun 
asti. Jutun kruunasi lois-
tava lopetus ja loppurat-
kaisu. Jotkin sana- ja lau-
serakenteet olivat vähän 
liiankin hienoja, tällä kir-
joittaja oli ilmeisesti ta-
voitellut “oikeaa novellin 
kirjoitustapaa”. Olisi mie-
lestäni voinut kirjoittaa 
tavanomaisemmin. 

 -Tämä ruohomet-
sän kansan tyylinen kir-
jotelma todella kosketti 
minua. Kirjoitelmaan oli 
ujutettu hyvin hetken 
huumaa, “minä elän..” 
jne.. Myös luontokuva-
ukset sekä tunnelman 
luonti oli kirjoitelmassa 
onnistunut hyvin. Lisäk-

si otsikosta oli onnistut-
tu löytämään hyvä aihe 
eikä oltu harhauduttu 
sivupoluille teemasta 
(hyppy). Ja lopetus oli 
onnistunut, meinasi ihan 
kyynel herahtaa vanhal-
ta poskipielelle.

 -Asia joka teki 
tästä työstä toiseen 
nähden paremman oli 
että työ eteni määrätie-
toisesti kohti loppua ja 
loppui kun oli sen aika.

 -Täynnä odotusta

-Juoni loppuakohden 
nouseva. Hyvä rytmi 
säilyy koko tekstin lop-
puun asti.

 -Loistelias kirjoi-
telma!

Raadin kommentit:

Raadin kommentit:
 -Tekstissä hyvä 
rakenne. Se sisälsi myös 
paljon syvälistä ja hyvää 
pohdintaa, mutta pai-
koitellen sitä oli liikaa 
ja se oli tekstiin nähden 
irrallista.

 -Teksti oli mie-
lestäni hieman sekava, 
sillä ainakaan minulle ei 
ensimmäisillä lukuker-
roilla selvinnyt onko nyt 
kyseessä lintu vai ihmi-
nen.

 -Teksti ei herät-
tänyt irralisten pohdin-
tojen lisäksi paljoakaan 
tunteita. Myös otsikkon 
“pitkä hyppy” ja tarinan 
yhteys jäi hämärän peit-
toon. 

 -Kirjoitelmassa 
oli onnistuttu viemään 
paskanjauhannan jalo 
taito aivan uusiin ulot-
tuvuuksiin. Luurangon 

ympärille oli kääritty 
koko joukko isoja sano-
ja ja tehty siitä kokonai-
suus.

 -Huomasin kir-
joittajan saaneen vai-
kutuksia ainakin, Kari 
Hotakaiselta, Mika Wal-
tarilta ja suomalaisesta 
populäärimusiikista. :-)

  - P a l j o n 
vertauskuvia (ihan on-
nistuneita). Mukava 
tunnelma.

 -Pyöri ansiok-
kaasti oman itsensä 
ympäri niin kauan, ettei 
enää tuntenut vasenta 
oikeasta ja sen jälkeen
pyllähti paikalleen.
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Varhain keskiviikkoaamuna 
raksan vakiobussikuski Toni 
kurvasi osaston eteen bussil-

la ja 30 iloisen raksateekkarin 
joukko lastasi itsensä ja oheis-
tuotteet bussiin. Heti matkan 
alussa haettiin vielä Ritvan 
kotiin unohtunut kännykkä ja 
sen jälkeen suunnattiin nokka 

kohti Kotkaa. Kellon näyttäes-
sä aamukymmentä, saavuim-
me ensimmäiseen excupaik-
kaamme, valtavaan Kotkan 
satamaan. Satamassa ajelim-
me bussilla ja näimme vaikka 
mitä mielenkiintoista! Koim-
me satamassa yllätyksen, kun 
vanha tuttu Tomi oli mukana 
esittelemässä meille satamaa. 
Sataman kiertoajelun jälkeen 
excuisännät tarjosivat meille 
lounaan ja lopuksi kävimme 
vielä ihailemassa maisemia.  

Satamasta matka jatkui kau-
pan kautta kohti Kotkan ympä-
ristökeskusta, joka itsessään 
olikin varsin mukava tutustu-
miskohde. Ympäristökeskuk-
sen ihmiset olivat järjestäneet 
meille ”hieman” ylimääräistä 

eli lähdimme kohti 
Kotkan Sunilaa. Suni-

lassa saimme erittäin 
perinpohjaisen noin 
3 tuntia kestäneen 
esittelyn paikallisesta 
arkkitehtuurista. Lop-
pujen lopuksi pääsim-

me kuitenkin viimein jatka-
maan matkaa ja excumestari 
nautti penaltyn Sunilan keikan 
takia. Kävimme Kotkassa vielä 
pikaisesti kaupassa ja suunta-
simme kohti metsää Kotkan ja 

Lappeenrannan välis-
sä. Yövyimme siis to-
dellakin keskellä ei mi-
tään leirikeskuksessa, 
missä lisäeksotiikkaa 
toi ulkovessa. Myöskin 
saunan lämmitys kesti 
hieman suunniteltua 
pidempään, mutta ei 
se loppujen lopuk-
si menoa haitannut. 
Bileet jatkuivat myö-
hään yöhön; karaokea 
laulettiin ja viisaita 
päitä lyötiin yhteen. 
Myöskään iltasadul-
ta ei voinut ainakaan 
osa porukasta välttyä. 
Odotamme siis jatkoa 
sulttaani Sikanderin ja 
prinssi Joosen seikkailuille! ;D

 To 11.3.2004

Torstaiaamuna poruk-
ka pääsi suhteellisen 
kivuttomasti sängystä ylös ja 
matka jatkui paikallisen mat-
kaopas Manun viitoittaessa 
tietä, tosin lievästi sanottuna 
väärään suuntaan. Sippolas-
sa tuli siis käytyä, mutta siitä 
huolimatta ehdimme kuiten-
kin ajoissa päivän ensimmäi-

seen 

excupaikkaan, Lappeenran-
nan Finnsementille. Finnse-
mentillä kohtelu oli todella 
hyvää; näimme ja kuulimme 

paljon mielenkiintoisia asioita, 
ja kaiken kruunasi vielä mait-
tava lounas ja matkaeväät. 

Finnsementiltä matka jatkui 
kohti Imatraa. Siellä käytiin 
taas kaupassa 
ennen kuin me-

nim-

me tutustumaan Imatran voi-
malaitokseen. Saimme voi-
malaitoksesta varsin lyhyen 
ja ytimekkään esittelyn. Imat-

ralta lähdettiin ajamaan taas 
takaisin Lappeenrantaan, eikä 
sekään matka sujunut ihan 
kommelluksitta; hädin tuskin 
mahduimme bussimme kans-
sa yhden varsin matalan sillan 
alta! :o Lappeenrannas-

sa menimme 

Kotimaan Pitkä ’04
           Kivaa
               pOrukkaa
            exTremeä?
          eläiMellistä
   menoA
      excujA
           sauNomista

                  Penaltyja
           perInteitä
            renToa
bussimatKailua
                  Ällistyttävää

Tätä paikkaa onkin jo pitkään etsitty

Iltaelämää Lappeenrannassa

Miten tästä voi enää pitää sormet erossa?

Porukka odottaa Sunilan excua innolla!

Osa porukasta nauttii penaltia ImatrallaMukaan pakattu ”alkupala”Mukana oli myös ripaus onnea?
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SUUREN SUURI KIITOS seuraaville:
- Maiju ”Kuutti”/”Unikuutti” Tarkiainen
- Jussit K. ja R. sekä Mari
- kaikki mukana olleet :)
- Teptourservice Oy ja Toni
- RIL
- Danone Finland Oy
- Fazer Leipomot
- Tapiolan Leipomo
- Kraft Foods Finland
- Kotkan Satama
- Kotkan Ympäristökeskus
- Finnsementti Lappeenranta
- Imatran voimalaitos ja Fortum
- Mikkelin Betoni Oy
- Liikenneturva
- pikkuemännät Taina ja Heljä

Lappeenrannan Teknillisen Yli-
opiston Ylioppilaskunnan tiloihin 
nimeltään Kellari, mikä toimi tors-
tain tukikohtanamme. Taas sau-
nottiin ja illan kruunasi tietysti ex-
cumestarin napasnapsi. Kellarissa 
kävi hengailemassa myös jonkin 
verran paikallisia teekkareita eli 

siellä oli tietysti bileet ja osa po-
rukasta lähti koittamaan onneaan 
Lappeenrannan yöhönkin. Yöl-
lä Muumi häiritsi monien unta...

Pe 12.3.2004

Perjantaiaamuna pääsimme 
taas melkein aikataulussa 
jatkamaan matkaa, tällä 
kertaa Mikkeliin. Heti aamu-
kymmeneltä tutustuimme 
Mikkelin Betoniin. Näimme 
pääasiassa elementtivalmis-
tusta, mikä vaikutti erittäin 
mielenkiintoiselta. 

Jälleen excujen välissä teim-
me kauppareissun ja toise-
na excuna oli ohjelmassa 
Liikenneturvan osuus, joka 
pidettiin vanhassa pappi-
lassa, Kenkäverossa. Ensin 
Liikenneturva tarjosi meille 
lounaan ja sitten saimme 
varsin tiiviin tietopaketin lii-
kenneturva-asioista. Excun 
päätteeksi saimme kokeilla 
erityisiä kännilaseja, mitkä 
olikin kuin meille tarkoitet-
tu! :) Kenkäverosta lähdim-
me ajamaan kohti Espoota 
ja matkalla reissun virallinen 
pukujengi vaihtoi rengasta 
roomalaisittain ja puhiks-
emme Elen kunto joutui ko-
etukselle Cooperissa. Juuri 
kun olimme kaartaneet kehä 
I:n rampista ylös, bussistam-
me loppui menovesi ja jou-
duimme odottelemaan hie-
man bussipysäkillä. 

Loppujen lopuksi pääsimme 
kuitenkin turvallisesti takai-
sin Otaniemeen, missä oli 
reissun kaato Gorsussa. Siis-
pä loppu hyvin, kaikki hyvin! 

:)

-© Niina, excumestarinne ’04-

Aurinkoinen aamupäivä Mikkelissä

Rankka matka rupeaa jo näkymään osallistujissakin

Mitkä ovat tuntemukset ennen Cooperia?

ROPO:n kevät on tut-
tuun tapaan ollut toi-
minnan täyttämä. Al-
kukauden tapahtumia 
ovat olleet mm. excur-
sio Optiplanille sekä 
perinteikäs saunailta ja 
-yö rantsulla. Kaikesta 
glamourista huolimatta 
kausi huipentuu vasta 
vapun aattona kiltalai-
sille tarjottavien lohilei-
pien yhteydessä. Pieni 
suolainen jos mikä heti 
aamutuimaan varmistaa 
hilpeän tunnelman koko 
kuunvaihteen ajaksi. 
Kyseisessä tilaisuudes-
sa lanseerataan myös 
ROPO:n tämänvuotinen 
vapun hittituote, joka ei 
jättäne ketään kylmäksi. 
Jos siis haluat menestyä, 
näyttää hyvältä ja heh-
kua itsevarmuutta myös 
tulevaisuudessa, ole pai-
kalla!  

Pienenä kerhon esitte-
lynä kerrattakoon, että 
ROPO on rakentamis-
talouden ammattiai-
nekerho ja tarkoitettu 
kaikille aihepiiristä kiin-
nostuneille. Jäsenyyttä 
halajavan kannattaa en-
sitöikseen täyttää jäsen-

hakemus, joita löytyy 
kiltiksen kopiokoneen 
takana olevalta ilmoi-
tustaululta.

Tutkittaessa tarkemmin 
rakentamistalouden 
ammattiainekerhoa voi-
daan todeta, että kerho 
tukee suunnitellusti jä-
seniään niin opiskelu-, 
työ- ja vapaa-ajanrin-
tamalla. ROPO onkin 
trendien mukaisesti 
panostanut monialai-
seen toimintaan, jolle 
jäsenistönsä hyvinvointi 
on avainasemassa. Osal-
taan tähän harmoniaan 
on päästy määrätietoi-
sella johtamisella, men-
neiden unohtamisella 
sekä perinteitä kunnioit-
tamalla. Toisaalta myös 
aktiivinen jäsenistö on 
muokannut kerhoa ide-
oillaan, ajatuksillaan ja 
ymmärtäväisyydellään 
ajanmukaiseen ulko-
muotoon. Siitä kiitos 
heille.

ROPO:n hallitus toivot-
taa kaikille onnea ja me-
nestystä kevään koitok-
siin sekä hyvää kesää ja 
sen odotusta! 

Terveiset ROPO:lta!

Raati runoilee
Aamuista matkantekoa

Joka aamu,
 saavun kaukaa idästä,
bussilla ruuhkassa,
 aina yhtä kiireessä,
tavallisesti myöhässä.

Onneksi se ei haittaa,
 vaikka ei aina ole ajallaan,
kyllä sitä kuitenkin useaan,
 ehtii kaiken pakertaa.

Isäntä

Manu duunis Raksal
 tosi päheel taxal
phuksei, kaljaa, karkkia
 jonnee ne menee
iha sama

Manu sen tekee

Mieteruno # 1

”Juodako vai ei...
... kalja stressin vei”
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”Ei tänne tulla niin kuin bussiin!” 
Huomauttaa Finnairin lentoemo napa-
kasti, kuulutettuaan hetki sitten koko 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle: ”Hilli, 
Hiltunen, Jokiranta, Vornanen, Väisä-
nen! Välittömästi koneeseen!” Ystävät 
hyvät olivat kaikessa rauhassa istuneet 
kahvilla. ”Onhan tässä vielä reilut viisi 
minuuttia koneen lähtöön.” No niin no. 
Kaikesta huolimatta, tällä tieteellisellä 
tarkkuudella ampaisi Maa- ja Vesira-
kentajat ‒kerhon ulkoexcu2004 kohti 
Müncheniä ja BAUMA-messuja.

Tieteellinen meno jatkui Jounin masi-
noitua mittauspöytäkirja, johon mer-
kittiin excuilijoiden lennon aikana 
nauttimat ’alcoholic beverages’ niiden 
aiheuttamine vaikutuksineen. Oli ai-
van karvan varassa, ettei koneessa rai-
kunut ”Ja me juomme tämän koneen 
konkurssiin...” Vaikka lopulta jätimme-
kin lentohenkilökunnan huumorinta-
jun testaamatta, oli ilmassa suuren ur-

heilujuhlan tuntua alkumetreiltä asti. 
Tuntui, että reissusta tulee ns. raivohy-
vä. Ja niinhän siinä sitten kävikin.

Jussi Väiskillä oli käydä tsäkä. Res-
pan neidillä oli ongelmia 
jakaa avaimet oikein: ”I 
think Jussi is a girls name. 
Don’t worry, I’m from New 
Zealand.” Niinpä tietys-
ti. Kukaan ei vaivautunut 
kyselemään sen enempiä, 
koska onhan se itsestään 
selvää, että müncheni-
läisen keskustahostellin 
respassa istuu uusiseelan-
tilainen tyttönen. Väiski 
saatiin kuitenkin pelastet-
tua poikien huoneeseen. 
Asetuttiin taloksi.

Pitää syödä hyvin että 
jaksaa. Niin meidänkin 
ennen BAUMAAn lähte-
mistä. Porukka läjään, ulos 
hostellista ja arvontalaulu 
raikaamaan. Kauaa ei tart-
tenut komiteassa miettiä, 
kun Jouni totesi: ”Miehellä 
on nälkä, syödään.” Mars-

sittiin 6 metriä lähimpään ravintolaan, 
joka sattui olemaan italialainen. Tovin 
perästä päästiin istumaan ja lopulta 
pitsatkin saatiin tilattua. Ensikosketus 
Weißbieriin ja Radleriin saatu!

Perkeleen isot koneet, joista osa jopa 
liikkuu! Miesten ja miestenmielisten 
taivas. Koneet oli kiinnostavia, mie-
lenkiintoisia ja niitä oli paljon. Vaikka 
kenttää riitti silmänkantamattomiin 
ja ylikin, tungoksen vuoksi koneita 
jouduttiin paikoittamaan epäorto-
doksisinkin menetelmin. Pari päivää 
ei riitä alkuunkaan edes messutar-
jonnan murto-osaan tutustumiseen. 
Semminkin, kun oluttelttoja oli lähes 
joka messukorttelissa ja hintakin suo-
malaiselle opiskelijalle houkutteleva. 
Aurinko paahtoi lähes pilvettömältä 
taivaalta pari päivää putkeen ja niinpä 
excupolte monilla oli kohta muutakin 
kuin sisäistä paloa. 

”Kerho maksaa!” Oletteko koskaan 
kuulleet paikasta, jossa oluttuopit ovat 
suurempia kuin missään muualla, suu-
ren suuri tupa täynnä iloisia ihmisiä ja 
niitä julmettuja tuoppeja roudaa pöy-
tään kauniisti hymyilevät iloiset tar-
joilijattaret? Musiikki ja hyvä meisinki 

raikaa korviahuumaavalla tasolla, niin 
että aluksi hirvittää. Parin siemauksen 
jälkeen virityttiin itsekin tunnelmaan 
ja mesottiin kilpaa kaikkien muiden 
paikallaolijoiden kanssa. Ääretön ilo ja 
viihtyvyys. Paikkaa kutsutaan nimellä 
Hofbräuhaus. Mesta ja tunnelma kuin 
elokuvista. ’Unfortunately no-one can 
be told what the Hofbräuhaus is. You 
have to experience it yourself.’

Kerho kustansi ruoat ja tuopposen, 
eikä maksanut karvaakaan yli 200 ee-
kin!

”Weißwurst.” Münchenin lahja maa-
ilmalle. Maistakaa ihmeessä, jos tilai-
suus tarjoutuu. Toisena matkapäivä-
nä porukka jakautui kahtia: sitkeet 
sissit paineli takaisin BAUMAan, muut 
sivistivät itseään Münchenissä mm. 
Deutsches Museumissa, josta löytyikin 
lukematon määrä erilaisia veivailtavia 
laitteita. Ja kaikkea muutakin! Olihan 

kyseessä maailman suurin tek-
niikan museo.

BAUMA-iskuryhmä pölähti aa-
mutuimaan Junttanin osastol-
le, kuten oli edellisenä päivänä 
sovittu. Junttanin suuri mies, Timo 
Tervonen, toivotti lämpimästi terve-
tulleeksi: ”hauska nähdä teitä noin 
kirkassilmäisinä...” Henkilökunta val-
tuutettiin kestitsemään meitä ihan 
koko repertuaarilla erinäisiä virvok-
keita. Eipä juuri paljon 
paremmin voi päivä 
alkaa! Pääteltiin, että 
oli tainnut useampikin 
Junttanin paalutusko-
ne tehdä kauppansa 
eilissäpäivänä. Ja mi-
käs siinä. Tunnelma 
oli mahtava, Timo ta-
rinoi tarunhohtoisista 
teekkariexcuistaan ja 
lopulta valtuutti toisen 
fi rman edustajan jopa 
kertomaan Junttanin 
tuotteistakin. Perille-
hän sekin oppi meni. 
Tietoiskun ja muuta-
man neuvoa-antavan 

jälkeen lähdimme jälleen kiertämään 
laania ja kattelemaan vehkeitä. Siinä 
sivussa tuli tutustuttua myös tuohon 
paikalliseen herkkuun, joka on kap-
paleen otsikossa nimeltäkin mainittu. 
Tätä julkaisuahan saattaa perheetkin 
lukea, joten ei nyt kiroilla sen enem-
pää.

Kolme tuntia kierrettyämme, palattiin 
tutulle paikalle ja todettiin Tervosen 
Timolle: ”Tuli jano, aateltiin tulla ta-
kas!” Ja rattoisastihan loppupäiväkin 
sujui ;)

”Kalsarikännit” No ei siitä sen enem-
pää. Piiskaa ei mainita muuten laisin-
kaan. Jotkut kuulemma kävivät baaris-
sakin.

”Mulla kauas menolippu on” Juna jys-
kyttää, München taakse jää... Kaikkea 
se saksalainen insinööri keksii, mm. ju-
nan, jonka huippunopeus matkallam-

me Münchenistä Kölniin oli 273 km/h. 
Vielä kun olisi viitisen kilsaa tunnissa 
enemmän, oltais päästy lujempaa kuin 
Jounin vm. -70 Datsunilla!

”Ich bin Auslander und spreche nicht 

MVR-kerhon Ulkoexcu 30.3.-5.4.2004

Pieni olut in dem Hofbräuhaus Junttanilla tietoiskettävänä

toisen BAUMA-päivän antia

Junassa voi matkustaa myös rennosti!
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gut Deutsch!” oli Jenni kuulemma op-
pinut laulamaan ensimmäisenä saksan 
opintonaan. Eipä siinä ketään, sitähän 
mekin sitten Bicyclen! kanssa hoilotel-
tiin milloin mihkäkin sopivaan väliin. 
Ja ymmärrystä saatiin!

Shortsikelit. Vain hawaijipaita puut-
tui, muutoin Hilli oli ihan aito kesämies. 
Kölnissä vallitsi jumalainen kevätsää 
ja taas ruoka maistui! Syötiin ja juotiin 
terdellä komeesti, ja mikäs siinä, kun 
kerho maksaa!

”Unter dem Lederjacken” Junasiir-
tymät ovat oikeasti ihan loistavia pa-
lautumishetkiä matkan rasituksista. 
Nukkumaan tuskin kukaan pystyi, 
mutta sellaiseen seesteiseen loikoilun 
tunnelmaan oli sangen helppo tuudit-
tautua. Tsuku-tsuku ja silleen.

”Kurkkudirektiivi” Reissun suurin po-
sitiivinen yllätys oli Brysselin excu eu-
roparlamenttiin. Isäntänämme toimi 
Matikaisen Marjon avustaja Rami. Ka-
veri jutteli sangen valloittavasti niinkin 
mielenkiintoisista asioista, kuin EU:n 
merkityksestä yksittäisille kansalaisil-
le, europarlamentista ja jokapäiväises-
tä elämästä politiikan keskuksessa. On 
kuulemma alituiseen saanut kuunnella 
lähes kateellisena Marjon juttuja teek-
karien elosta ja olosta opiskeluaikana 
ja sen jälkeen. Olipahan kerrassaan va-
kuuttava sukellus asioiden ytimiin ja 
vaikutusketjuihin. 

”Take me to the magic of the mo-
ment...” Amsterdamin junan 
kanssamatkustajien pokka petti 
viimeistään siinä vaiheessa, kun 
lauluköörimme vaihtoi suomi-
popista saksalaiseen rockiin. 
”Wind of Change” kajahti mei-
naan sen verran epävireisesti 
vislaillen, ettei edes nahkalakki 
olisi voinut esitystä pelastaa. 
’Oisi vaan pitänyt hoilottaa 
suomeksi, niin eivätpähän ois 
ulkkarit tajunneet, että me lau-
letaan NÄIN päin hel…mäntyä.

”Excuse me, but are you Fin-
nish?” kysyy mies ratikassa, kun 
Mari huutaa kurkku suorana 
“Kaikki ulos, tää on meidän pysäkki! 
”How did you know?” ”I´m Norwegi-
an!” No se selittääkin kaiken... Kovasta 
yrityksestä huolimatta tai juuri sen ta-
kia kaikki saatiin ulos ja hostellin seka-
huoneisiin. 

”Homomonument” (K)anaaliajelulla 
havaittiin kaikenlaista hienoa ja haus-
kaa, syötiin eväitä ja annettiin kame-
roiden laulaa. Tomia hilppasen vissiin 
väsytti ja sen seurauksena meillä on-
kin hallussamme hieno digikuvasarja 
nimeltään ”Tomi nukkuu erinäisten 
nähtävyyksien ohi Amsterdamissa”. 
Sattuuhan näitä.

”Coffi  e Shop” Kuulemma Coff ee ja Cof-
fi e shopilla on joku olennainenkin ero? 

Itse tulin viimeistään ’Damissa varmis-
tuneeksi siitä, että kyllä se elämä on 
parasta huumetta! Eikä kaduta, vaikka 
matkan alkuvaiheilla suunnittelimme 
tekevämme sienistä teknisen raportin 
malliin ’söimme kolme ja haastattelim-
me neljättä’. Ikkunaostoksilla sentään 
tuli käytyä! Kuulemma se tuore liha tu-
lee tiskille vasta sitten iltavuoroon, eli 
noin niin kuin joskus pimeän aikaan.

”Ajax” Neljä taistelijaa kävi kattele-
massa Ajaxin paikallisottelun. Halvalla. 
Kaverit sai hevoskyydillä liput Rotter-
damista, eikä maksaneetkaan karvaa-
kaan yli 45 eeroa. Ja lippuihin painettu 
ovh taisi olla 13,50€. Tässähän voisi 
vaan todeta, että meidän kerholaisilla 
on enemmän rahaa kuin teidän ker-
holaisilla! Tai siis oli. Anyway, siis niin. 
Tiukka matsi.

”The last supper” Kerho maksaa! Il-
lanvieton hinta etanoineen kaikkineen 
394 €. Rahaahan meillä raukoilla on! 
Tai siis oli. Hauskoja yhteisiä hetkiä. 
Voi veljet ja siskot!

Hollantilaisiin kanaviin tuppaa liet-
tymään jos jonkinlaista mömmöä. 
Viimeisen päivän exculla opittua. Ja 
sitähän pitää kaapia sieltä pois jat-
kuvasti, jos mielitään veneillä niissä 
kanavissa. Ja onhan se ympäristötie-
toisuus tuonne Keski-Eurooppaankin 
levinnyt. Eli kertyvät myrkyt pitää jol-
lain lailla saada pois, ihan rankimpia 
myrkkyjä ei voikaan enää kippailla 
pitkin meriä. Niinpä pohjalta löytyvää 

sörssöä seulotaan, huuhdotaan ja kui-
vatellaan. Aika kammottavaa lörssiä. 
Mutta onhan meillä suomalaisilla sen-
tään mämmi! Dann prost!

Kiitokset Ruutisille tästäkin mahdolli-
suudesta kehua itteeni!

Puheenjohtajan polvelta,
MVR-kerhon sihteeri 2004

MVR-kerho kiittää ulkoexcun tukijoi-
ta:
YIT Rakennus, Skanska Tekra, E. M. 
Pekkinen, Niska&Nyyssönen, Junttan, 
Suomen IP-Tekniikka, Insinööritoimis-
to Pitkälä, LT-Konsultit, JP-Transplan, 
Rambøll, SITO, Innogeo, Geo-Juva, YS-
Konsultit, Insinööritoimisto Pohjatek-
niikka, Konsultointi Kareg

Hollantilaisten versio mämmistä.

91. Hermanninsitsi järjestettiin tänä 
vuonna kokonaan itäisen satamakau-
pungin puollella. Cocktail tilaisuus oli 
Aktia- salissa, jonne juhlatamineisiin 
sonnustautuneet juhlavieraat saa-
puivat nauttimaan pientä purtavaa 
ja juotavaa. Tämän vuoden raati otti 

vastaan tervehdyksiä Oltermanneil-
tamme ja kunniajäseniltä, ammattiai-
nekerhoiltamme, toisilta killoilta sekä 
muilta innokkailta! Lahjat olivat hyvin 
teekkarihenkisiä, osa käytännönlähei-
siä ja osa ei... 

Pääjuhlaa vietettiin Ravintola Kaisa-
niemessä. Alkumaljan nostatti RIL:
n edustaja Jaakko Heikkilä, jonka 

jälkeen puheenjoh-
taja Emmi Lehto piti 
tervehdyksensä. Hän 
julkisti uudeksi Olter-
manniksi rakenteiden 
mekaniikan professo-
ri Juha Paavolan, joka 
Oltermannin puheen 
aikana kertoi ottavan-
sa haasteen mielen-
kiinnolla vastaan! 

Opti Planin toimitus-
johtaja Mika Soini piti 
juhlapuheen, jossa 
hän tähdensi kansain-

välistymisen tärkeyttä tuleville diplo-
mi-insinööreille, koska markkinat ovat 
kovasti menossa kansainvälisemmik-
si. Juhlassa myönnettiin kauan killas-
samme aktiivisesti toimineelle Tomi 
Jokirannalle Kaskelotti palkinto.

Aika lensi kuin siivillä. Lukkarimme 
Katri ja Saku pitivät huolen siitä, että 
juhla kului laulun merkeissä ja että 
kaikki saivat syödä lämmenneen al-
kuruoan sekä kylmenneen pääruoan. 
Esiintyjinä juhlassa kävivät KY:n nais-
laulajat, joiden ohjelmistoon kuului 
hauskoja kappaleita, kuten apinamies 
ja love and marriage. Puheen naiselle 
piti Olli Nuutinen ja tietenkin naispuo-
leiset juhlijat saivat ruusunsa puhetta 
seuranneen laulun jälkeen. RWBK tuli 
loppuillasta soittamaan tanssittajille 
vanhojen tanssien tahdit.

Illan pimentyessä, kohta teekkarihym-
nin jälkeen, siirryttiin jatkoille. Siellä 
tunnelmaa pitivät yllä loistava dj sekä 
bändi (jossa huhujen mukaan oli yksi 
Idols- kisastakin tuttu laulaja-kitaris-
ti!). Meininki oli huipussaan tanssilatti-
alla ja kaikilla tuntui olevan hauskaa! 

Jajatkot olivat Rantsulla. Perinteises-
ti kurssineuvoston hommana olevan 
maukkaan silliaamiaisen sai nauttia 
samaisessa paikassa. 

Kiitokset Hermanni 91. toimikunnalle, 
kaikille juhlan tekijöille sekä varsinkin 
SATin työmyyrille! Oli hauskat bileet.

Juhlan huumaa ja hauskoja hetkiä
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läänin pääkaupunkiin Osakaan ei 
välttämättä takaa parasta alkua en-
simmäiselle päivälle Japanissa. Jo ensi 
hetket täällä teknologian mekassa 
kuitenkin osoittautuivat varsin mie-
lenkiintoisiksi. Käytin lentokentällä 
korttipuhelinta, ja sain aika ystävällis-
tä palvelua: ensin puhelin tervehti mi-
nua ääneen. Kun puhelu loppui, sanoi 
puhelin kiitokset ‒ ja samalla näytöllä 
pikkuinen animaatiohahmo kumar-
si minulle! Myöhemmin myös hissi 
halusi tervehtiä ja kiittää minua, kun 
siirryin lakkuineni lentokentän juna-
asemalle...

Heti siitä lähtien, kun astuin Kioton 
rautatieasemalle ylipainoisten mat-
katavaroitteni kanssa, käytännön jär-
jestelyt ovat hoituneet japanilaisella 
järjestelmällisyydellä ‒ siitä kiitokset 
varsinkin liikennetelematiikan labo-
ratoriomme sihteerille, joka on käynyt 
aikamoista paperisotaa järjestääk-
seen minulle kaiken tarvittavan kuten 
asunnon. Pieni shokki oli kuitenkin 
asemalla tavata tämä sihteeri, jonka 
sähköpostien perusteella olin arvellut 

olevan neljänkympin 
tietämissä oleva ofi -
su redi (offi  ce lady): 
vastassa nimittäin oli 

korkeintaan 15-vuotiaalta näyttävä 
tyttö. Totuus iästä (vähän parinkym-
pin yli) ja työtaidot toki paljastuivat 
aika nopeasti.

Toisin kuin useimmissa Japanin suu-
rissa kaupungeissa Kiotossa helpoin 
tapa liikkua on pyörä. Vaikkei täällä 
kadut nyt aivan kiinalaisista pyörä-
määristä täyty, pientä kaaosta on 
jalkakäytävillä aina välillä luvassa 
‒ täällä pyöräilijöitten tosiaan kuuluu 
ahtautua niille. Minäkin sitten ostin 
käytetyn pyörän jo heti toisena Japa-
nin-päivänäni. Tosin helppoa ajelu ei 
vieläkään ole: vasemmanpuoleinen 
liikenne ja poukkoilevat jalankulkijat 
ovat hieman hankala yhdistelmä, kun 
vaistonovaraiset väistöliikkeet tulee 
tehtyä edelleen väärälle puolelle. Au-
toilijoiltakin kuulee tööttäyksiä, kun 
risteyksissä tulee välillä katseltua vä-
hän väärään suuntaan.

Ihan älyttömän ystävällisiä kyllä kaikki 
tuntuvat olevan, ja koko ajan sitä vä-
hän pelkää, että rikonkohan taas jo-
tain käytössääntöä. Tarkoituksellisesti 
olen ainakin niistänyt julkisella paikal-
la, josta ainakin matkaopaskirjani va-
roittaa. Pitäisi kuulemma metrossakin 
vetää räkää sisään niin kauan, että 
pääsee jonnekin suojaan niistämään. 
Toisaalta jos paikallinen elämäntyy-
li alkaa rasittaa, löytyy täältä kyllä 
muunkin maalaista seuraa. Asunto-

lassani on ni-
mittäin edus-
tettuna aina-
kin seuraavat 
maat: Ruotsi, 
Saksa, Sveitsi, 
Ranska, Un-
kari, USA, Ko-
lumbia, Intia, 
Thaimaa, Ma-
lesia, Etelä-
Korea, Kiina ja 
Etiopia. Täällä 
laboratorios-
sa, jossa lähes 
kaikki päivät 
istun, on li-
säkseni yksi 
brasilialainen, 

kaksi eteläkorealaista ja kahdeksan 
japanilaista. Tänään alkaneet japa-
nin kielen tuntini (12 h viikossa!) ovat 
ainakin minulle myös opetusta kär-
sivällisyyteen, sillä kun japanilainen 
opettaja opettaa englanniksi suoma-
laista, kiinalaista, kenialaista, intialais-
ta, amerikkalaista ja thaimaalaista, ei 
touhu suju aina ihan niin kuin pitäisi.

Japania taitamattomana kaupassa 
käynti on välillä aika hankalaa. Nyt-
kin pitäisi ostaa pyykinpesuainetta, 
mutta pelkkiä pulloja tuijottelemalla 
ei kyllä selviä, mille mikäkin tökötti on 
tarkoitettu. Ruokaa sentään voi ostaa 
arvaamalla, kun yleensä päällepäin 
näkyy sentään jotain, mistä voi johto-
päätöksiä tehdä. Tosin valmiilta kaa-
kaolta näyttävä 1,5 litran muovipullo 
sisältääkin täällä tietenkin valmista 
yltiösokerista teejuomaa. Ravintolas-
sa sentään yleensä on melko help-
poa käydä: ruokalistoissa on lähes 
poikkeuksetta kuvat annoksista ‒ tai 
sitten annoksista on ravintolassa näy-
tillä aidot versiot muovikelmulla pääl-
lystettynä. Ja tämä käytäntö ei koske 

vain ravintoloita, jotka 
yrittävät houkutella ulko-
maalaisia asiakkaikseen, 
vaan myös ihan tavallisia 
japanilaisia ravintoloita. 
Opiskelijaruokaa (noin 5 
€ per annos) saa yliopis-
tolla samoilla periaatteil-
la, tosin vaihtoehtona on 
myös lounasboksin osta-
minen yliopiston portin 
toiselta puolelta. Näissä 
hyvin suosituissa mon-

ilokeroisissa rasioissa ruoka on perin 
japanilaiseen tapaan kauniisti asetel-
tu läpinäkyvän kannen alle. Kovasti 
roskaahan se teettää, mutta maassa 
maan tavalla.

Viikkoa Japania on nyt takana, enkä 
hetkeäkään ole katunut tänne lähtöä. 
Vähän kuitenkin pelottaa tuleva kesä, 
kun lämpö kaupungissa nousee 30‒40 
Celsius-asteeseen ja kosteusprosentti 
lähes sataan. Huhupuheitten mukaan 
asuntolamme valtaavat samoihin ai-
koihin viisisenttiset torakat...

Liikennettä, kulttuuria ja 
liikennekulttuuria Japanissa
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