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Pahaenteinen 13. päivä perjantai ei ol-
lut tänä vuonna killallemme ollenkaan 
epätoivoinen. Juhlimme sillloin 94. 
Hermannia varsin mainioissa tunnel-
missa. Järjestelyt sujuivat loistavasti 
ja juhlijoiden keskuudessa vallitsi mitä 
parhain tunnelma. Riemullista juhlintaa 
kesti pitkälle lauantain puolelle. Uudet 
juhlat saatiin pystyyn silliksen jälkeen, 
kun iloiset juhlijat pystyttivät rantasau-
nan puuttuvan laiturin tilalle uuden ja 
sitsasivat vähän lisää. Kuulemani mu-
kaan jotkut urholliset olivat jatkaneet 
juhlintaa sunnuntaille asti. Nämä ky-
seiset ihmiset olivat soitelleet kolmelta 
yöllä kiltamme jo makeasti nukkuneelle 
kirjurille ja uudelle fuksikapteenille ja 
kyselleet sunnuntain silliksen perään. 
Sen verran pahaa onnea tietenkin tämä 
kansallinen tapaturmapäivä aiheutti, 
että muutamia vaatekappaleita hävisi 
ja joidenkin juhlijoiden keskuudessa 
kiersi virus, joka aiheutti heikotusta, 
päänsärkyä ja huonoaoloa. Mutta 
onneksi virus ei ollut kovinkaan 
sitkeä, sillä jo heti maanantaina 
kiltiksellä hengasi varsin hyvä-
vointisia perjantain juhlijoita. 

Kun kerran näin tasokkaan 
juhlinnan makuun on päässyt, 
niin vapun vastaanottami-
nen ei ole ongelma. Ja 
jos ilmat vielä vappuna 
ovat samaa kuin mitä 
huhtikuun alku on an-
tanut odottaan, niin 
Otaniemen rannoilta 
ja Alvarin aukioilta 
löytyy hyviä bileitä 
ja piknikkejä. Mutta 
teekkarit ovat kui-
tenkin sen verran am-
mattimaisia juhlijoita, 
että edes huono sää 
ei saa hyviä teekkari-
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Rudolf ”Ässä” Ruutinen

bileitä latistumaan. Mutta toivottavasti 
kuitenkin aurinko paistaa juuri tällä 
hetkellä, kun luet tätä. Minun vappupe-
rinteisiin ainakin kuuluu killan wappusi-
mat ja Ruutiset. Siinä samalla kun hörpin 
simaa, joka ainakin viime vuonna Anna 
Keskisen toimesta oli oivallista, selaan 
kevään viimeiset Ruutiset. Hyvä saada 
selville killan ja kavereiden kuulumiset 
ennen tenttiviikkoa ja kesälomaa, joka 
harvalle opiskelijalle varsinaista lomaa 
on. Kesällä kuitekin ihmiset hajaantuvat 
ympäri Suomea. 

Pian vapun ja vuosijuhlien jälkeen 
minulla on vielä yhdet suuret juhlat. 
Tänä vuonna nämä juhlat ovat meille 
suomalaisille erityisen tärkeät. Tou-
kokuun lopulle nimittäin järjestetään 
euroviisut Hartwall Arenalla. Minusta on 
hienoa, että Euroopan maat ja pari myös 
Euroopan rajojen ulkopuolelta olevaa 
valtiota kokoontuvat sovussa rauhan ja 
rakkauden hengessä kisaamaan musii-

kista. Vaikka monien mielestä euro-
viisujen kappaleet ovat kliseisiä 
ja liian pateettisia, minä pidän 
niistä. Silloin ei voi liioitella 
liikaa, kun halutaan parantaa 
maiden välisiä suhteita. Ja joka 
vuosi kappaleiden joukosta löy-

tyy myös todellisia helmiä. 
Tapanani on kerääntyä 
hyvin ystävien kanssa 
euroviisuvalvojaisiin, 
syödä ja hyvin ja tehdä 
omat pistelaskennat. 
Tänä vuonna yksi suo-
sikeistani tulee olemaan 
Ruotsin edustaja The 
Ark. Toivotan myös onnea 

Hanna Pakariselle.
Klara vappen ja hausko-

ja euroviisuhetkiä!

”Kuu kiurusta kesään. Puoli kuuta peip-
posesta...” Näin alkaa sananlasku, minkä 
olen kuullut joskus Punkalaitumella. 
Kiuruja en ole kyllä vielä nähnyt, mikä 
vähän harmittaa, mutta eipä niitä kovin 
montaa muutakaan lintua ole ehtinyt 
bongailemaan kaiken tämän tohinan ja 
tuhinan keskellä. 

Jälleen on yksi lukukausi takana. 
Tämä lukukausi on tuonut elämääni 
paljon uutta ja ihmeellistä, joita olen 
pitkään ihmetellyt. Toiset huonoja, 
toiset tosi huonoja, mutta kuuluupa 
listaan monta hyvääkin asiaa. Olen 
toiminut tällä lukukaudella juomanlas-
kijana, absolutistina, www-vastaavana, 
ISO-henkilönä, killan tiedottajana ja 
tämän lehden päätoimittajana. Vuoden 
vaihteessa ihmettelin pitkään tulikohan 
sitä tehtyä oikea valinta ja aloitettua 
tiedottajan ja päätoimittajan virka. Nyt 
en vaihtaisi sitä mihinkään. 

Vuosi on tuonut tullessaan myös 
muita suuria muutoksen tuulia. Puheet 
huippuyliopistosta ovat saaneet aina-
kin minun pääni pyörälle. Enkä oikein 
tiedä kumpi onkaan parempi nykyinen 
vai ehkä tuleva huippuyliopisto. Siksi 
olen tehnytkin listan huippuyliopiston 
hyvistä ja huonoista puolista. Hyvät 
puolet: otaniemestä kunnon kampus-

alue, otaniemen sukupuolijakautuman 
tasaantuminen, lisää mahdollisia kave-
reita, yms yms. Tuota listaa voisi jatkaa 
vaikka kuinka pitkään, mutta entäs 
sitten se toinen puoli. Huonot puolet: 
TAIKkilaiset, Kyllärit ja teekkariuden ase-
ma tulevaisuudessa. Niin eipä siinä juuri 
muuta negatiivista ole. Tai sitten minulle 
ei ole kerrottu niitä. Minä olen kuitenkin 
huippuyliopiston puolella. Olen kyllä 
aina muutoksen kannalla, sille minulle 
mikään ei ole koskaan tarpeeksi. Lisää 
pitää ahmia ‒ vaikka väkipakolla. Siksi 
tätäkin kirjoitan. 

Pitäkää lois-
tava wappu ja 
rattoisa kesälo-
ma. Onnittelut 
lakinsa saaville.        
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Kolmossivun raksalainen
Outin viimeinen tervehdys:

Oltermannin tervehdys
Kannatusjäsenyritykset
Aaro Kohonen Oy
Ahma insinöörit Oy
Atlas Copco Louhintatekniikka Oy Ab
E.M. Pekkinen Oy
FINNMAP CONSULTING Oy
FINNMAP Infra Oy
Finnsementti Oy
Ins.tsto Pontek Oy
Insinööritoimisto Konstru Oy
Insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
Insinööritoimisto Peltomäki Oy
Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
Insinööritoimisto Pöysälä & Sandberg Oy
Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy
Insinööritoimisto Vahanen Mikko Oy
ISS Proko Oy
Narmaplan Oy
Oy Forcit Ab
Oy Juva Engineering Ltd
Pöyry CM Oy
Pöyry Infra Oy
Raksystems Oy
Rapal Oy
SITO Oy
Sweco CMU Oy
Tocoman Finland Oy
WSP Finland Oy
VVO-yhtymä Oyj

Vaikka pöydän alla on hauskaa, on sieltä hauskempaa nousta ylös.

Killan vuosijuhla Hermanninsitsi on tältä 
keväältä taas takanapäin. Juhlat olivat 
upeat ‒ varmasti maineensa veroiset. 
Talo oli täynnä hienosti pukeutuneita 
nuoria ihmisiä. Oli hyvää ruokaa ja 
virvoittavia juomia ja mitä parhainta 
seuraa ‒ mitäpä muuta voisi juhlilta 
enää toivoa. Olen aina ollut sitä mieltä, 
että jokaisen tulisi vähintään kerran 
opiskeluaikanaan osallistua tuohon 
mieliin painuvaan juhlatilaisuuteen. 
Sitä on mukava muistella vielä pitkään 
jälkeenpäinkin. Minäkin haluan vielä 
kerran omalta osaltani kiittää kaikkia 
järjestelyissä mukana olleita loistavasti 
tehdystä työstä ‒ tulisipa kaikkien osalta 
kevään tenttikausi vietyä läpi samanlai-
sella tehokkuudella. 

Samoin on asian laita oltermannin 
vaihtositsien. Uutena uunituoreena 
oltermannina tuntuu kevyeltä kirjoitella 
tälle palstalle aivan puhtaalta pöydältä 
ilman minkäänlaisia rasitteita. Tosin 
tiukoille se otti. Vanha oltermanni, joka 
itse asiassa oli sattumoisin samannimi-
nen kuin allekirjoittanut, pani kovasti 
kampoihin. Hän ei olisi millään ollut 
halukas luopumaan vallastaan, mutta 
joutui ankarien tulikivenkatkuisten 
kamppailujen jälkeen antamaan periksi. 
Häntä lohduttaakseni, kolmen vuoden 
kuluttua paikka on taas avoinna tavoi-
teltavaksi ‒ hyvän harjoitteluperiodin 
jälkeen vallan takaisinriisto on aivan 
mahdollista. 

Olemme edenneet jo vapun ja sitä 
kautta kesän kynnykselle. Osastomme 
on monessa mielessä erilaisten uu-
delleen organisointien kurimuksessa. 
Sekavuutta lisää se, että on niin monen-
laisia suunnitelmia - on osaston sisäistä 
järjestelyä leikkauksineen, on eri osas-
tojen välistä uudelleen organisointia, 
on huippuyliopiston suunnittelua ja 
monenlaista muuta tilannetta hanka-
loittavaa. Lienee parasta ottaa kaikesta 
tästä aikalisä ja lähteä viettämään kesää 
ja kesälomaa.

Haluaisin lopuksi muistuttaa kaikkia 
siitä, että huolehditte hyvin omasta lo-
manvietostanne. Syksy koittaa ajallaan 
kaikkine haasteineen ja silloin tulee olla 
valmiina ottamaan vastaan kaiken sen, 
mitä se tuo tullessaan.

Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille.

Toivottaa Oltermanni

Kulunut vuosi tai oikeastaan puolitoista 
on mennyt todella nopeasti, sen sain 
nyt itsekin huomata. Se on tuonut mu-
kanaan niin paljon uusia juttuja, koke-
muksia, ihmisiä, tapahtumia ja paikkoja 
etten ikinä olisi uskonut mahdolliseksi.

Viimeiset viikot 
olen odottanut Wap-
pua innolla mutta 
sama l l a  ha i ke in 
mielin. Vasta viime 
syksynä te phuksit 
tulitte raksalle silmät 
ymmyrkäisinä. Kaik-
ki oli uutta ja vielä 
edessä. 

Halusin kertoa 
teille, mitä on olla 
raksalainen. Minul-
le raksasta on tul-
lut kuin toinen koti. 
Toivottavasti tekin 
o lette  löytäneet 
paikkanne killassa. Toivon myös, että 
kulunut vuosi on ollut ikimuistoinen 
ja ajatus siitä tuo vielä pitkään hymyn 
huulillenne.

Nyt olette enää yhden askeleen 
päässä teekkariudesta. Kevään huipen-
nuksen lähestyessä on minulle kaptee-
ninanne ollut suorastaan koskettavaa 
havaita, miten innostuksenne on vain 
kasvanut ja kasvanut.

Olen ylpeä teistä jokaisesta ja odotan 
hetkeä, jolloin saatte kauniin valkoiset 
teekkarilakkinne. Wappuaattona Dipo-

lisssa kellon lyödessä kaksitoista saatte 
viimein painaa lakit päähänne. Kantakaa 
niitä ylpeinä.

Toisaalta minun on äärimmäisen 
helppo kirjoittaa piste ajalleni IK:n 
phuksikapteenina. Anna, sinä tulet 

olemaan aivan loistava 
kapteeni. Näytä omille 
phukseillesi parhaat 
puolesi: iloisuutesi, 
innokkuutesi, luotet-
tavuutesi sekä kekse-
liäisyytesi. Sinussa to-
della toteutuu sanonta 
”laatu korvaa määrän”. 
Pysy juuri tuollaisena, 
omana itsenäsi ja kaik-
ki sujuu hyvin.

Joskus voi tulla het-
kiä, jolloin mikään ei 
tunnu sujuvan tai ei 
tiedä miten jokin asia 
pitäisi hoitaa. Tällöin 

voi aina kysyä minulta neuvoa. Minäkin 
olen saanut edeltäjiltäni monesti kor-
vaamatonta apua. Ja muistakaa, ettette 
milloinkaan ole hommissanne yksin 
olitte sitten ISOhenkilöinä, rivikillisteinä 
tai phuksikapteenina. Killassamme on 
paljon upeita tyyppejä, jotka varmasti 
auttavat.

Nauttikaa myös tulevasta vuodesta. 
Sen voi elää vain kerran! ;)

Lopuksi haluan toivottaa kaikille 
hauskaa Wappua ja aurinkoista kesää! 
Raksa jaksaa! Outi Lötjönen
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Kello on varttia vaille kymme-
nen maanantai aamuna. Ma-
kaan ison olohuoneemme soh-
valla ja harhailen ajatuksissa. 
Miksen ole töissä? Päätä särkee 
ja seisaalla oleminen huimaa. 
Tuntuu silti pahalta jäädä pois, 
koska ensimmäistä kertaa elä-
mässä tuntee tekevänsä jotain 
tärkeää päivittäin.

Kolme kuukautta on aika, 
joka minun on mahdollista 
täällä olla. Kuulostaa lyhyeltä. 
Mutta maassa, jossa kertakäyt-
tövaipat ovat ylellisyystuote 
ja keskilämpötila paljon yli 
suomalaisen celsiusasteikon, 
elo tuntuu joskus väkisinkin 
raskaalta. Silti, ei ole 
ollut päivääkään, 
jolloin olisin edes 
kuvitellut lähteväni 
kotiin.

Oman  pa i kan 
löytäminen orpo-
kodin työyhteisössä 
oli yllättävän vaike-
aa. Tehtävämme on 
leikkiä lasten kanssa 
ja antaa heille rak-
kautta, mutta myös osallistua 
käytännön hoitotyöhön. Aluksi 
yhteistyö sujui hieman takkuil-
len ilman yhteistä kieltä tai 
lastenhoitokokemusta. Pyrin 
olemaan mahdollisimman vä-
hän tiellä ja oppimaan nopeasti 
kaiken tarpeellisen. Toisaalta 
lasten kanssa rakkaussuhteen 
luomiseen ei vaadittu paljon 
aikaa. He valloittivat sydämeni 
jo ensimmäisellä viikolla ja mi-
nusta tuntuu, että saan myös 
vastarakkautta heiltä, mikä 
on raskaiden päivien duracell 
paristo.

Aamuisin kello kahdek-
salta, kun tulen töihin, autan 
oman huoneeni hoitajia lasten 
syöttämisessä ja vaippojen 
vaihdossa. Hoitajat arvosta-
vat apuani ja saan aamuisin 
iloisen tervehdyksen, sekä 
heiltä  että lapsilta. Varttia yli 

kahdeksalta alamme siirtää 
lapsia leikkihuoneeseen, jossa 
he viettävät aamu- ja iltapäivät. 
Otamme sinne myös vaikeasti 
vammaisia lapsia, jotka eivät 
kykene itse liikkumaan, jotta 
he saavat enemmän huomiota 
ja virikkeitä. Leikkihuoneessa 
pyrin nopeasti tervehtimään 
kaikki mahtavat ystäväni ja 

peuhaamaan aamuenergiani. 
Yhdeksältä siirryn esikouluun 
viiden isomman kummilapsen 
kanssa. He ovat kaikki jollain 
tavoin vammaisia, ja yritäm-
me yhdessä suoriutua älyä 
ja koordinaatiota vaativista 
tehtävistä. Yleensä tehtävät 
ovat palapelejä, mutta myös 
väritystä, numeroita ja kirjai-
mia. Viiden kopla (Daradine, 
Rosiel, Bophany, Käy ja Sayorn) 
viettää paljon aikaa yhdessä ja 
tulee mielestäni hyvin toimeen 
keskenään. Jos tehtävät sen 
sallivat, otan lapsia yksitellen 
ulos keinumaan, liukumäkeen 
ja autoja katselemaan.

Iltapäivisin minulla on kaksi 
eri tehtävää viikonpäivästä 
riippuen. Kahtena päivänä 
viikossa opetan 6-15 -vuotiaille 
hiv-lapsille englantia. Homma 
vaatii kärsivällisyyttä, koska 
oppilailta ei voi vaatia vastaa-
via tuloksia kuin Suomessa. 
Olen kyllä yrittänyt selittää, 
että jos haluaa oppia, täytyy 
tehdä töitä, mutta en halua 
painostaa heitä liikaa.

Eräänä perjantaina mikään 
ei onnistunut. Halusin opet-
taa viisi uutta sanaa, mutta 
oppilaat olivat todella levot-
tomia. Leikimme käyttäen 
näitä sanoja ja toistelimme 
niitä koko ajan. Kahden tunnin 
opetuksen jälkeen kyselin niitä 
eikä kukaan muistanut mitään. 
Hieman turhautuneena luin 
heille sadun englanniksi, mutta 
kukaan ei kuunnellut. Kaikki 
keskustelivat kirjan kuvista 
Khmeriksi. Sadun jälkeen lai-
toin vaimeasti kirjan kaappiin 
ja sanoin heihei. Tässä vai-
heessa oppilaat tajusivat, että 
olin hieman loukkaantunut 
ja he menivät hiljaisiksi. Koti-
matkalla mietin, mikä oikeus 
minulla on aiheuttaa näille 
lapsille mielipahaa? Ollakseen 
tietoisia terveydentilastaan, he 
ovat poikkeuksellisen iloisia ja 
mukavia. Miksi heidän pitäisi 
olla pahoillaan jostakin mitä 
he tekivät minulle? Toki sai-
raus ei oikeuta mihin tahansa 
käytökseen, mutta tämä ei 
ollut mitä tahansa käytöstä! 
Tämä oli normaalia lasten val-
lattomuutta ja hauskanpitoa 
ja minä sain heidät tuntemaan 
syyllisyyttä siitä. Tämän jälkeen 
en ole enää vaatinut heiltä sen 
enempää kuin mihin he pysty-
vät. Tuntimme kuluvat lähinnä 
leikkien ja englanninkielistä 
musiikkia kuunnellen, mikä 
on toki toimiva tapa oppia, 

mutta ei anna todellista kuvaa 
koulusta. Sekä lapset että minä 
olemme kuitenkin tyytyväisiä, 
mikä lienee tärkeintä.

Kolmena päivänä viikossa 
olen iltapäivät leikkihuonees-
sa. Siellä oleminen on ehkä 
hauskin osa työtäni, mutta toi-
saalta myös uuvuttavin. Pidän 
lapsia sylissäni, heittelen heitä 
ilmaan, tanssin heidän kans-
saan (yleensä yksi sylissäni), 
juoksemme kilpaa, harjoitte-
lemme kävelyä, pelaamme pal-
loa, leikimme leluilla, ajamme 
pyörää ym... Yleensä otan myös 
joitakin lapsia ulos kävelylle tai 
terveitä lapsia pelaamaan jal-

kapalloa. Tämä kahden 
ja puolen tunnin teho-
rääkki kovassa helteessä 
vastaa varmasti ainakin 
kymmenen kilomet-
rin lenkkiä tai puolen 
tunnin aerobicia. Vasti-
neeksi tästä olen saanut 
luotua rakastavan suh-
teen näihin mahtaviin 
pikku persooniin, mikä 
on enemmän kuin voin 

vaatia mistään työstä. Kerran 
viikossa tai kahdessa hoita-
jat tuovat ison puhallettavan 
uima-altaan orpolan pihalle. 
Suurin osa lapsista rakastaa 
vettä ja he voisivat telmiä al-
taassa tuntikaupalla.

Puoli viideltä siirrämme lap-
set takaisin huoneisiinsa. Siellä 
yleensä syötän Sreyka-nimisen 
3-vuotiaan tytön ja pesen kaik-
kien hampaat. Sreyka on ahne 
ruoan suhteen ja syö aina kai-
ken mitä annetaan, joten hänet 
on helppo syöttää. Hampaiden 
pesukin on yleensä aika help-
poa koska tahna on hyvänma-
kuista. Lopuksi halaamme tai 
heilutamme hyvästit.

Kerran kuussa, järjestämme 
ryhmälle kummilapsia retken 
orpokodin ulkopuolelle. Helmi-
kuun retkellä kävimme viiden 
lapsen kanssa sorya nimisessä 
ostoskeskuksessa. Jo pelkkä 

ajelu riksan kyydissä pitkin 
kotikaupungin katuja sai lasten 
suut ammolleen. Nousimme 
ilmastoidun ostoskeskuksen 
ylimpään kerrokseen, josta 
ihailimme keskipäivää Phnom 
Penhissä. Maiskutimme hie-
nostuneesti hampurilaisia ja 
ranskalaisia ja ihmettelimme 

rullaluistinrataa ja pelihallia.
Maaliskuun retkellä kävim-

me neljän vaikeasti vammaisen 
lapsen kanssa katselemassa 
ja syöttämässä apinoita Wat 
Phnom puistossa. Jokaisella 
lapsella oli oma kantaja, jon-
ka sylistä saattoi turvallisesti 
tutkia tätä uutta maailmaa. 
Molemmat retket onnistuivat 
loistavasti ainakin lasten il-
meistä päätellen.

Töiden jälkeen riittää har-
voin energiaa muuhun kuin 
kotoiluun. Töitähän tänne on 
tultu tekemään. Viikonlop-
puisin ajelen kuitenkin usein 
kaupungilla. Lauantai-iltapäi-
väkahvi suklaajätskillä yli 30 as-
teen helteessä, tuulettimen pu-
haltaessa vieressä kevyesti, on 
täydellinen rentoutus. Tämän 
jälkeen moton ajaminen pitkin 
jokirantaa nostaa adrenalii-
nin taas kohdilleen ja kaiken 

kruunaa kypsä mango suoraan 
vauhdista. Kävellessäni pitkin 
kaupunginosamme katuja, 
olen luonnollisesti vähintään 
viiden silmäparin kohteena ja 
ihmisistä on hauska tervehtiä 
ulkomaalaista. Minua tämä 
ei liiemmin kyllästytä, vaan 

Terveiset Aasiasta

mielestäni on mukavaa saada 
edustaa omaa maailmankolk-
kaani. Sen sijaan kaupungin 
likaisuus on joskus erittäin häi-
ritsevää. Oudot hajut, saasteet, 
meluisat äänet, roskat kaduilla 
ja uuvuttava lämpö. Kaikki 
tämä saa kaipaamaan Suomea, 
mutta vain lyhyesti.

On monta asiaa, joista voi-
sin kertoa. Köön, joka oppi 
kävelemään, Pong, joka alkoi 
puhua, Sakdan nauru, Sambo-
an hymy, Daradinen rakkaus, 
Paatin äly, Sreykan persoona...
Kahdessa kuukaudessa olen 
oppinut, kokenut ja varsinkin 
antanut enemmän kuin olisin 
osannut kuvitella. Ehkä suurin 
yksittäinen opetus, jonka olen 
täällä saanut on onnellisen 
lapsuuden merkitys. Se, että 
saa elää lapsuuden lapsena 
rakastavien ihmisten ympäril-
lä on perustarve, lähes kuten 
ruoka tai vesi. Tästä syystä olen 
erittäin kiitollinen omille van-
hemmilleni ja arvostan heitä 
entistä enemmän.

Ennen tänne tuloani minun 
oli järjestettävä monta käytän-
nön asiaa nopealla aikataululla. 
Onneksi byrokratian rattaat 
ovat Suomessa verraten pie-
net eikä mikään toimenpide 
vaatinut ylivoimaisen isoja 
ponnisteluja. Suurimman tais-
telun sainkin käydä tietysti it-
seni kanssa. Onko minun oikein 
tulla tänne? Eikö olisi paljon 
parempi lapsille, jos vain an-
taisin kaiken tähän projektiin 
kuluvan rahan järjestölle? Jo 
muutaman viikon työskentelyn 
jälkeen tajusin kuitenkin huo-
leni olleen täysin turha. Nämä 
lapset kaipaavat kaikista eniten 
inhimillistä kontaktia ja minun 
työni on antaa sitä heille. Ha-
luan antaa näiden lapsien olla 
lapsia ja nauttivan siitä, jotta 
heistä voisi myös joskus tulla 
aikuisia. Päätös lähteä tänne ei 
ollut kovinkaan harkittu, mutta 
sitäkin parempi. Aina on syitä 
olla kuuntelematta omaa tah-
toaan ja antaa hyvien ideoiden 
hukkua turhiin perusteluihin. 
Olen onnellinen ettei tällä ker-
taa käynyt niin.

Markus Klimscheffskij
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Istuessani lentokoneessa tylsis-
tyneenä päätin selailla penkin 
selustassa olevia tax-free-ku-
vastoja. Kuvittelin löytäväni 
kuvastosta suklaita, alkoholi-
juomia ja parfyymejä, mutta 
sieltä paljastuikin tavaraa jota 
yleensä löytää vain omituista 
krääsää myyviltä nettisivuilta. 
Poimin kuvastosta muutamia 
loistavia tuotteita joilla voit 
helpottaa omaa elämääsi tai 
ilahduttaa ystävääsi esimerkik-
si wappuna.

LEMMIKIN KÄVELYTTÄJÄ

Anna “sisälemmikkisi” naut-
tia myös ulkoilmasta ja vie 
hänet kävelylle Pet Strollerin 
avulla. Vedenpitävällä kankaal-
la, raikasilmaverkolla ja klas-
sisella kuosilla varustettu Pet 
Stroller kääntää katseita kun 
nautit ulkoilusta kissasi tai van-
hemman koirasi kanssa. Myös 
pieni koirasi, joka ei muuten 
pysyisi vauhdissasi kävelylen-

keillä, voi nyt nauttia
ulkoilusta! Ei yli 11 kg pai-

naville lemmikeille. Hinta $ 
129.99

AUTOMAATTINEN 
MUROANNOSTE-
LIJA

Automaattisen 
Breakfix Cereal 
Dispencerin avulla 
päivän ensimmäi-
sen aterian valmis-
tus ei tule enää iki-
nä olemaan sotkui-
nen ja aikaavievä 

operaatio. Breakfix käyttää 
tekniikkaa joka annostelee 
esivalitun annoskoon verran 
muroja pelkällä napinpainal-
luksella -ei sotkua, ei häslinkiä. 
Valvotut annokset auttavat 
myös pitämään kilot loitolla. 
Näyttää mahtavalta keittiös-
säsi ja puhdistus käy käden 
käänteessä. Terveellinen lahja 
koko perheelle -lapset tulevat 
rakastamaan sitä! Paristot eivät 
sisälly hintaan. Hinta $79.99

HOT DOG-kone
Valmista suosikkiruokasi 

minuuteissa, hanki “The Pop-
Up Hot Dog Cooker” keittiöösi! 
Toimintaperiaate on hyvin 
yksinkertainen: pudota nakit 

keskimmäiseen lokeroon ja 
sämpylät reunoilla oleviin läm-
mityskoloihin. 660 wattinen 
lämpövastus on varustettu 
ajastimilla joten voit paahtaa 
sekä nakit että sämpylät omien 
makumieltymyksiesi mukai-
sesti. Hinta $ 49.95

MATKATYYNY

Oletko kyllästynyt toivot-
tomiin yrityksiin nukkua len-
noilla, lentokentillä, bussissa 
tai automatkoilla? Juuri kun 
olet nukahtamassa pääsi nyö-
kähtää ja olet taas hereillä! Jos 
tämä on sinulle tuttua, tarvitset 

SkyRestin. Se toimii painovoi-
man avustuksella pikemminkin 
kuin sitä vastaan. Laske pääsi 
SkyRestin pehmeälle tyynylle 
ja vaivu levolliseen uneen. 
Ilmatäyttöisyytensä ansiosta 
se vie hyvin vähän tilaa mat-
kalaukustasi. Vain muutaman 
minuutin täyttö ja tyyny on 
käyttövalmis.Hinta $29.95

MILJOONA BAKTEERIA TUHOA-
VA MATKAHAMMASHARJA-
PUHDISTAJA

Tämän kompaktin laitteen 
käyttämä UV-teknologia pois-
taa 99% hammasharjaasi ker-
tyneistä bakteereista (mm. lis-
teria- ja streptokokkibakteerit). 
Tämä paristoilla toimiva laite 
puhdistaa hammasharjan alle 
seitsemässä minuutissa ja se 
mahtuu kätevästi esimerkiksi 
salkkuun. Tarvitsee kaksi AA-
paristoa. Hinta $29.95

PARKKIAPURI

Kun autosi puskuri kosket-
taa joustavaa lasikuitusauvaa, 
kirkas LED-valo kertoo sinulle 
että autosi on täydellisessä 
parkissa. Ei enää törmäilyä läm-
mityskattiloihin, puutyöpenk-
keihin ja puutarhatyökaluihin. 
Paristot kuuluvat hintaan. 
$19.95

(tuotteet löytyvät kuvastos-
ta jota jaetaan Delta Airline-
sin lennoilla sekä osoitteesta 
www.skymall.com)

Antti Ruuska

Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajan raportti

Aikaa wappuun on enää 1 päi-
vä. Talvi tuntuu kuin lentäneen 
siivillä: vain vähän aikaa sitten 
odottelin jännityksensekaisin 
tuntein bussia Luukkiin MAIK-
varaslähtöön. Ensimmäiset 
päivät olivatkin melkoisen 
hektisiä: lähes joka päivä oli 
ohjelmaa joko killan tai omien 
isohenkilöiden toimesta. Nyt, 
lukuvuoden lähestyessä vää-
jäämättä loppuaan on hyvä 
katsoa talvea taaksepäin ja 
miettiä millaiseen paikkaan 
sitä vuosi sitten päätti lähteä 
seuraavien n vuoden ajaksi.

Yliopistolla lähes neljättä 
vuotta opiskelevana en voi 
olla vertamaatta fuksivuottani 
TKK:lla kokemuksiini yliopiston 
fuksivuodesta, vaikkakin lähtö-
kohdat olivat melko erilaiset. 
Yliopistolle olin tullut suoraan 
lukiosta paikkaan, josta en 
tuntenut kuin yhden ihmisen 
ennestään, kun taas TKK:lla mi-
nulla oli jo valmiiksi melko pal-
jon kavereita ja tuttavia. Eroa 
oli myös siinä että, yliopistolla 
minun lisäkseni vain yksi sinä 
vuonna pääaineessani aloitta-
neista oli aloittanut yliopisto-
opinnot heti seuraavana syksy-
nä kirjoitusten jälkeen ja TKK:
lla suurin osa raksan fukseista 
oli tullut suoraan lukiosta.

TKK:lla suurin osa tapahtu-
mista on killan järjestämiä ja 

melko samanlaisia kuin muil-
lakin killoilla, on laulusaunoja 
ja sitsejä sun muita kissanris-
tiäisiä, ainoa raksan oma juttu 
taitaakin olla huvimaja ja sen 
ylläpito. Yliopistolla taas eroja 
eri tiedekuntien ja ainejärjestö-
jen järjestämien tapahtumien 
välillä on paljon. Samaa mo-
lemmissa paikoissa on se, että 
uuden opiskelijan 
integroituminen 
tiedeyhteisöön vaa-
tii suuressa määrin 
uuden opiskelijan 
omaa aktiivisuutta. 

Ennen TKK:lla 
aloittamista kuulin 
monesta eri suusta 
(kaikki tosin TKK:
n suunnalta) että 
fuksikasvatus on 
teekkareilla aivan 
eri luokkaa kuin 
yliopistolla. Olen 
kuitenkin huoman-
nut sen, että fuk-
seille räätälöityjä 
tapahtumia on TKK:
lla vain muutamia, ja niissä 
meno on melko hiljaista. Muut 
tapahtumat on kansoitettu 
vanhemmilla opiskelijoilla, 
ja fukseja saatetaan niissä 
katsoa nenänvartta pitkin: 
tämä tapahtuma on tarkoitet-
tu vanhemmille opiskelijoil-
le. Yliopistolla pippaloissa ei 

osallistumista rajoiteta, vaan 
kaikki ovat tervetulleita kaik-
kiin tapahtumiin vuosikurssiin 
katsomatta. Voisin jopa väittää 
tällaisen vuosikurssirajoitti-
men käytön estävän fuksien 
tehokkaan kiinnittymisen kil-
tatoimintaan. 

Paljon on ollut puhetta 
fuksien passiivisuudesta ja 

kiinnostuksenpuutteesta kil-
lan tapahtumia kohtaan. Tältä 
pohjalta vuoden 2006 raksa-
fuksit voisi siis jakaa kolmeen 
ryhmään. Muutamat aktiiviset 
osallistujat osallistuvat niihin 
killan tapahtumiin joihin halu-
avat, välittämättä nenännyr-
pistyksistä ja karsaista katseis-

ta. Toinen ryhmä, luonteeltaan 
melko lähellä edellistä, on 
järjestänyt itselleen omaa oh-
jelmaa keskenään, killasta eril-
lään. Kolmas ryhmä näyttäisi 
olevan täysin passivoitunut 
suhteessa kiltaan ja muuhun 
opiskelijaelämään TKK:lla. Kol-
manteen ryhmään kuuluvat 
ovat suuressa vaarassa vaihtaa 

opiskelupaikkaa. 
Jotta kilta pysyisi 
jatkossakin aktii-
visena, raksalais-
ten yhteisenä jär-
jestönä tulisi killan 
toimijoiden kiin-
nittää enemmän 
huomiota siihen, 
miksi fuksimme 
ovat niin passii-
visia. Itse uskon 
mielenkiintois-
ten tapahtumien 
saavan ihmisiä 
liikkeelle. Muis-
tan vielä ensim-
mäisen päivänä 
ja ensimmäisen 

viikon, jolloin fukseja oli sil-
mänkantamattomiin, ja suurin 
osa heistä erittäin innostuneita 
osallistumaan leikkeihin ja 
tutustumaan sekä vanhoihin 
että uusiin kiltalaisiin ja kilta-
toimintaan.

Jo muutama huonompi ko-
kemus tapahtumista - esimer-

Teknillinen korkeakoulu vs. Helsingin yliopisto:  fuksin kokemuksia
kiksi ylimielisesti käyttäytyvä 
vanhempi opiskelija - riittää 
pilaamaan killan tapahtumien 
maineen fuksin silmissä ja 
irrottamaan tämän kiltatoi-
minnasta mahdollisesti jopa 
pysyvästi. Jokaisen kiltalaisen, 
niin fuksin kuin vanhemman 
opiskelijan, tulisikin siis aina 
muistaa hyvät käytöstavat 
tapahtumassa kuin tapahtu-
massa, ja mielestäni jossain on 
vikaa kun ensimmäisen vuoden 
opiskelija joutuu siitä vanhem-
mille huomauttamaan.

Joka tapauksessa TKK:lla 
“opiskelu” on ollut hauskaa, 
vaikka varsinkin nyt ennen 
vappua tuntuu että on kasta-
nut lusikkansa liian moneen 
soppaan: aikaa opiskeluihin 
ei tunnu löytyvän sitten mil-
lään kun yöunet tuppaavat 
jäämään väliin. Itse en ole 
osallistunut läheskään kaikkiin 
killan tapahtumiin, ja kovista 
opiskeluyrityksistä huolimatta 
odottelen Kelalta uhkauskirjet-
tä loppukesästä.

Hyvää kevättä ja kesää kai-
kille fukseille ja fuksinmielisille, 
jatkatte sitten opintojanne 
syksyllä täällä TKK:lla tai sitten 
jossain muualla!

Jo muutama huonompi koke-
mus tapahtumista - esimerkiksi 
ylimielisesti käyttäytyvä vanhem-
pi opiskelija - riittää pilaamaan 
killan tapahtumien maineen fuk-
sin silmissä ja irrottamaan tämän 
kiltatoiminnasta mahdollisesti 
jopa pysyvästi. 

KM
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Tiistai 13.3.2007
”Tässä ollaan, eikä muutakaan 
voida, mutta tänään juhlitaan!” 
Voiko sitä paremmin sanoa, 
sillä näinhän se homma kuta-
kuinkin eteni kolmen Norske 
Kimble Cupia seuraavan päivän 
ajan eli Rakennusinsinöörikil-
lan Kotimaan Pitkä-excursiolla, 
joka suuntasi tänä vuonna 
Itä-Suomeen. Lähtö koitti var-
hain tiistaiaamuna klo 6.30, 
ja tunnelmasta päätellen oli 
noppaonni ollut koopeelaisille 
Kimblessä jälleen suotuisa. Ku-
kaan ei ollut aivan varma, mikä 
joukkue finaalin voitti, mutta 
hyvä arvaus oli jälleen Emmi 
Lehto ja Joni Kokko. 

Hyvä jos oli RILin vihreän al-
kumaljan ehtinyt huulilleen ko-
rottaa, kun oli jo ensimmäisen 
excursion aika. Dennis esitteli 
meille mitä oli Skanskan ja NCC:
n yhteisellä työmaalla Leppä-
vaarassa Panorama Towerilla 
saanut aikaiseksi. Kattavan 
esittelyn ja työmaakierroksen 
jälkeen saimme maittavan 
aamupalan ja ”virvokkeiden” 
lisäksi matkaan tarttui tyylikäs 
excumestarin sauva. Vielä kun 
yksi peruutuspaikkalainen 
saatiin Leppävaarasta mu-
kaan kyytiin, matka kehä III:n 
pohjoispuolelle kohti Lahtea 
Nykäsen viitoittamalla tiellä 
saattoi jatkua. 

Opastetun Mäntsälä-tourin 
ja parin Pasi Kuikan jälkeen 

saavuimme Lahteen Hartelan 
linja-autotehtaan työmaalle. 
Opittuamme kaiken Hartelan 
toimintatavoista ja teollisuus-
rakentamisesta excuisännät 
veivät meidät läheiseen lou-
nasravintolaan. Mahtavan lou-
naan jälkeen oli vatsat täynnä 
hyvä jatkaa Savon sydämeen 
Kuopioon, missä Matti-buumi 
kasvoi entisestään kun selvisi, 
että illan ohjelmaan kuului 
mäkihypyn maailmancuposa-
kilpailu Puijolla. Yllättääkö 
Nykänen Puijon illassa? Ainakin 
hienoin Lennä Nykäsen Matti-
lakanoin varustautuneet raksa-
laiset näin uskoivat. Muutaman 
sekunnin onnistuimme Ylen 

lähetysajasta varastamaan, 
mutta valitettavasti Suomen 
mäkikotkia emme hyvästä 
kannustuksesta huolimatta 
saaneet hyppyvireeseen, vaan 
vaisuksi jääneen kisan voitti 
Puolan Adam Malysz suoma-
laisten jäädessä kauas kärki-
sijoista. 

Karkelot jatkuivat KuoLo:n, 
Kuopion lääketieteen opiske-
lijoiden biletiloissa Vitriinissä, 
jossa saunoimme ja vietimme 
ensimmäisen yön. Suihkuista 
tuli kylmää vettä, savukone 
reistasi ja ovet kaatuivat päälle, 
mutta tunnelma säilyi hyvänä 
koko illan. Raadin kännikoko-
uksen venyttyä venymistään 

lähti osa poru-
kasta etsimään 
parempaa viret-
tä Kuopion yös-
tä. Musikaalista 
virettä kaupun-
gilta tuskin löy-
tyi, sillä elävä 
legenda Nykä-
sen Matti löytyi 
kuin löytyikin 
keikkailemasta 
paikallisesta yö-
kerhosta! 

Keskiviikko 
14.3.2007

”Ehkä otin 
ehkä en”. Aa-
m u h e r ä i l y n 
v a i k eude s t a 
saattoi päätellä, 
että otettua tuli, 
mut mitä väliä 
sen! Humppa-
ritari kuitenkin 
hoiti tehtävän-

sä ja herätti viimeisetkin tork-
kujat. Vitriini saatiin siistiksi ja 

matkaan päästiin suunnilleen 
aikataulussa. Suuntasimme 
Kuopion tekniselle virastolle, 
jossa luvassa oli aamiaisen 
lisäksi Kuopion kaupungin 
ja SITOn yhteinen excursio. 
Virastotalon aulassa astiat 
lentelivät ja KP-peruspultti 
löysi itselleen uuden holhoo-
jan. Ensin kuulimme lyhyen 
esittelyn SITOsta ja Kuopion 
kaupungista, sekä heidän yh-
teisestä projektistaan Saaristo-
kaupungin ja Saaristokadun ra-
kentamisesta valtuustosalissa, 
jonka mikrofonit ja monitorit 
hämmästyttivät, kummastut-
tivat kovasti raksateekkaria. 
Esittelyn jälkeen jatkoimme 
bussillamme Saaristokadun 
työmaalle. Lankkusilta kesti 
usean raskaan kuorma-auton 
painon, muttei bussilastillista 
teekkareita. Porukka pysytteli 
suunnilleen hereillä vielä Saa-
ristokaupungin kiertoajelun 
ajan ja ainakin mieleen jäi 
mistä täytemaata saadaan sekä 
muutama Kalpa-vitsi. Pisteet 
vedettiin (toisin kuin KalPa) 
kotiin ja excuisännät totesivat, 
että olemme paljon parempia 
excuilijoita kuin AMKlaiset, 
mutta sehän ei tullut minään 
yllätyksenä.

Jatka matkui kohti Mikkeliä, 
missä pysäköintipaikan löytä-
minen oli hankalaa, koska py-
säköinti oli kaupungin katujen 
laidoilla kielletty kaikilta muilta 
paitsi Mopelta. Excuisäntänä 
yllätti jo toistamiseen KP:n 
musta hevonen Skanska sekä 
Osuuspankki, joka tarjosi ma-
koisat leivät ja kahvit. Kohde oli 
Mikkelin Forumin saneeraus- 
sekä laajennustyömaa, mistä 
saimme esityksen ensin Power-
Pointina, sitten kalvosulkeisilla 
ja varmuuden vuoksi vielä flap-
taululla. Teoriaosuutta seurasi 
työmaakierros.

Illaksi suunnattiin Lappeen-
rantaan, jossa iloiset ympä-
ristöystävämme Pelletistä, 
Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston Ympäristötekniikan 
killasta, ottivat meidät avo-
sylin vastaan, pesivät selät ja 
bilettivät kanssamme ankarasti 
aamunkoittoon. Pullollinen 
minttuviinaa upposi excumes-

tarin napaan, dj tanssitti teek-
karikansaa soittamalla repea-
tillä yhtä levyään (tosin tähän 
KP:llä muutenkin oli totuttu) 
ja paikallinen trubaduuri viih-
dytti kiltamme lukkarin kanssa 
kauniilla kitaransoitolla ja lau-
lulla Yo-talon rappukäytävässä. 
Osa käväisi Lappeenrannan 
yössä, ja joku yön Timo kävi 
varastamassa IK:n pasikuikkail-
moittimen majapaikan edestä. 
Vastalahjana lunastimme LTKY:
n tilat TKY:lle, sytytimme mel-
kein saunaosaston palamaan ja 
poistuimme seuraavana aamu-
na takavasemmalle läjä ylimää-
räisiä pyyhkeitä kasseissa. 

Torstai 15.3.2007
Jälleen suurta idoliamme 

siteeraten ”Kun otetaan, niin 
otetaan kunnolla!”. Osalle oli 
humpparitarin jälleen aamulla 
raikuessa hämärää, että missä 
kohtaa keskiviikko vaihtui tors-
taiksi, vai vaihtuiko se. Pääasia 
oli kuitenkin, että KP jatkuu! 
Ex LTKY:n, nyk. TKY:n Kellari 
jonkinlaiseen luovutuskuntoon 
ja menoksi. Tapasimme Finnse-
mentin edustajat ABC Viipurin 
portissa, jossa koopeelaisia 
odotti mahtavampi yllätys kuin 
kukaan osasi siinä hetkessä 
unelmoidakaan, mahtava aa-
miainen seisovasta pöydästä! 
Munakkaan ja prinssinakkien 
jälkeen teekkarinkin elämä al-
koi taas hymyillä, ja siirryimme 
Finnsementin tehtaalle ihaste-
lemaan valtavaa kalkkikivilou-
hosta sekä uutta polttouunia. 
Sikaosasto näppärästi päätteli, 
että vanhan uunin pitää hie-
man viilentyä ennen kuin sinne 
voi mennä sisälle. 

Lappeenrannasta matka 
taittui ajoittain melko erikoi-
sestikin Porvooseen. Välillä 

peruuttelimme tavaratilan 
ovet auki muutama sata met-
riä moottoritiellä, ja toisinaan 
taas liikenneympyröistä oli 
mahdottoman vaikea päästä 
ulos. Saavuimme kuitenkin 
ajallaan Porvoon Kuninkaan-
porttiin uudelle yritysalueelle, 
jonne SRV Viitoset oli kattanut 
KP-väelle upean lounaan. SRV:
n ytimekkään yritysesittelyn 
ja työmaakierroksen jälkeen 
oli edessä vielä kalliopuolen 
yllätysexcu katsomaan kalli-
oleikkausta. Aivan kaikki eivät 
olleet kivistä yhtä otettuja, 
mutta joukkopenaltylle paikka 
oli ainakin mitä mainioin, kun 
SRV:ltä oli saatu mukavasti 
oluttakin matkaevääksi. 

Helsingin jo siintäessä ho-
risontissa oli edessä kuitenkin 
vielä pakollinen varikkopysäh-
dys. Onneksi bussista löytyi 
runsaslukuinen joukko rooma-
laisia, jotka hoitivat renkaiden 
vaihdon joutuisasti, ja samalla 
palvelivat ystävällisesti myös 
muita varikolla odottavia auto-
ja. Killan puheenjohtaja Maarit 
”Märtsi” Leppänen puettiin 
lateksiin ja Kehä III:n jäädessä 
taakse pääsi Maarit testaamaan 
kuntoaan Puhiksen Cooperissa. 
Kovan harjoittelun tulokset oli 
nähtävissä ja huippuaikaa 12 
minuuttia tavoiteltiin Isiksen 
selostaessa tapahtumaa, mutta 
piimä-whisky kävi kuitenkin 
Maaritin kohtaloksi viimeisessä 
hevosenkengässä ja suoritus 
päättyi keskeytykseen loppu-
metreillä. Otaonnelaan saa-
vuimme suhteellisen hyvissä 
voimissa, ja suuri osa jaksoi 
siirtyä Rantasaunalle kaatosau-
naan muistelemaan menneitä 
päiviä ja arvuuttelemaan aikoja 
tulevia.

KP on laiffii! 

Tunnelma oli katossa alusta lähtien!

Taun tullen excumestari piti homman hans-
kassa, hanskat taisi tosin olla hukassa.

Isiksellä taisi olla omat mielipiteet linja-auton ilmanlaadusta.

Kanssa autoilijoita varoitettiin 
Raksalaisten läsnäolosta.
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Aina välillä pysähdyttiin tyhjentämään. Ja tietenkin täyttämään.

Kiitokset onnistuneesta excur-
siosta!

Ari Mattila
Niko Asikainen
Anna Keskinen
Mikko Sillanpää
Kaikki mukana olleet!
Grandell in l i ikenne Oy ja  
Auno Lehtelä
RIL
Pelletti Ry ja Tytti Bruce
KuoLo Ry
Otaniemen Alepa
Vaasan & Vaasan
Danone
Transmerit
Skanska Oy ja Veijo Markkanen 
NCC ja Dennis Lönnström
Hartela Oy ja Olli Teerijoki
Sito Oy ja Noora Airaksinen ja 
Petri Launonen
K u o p i o n  k a u p u n k i  j a  
I smo  He i kk inen
Skanska  M ikke l i  j a  A i l o 
Ala-Vannesluoma
Finnsementti Oy ja Aki Kyckling
SRV Viitoset Oy ja Timo Palkonen
Matti Nykänen

Niina Kärkäs

Näkivät Raksalaiset myös mäkihyppyä matkallaan

Kotimaan pitkä on kuin lan-
kakerä, se alkaa ja loppuu. Niin 
myös tänä vuonna. Kiitos koko 
mahtavalle excursioporukalle, 
joka kirjaimellisesti tuki ja aut-
toi excumestaria läpi matkan. 
Oletan, että tavarani kannet-
tiin, välillä minua kannettiin, 
ovet avattiin, kengännauhat 
solmittiin jne jne kunnioituk-
sesta excumestaria kohtaan 
sen sijaan, että excumesta-
rinne olisi nilkkaleikkauksen 
ja keppiensä vuoksi vaatinut 
erikoiskohtelua ;D?! 

Iltaisella meno oli katossa. Tai pöydällä nyt  ainakin Aamulla ei olo ollutkaan niin mukava  - ainakaan kaikilla.

Kotimaan pitkän ensikertalaiset tunnistaa jos jonkinlaisista kypäristä.
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Tämän pdf:n nopeamman lataamisen takia laitoin tällä aukea-
malla olevan piknikalustan eri tiedostoon, joka löytyy osoitteesta: 
http://ik.tky.fi/?taso=kilta&sivu=kilta_ruutiset
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Kauan odotettu IK:n vuosijuhla 
perjantaina 13. päivä keräsi 
suuren joukon innokkaita juhli-
joita tavallista arvokkaampaan 
tilaisuuteen, jonka pääjuhla 
järjestettiin Helsingin suo-
malaisella klubilla. Cocktail 
‒tilaisuudesta vastasi NCC, 
jonka edustaja lausui tervetu-
liaissanat ja totesi, ettei ollut 
koskaan nähnyt niin paljon niin 
hyvin pukeutuneita ja niin nuo-
ria ihmisiä firman ala-aulassa. 
Juhlan puitteissa ei tosiaan 
ollut valittamista, ja tunnelma 
ampaisi heti tilan kattoon, joka 
todellakin sijaitsi korkealla.

Lahjoja sateli vanhalle ja 
kunniakkaalle rakennusosas-
tollemme, ja raati vastaanotti 
jälleen mieluusti sitä perinteis-
tä, koskista kimmeltävää. Suuri 
yleisö sai vain ihastella vieres-
tä, kun raatilaiset, (joista yksi ei 
kyennyt kävelemään edes juh-
liin tullessaan ja toinen, joka oli 
puoli vuotta absolutisti) nautti-
vat kiltojen ja muiden tahojen 
tuomista antimista. Vaikka 
rakennusalalla menee parem-
min kuin koskaan ennen, auto-
maatio- ja systeemitekniikan 
edustajat halusivat palauttaa 

IK:n jäsenet maanpinnalle, tai 
oikeammin: alas aallonharjalta. 
Tästä symbolisena osoituksena 
oli komea lainelauta. Muita 
helppoja ja hyödyllisiä lahjoja 
olivat esimerkiksi pieni ja kevyt 
40kg hiekkasäkki sekä kannet-
tava rakennustyömaa. 

  NCC:n pääkonttorilta 
siirryttiin pääjuhlaan hyvässä 
järjestyksessä, ja niin kutsuttu 
sikaosasto aikoi pitää huolen 
siitä, että käytöksen laatu ei 
korvaisi liiaksi sen määrää. Ti-
laisuuden arvokkuutta lisäsivät 
paitsi Suomen liput airueineen, 
myös naisten kutsuminen upe-

aan paikkaan, joka tavallisesti 
tarjoaa tilaisuuden juhlaan 
vain herraklubin jäsenille. Eri-
tyisesti ravintolan hintataso 
sekä hienojen miesten kuvat 
seinillä toivat tiettyä kunnioi-
tusta paikkaa kohtaan. Mikä 
parasta, saimme skoolata Kek-
kosen kanssa, joka seurasi 
juhlia sikakabinetin perukoilta. 
Tarjoilujen ohessa tietysti lau-
lettiin, mutta myös nautittiin 
tavallista hienompi illallinen 
sivistyneesti lautasliinat pääs-
sä.

Juhlapuheet toivat esille 

todellista rakentajahenkeä. 
Ensimmäisenä juhlayleisön 
huomion kiinnitti killan pu-
heenjohtaja Maarit Leppänen, 
joka ei ollut turhan vaatimaton 
kehuessaan osastollamme 
opiskeltavan asioita, jotka 
ovat niitä oikeasti tärkeitä; 
”Tulin raksalle, sillä täällä voi 
pelastaa maailman.” Juhlien 
pääsponsorin Peab Seiconin 
edustaja puolestaan kertoi 
hieman myöhemmin tulleensa 
raksalle, sillä hänen isänsä tiesi 
”teekkarien tekevän kaikkia 
hauskoja juttuja”. 

Myöskin oltermanniksi ol-

termannin paikalle vastikään 
valittu Juha Paavola piti mie-
lenkiintoisen puheen. Hän toi-
voi puheessaan muun muassa 
fyysikkokillan lakkauttamis-
ta. Janne Hietala puolestaan 
viihdytti yleisöä puheessaan 
naiselle. Illan mittaan kuu-
limme herrojen suusta lisää 
viisaita ajatuksia, esimerkiksi: 
”En halunnut vastata, kun tyt-
töystäväni kysyi minulta, mitä 
ajattelet, niin muita naisia.” 
Kuten laulussa sanotaan: Ei 
kahta rakastella sovi (mutta 
kolmea kyllä). 

94. Hermanninsitsi, hyvät ystävät!

Lauluyhtye Oxetti viihdytti 
esityksellään, ja yleisöystävälli-
syyttä lisäsi repertuaariin kuu-
lunut Paranoid -muunnelma. 
Tunnepitoisen stipendien jaon 
jälkeen pääjuhla huipentui tie-
tysti vanhojen tansseihin, joita 
varten jotkut olivat jopa salaa 

hieman harjoitelleet. Poloneesi 
oli lyhykäisyydessään pieni 
pettymys, eräs opiskelija jopa 
yltyi käyttämään voimasanoja 
ja lisäsi: ”Mä ehin ottaa kahek-
san askelta!” Muutoin askeleet 
sopivat musiikkiin kuin ahtaal-
la tanssilattialla yleensäkin. 

Illan ollessa vielä nuori läh-
dimme jatkoille kaapelitehtaal-
le nauttimaan lisää hengen ja 
ruumiin ravintoa. Loistavan 
bändin lisäksi tunnelmasta vas-
tasi sampo, joka todistettavasti 

tyhjeni hyvinkin pian. Tanssin 
pyörteistä kyyti vei meidät 
edelleen jatkojen jatkoille 
Otaniemeen, jossa juhlat jat-
kuivat eri muodoissaan pitkälle 
seuraavaan ja sitä seuraavaan 
päivään. Seuraavan aamun ja 
päivän brunssille selvisi myös 

yllättävän moni juhlija. The 
One and Only, Hermanni 94 
‒sillisbändi kehui runsasta 
osanottoa: ”Teitä on niin pal-
jon! Pari vuotta sitten, kun 
esiinnyimme täällä, teitä oli 
viisi ja meitä oli viisi.” Johto-
päätöksenä voidaan havaita, 
että rakennusbuumi korreloi 
vuosijuhlan silliaamiaisen osal-
listujamäärän kanssa. Toivon 
todella, että sama trendi jatkuu 
jälleen ensi vuonna.  Juhlijoiden naamalla näkyy vihreys, kun he kateellisina katsovat raadin menoa.

Vuoden 2007 raati ottaa mielihyvin AS:n lainelaudan vastaan, vaikka ei olla vielä alas tu-
lossakaan. Huomaa kovissakin myrskyissä pystyssä pysyvä pullo.

Killan kunniajäsenet: Niilo ”Nikke” Kurvinen ja Aarne Jutila 
pitivät myös NCC:n tarjottavista.

Seremoniamestarina toimi Katriina Meszka, joka taitaa täs-
sä etsiskellä lahjojia.
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Katja Tuomola

Vaikka kaikki eivät jaksaneetkaan enää sillikselle asti riitti siellä silti menoa ja meininkiä
Sampo, sampo, sampo, sampo, sampo! Viinasampo!

Paparazzi löysi jälleen vuosijuhlista sikaosaston. Näyttää osastolla olleen taas meno päällä. Tänä iltana Kekkonen joutui tyytymään Lasen seuraan.
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Vesi on mielenkiintoinen elementti, sen ovat huomanneet jo monet opiskelijat ja 
liittyneet Akvaan eli vesihuollon, vesirakennuksen ja vesitalouden ammattiaine-
kerhoon. Akvalaiset ovat poikkeuksetta mukavaa väkeä ja kiinnostuneita veteen 
liittyvistä asioista niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Akvan 10-vuotisjuhlavuosi käynnistyi komeasti tammikuussa, kun 16 rohkeaa 
akvalaista lähti ulkoexculle Aasiaan uhmaten malariaa ja dengue-kuumetta. Mat-
ka oli erittäin onnistunut ja luulen, että akvalaisilta voisi löytyä tahtoa vastaavan 
seikkailun järjestämiseen tulevaisuudessakin. 16.3. vietetiin Akvan vuosijuhlia 
komeissa puitteissa Albergan kartanossa. Juhlat olivat Akvan 10 vuoden historian 
suurimmat juhlat.

Jäsenilleen Akva järjestää saunailtoja ja excuja vesialan yrityksiin. Tarkoitus 
on yhdistää vesialan tulevat ja nykyiset osaajat. Muita perinteisiä tapahtumia 
Akvalla ovat kevätsitsit syksyin ja avantosauna keväällä. Näillä näkymin Akva 
suuntaa ensi syksynä Tukholmaan katsomaan, miten rakkaat naapurimme hoi-
tavat vesiasioitaan.

Mukaan toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinostuneita yllä-
mainituista asioista, olipa sitten phuksi tai jo valmistunut. Tietoa tapahtumista, 
yhteystiedot ja jäseneksi liittymisestä löytyy Akvan nettisivuilta osoitteesta akva.
tky.fi .

Akvan hallitus 2007
Akva-hallitus@list.tky.fi 

Puheenjohtaja Maarit Leppänen
Varapuheenjohtaja Laura Korpi
Sihteeri  Elina Heikinheimo
Rahastonhoitaja Markus Klimscheff skij
Tiedottaja  Laura Kuismin
Hallituksen jäsen Lilli Linkola

Kalliotekniikan Kerho ry eli KTK on vuonna 1980 perustettu yhdistämään kallio-
rakentamisesta, kaivosteollisuudesta, geologiasta ja geofysiikasta kiinnostuneita 
opiskelijoita. Kerho on hyvin verkostoitunut alan yritysten kanssa sekä tuotanto-, 
suunnittelu-, että tutkimussektoreilla. Näin ollen excursioilla ja saunailloissa on 
mahdollista saada yhä yksityiskohtaisempaa tietoa yrityksistä ja työmahdolli-
suuksista. Ulkomailla kerho kävi viimeksi excuilemassa 2004, jolloin käytiin Yh-
dysvalloissa tarkastelemassa miten kivi isossa maailmassa liikkuu. Viime syksynä 
Suomea kierrettiin pitkän excursion muodossa. Excun aikana vierailtiin mm. Vih-
tavuoressa tutustumassa Forcit Oy:n räjähdysaineiden valmistukseen, Iisalmessa 
huristelemassa Normet Oy:n kaivosajoneuvolla ja Inmet Miningin Pyhäsalmen 
kaivoksessa yli 1400 metrin syvyydessä. Samantyyppinen reissu on suunnitelmissa 
myös tälle syksylle. Tänä vuonna on ehditty jo harhailla keskustan huoltotunne-
leissa Saanio&Riekkola Oy:n järjestämää iltamaa edeltäneellä työmaareissulla 
yhdessä MVR-kerhon kanssa ja sitsata Suomen Malmi Oy:n valvovan silmän alla 
hämärästä aamunkoittoon. Seuraavaksi lähdetään pelaamaan sulkapalloa Atlas 
Copcon isännöimänä ja myöhemmin keväällä on tarkoitus valmistautua Wapun 
nousuun yritysinfon merkeissä. Lisää tietoa kerhosta ja toiminnasta löytyy ko-
tisivuilta http://ktk.tky.fi . Hallituksen jäsenet vastaavat mielellään mm. kerhoa, 
liittymistä ja postituslistaa koskeviin kysymyksiin sekä fyysisen olemuksensa 
läsnä ollessa, että osoitteessa ktk@list.tky.fi  Kallioalalla menee nyt lujempaa kuin 
koskaan. Tervetuloa mukaan räjähtävään toimintaan.

Kalliotekniikan kerhon Hallitus 2007
ktk@list.tky.fi 

Puheenjohtaja  Jesse Ström
Varapuheenjohtaja  Simo Laitinen
Sihteeri   Karoliina Hassi
Rahastonhoitaja  Janica Solehmainen
Isäntä   Panu Oikkonen
Emäntä   Johanna Kesälä

Liikenneakatemia eli Linkki on Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan alai-
nen ammattiainekerho liikenne- ja tietekniikasta kiinnostuneille opiskelijoille. 
Liikenneakatemia on perustettu vuonna 1994. Tällä hetkellä varsinaisia jäseniä on 
noin 50. Kerho tarjoaa erinomaisen linkin verkostoitumiseen sekä opiskelijoiden 
kesken että alan ammattilaisten kanssa.

Perinteisiin tapahtumiin kuuluvat ekskursiot ja saunaillat. Lisäksi järjestämme 
vuosittain suurempiakin ammatillisia tapahtumia, esimerkkinä syksyllä kuudetta 
kertaa järjestettävä Liikenneakatemiapäivä, johon sisältyy seminaari ja vapaampi 
illanvietto.

Keväällä järjestämme kaksi saunailtaa, joista toisen yhteistyössä Leedsistä tulevien 
opiskelijoiden kanssa ja toisen varsinaisille ja vanhoille jäsenille. Keväällä ja syksyllä 
on tarkoitus käydä myös muutamilla ekskursiolla alan yrityksissä. Lisäksi alkusyksystä 
on suunnitelmissa lähteä käymään ulkoexculla eteläisessä naapurissamme.

Lisätietoa Liikenneakatemian toiminnasta löydät kiltahuoneella kopiokoneen 
vieressä olevalta ilmoitustaululta sekä nettisivuiltamme akatemia.tky.fi . Liikennea-
katemian hallituksen jäsenet antavat myös mielellään lisätietoa toiminnasta.

Liikenneakatemian jäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun 4 euroa
yhdistyksemme tilille (Nordea 130930-202325) viitteellä 71110. Lähetä tämän 

jälkeen vielä sähköpostia rahastonhoitajallemme (pasi.holtta@tkk.fi ), jotta pääset 
nopeasti sähköpostilistallemme.

Linkin hallitus 2007:

Puheenjohtaja Anna Sipilä     
Varapuheenjohtaja Lauri Pitkänen 
Sihteeri  Maija Musto      
Rahastonhoitaja Pasi Hölttä 
Tiedottaja/www Niko Tunninen  
Emäntä  Katja Tuomola   
Ekskursiomestari   Noora Salonen      

VUODEN 2007 HALLITUS: 
  
Puheenjohtaja  Manu Marttinen
Varapuheenjohtaja  Petri Ihalainen
Sihteeri   Niko Asikainen
Rahastonhoitaja  Anne Leivo
Emäntä   Auli Orpana
Excumestari   Olli Himanen 
WWW / Tiedottaja  Turo Auvinen 
NaSu   Olli Himanen 

Maa- ja vesirakentajat juhlivat tänä vuonna 61-vuotis taivaltaan. Kerhon pitkä 
ja kunnikas historia alkoi maaliskuussa 1946, kun opiskelijoiden keskuudesta 
lähteneiden ajatusten pohjalta virisi idea kerhon perustamisesta. Virallisesti 
Maatalouden vesrakentajat -kerho näki päivän valon huhtikuun yhdeksäntenä 
päivänä vuonna 1946. Toiminnan lähtökohtana oli jo silloin viihde- ja ekskursio-
tilaisuuksien ohella laajan (ammatillisen) kokemus- ja taitopohjan hankkiminen 
jäsenille.

Perusajatusta kuvaa hyvin professori Kaiteran johtoajatus “mies luo itse omat 
mahdollisuutensa”, joka heijastuu vielä nyky päiväänkin, sillä MVR-kerho toimii 
nyt ja myös tulevaisuudessa tiiviissä yhteistyössä useiden rakennusalan yritysten 
parissa. Yksi yhteistyön muoto on muuten vapaiden työpaikkojen ilmoittaminen 
www-sivulla.

Lukukausi 2006-07 on jo pyörähtänyt paremmalle puolelleen ja vaikka opiske-
lut ovat vieneet aikaa on MVR-kerhossa myös excuiltu ympäri maata. Ensi vuonna 
on tarkoitus tehdä mittava MVR down under -ulkoexcursio, josta ilmoitellaan 
myöhemmin.
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Rakentamistalouden kerho ROPO on ammattiainekerho, joka yhdistää rakentamis-
talouden opiskelijoita, rakentamistaloudesta kiinnostuneita sekä rakennusalan 
yrityksiä. Ropoon kuuluu tällä hetkellä noin 60 varsinaista jäsentä.

Ropon toimintaan kuuluvat olennaisena osana saunaillat ja excursiot, jotka 
toteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa. Keväällä on luvassa saunailta Rantsussa, 
ulkoexcursio Pietariin ja Wappusimat, kesällä Mommilan soudut muiden ammat-
tiainekerhojen kanssa ja syksyllä rakentamistalouden seminaari ja risteily sekä 
Wanhojen Bartojen ilta.

Ropon tapahtumat ovat tavallisesti jäsenille maksuttomia, joten 4 euron suurui-
selle jäsenmaksulle saa tässä kerhossa todellakin vastinetta. Jos haluat liittyä Ropon 
jäseneksi, niin täytä jäsenhakemus, joita löytyy kiltikseltä kopiokoneen takaa ja 
palauta se puheenjohtajan riippariin. Tervetuloa mukaan Ropon toimintaan!

ROPOn hallitus 2007:

puheenjohtaja    Mikko Leino
varapuheenjohtaja    Eero Lehtomäki
sihteeri     Katriina Meszka
rahastonhoitaja    Janne Hietala
isäntä     Outi Lötjönen
emäntä     Outi Persson sekä 
tiedottaja     Teemu Suhonen
Ropon virallisena neuvonantajana  Jussi Korpilo 

Vääntö on Teknillisen korkeakoulun rakennesuunnittelun opiskelijoiden am-
mattiainekerho. Vääntö perustettiin reilun vuosikymmenen hiljaiselon jälkeen 
vuodenvaihteessa 2006‒2007.

Kerhon tarkoituksena on kannustaa rakennesuunnittelun opiskeluun sekä 
järjestää excursioita ja saunailtoja suunnittelualan työnantajien, työntekijöiden 
ja tulevaisuuden ammattilaisten yhdistämiseksi sekä tietenkin viihdyttämiseksi. 
Tällä hetkellä kerhossa on noin 15 jäsentä.

Väännön ensimmäinen tapahtuma oli keväällä järjestetty Pontekin tarjoama 
saunailta. Syksyllä on tarkoitus järjestää ainakin yksi excursio ja yksi saunailta.

Väännön toiminnasta saa tietoa vielä raakilevaiheessa olevilta nettisivuilta 
vaanto.tky.fi , mutta enemmän ehkä kysymällä suoraan joltain kerhon aktiivilta.

Väännön 2007 hallitus:
(vaanto@list.tky.fi )

Puheenjohtaja:  Matti Salo
Sihteeri:    Olli Salo
Varapuheenjohtaja:   Tuomas Kaira
Rahastonhoitaja:   Lauri Uotinen
Hallituksen jäsen:   Jarno Jalonen
Hallituksen jäsen:   Lasse Kahila
Hallituksen jäsen:   Markku Sillanpää

Ympäristö, teknologia ja yhteiskunta ‒kerho, YTY, perustettiin vuoden 2005 
syksyllä kaikille ympäristökysymyksistä kiinnostuneille opiskelijoille. Tavoittee-
namme on järjestää opintojen ohelle ura- ja elämysmahdollisuuksia. Vuonna 2006 
toimintaa olikin jo mukavasti excursioiden, saunailtojen, ympäristömessujen ja 
Tampereen ympäristöpäivien merkeissä. 

Ympäristökysymykset ovat ajankohtainen aihe jokaisella tekniikan alalla. 
Tästä syystä myös YTY:n jäsenistö koostuu useilla eri suuntausten opiskelijoista. 
Yhdistävänä tekijänä toimii mm. ympäristönsuojelun laboratorion tarjoamat 
ympäristöstrategioiden opinnot. Laboratorio myös on ollut aktiivisesti mukana 
kerhon toiminnassa professori Hukkisen johdolla.

Vuoden 2007 toimintasuunnitelmaan sisältyy monenlaista tapahtumaa. Ter-
vetuloa mukaan joukkoomme! Sähköpostilistalle ilmoittelemme tapahtumista, 
kiinnostavista seminaareista ja myös alan työpaikoista. 

YTY:n hallitus vuosimallia 2007
yty.tky.fi 

Puheenjohtaja:  Sami Heikkilä
Varapuheenjohtaja:  Niko Tunninen
Rahastonhoitaja  Essi Hartman
Sihteeri:   Anna Laiho
Emäntä:   Marika Riihimäki
Webbimaster:  Niko Tunninen
Hallituksen jäsen  Jaakko Kauranne

Vuonna 1968 perustettuun MAIKkiin kuuluvat kaikki arkkitehti- maanmittari- 
sekä rakennusinsinööriosastojen opiskelijat, jotka ovat maksaneet kiltojensa 
jäsenmaksun. Yhdistyksen ideana on pohjustaa edellä mainittujen kiltojen 
välistä yhteistyötä, johon työelämässä joudutaan väistämättä. MAIKin halli-
tukseen kuuluu edustajia kaikista kolmesta killasta, ja puheenjohtaja valitaan 
vuorotellen jokaisesta killasta vuodeksi kerrallaan. Tänä vuonna on arkitehtien 
vuoro heiluttaa nuijaa.

Syksyisin järjestettävillä perinteikkäillä teema-sitseillä on juhlittu vuodesta 1996, 
ja tapahtuma onkin kerännyt suuren suosion kolmen killan keskuudessa. Uusi lu-
kukausi polkaistaan käyntiin MAIK-varaslähdössä, jossa fukseille tarjoutuu tilaisuus 
tutustua toisiinsa sekä tuleviin isohenkilöihin ennen opintojen alkamista. Myös 
tänä vuonna paikkana on Espoon Luukki, missä on odotettavissa rentoa meininkiä 
ja hyvää seuraa. Perinteikkäiden tapahtumien järjestämisen ohella hallitus pyrkii 
kehittämään toimintaa ja parantamaan yhdistyksen näkyvyyttä. Kevään uutena 
tapahtumana järjestettiin Peli-ilta, jossa raksalaisten osanotto muihin kiltoihin 
verrattuna oli murskaavan ylivoimaista.

Yhdistyksen toimintaan uskaltautumattomat voivat perehtyä lisää osoitteessa 
maik.tky.fi , ja kerätä rohkeutta tulevia tapahtumia varten. Sitsien ajankohta varmis-
tuu myöhemmin, mutta varaslähdön osalta 10.-12.8. viikonloppu kannattaa varata 
kalenterista jo nyt. Kommentit ja mielipiteet kannattaa esittää päättäville tahoille, 
ja rakentavaan palautteeseen suhtaudutaan asiaankuuluvalla vakavuudella.

MAIKin hallitus 2007

Puheenjohtaja   Charlotte Nyholm
Varapuheenjohtaja   Elisa Hautamäki
Sihteeri    Minna Maasilta
Rahastonhoitaja   Jenny Löfgren
WWW-vastaava   Tiia Vento
Sitsivastaava   Kati Rusanen
Hallituksen jäsen   Jyri Jernström
Hallituksen jäsen   Susanna Heino
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opinions

Nimi: Marja-Liisa Poikolainen, 
kaikki sanoo Pipsaksi
Phuksi vuodelta: 1960
Opintosuunta: Maatalouden 
vesirakennus

Vuosi 1960 oli viimeinen 
vuosi, jolloin raksalla opinton-
sa aloittava pystyi valitsemaan 
opintosuunnakseen maata-
louden vesirakennuksen. Yksi 
näistä ”ojakonnista” oli Pipsa 
Poikolainen. Hän oli noin 80-
päisen vuosikurssinsa toinen 
naispuolinen opiskelija. ”In-
fl aatiota”, tiesi joku todeta, sillä 
yleensä naispuolisia oli ollut 
vain yksi per vuosikurssi. 

Isänsä mukana silta- ja tie-
työmaita kierrellyt Pipsa tiesi jo 
viisivuotiaana ryhtyvänsä isona 
rakennusinsinööriksi. Rakenta-
juus taisi olla geeneissä myös 
niillä muutamalla muulla alaa 
tuolloin opiskelleella naisella. 
Erityiskohtelua ei juuri heru-
nut, sitä oltiin pikemminkin 
”jätkiä jätkien joukossa”. Jopa 
niin voimakkaasti, että kun 
yhdessä vuosikurssin tapaa-
misessa päätettiin laulaa sere-
nadi naisille, eräs vuosikurssin 
miespuolinen havahtui: ”Liisa 
ja Pipsa, tehän ootte naisia!”

Kesä- ja myös osa-aikatöissä 
teekkarit olivat jo tuolloin. Sen 
verran etua sukupuolesta oli, 
että MVR-kerholle harjoitte-
lupaikkoja esittelemään tullut 
maataloushallituksen herra an-
toi Pipsan valita ensimmäisenä 
kesäisen harjoittelupaikkansa. 
Eri maanviljelysinsinööripii-
reissä sitä tuli nähtyä Suomea 
niin pohjoisesta kuin keskeltä-
kin ‒ eikä ainoastaan Suomea, 
vaan myös suomalaisia, sillä 
kenttätöissä majoitus saattoi 
olla järjestetty paikallisten 
asukkaiden luokse. Arvokkaita 
kokemuksia, joita soisi nyky-
teekkarinkin saavan. 

Kuten tunnettua, teekkari 
laulaa mieluummin kuin hyvin. 
Vuosikurssi 1960 lauloi, ja lau-
laa ilmeisesti edelleenkin, sekä 
mieluusti että hyvin. Samoja 
viisuja taitavat kuin mekin, 
mutta ovat viihdyttäneet niillä 
kuulijoitaan vielä vuosia opis-
kelujen jälkeenkin. Olisikohan 
siinä kohtuuttomasti tavoitetta 
laulaa seuraavan ulkoexcun 
panimovierailuilla niin, että 
muut vierailijat puhkeavat an-
tamaan aplodeja? Tai vielä 20 
vuoden jälkeen kyseisen excun 
muisteluexculla? 

Lisää raksalaisia naisia ja 
heidän kokemuksiaan R-naisis-
sa, jälleen ensi vuonna.

Viittaaan IK:n puheenjohtaja 
Maarit Leppäsen kirjoitukseen 
Puhiksen palsta (Ruutiset 1/07), 
jossa Leppänen voimakkain 
sanankääntein lietsoi ihmisiä 
kääntymään kasvissyönnin 
piiriin. Itsehän en tällaista voi 
hyväksyä alkuunkaan.

Kasvihuoneilmiöhän johtuu 
nimenomaan siitä, että hiili-
dioksidia päästetään ilmaan 
enemmän kuin kasvit ehtivät 
yhteyttää sitä. Kuka sitten 
yhteyttää, jos kasvit syödään 
pois? Lihansyönnillä, tieteel-
lisesti ilmaistuna lihismillä, 
kasvit säästyvät yhteyttämi-
seen ja toisaalta maapallon 
happivaraston suurkuluttajat, 
elukat, vähenevät.

Leppänen esitti myös vir-
heellisesti, että sianlihakilon 
tuottmiseen kuluisi kymmen-
kertainen energiamäärä ver-
rattuna proteiinisten palko-
kasvien tuottamiseen. Tämä 
ei pidä paikkaansa! Kerrankin 
kun kävin Alepassa ostamassa 
perinteistä roiskari-keppana-
pakkaustani, löysin heti paikal-
la sika-nauta-jauhelihaa, mutta 
proteiinikasveja metsästäes-
säni sain hiihtää useampaan 
otteeseen putiikin läpi.

Kyllästyttääkö kouluruoka? 
Haluaisitko syödä useammin 
pizzaa ja hampurilaisia? -Tule 
Amerikkaan!

Kaikkien ensimmäisen 
vuoden opiskelijoiden Drexel 
Universityssä on pakko ostaa 
Gold Meal Plan, johon sisältyy 
rajoittamaton määräaterioita 
koulun ruokalassa. Suurin osa 
opiskelijoista käykin ruokalas-
sa syömässä kaikki 
ateriansa aamupa-
lasta iltapalaan.

Ruokalan tarjonta 
aamuisin on suoma-
laiset aamupalatot-
tumukset omaavalle 
ruokailijalle hieman 
hämmentävää. Tar-
jolla on joka päivä paahtolei-
pää, munakasta ja pekonia. 
Pannukakut kermavaahdolla, 
hillolla ja vaahterasiirapilla 
kuuluvat myös jokapäiväiseen 
tarjontaan.

Lounas-illallisaikaan bur-
gundin lihapataan ja erilaisiin 
kanakastike- riisi-kombinaati-
oihin tottunut ruokailija saat-
taa mennä vallan hämilleen. 
Pääruoaksi on tarjolla joka 
päivä vähintään kolmea erilais-
ta pizzaa, tacoja cheddarsulalla 

höystettynä, juustohampurilai-
sia sekä ranskanperunoita.

Moni on varmaan tottunut 
siihen, että kouluruokaloissa 
asioidessaan veden saa ruoka-
juomaksi ilmaiseksi ja maidos-
ta joutuu maksamaan vähän 
ekstraa. Mitä jos molemmat 
olisivat ilmaisia ja lisäksi voisit 
valita halutessasi myös jotain 
viidestä mehusta tai kuudesta 

limukasta? Ei hullumpi idea! 
Suosituin ruokajuoma täällä 
on veden tai maidon sijaan 
sininen Powerade.

Aterian jälkeen on mukava 
kahvitella hetki. Menisikö Alva-
rin kahvilaan vai Kiltikselle? Ai 
niin, ruokalastahan saa ilmaista 
kahvia teetä ja kaakaota! Va-
litset vain koneesta haluamasi 
juomalaadun ja se lorahtaa 
kuppiisi. 

Kahvin kanssa voi nauttia 
tietysti erilaisia jälkiruokapöy-

dän herkkuja. Jälkkärin voi va-
lita erilaisista kakuista (yleensä 
kolme - viisi erilaista), piirakois-
ta, kekseistä, muffi  nsseista ja 
donitseista. Muutaman kerran 
tarjolla on ollut myös vaahto-
karkkeja joita on voinut dipata 
suklaasuihkulähteessä valu-
vaan sulaan suklaaseen.

Ruokalassa oli myös jäätelö-
kone, mutta sen jäätelö ei ollut 

kovin kummoista. Asia 
korjattiin viikko sitten 
kun ruokalaan tupsahti 
upouusi pehmiskone 
josta saa neljää erilaista 
jäätelölaatua. Pehmik-
sen voit pursottaa tuut-
tiin, vohvelikuppiin tai 
lautaselle ja koristella 

suklaapaloilla, strösseleillä tai 
keksinpaloilla.

Jos joku on suunnitellut 
adressin laatimista Otanie-
men opiskelijaravintoloiden 
tarjontaan liittyen esimerkiksi 
otsikolla: “Pitsaa useammin!”, 
“Vaadimme ranskiksia!” tai 
“Haluamme hampurilaisia!”, 
niin tämän jutun kirjoittajalta 
on turha kysellä kannatusta 
aatteelle.

Anne Leivo

Viimeinen ojakonna

Kouluruokaa Yhdysvalloissa

Suosituin ruokajuoma 
täällä on veden tai maidon 
sijaan sininen Powerade.

Antti Ruuska

Lihaa

Toisen asteen lihansyöjä

Te kaikki ruutisten luki-
jat, jotka olette Terhi Pellisen 
haastattelun innoittamana 
suunnanneet Radisson SAS 
-hotelliin saadaksenne SITÄ, 
suunnatkaa matkanne Sokos 
Hotel Vantaalle. Siellä SITÄ on 
enemmän tarjolla.
-Perehtynyt

Tekstiviestit

Kuka se oraakkeli Kahila 
oikein on?!? Ei menny mel-
kein mikään ruokaennustus 
oikein. Mä oon syöny viikon 
väärää mättöä, mulla kiertää 
mahassa.
- Petetty

INFOA:
Nyt voit lähettää ter-

veisesi ja muut mieleen 
juolahtavat asiat kil-
lan päättävälle elimelle 
tekstiviestinä nume-
roon: 044 587 7471. 
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Wapun ajan kosteiden ilmojen 
jälkeen Otaniemeen saapuu 
kova kevätmyrsky, joka riepot-
telee teekkareita yksilöstä riip-
puen yhdestä vuorokaudesta 
viikkoon. Toukokuun loppuun 
mennessä lounaasta saapuva 
lauha kevätilma lempii Otanie-
meä lopun kesän.

Muualla Suomessa säät 
ovat hyvin vaihtelevia. Idästä, 
ryssän helvetistä, lähestyy 
hyinen itätuuli, joka pyyhkäi-
see miltei koko Suomen ylitse, 
lähtien Imatralta, Varkaudesta 
ja Kuopiosta Mäntsälän, Hä-
meenlinnan ja Keravan kautta 
saavuttaen aina Jokioisen ja 
Vaasan ja Punkalaitumen. Loi-
maakaan ei jää rauhaan, mutta 
Porvoo säästyy kuin ihmeen 
kaupalla ja oraakkeli Kahila 
suositteleekin raksalaisille 
viettämään kesäloman joko 
Otaniemessä tai Porvoossa, jos 
hyvästä säästä haluaa nauttia.

Alkukesän sääennustus

Suhteellisen vaikea sudoku

Edellisessä lehden taittossa tuli 
muutamia virheitä, joita tässä 
nytten korjailen. 

Ensimmäiseksi: Akvan ul-
koexcursio Aasiaan -jutun kir-
joitti Anna Keskinen ja Maarit 
Leppänen. 

Toiseksi: Akvan ulkoexcur-

Päätoimittajat töppäykset:

Vanhempi konstaapeli saapui kuulusteluhuone kakkoseen. 
Huoneen ainoan pöydän takana istuu nuori poika, miltei koko 
pää valkoisen sideharson peitossa. Vangempi konstaapeli avaa 
ensimmäisenä suunsa: “voisitko omin sanoin kertoa mitä tänään 
iltapäivällä oikein tapahtui?”.

“Aurinko porotteli sen verran hotisti, et pitihän sitä jostain 
jotai varjoa löytää. Mä siis luulin, et se tontti oli kaupungin, kun 
sinne mentii.. siis kun menin. siinä kun sen omenapuun alla lepäi-
lin, niin saattohan siinä muutaman omena tipahtaa puusta mun 
reppuun, muuta ihan niinku gravitaatiota katos. Sit se satavuotias 
vanhus rupes sielt talolt huuteleen mulle jotain ihan ihmeellistä 
skeidaa. Mä sille mitää sanonu, mus hullu ukko repäs jostain sen 
hermottoman pumppuhaulikon ja rupes ammuskelemaan mei..
mua kohti. Seuraava muistikuva onkin sitten sairaalasta.”

Konstaapeli poistui huoneesta poliisiaseman käytävälle pojan 
reppu käsissään. Vähän aikaa sitä tutkisteltuaan hän astelee vas-
tapäiseen kuulusteluhuoneeseen. Siellä vanhempi mieshenkilö 
jo kertoo tarinaansa nuoremmalle konstaapelille.

“..terassilla istuskeltiin emännän kanssa ja yhtäkkiä niitä teini-
ikäisiä riiviöitä saapui meidän pihamaallemme pyörimään. Eihän 
siinä mitään, mutta sitte ne samperin penskat rupesivat täyttä-
mään monia reppujaan meidän puutarhan parhaan omenapuun 
täydellisllä omenoilla. Minä sitten kohteliaasti sanoin heille, että 
jättäisivät meidän omenat rauhaan. Niistä lökäpöksy-kavereita 
oli kymmenisen kappaletta ja he rupesivat huutelemaan minulle 
aikamoisia hävyttömyyksiä. Kyllä siinä vähemmästäkin alkaa 
sulake palamaan, joten otin ilmakiväärini esiin ja ammuin pens-
koista poispäin yhden varoituslaukauksen. Ilmeisesti he olivat 
humalassakin, sillä heidän juostessa karkuun, yksi kaatui ja löi 
päänsä maassa olevaan juureen.”

Molempien konstaapelien poistuessa huoneesta vanhempi 
konstaapeli ottaa pojan repusta omenan ja rupeaa syömään 
sitä samalla, kun he saapuvat käytävän päässä olevaan kuulus-
teluhuoneeseen. vanhemman konstaapelin syödessä nuorempi 
kysyy huoneessa olevalta henkilöltä: Herra pastori, voisitteko 
kertoa meille mitä siellä oikeasti tapahtui?

“Tottahan toki, poikani. Olin kävelyllä juuri eläköityneen 
kalakaverini pihan ohitse, kun huomasin neljän pojan kiipeävän 
aidan yli puutarhaan. He ehtivät täyttää yhden repun omenoilla, 
kunnes kalakaverini huomasi heidän touhunsa. Siitä seurasi 
moemman puolista sananvaihtoa, joka ei todellakaan sovi las-
ten korville. Tämän jälkeen kalakaverini ampui hirvikiväärillään 
muuaman varoituslaukauksen poikien vieressä olevaan puuhun, 
josta putosi laho oksa yhden pojan päähän.”

Kanstaapelit poistuivat yhteistuumin huoneesta, vanhempi 
on saanut omenan syötyä ja kysyy nuoremmalta: “Arvaatko mitä 
mietin?”. “Että pastori on syyllinen”, nuorempi vastaa. Vanhempi 
konstaapeli: “Ei senkin aasi, vaan olipas tämä omena hapokas”.

Raksan jokakeväisen Viinlandia-kirjoituskilpailuun osallistui 
tänä vuonna hieman vähemmän kuin viime vuonna, mutta se ei 
tarkoittanut, että taso olisi ollut huono. Molemmat tekstit ovat 
loistavia ja tullaan palkitsemaan.

Ei niin historillinen yhdennentoista Viinlandia-kilpailun aihe 
oli “hapokas”. Arvo- ja vaikutusvaltainen Viinlandia-raati arvioi 
tekstejä ja päätti, että voittajaksi selviytyi teksti, jonka kirjoitti 
nimimerkki ferro.

Ferro luo arvo- ja vaikutusvaltaisen Viinlandia-raadin mukaan 
tekstissään aidon ja havaittavan tunnelman yksityiskohtien kaut-
ta. Raatia mielytti myös tekstin erilaisuus ja yllättävyys.

Ferroksi paljastuu Ropon puheenjohtaja ja muutenkin hyvä 
jätkä ‒ ainakin nimen perusteella ‒  Mikko Leino.

Hapokas

- ferro

Viinlandia-kirjoituskilpailu

sio Aasiaan -jutun ja etusivun  
kuvat on ottanut Katri ”KSB” 
Kallio-Koski. Kiitokset ihanis-
ta kuvista! Tätä fonttia ei voi 
kursivoida, anteeksi :)

Kolmanneksi: Hyvis & Pahis 
-jutun kirjoitti Katja Tuomola 
ja Lasse Kahila.

Foorumilta 
bongattua:

”Parahin Timo, Toivomme, 
ettei Sinulle koskaan käy niin 
huonosti, että joudut asumaan 
naisen kanssa. Voi sitä tuskan 
päivää. Siis hänelle.

A&K”

”Aargh! Lisää hajotus-maxi-
musta. Joudun työterveystar-
kastukseen, jota ennen pitää 
olla 10-12 tuntia syömättä... siis 
mitä sviddua!?! En mä ole ikinä 
eläessäni ollu niin pitkää aikaa 
ilman ruokaa. Noista kahesta 
vaihtoehdosta kyllä valkkaan 
ton 10 tuntia, ilman muuta, ja 
sitä ennen syön ihan järjettö-
mät setit; semmoset, joita ei 
voi vielä kuvitellakaan.”

Jämävitsien kaatopaikka

Hajotusketju

”Kolme kirjainta, TMP.”

”Yhdyn edelliseen, ei TMP:ssä 
saisi olla mitään mekaniikan 
puppua! Myös mukavasti näin 
vapun alla hajottaa GIS-kurs-
sin tehtävä joka ei vaan halua 
mennä oikein.”
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Idea Vasaran excursiosta Ota-
niemeen kypsyi toteutumis-
pisteeseen vanhan tutun Va-
sara-aktiivin Mari Tuusjärven 
aamupäivävierailusta Otanie-
meen. Pikainen aamukahvi 
muuttui kiltahuonekierrok-
sesta lounaaksi, kun yliopisto-
lainen viihtyi Otaniemessä yli-
määräistä. Tuumasta toimeen 
ja kutsumaan Vasaralaiset kier-
tämään Otaniemeä isommalla 
porukalla koko päiväksi.

Päivä järjestyikin pikaisesti 
Kalliotekniikan kerhon pu-
heenjohtajan Jesse Strömin ja 
Vuorimieskillan puheenjohta-
jan Päivi Tikkasen avustuksella. 
Vasaralaiset pääsivät siis naut-
timaan Otaniemestä ja teek-
kariseurasta 19. maaliskuuta. 
Isäntinä Rakennusinsinöörikil-
lan puolesta toimivat allekir-
joittanut,  phuksikapteeni Anna 
Keskinen sekä tiedottajamme 
Mikko O. Sillanpää.

Päivä alkaa kello 11.00 kir-
jaston bussipysäkiltä pienen 
geologilauman purkautuessa 
Otaniemen bussista. Römy-
simme Vuorimieskillan kilta-
huoneelle, joka olikin jo täynnä 
uteliasta porukkaa. Pienen 
alkuhärväyksen jälkeen saimme 
kahvia ja pääsimme jutustelun 
makuun. Saimme kuulla kuka 
kukin on ja että Vasara on pe-
rustettu 1937.

Jatkoimme matkaa Materi-
aalitekniikan rakennuksen läpi, 
jonka käytävien kivikokoelmat 
pysäyttivät matkamme hyväksi 
toviksi. Geologien silmät alkoi-
vat kiiltää kuin hylkeen nahka 
ja he heittäytyivät vasten vit-
riinejä. Nähtiinpä myös kivien 
palvontaa polviltaan asti.

Revittyämme viimeisetkin 
innostuneet geologit matkaan 
jatkoimme matkaamme IK:n 
kiltahuoneelle, jossa rahaston-
hoitajamme Jasmiina Järvinen 
odotti Da Capojen ja uuden 
pannullisen kahvia kanssa. Ku-
kaan ei kuitenkaan koskenut-
kaan kahviin, mutta makeiset 
joko piilotettiin haalareitten 
taskuihin tai ahmittiin nälkäise-
nä. Da Capojen papereita löytyi 

vielä myöhään illalla jatkoilta.
Maarit Leppäsen kerrattua 

nopesti mistä Rakennusinsi-
nöörikillassa on oikein kysymys, 
pääsimme itse asiaan eli ruokai-
luun. Dipolissa tarjottiin kohta-
laista murkinaa ja yliopistolaiset 
olivat positiivisen yllättyneitä 

Otaniemen ruokavalikoimasta.
Ruokailun jälkeen suunta-

simme Polyteekkarimuseolle, 
jossa meitä viihdyttivät museon 
Vuorimieskiltalaiset intendentit 
Päivi Tikkanen ja Anu Seppä-
lä. Kerrottiimpa meille muun 
muassa eräästä vuorimiehestä, 
joka saavutti mainetta juokse-
malla Otakaarta ympäri alasti ja 
kunniaa jäämällä poliisipartion 
haaviin. Näin siis phuksit kor-

vasivat puuttuvia 
pisteitään ennen 
vappua.

Pokkamontun 
tuolit ja tarinat 
vanhalta polilta 
hurmasivat va-
saralaiset jälleen 
niin, että opiske-
lualan vaihto kävi 
monilla varmasti 
mielessä. Museon 
jälkeinen kohde 
‒ Otaniemen alai-
set kalliotunnelit 
olivat vasaralai-
sille ja raksalaisil-
lekin päivän ko-
hokohta. Kallio-
tekniikan kerhon 
edustajien Jesse 
Strömin ja Simo 
Laitisen opastuk-
sella lähdimme 

laskeutumaan syvälle maan 
sisään Dipolin edestä.

VTT:llä väitetään olevan Ota-
niemen alla lähes yhtä paljon 
maanalaista tilaa kuin maan-
päällä ja tarvitsimmekin tovin 
päästäksemme Kalliotekniikan 
laboratorion koetunneliin noin 

20 metriä Täffän alapuolelle. 
Koetunnelissa kalliopuolen 
opiskelijat pääsevät kursseil-
laan poraamaan ja pultitta-
maan kalliota. Tunneliin park-
keeratun Tamrockin hurjan 
lastauskoneen kauha kirvoitti 
hymyn geologiemme kasvoille 
heidän täyttäessä sen yhteisku-
vaa varten.

Kivien ja koneiden näprää-
misen lisäksi vietimme hetken 
seurustellen ja maistellen olutta 
umpitunnelissa. Fyysikoilta 
matkaan tarttuneet hiilihap-
pojäät hauskuuttivat seuruet-
tamme muutaman höyrypään 
luodessa sillä hienoja efektejä. 
Tulipahan yhteishengen nos-
tattamiseksi laulettua muuta-
ma juomalaulukin.

Aikansa kutakin ja suunta 
kohti Rantasaunaa, jossa oli 
juurikin alkamassa geosuun-
nittelusaunailta. Vasaralaiset 
pääsivät ihmettelemään teek-
kareitten saunailtojen tarjontaa 
ja riemastuivat tietenkin fir-
mojen tarjoamista juotamista. 
Myös teekkareitten huulille 
erityisen vakuuttavan hymyn 
kirvoitti Konsultointi Kareg Oyn 
sponsoroimat A. Le Coq oluet.

Mukana tapahtumassa oli-
vat myös Pöyry Infra, Atlas Cop-
co Louhintatekniikka, Ramboll 

Vasara, Helsingin yliopiston geologinen kerho ry, on pieni 
joukko ainutlaatuisen aktiivisia harmaa haalareisia opiske-
lijoita. Kerhon tarkoituksena on kehittää ja tukea geologian 
opiskelua sekä tehokkaasti tuhota jäsentensä vapaa-aika. 
Myös yhteistyö muiden järjestöjen kanssa on tärkeä osa 
toimintaa. Vasaran vuosijuhlien virkaa toimittaa keväisin 
järjestettävät Jääkausijuhlat, jolloin juhlistetaan jääkauden 
päättymisen 10000 vuotisjuhlaa. 

Kun vuoden 2005 alussa kalliopuolen opetus siirrettiin 
Rakennus- ja ympäristötekniikan osastolle, ei samaa tapah-
tunut opiskelijatoiminnassa. Ennen muinoin Vuorimieskilta 
piti ansiokkaasti yhteyksiä Vasaraan eli Helsingin yliopiston 
geologian opiskelijoihin, mutta viime siirron jälkeen into 
on ymmärrettävästi laimentunut.

Viime joulukuussa Vasaran suunnalta kuului tuskanhuu-
to: Mitä siellä Otaniemessä oikein on tapahtunut? Kukaan 
vasaralainen ei enää tiennyt ketkä geologiaa opiskelevat 
ja olikin tarpeellista järjestää pieni tutustumiskierros Ota-
niemeen.

Vasara Otaniemessä

ja Geomap. Viimeksi mainitun 
edustaja Vesa Oksanen aihe-
utti hämmästystä geologien 
keskuudessa tarjoamalla töitä 
teekkareille, tämä kun ei ole 
tapana yliopistopiireissä. Lop-
puillasta vasarattaret kävivät 
valtaamassa naisten saunavuo-
ron ja testasivat teekkareitten 
geologian tietämystä.

Päivä oli unohtumaton vasa-
ralaisille sekä heitä isännöineille 
teekkareille. Seuraava mah-
dollisuus tavata yliopistolaisia 
on alkusyksystä kaupunkikar-
toituksen yhteydessä Oulussa. 
Tarkoiksena on ahtaa bussi 
täyteen vasaroita ja sikaosas-
tolle teekkareita.

Hulluja nuo geologit?

Kiltiksellä kuunneltiin kuuliaisina Maarit Leppäsen selityksiä

Topias Siren

Sen koommin ei heitä nähty... Varokaa tunneleita!

Jesse Ström toimi oppaanamme maanalla


