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96. Hermanninsitsit vietettiin 17. huhtikuuta.  Juhlahuumaa löydät sivulta 8.

Kotimaan Pitkä oli tänä vuonna Rrankka. Lue 
sivulta 6, mitä matkalla oikein tapahtui. Phuksiristeily '09

  Phuksit matkasivat     
 maaliskuussa  
 Tallinnaan. 

   Wappu Survival 
Packet 20009

Phuksin mielipiteet 
siitä, kuinka Wappu 
selvitetään.

Vuosi Phuksina

Ikimuistoinen vuosi 
on lähellä loppuaan. 
Tarina yhden phuk-
sin silmin.

WAPPU-
RUUTISET!
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KANNESSA: Ylempi kuva: KP'09 Imatralla.
Alempi kuva:  IK:n Raati vastaanottaa vuosijuhlalahjoja 
Hermanninsitseillä Railakasta wappua!

Kesä kolkuttaa jo ovella. 
Wappu on menossa par-
haillaan, ja kesälomaankin 
lasketaan jo päiviä. Silti kesä-
työtilanne rakennusalalla ei ota 
parantuakseen. Monelle raksa-
laiselle kesä voikin tuoda eteen 
uuden tilanteen, jossa kesä-

työansiot on saatava kokoon 
opiskelemalla. Älkäämme 
siltikään antako tämän, niin 
kutsutun taantuman, masentaa 
liiaksi.  Töitä kyllä ennättää 
tehdä myöhemminkin, eikä 
kenenkään opiskelut varmasti 
liiallisesta kesäopiskelusta 
kärsi, päinvastoin. Lisäksi, 
mikäli rahatilanne vain antaa 

myöden, voi tuleva kesä olla 
hyvä mahdollisuus irtautua 
hetkeksi kokonaan opiskelusta 
ja työstä. Kuten eräs viisas on 
joskus sanonutkin:” Ei terve 
ruumis työtä kaipaa.”

Tärkeintä on kuitenkin, että 
emme anna ajan kulua huk-

kaan. Elämme tällä hetkellä 
mahdollisesti koko elämämme 
parasta aikaa. Opiskelijaelämää 
ilman tulosvastuuta, yt-neu-
votteluja sekä irtisanomisia. 
Käytä siis aikasi niin, että 40 
vuoden päästä voit ilolla muis-
tella tätäkin kesää.

Lopuksi haluan vielä toivot-
taa kaikille omasta sekä koko 

Ruutisten toimituksen puolesta 
rentouttavaa ja hauskaa Wap-
pua. Nauttikaamme kesän läm-
möstä ja ottakaamme kaikki 
ilo irti vapaa-ajasta, mitä 
meille suodaan. Lisäksi haluan 
onnitella phukseja lakinsaan-
nista. Olette tehneet ja nähneet 

paljon pitkin vuotta sen ansai-
taksenne. Toivottavasti myös 
teillä on ollut hauska vuosi. 

Juho ”Rudolf ” Sihvola
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on hyvä, koska killan kautta 
syntyvät sosiaaliset suhteet 
ovat kaikille meistä tärkeitä, 

niin opiskelun tukena kuin 
myöhemmin työelämässäkin.

 
Vuosikurssianne kuvaa 

mielestäni parhaiten käsite 
yhdessä tekeminen. Sitä olette 
tähän mennessä toteuttaneet 
muun muassa harjoitustöiden 
parissa tuskaillessanne, lumi-
palloja pyöritellessänne sekä 
bileitä järjestäessänne. Yhdessä 
tekemisen taito vie teidät vielä 
pitkälle. Kenties päädytte 
killan raatiin, kenties politiik-
kaan, kenties jopa viihtyisiin 
työpaikkoihin – sen näkee vain 

Minulla olisi paljon sanottavaa, 
mutta aloitetaan tärkeim-
mästä: Olen ollut äärimmäisen 
onnekkaassa 
tilanteessa 
seuratessani 
lähietäisyydeltä 
vuosikurssinne 
edesottamuksia 
koko phuksivuo-
tenne ajan. Itse asiassa vuosi 
on ollut elämäni hienoin, eikä 
vähiten teidän ansiostanne. 
Olette ihan sairaan hyviä 
tyyppejä – joka ikinen teistä. 
Kiitos!

 
Viime syyskuussa teitä 

saapui raksalle reilut satakunta, 
ja jo ensimmäisestä viikosta 
lähtien koko porukka puhalsi 
täysillä yhteen hiileen. Tämä 
näkyi aluksi erityisesti phuk-
siryhmissä, joissa päällimmäi-
senä asenteena tuntui olevan 
”kaveria ei jätetä”. Vähitellen 
sama meininki laajeni myös 
ryhmien välille hitsaten lähes 
koko vuosikurssin yhdeksi 
kaveriporukaksi. On poikke-
avaa, että näin iso osa yhden 
vuoden phukseista on aktii-
visesti killan toiminnassa 
mukana. Teidän ansiostanne 
näyttääkin siltä, että IK:n 
asema kaikkien raksalaisten 
ja ymppäläisten yhdistyksenä 
on edelleen vahvistumaan 
päin. Kehitys myös ruokkii 
itseään: teistä ennätyksellisen 
moni, 45 henkeä, päätti lähteä 
ISOhenkilöiksi. Toimiessanne 
maailman parhaina ISOina 
kykenette varmasti siirtämään 
innokkuutenne eteenpäin taas 
seuraavalle phuksisukupol-
velle ja saamaan heidät täysillä 
mukaan joukkoomme. Se 

”Vuosikurssianne kuVaa mielestäni parhaiten 
käsite yhdessä tekeminen.”

Arvon phuksit!

 

KOLMOSSIVUN 
RAKSALAINEN

Jihuu! Kauan odotettu wappu on vihdoin täällä. Tämä tarkoittaa 
sitä, että phukseista  
tulee teekkareita ja kesäloma on aivan kulman takana. Elämme 
jännittävää aikaa. Ruoho  
alkaa vihertää ja kukat kukkia. Luonnonilmiöiden lisäksi teekka-
rit kokevat muutakin  
jännittävää. Muutokset myllertävät yliopiston ja ylioppilaskun-
nan sisällä. 
 
Reilu viikko sitten valittiin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle 
ensimmäinen  
edustajisto. Sillä on tärkeä tehtävä luoda AYY:stä eri koulujen 
opiskelijoille  
tasapuolinen ja toimiva kokonaisuus. AYY aloittaa elokuussa ja 
ottaa vastuun toiminnasta  
nykyisten ylioppilaskuntien yhdistyessä vuoden vaihteessa. TKY, 
KY ja TOKYO jatkavat  
toimintaansa siihen asti. TKY:n toiminnan päättyminen saattaa 
tuntua haikealta, mutta haikeuteen ei välttämättä ole syytä. AYY 
tarjoaa jäsenilleen samat palvelut kuin TKY  
ja varmasti vielä enemmänkin. 
 
Ylioppilaskunnan kasvaessa suuremmaksi rakas kiltamme kui-
tenkin säilyy ennallaan.  
Rakennusinsinöörikilta järjestää vastaisuudessakin kivoja tapah-
tumia ja  
tarjoaa palveluja. Jopa kiltahuoneen rikkinäinen makeisauto-
maatti pyritään ottamaan  
taas käyttöön. Tapahtumia halutaan myös parantaa saatujen 
kokemusten ja palautteiden  
mukaisesti. 
 
Killan vuosijuhlaa, Hermanninsitsiä juhlittiin 96-vuotiaan killan 
kunniaksi 17.4. Juhlat olivat menestys. Mahtavaa  
iltaa enteili jo tunnissa täyttynyt ilmoittautuminen. Hermanni on 
vuoden suosituin ja  
hienoin tapahtuma. Kiitos vielä kerran kaikille järjestäjille, työn-
tekijöille ja  
juhlijoille. 
 
Kiltahuoneella tehdyn pikagallupin mukaan ihan kaikki eivät ole 
menossa töihin ensi  
kesänä. Ei ole kuitenkaan huono asia, jos viettää kesän opiskellen 
ja rentoutuen. Töitä  
ehtii tekemään sitten isona. Tylsyyden iskiessä tekemistä löytyy 
aina siltatyömaalta! 
 
Doris Kalve 
IK:n puhis

ajan myötä. Menestystäkin tär-
keämpää on silti hauskanpito. 
Sen te tunnutte oivaltaneen, 

ja toivon, 
ettei se pääse 
ikinä teiltä 
unohtu-
maan. 
Pitäkää 
huoli, ettei 

sisäinen phuksinne koskaan 
täysin kuole.

Olette todella lakkinne 
ansainneet! Hauskaa Wappua!

Henri Tikkanen
Phuksikapteeni 2008

PHUKsIKAPTEENILTA PUHIKsEN PUHINAT

TURO AUVINEN
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OLTERMANNIN 
TERVEHDYs

Noin 30 kiltalaista suunnisti 19. maaliskuuta Vahasen järjes-
tämälle excursiolle, teemana korjausrakentaminen.  Kävimme 
kahdessa Helsingin yliopiston omistamassa rakennuksessa, Met-
sätalossa ja kielikeskuksessa. Metsätalo on 1930-luvulla valmistu-
nut kiinteistö, jonne sijoittuu jatkossa humanistisen tiedekunnan 
opetustiloja. Nyt korjauksen kohteena oli rakennuksen A-osa, 
jonne sijoitetaan humanistisen tiedekunnan kielenopintoja. 
Metsätalon urakka on aika mittava korjausrakennuskohteeksi 
noin kuuden miljoonan urakallaan - plus julkisivutyöt päälle. 
Tutustuimme Metsätaloon Vahasen porukan ja SRV:n vastaa-
van mestarin opastuksella. Meille esiteltiin talossa tapahtuvia 
pinnoitusten korjauksia, uusien hissikuilujen rakentamista ja 
ehkä mielenkiintoisimpana osana entisen parkkihallin muutta-
mista kielistudioiksi yliopiston kieltenopiskelijoille. Aikamme 
kierreltyämme suunnistimme yliopiston kielikeskukseen. Siellä 
oltiin rakentamassa uutta hissiä rakennuksen ulkopuolelle ja 
asentamassa ullakolle ilmastointilaitteita. Tutustumisen jälkeen 
pikkubussi saapui noutamaan meitä Vahasen pääkonttorille 
Kannelmäkeen.

Konttorilla meille tarjoiltiin ruokaa ja juomaa ennen yrityksen 
ja case-kohteen esittelyä. Aluksi kerrottiin yleisesti yrityksestä ja 
sen tarjoamista uramahdollisuuksista, jonka jälkeen kerrottiin 
enemmän Vahasen korjausrakentamisyksiköstä. Yleisten puhei-
den jälkeen siirryttiin case-kohteeseen, jossa entinen teollisuus-
rakennus muutettiin asuinrakennukseksi. Muuntamisessa oli niin 
paljon ongelmia (mm. rakenteista löytyneet öljyt ja maastosta 
löytyneet haitta-aineet), että exculaisten keskuudessa kyseltiin 
jo sen mielekkyydestä, ja koko roskan räjäyttämisestä ja uuden 
rakentamisesta. Onneksi päädyttiin säilyttämään vanha raken-
nus, sillä lopputulos oli huikaiseva ja toi koko asuinalueelle hie-
non maamerkin. Tämän jälkeen loppui virallinen osuus ja tölkit 
sihahtelivat! Silloin vielä keskusteltiin vapaasti isäntien kanssa ja 
tölkit sihahtelivat uudestaan. Halukkaat poistuivat sitten saunan 
puolelle sihauttelemaan, ja ennusmerkkien mukaisesti aikataulu 
venyi, eikä seitsemältä ollut vielä poistuttu saunatiloista. Kiitos 
emännälle kärsivällisyydestä.  Kiitos myös Vahaselle, että jär-
jesti excun: jäi todella hyvä maku - ja sauna oli mukava.

Jarno Jalonen

Tarjoamme sinulle luovan työympäristön, hauskat työkaverit 
ja mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Lue lisää osoitteessa
www.vahanen.com.

Vahanen-yhtiöt on rakentamisen ja kiinteistöjen elin-

kaarenhallinnan palvelujen tuottamiseen erikoistu-

nut konserni. Kansainvälisessä yritysverkostossamme 

työskentelee 370 asiantuntijaa seitsemällä paikkakun-

nalla Suomessa, Virossa ja Venäjällä. Rakennesuunnit-

telijamme ottavat haasteita vastaan niin puu-, teräs- 

kuin betonirakenteisten talonrakennuskohteiden ja 

insinöörirakenteiden suunnittelussa.

Luova työympäristö,
monipuoliset työtehtävät
ja hauskat työkaverit

SINÄ+

Kylmät tuulet 
puhaltavat
TäTä KIRjOITTAESSANI OLEN toi-
pumassa taas aivan erinomai-
sesti järjestetyistä kiltamme 
vuosijuhlista. Juhlat olivat 
tunnelmaltaan iloiset, hienos-
tuneet, korkeatasoiset – kaikki 
järjestelyihin osallistuneet 
olivat tehneet suurenmoista 
työtä. Siitä heille parhaimmat 
kiitokseni. 

Tarkoituksenani oli ennät-
tää lauantaina aamu-sillikselle, 
koska en ole milloinkaan 
tällaisessa tapahtumassa aikai-
semmin ollut – epäonnistuin 
kuitenkin aikomuksessani. Toi-
saalta näin jäi jotain tavoitelta-
vaa ensikin vuodeksi.

Keväiset ilmat ovat ikkunan 
läpi katsottuna olleet kauniit ja 
aurinkoiset. Ulkona kuitenkin 
puhaltelevat kylmät tuulet. 
Kevät on tuntuvasti myöhässä. 
Vappu lähestyy, ja toivoa vain 
voi, että ilmat lämpenevät 
ennen sitä, jotta vappu voitai-
siin viettää ulkosalla ihastutta-
vassa kevätsäässä.

Kylmiä tuulia puhaltelee 
myös koulumme seinien sisä-
puolella. Niin opiskelijat kuin 
opetushenkilökunta huokaile-
vat ankaran ylikuormituksen 
alla. Loppuun palamista ja 
muita jokapäiväisen elä-
mämme järkkymistä aiheut-
tavia ongelmia esiintyy puolin 
ja toisin. Suunnattoman suuri 
hallinnollinen kuormitus on 
omiaan lisäämään opettajien 
työtaakkaa.

Kesän ja hetken levähtä-
misen merkitys tulee suureen 
tarpeeseen. Uskon ja toivon, 
että me kaikki osaamme huo-
lehtia itsestämme ja varaamme 
riittävästi aikaa itsemme 
raiteille laittamiseen. Työssä 
me ehdimme käydä vielä 
loppuelämämme aikana aivan 
riittävästi. Eikä rahankaan 
merkitys nyt kulutushysterian 
hiipumisen aikana ole enää 
niin merkittävä kuin ennen. 
Olisiko niin, että lama sattuu 
ihan oikeaan paikkaan meidän 
otaniemeläisten elämässä?

Ja vielä lopuksi – 1600 
työtunnin opiskeluvuosi jää 
liian monelta useimmiten 
saavuttamatta. Nyt meillä 
on kesän aikana mahdolli-
suus tasata opiskelutaakkaa 
pidemmälle aikavälille, ja 
nauttia lukemisesta vaikkapa 
veneen pohjalla auringossa 
loikoillen – mikäpä olisi sen 
nautinnollisempaa – ehkäpä 
vielä tilanteeseen sopiva vir-
vokepullo käden ulottuvilla.

Rentouttavaa kesää kai-
kille toivottaen,

              Oltermanni

Vahanen-excu

Se päätettiin jo syyskuussa 
– phuksiristeily oli saatava. 
Sellainen saatiin ja hieno reis-
suhan siitä tuli. Hieman eri-
koisemmalla 
hotelliyö 
Tallinnassa 
-konseptilla 
toteutettu 
matka keräsi 
noin 60 osal-
listujaa seilaa-
maan ensin 
yön yli Baltic 
Princessillä 
Tallinnaan, 
majoittumaan 
yö Tallink 
City Hotelissa 
ja sen jälkeen 
matkaamaan 
samaisella laivalla päivällä 
takaisin Helsinkiin.

Risteilyosuus sujui arvaten-
kin riehakkaissa merkeissä, ja 
kellekään ei varmasti jäänyt 
epäselväksi, mistä haalarikansa 
oli peräisin, kun R-A-K-S-A 
kaikui monikymmenpäisen, 
epävireisen kuoron voimin 
laivan käytävillä.

Tallinnassa osa kävi 

kiertelemässä kaupungilla, 
osa nukkui univelkojaan pois 
pitkälle iltapäivään. Illalla 
käytiin porukalla tutustu-

massa Tallinnan 
maanantaiseen 
yöelämään. Ja 
koska neljän täh-
den hotellihuone 
ei luonnollisesti 
ole tarpeeksi 
hyvä kaikille 
raksalaisille, 
vaihtoi eräs kak-
sikko huoneensa 
sviittiin, josta 
luonnollisesti 
kehkeytyi yksi 
hotellin raksa-
laispesäkkeistä.

Takaisinkin 
päästiin. Paluumatka sujui 
hieman rauhallisemmissa 
merkeissä kuin meno, ja muut 
matkustajat saivat rauhassa 
keskittyä bingon pelaamiseen 
ja iltapäivätansseihin. Wap-
pumehutkin tuli hankittua 
halvalla – erinomainen matka 
siis.

Anu Juvonen

Raksaphuksit goes 
Tallinna 15.-17.3.
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Kuva ja teksti: Iida hepola

1. 
Juotavaa: Juotava on 

tärkeä. Ilm
an pulloa ihm

i-
nen tuntee olonsa orvoksi ja 
ulkopuoliseksi.

2. 
Ruokaa: Ruokakin 

on tärkeää. Ruoka auttaa 
jaksam

aan kovissa oloissa, ja 
lisäksi m

aalaispitäjästä kotoi-
sin olevan Ensikertalaisen ei 
voida olettaa löytävän Ruokaa 
m

ihin tahansa kellonaikaan, 
varsinkaan isosta kaupun-
gista.

3. 
Lisää Juotavaa: Jotta 

jano sam
m

uisi ja jaksettaisiin 
telm

iä.

4. 
Burana©

 400 m
g 

ja laastareita: M
ahdollisten 

haavereiden kohdatessa 
Ensikertalainen voi paikkailla 
itseään, kavereitaan, haalari-
aan, tuntem

attom
ia, puluja…

 
H

aaverin kohdatessa Poten-
tiaalista Vappuheilaa hän voi 
m

yös tarjota ystävällisesti 
laastareitaan ja näin valloittaa 
Potentiaalisen Vappuheilan 
sydäm

en.

10. 
M

atkakortti, Elec-
tron, H

enkkarit ja Avaim
et: 

Rahaa sekä m
uovisena että 

paperisena. Voi käyttää 
m

uun m
uassa kaiken edellä 

m
ainitun hankkim

iseen. 
M

atkakortilla pääsee tarvit-
taessa vaihtam

aan sijaintiaan. 
Kotiavaim

et m
ukana, jotta 

tarvittaessa pääsee sinne. 

9. 
Ilm

astointiteippi: 
Korjaa m

itä vain. Tarvittaessa 
voidaan käyttää m

yös sitom
i-

seen, kuitenkin aina om
alla 

vastuulla.

8. 
Kum

ihanskat: 
Kum

ihanskoja käytetään 
kavereiden ja Potentiaalisen 
Vappuheilaan viihdyttä-
m

iseen. Kekseliäs rakentaa 
niistä pyssyn, vähem

m
än 

kekseliäs täyttää ne vedellä. 

7. 
Veitsi: Veitsellä voi 

veistellä, pilkkoa m
akkaraa, 

katkoa narua, sitä voi käyttää 
syöm

ävälineenä…
 Ei kuiten-

kaan suositella käytettäväksi 
toisiin ihm

isiin! 

6. 
V

iltti: Tarjoaa suojaa 
ja läm

m
ikettä ja sen päälle 

voi kutsua kavereita. Siihen 
voi m

yös kietaista Potentiaa-
lisen Vappuheilan. [H

uom
: 

Kuvassa siis roinan alla!]

5. 
Pyyhe ja kam

pa: 
Varustautum

inen saunaet-
koille, -juhlille ja -jatkoille 
sekä m

ahdolliseen uintiin yli 
kuutiom

etrin vettä sisältä-
vissä astioissa tai luonnon-
vesissä. K

am
paa voidaan 

käyttää Potentiaalisen Vap-
puheilan viekoittelem

iseen 
m

onin keinoin: sen avulla 
kaunistetaan om

aa kuontaloa 
tai sillä voi soittaa serenadin.

Vappu Survival Packet 2009 
– M

itä Ensikertalainen ottaisi?
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MAALISKUUN VIIMEINEN VIIKKO ALKOI 
jOKSEENKIN ERITAVALLA KUIN NORMAALI 
ARKIVIIKKO. AINAKIN NIIdEN 32 REISSAA-
jAN OSALTA, jOTKA HYPPäSIVäT OK-20:N 
SISäPIHALTA KYLMäNä MAANANTAI-
AAMUNA 23.3. KLO 6.30 RAKENNUSINSI-
NööRIKILLAN KP-bUSSIN KYYTIIN. TAAS 
OLI HAVAITTAVISSA, ETTä OSA MAT-
KAAjISTA KäRSI VIELä EdELLISILTAISEN 
NORSKE KIMbLE CUPIN AIHEUTTAMASTA 
PELIVäSYMYKSESTä. HUKASSA OLI NIMIT-
TäIN VIRKEYSTILAN LISäKSI OSA MATKA-
TAVAROISTA, KIMbLEN VOITTAjAPARISTA 
jARNO jALOSESTA jA LASSE KAHILASTA 
PUHUMATTAKAAN.  PUOLEN TUNNIN 
ETSISKELYN jäLKEEN KRIITTISIMMäT MAT-
KAKASSIT ONNEKSI LöYTYIVäT jA MATKA 
KOHTI TOISTAISEKSI TUNTEMATONTA 
MääRäNPääTä SAATTOI ALKAA. 

MAANANTAI 23.3.

KP-hakemuksiin täytetty punainen 
alkujuoma oli tällä kertaa karpalo-
mehu- ja Sprite-pohjaista litkua, joka 
tosin maistui lähinnä kaikilta lisäai-
neilta väliltä E100 -E1000. Kovasti 
arvuuteltu matkareitti sai puolestaan 
ensimmäistä vihiä, kun luottokus-
kimme Auno suuntasi itäisen satama-
kaupungin läpi kohti 4-tietä.  Bussiin 
jaettua aamupalaa nautiskellen, sponso-
rideodorantteja ”axentaen” ja Hump-
paritaria kuunnellen matka pohjoiseen 
päin sujui leppoisasti, kunnes alkoi 
kuulua kärsiviä pasikuikka-huutoja.  
Tauolla Tuuliharjassa paineita ja huo-
noa oloa poistettiin sitten ensimmäi-
sen kerran sekä ylä- että alapäästä, ja 
pitkäksi kertynyt penalty-lista tyhjen-
nettiin.  Eipä tarvinnut ainakaan enää 
KP-neitsyiden kypäristä montaa kertaa 
huomautella. Parin tunnin päästä vielä 
viimeiset, joilla oli alkujuoma jäljellä, 
tyhjensivät ne pohjanmaan kautta 
ennen ensimmäistä excursiota, joka 
tarjosi astetta sivistyneempää juoma-
kulttuuria. 

Ensimmäinen excu sijoittui tällä 
kertaa nimittäin Ollinmäen viini-
tilalle Mikkelin kupeeseen. Emän-
tämme Sirpa Villanen oli jo kaatanut 
laseihimme valkoisista viinimarjoista ja 
koivun mahlasta valmistettua tilavii-
niä, kun saavuimme tunnelmallisen 
vanhan maatalon tupaan kuulemaan 
viininmaistelun saloista. Hyvältähän se 
useimmista maistui, ja taisi aihekin olla 
sen verran mielenkiintoinen, ettei tor-
kahteluja vielä havaittu. KP-peruspultti 

löysi kuitenkin ensimmäisen omistajan, 
eikä penaltyiltakaan voitu kysymysten 
laadun ja toistamisen vuoksi säästyä. 
Kun kaikki olivat saaneet ostoksensa 
tehtyä ja Intian Q:n laulettua, hilpeä 
seurueemme jatkoi matkaansa. 

Seuraava pysähdys oli jo noin vartin 
päästä 
Mikkelin 
yliopisto-
keskuk-
sessa, jossa 
lounas-
timme 
aiheuttaen 
hymähtelyitä ja uteliaisuutta, osa 
paikallisessa opiskelijaravintolassa, osa 
kansainvälisessä hampurilaisketjussa. 
Pari veijaria kerkisi puolestaan livistää 
paikalliseen kuppilaan, ja luonnollisesti 
heidän etsimisensä ympäri Mikkeliä 
palkittiin taas tutuilla rangaistuksilla.   

Itse päivän ammatillinen excursio 
sijoittui Kuopioon ja siellä 2010 pidet-
täville asuntomessuille. Sama rakennus 
ja saman salin mikrofonit kuin 2007 
vuoden KP:llä palasivat osalle mieliin, 
kun saimme kuulla asuntomessuor-
ganisaation johtajan kaikenkattavan 
esityksen messualueesta.  Bussikierros 

Saaristokaupungissa ja asuntomessu-
alueella onnistui myös mallikkaasti, 
vaikka osa kysymyksistämme olikin 
liian vaikeita emännällemme. 

Päivän suurin yllätys valtaosalle 
taisi olla se, kun meitä odotti maja-
paikassamme Kuopion lääketietei-

lijöiden saunarakennus Vitriinissä 
kasa liilahaalarisia Automaatio- ja 
systeemitekniikan killan teekkareita. 
AS:n 4-päiväinen Rrankka sattui 
nimittäin samoille päiville kuin oma 
pitkä kiertueemme ja näin Vitriinissä 
sekä kaupungilla nähtiin illalla, yöllä 
ja aamulla poikkeuksellisen riehakasta 
teekkarielämää.

TIIsTAI 24.3.

Humpparitarin haitari katkaisi 
aamulla taas lyhyet ja huonot yöunet ja 
majapaikan siivous aloitettiin yhdessä 

Rrankka KooPee '09

tuumin AS:n kanssa klo 7.00. Pakkasta 
mitattiin yöllä 19 astetta, vaikka aamu 
olikin aurinkoinen ja porukka yllättä-
vän virkeää.  

Selvisimme hyvin aikataulussa 
yhdeksäksi Siilinjärvelle Lujabetonin 
vieraiksi, jossa saimme myös maittavan 

aamupalan 
kahvin kera 
nautittuna. 
Esityksen 
johtami-
sesta piti 
Lujabe-
tonin toi-

mitusjohtaja Mikko Isotalo, jonka diat 
muun muassa strategisesta tahtotilasta 
ja johtamisen kulmakivistä olisivat 
saattaneet olla suoraan joltakin TUTAn 
kurssin luennolta. Huono ei ollut 
myöskään tehdaskierros, jonka aikana 
näimme valuhommia laidasta laitaan. 
Hyvästä olosta tässä vaiheessa kiirii 
se, että vapaaehtoiselle ja 0-toleranssin 
tehdaskierrokselle osallistuivat kaikki 
reissaajat yhtä lukuun ottamatta. Matka 
jatkui klo 12 ja kuohujuomapullojen 
korkit lentelivät bussissa, kun auringon 
valaisema tie muuttui astetta kapeam-
maksi ja pomppuisemmaksi. Muutama 
pasikuikka- ja penelty-tauko pidettiin 
ennen kuin seuraavaksi excukohteeksi 
paljastui Tulikiven vuolukivilouhos 
Juuan Nunnalahdella. 

Klo 14.30 tukeva lounas jälkiruo-
kineen maistui jälleen, minkä jälkeen 
siirryimme kuulemaan vuolukivillä 
vuorattuun auditorioon tarinaa tuli-
sijoista. Isäntämme kierrättivät meitä 
vielä tehtaalla ja itse massiivisella 
louhoksella, minkä jälkeen bussissa 
alkoi soida kerta toisensa jälkeen Leevi 
and the Leavingsin Pohjois-Karjala. 
Eipä siis yllätys, että matkamme vei 
Joensuun yliopiston ylioppilaskunnan 
saunatiloihin Skarppiin.  Illalla saatiin 
excumestarin perinteet hoidettua ja 
jälleen osa suuntasi tekemään uuden 
kaupungin valloitusta paikallisiin 
baareihin. Harmin paikka vain, että 
valomerkki tulee tässä valtakunnassa jo 
klo 4.00, sillä virtaa näytti riittävän aina 
aamuherätykseen asti.     

KEsKIVIIKKO 25.3.

Herätys ei siis tällä kertaa koske-
nut kaikkia, ja hyvä niin sillä muuten 
majapaikan patjojen mukavuus olisi 
saattanut ottaa joistakin selkävoiton.  

”TAAS OLI HAVAITTAVISSA, ETTä OSA MATKAAjISTA KäRSI 
VIELä EdELLISILTAISEN NORSKE KIMbLE CUPIN 
AIHEUTTAMASTA PELIVäSYMYKSESTä.”

Turo Auvinen

siikaosasto korttien parissa
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Klo 7.00 alkoi taas humppa soida, ja 
viimeinen päivä reissullamme lähti 
toden teolla käytiin.

Viimeistään bussiin siirtymisen ja 
aamupalan jälkeen alkoi kuitenkin 
matkaväsymys paistaa bussissa reis-
saajista läpi. Eihän se 
toisaalta huonokaan 
asia ollut, sillä alkoi-
han nyt todellinen 
KP:n luonne valjeta 
kypäräpäillekin. 
Puujalkavitsejä, toinen 
toistaan parempia tai 
pahempia tarinoita ja 
epämääräistä ääntelyä 
tauolta löydetyn alan 
elokuvan dubbauk-
seksi bussin mikro-
foniin pitivät huolen 
reissun huumorian-
noksesta. 

Muutaman liiken-
neympyrän, huoltoaseman ja sorsien 
syöttämisen jälkeen saavuimme puolen 
päivän aikoihin viimeiseen excursio-
kohteeseemme Imatrankos-
ken vesivoimalaitokseen, 
jossa Fortum tarjosi 
meille erityisen maukkaan 
lounaan.  Seurauksena 
oli luonnollisesti silmä-
luomien painuminen, kun 
isäntämme alkoi kertoa 
laitoksesta. Itse kierros 
voimalaitoksella oli hyvin 
mielenkiintoinen, ja 
näimme muun muassa 
vanhalta hyvältä VHS-
kasetilta kuution kokoi-
sella projektorilla heijastetun filmin 
voimalaitoksen rakennusvaiheista 
1920-luvulla.  

Vielä ennen kuin kotimatka Ota-
niemeen pääsi alkamaan, määrättiin 
yleisestä uneliaisuudesta exculla 
joukkopenalty suoritettavaksi taistelu-
pareittain itänaapurimme raja-aseman 
edustalla, joka oli vain muutaman 
kilometrin päässä. Loppuhuipennus oli 

kuitenkin vielä edessä, sillä hetimmiten 
Kouvolan jälkeen pääsivät muinaiset 
roomalaiset vaihtamaan renkaita niin 
omasta bussistamme kuin viereisestä 
asuntovaunustakin, joka ei muuten 

ollut sittenkään tyhjä, vaikka siltä aluksi 
vaikutti. Kun bussi sitten sujahti Kehä 
3:n yli, starttasi mustiin pukeutuneen 
puhiksemme Doriksen 12 minuuttinen 
kärsimysten tie bussimme lattialla. 
Cooperin testin jälkeen ilahduttavan 
moni jaksoi raahautua vielä KP:n kaa-
tosaunaan Gorsuun syömään, sauno-
maan ja ottamaan viimeisetkin mehut 
irti itsestään. 

Suuret kiitokset kaikille onnistunutta 
reissua tekemässä olleille tahoille:

Grandellin liikenne Oy ja Auno 
Lehtilä

Ollinmäen Viinitila 
Kuopion asuntomessuorganisaatio 

2010 ja Mervi Heiskanen
Lujabetoni Oy, Mikko Isotalo, Mar-

kus Haatainen ja Risto Jaakkola
Tulikivi Oyj, Heikki Vauhkonen ja 

Petri Lempiäinen
Fortum Oy, Pentti Sironen

RAKENNUSINSINööRIKILLAN

KANNATUSjäSENET 2009

FCG PLANECO OY

FINNMAP INFRA OY

TEKLA OYJ

FINNMAP CONsULTING OY

INsINööRITOIMIsTO PONTEK OY

KALLIORAKENNUs -YHTIöT OY

INsINööRITOIMIsTO MIKKO VAHANEN OY

sWECO CMU OY

RAPAL OY

INsINööRITOIMIsTO KONsTRU OY

KALLIOsUUNNITTELU OY ROCKPLAN LTD.

NARMAPLAN OY

INsINööRITOIMIsTO POHJATEKNIIKKA OY

TOCOMAN OY

RAKsYsTEMs ANTICIMEX OY

RAMbOLL FINLAND OY

AARO KOHONEN OY

PöYRY CM OY

OY JUVA ENGINEERING LTD. 

PARMA OY

METsO MINERALs OY

PöYRY INFRA OY

PUzAIR OY

PUzTEC OY

sITO OY

INsINööRITOIMIsTO MAGNUs MALMbERG OY

E.M PEKKINEN OY

Turo Auvinen

Päivi Lipponen

Turo Auvinen

Koko excursiojoukko suorittamassa joukkopenaltyä maamma itärajalla

Turo Auvinen

Arlafoods 
Fazer makeiset
Tapiolan leipomo 
Redbull
Nordwater
Vaasan & vaasan
Otaniemen Alepa
Unilever

Suurin kiitos kuuluu kuitenkin 
kaikille mukana olleille excuilijoille. Te 
teitte reissusta sen arvoisen ja annoitte 
toivottavasti toisillenne, mutta ainakin 
minulle, ainutlaatuisia hetkiä ja lähte-
mättömiä muistoja. Olihan reissu, tuli-
pahan tehtyä, enää vuosi seuraavaan!

Verneri Lehtovirta
Excursiomestari '09
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Tämän jälkeen laulettiin Ulkona ula-
palla, mikä sai lähes kyynelet monien 

Niken tunte-
neiden silmiin. 
Puheen naiselle 
ja herrojen ave-
ceilleen laulaman 
serenadin jälkeen 
pääjuhlan kruu-
nasivat tanssit, 

joita säesti Akateeminen Puhallinorkes-
teri. Tanssit sujuivat loistavasti; olihan 
niitä harjoiteltu edellisenä päivänä. 

Puolenyön jälkeen linja-autot kul-
jettivat iloiset juhlijat jatkoille Tikku-
rilan Joki-saliin, jossa loistava bändi, 
Huulikiille, viihdytti kansaa. Tanssi-
lattia oli täynnä koko jatkojen ajan, ja 
kaikilla oli hauskaa. Bändin pitäessä 
taukoa laulettiin Sampo esille, jälleen 
perinteiseen tapaan. Jatkot sponsoroi-
nut Quattrogemini tarjosi varmuuden 
vuoksi lisämuistia tikun muodossa, 
etteivät hauskat juhlat vain pääsisi 
unohtumaan. Tunnelmaa ei latistanut 
edes yöllä alkanut lumisade, joka jatkui 
vielä jatkoilta jajatkoille Otaniemeen 
siirryttäessä. Juhlat jatkuivat Rantasau-
nalla Finnmap Infran sponsoroimina 
aamuun asti. Osa juhlijoista istui vielä 
auringon noustessa laiturin päässä 
soittamassa kitaraa ja laulamassa.

Bussi sillikselle starttasi muutamaa 
minuuttia yli kymmenen seuraavana 

joka muistetaan myös killan entisenä 
puheenjohtajana. Emmi siirsi puheensa 

ohessa muutamia vuosia unohduksissa 
olleen vaakaperinteen kaimalleen, 

killan emännälle 
Emmi Hietalalle. 
Myöskään oltermanni 
Juha Paavolan puhe 
ei pettänyt, vaan 
sisälsi jälleen sopi-
vassa suhteessa asiaa 
ja hauskoja juttuja. 
Puheen jälkeen 
jaettiin jo seitsemättä 
kertaa Kaskelottira-
haston stipendi, jonka 
sai tänä vuonna ansai-
tusti Pasi Hölttä.

Pääjuhlan mieleen-
painuvimpia hetkiä 
oli kunniajäsen Aarne 
Jutilan vapaamuotoi-
nen puhe, jossa muis-
teltiin killan viime 
kesänä edesmennyttä 
kunniajäsentä Niilo 
”Nikke” Kurvista. 

erittäin juhlavalta katettuine 
pöytineen, etenkin kun sali täyt-
tyi komeista herrasmiehistä ja 
toinen toistaan upeammista daa-
meista. Juhla aloitettiin isännän 
ja emännän tervetuliaissanoilla, 
joissa kiitettiin etenkin kaikkia 
juhlien järjestämiseen osallistu-
neita. Tämän jälkeen laulettiin 
perinteiseen tapaan Hyvät ystä-
vät, ja upouusi gongikin pääsi 
ensimmäistä kertaa tositoimiin. 
Muutenkin juhlan aikana laulu 
raikui, eivätkä vanhemmatkaan 
lukkarit malttaneet istua paikoil-
laan koko iltaa. 

Maittavan ruoan ohessa 
kuultiin phuksien puhallint-
rion ”Leena ja tytöt” kaunista 
musisointia. Ohjelmaan kuului 
tietysti myös puheita. Killan 
puheenjohtaja Doris Kalve kertoi 
tervehdyksessään killan kuulumisia 
sekä kiitteli yhteistyökumppaneita ja 
juhliin osallistujia. 
Hän kertoi myös 
Ossinlammen sillan 
edistymisestä ja 
Ossinlammen saaren 
tarjoamasta ratkai-
susta killan akuut-
tiin tilaongelmaan. 
Juhlapuheen piti tänä vuonna pääs-
ponsori Destian edustaja Emmi Lehto, 

PERjANTAINA 17. HUHTIKUUTA VIETETTIIN 
RAKENNUSINSINööRIKILLAN VUOSIjUH-
LAA, 96. HERMANNINSITSIä. VUOdEN 
ARVOKKAINTA jUHLAA OLI VALMISTEL-
LUT KILLAN ISäNNäN MARjA WUOREN 
LUOTSAAMA VUOSIjUHLATOIMIKUNTA 
jO TAMMIKUUSTA ASTI. PITKIN KEVäTTä 
PALASET OLIVAT LOKSAHdELLEET KOH-
dILLEEN, jA jUHLAPäIVäN TULTUA KAIKKI 
OLI VALMISTA INNOKKAITA jUHLIjOITA 
VARTEN. 

Ilta alkoi cocktailtilaisuudella 
Ramboll Finland Oy:n pääkontto-
rilla Piispanmäessä toimitusjohtaja 
Markku Moilasen tervetuliaissanoilla, 
minkä jälkeen killan raati vastaan-
otti tervehdyksiä vierailta. Lahjoista 
mieleenpainuvimpia olivat IK:n Raati 
08:n lahjoittama astianpesukone sekä 
ammattiainekerhojen talkootöinä 
tekemä gongi. Gongi oli erittäin raksa-
henkinen sillanmuotoisessa telinees-
sään. Muita hauskoja lahjoja olivat 
mittareiden herkullinen omenakossu-
puu, vuorimiesten jännitysmittari sekä 
fyysikoiden lärvilauta, jonka antimista 
kaikki raatilaiset saivat rivissä seisten 
nauttia. Puheenjohtajalle oli varattu 
oma leijona(n)annos, kun taas muut 
saivat jakaa loput pullot keskenään.

Cocktailtilaisuudesta siirryttiin kol-
mella linja-autolla Helsingin Katajano-
kalle Wanhaan Satamaan. Paikka näytti 

96. Hermanninsitsi

“maittaVan ruoan ohessa kuultiin phuksien puhallintrion 
”leena ja tytöt” kaunista musisointia.”

Ammattiainekerhot luovuttamassa kongia.

Pasi Hölttä (vas.) vastaanottaa Kaskelottirahaston stipendin oltermanni Juha Paavolalta sekä 
Puheenjohtaja Doris Kalveelta.
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Kuulumisia TEKista
Kesätyöhaku päällä?

Talouden tilanteen ollessa epävarma ja kesätyöpaikkojen saanti astetta 
vaikeampaa, on hyvä pitää mielessä, että näissäkin tilanteissa tukea ja turvaa 
tarjoaa Tekniikan Akateemisten Liitto TEK. Jos kesätyön haku on vielä edessä 
tai olet jo saanut kutsun työhaastatteluun, kannattaa lukaista Teekkarin työkir-
jasta tärkeimmät työhakemuksessa ja työhaastattelussa muistettavat asiat. Jos 
työsopimuksen sisältö ihmetyttää tai haluat tietoa sopivasta kesätyöpalkasta, voit 
luetuttaa työsopimuksesi etukäteen TEKin lakimiehillä ja referenssejä muiden 
teekkareiden kesätyöpalkoista saat TEKin harjoittelupalkkasuosituksista.

Muista liittyä IAET-kassaan!
Kesätöiden alkaessa kannattaa myös liittyä IAET-kassaan eli teekkarien ja 

arkkitehtien omaan työttömyyskassaan, joka tarjoaa vakuutuksen valmistumisen 
jälkeisen työttömyyden varalle. Kassan jäsenen on mahdollista saada ansiosidon-
naista työttömyyspäivärahaa. Nimensä mukaisesti ansiosidonnaisen päivärahan 
taso riippuu palkan suuruudesta.

Esimerkiksi 1600 euron kuukausituloilla summa olisi noin 990 euroa kuukau-
dessa. Ne, jotka eivät ole vakuuttaneet itseään, saavat Kelan maksamaa peruspäi-
värahaa, jonka suuruus on vain noin 550 euroa kuukaudessa.

Milloin liittyä?
Tärkeintä on huomata, että työttömyyskassassa on 43 viikon työssäoloehto. 

Toisin sanoen ollakseen oikeutettu kassan maksamaan työttömyyskorvaukseen 
on oltava 43 työviikon ajan kassan jäsen.

Opiskelijan onneksi työssäoloehtoa voi opiskeluaikana kerryttää myös osissa.  
Jos esimerkiksi olet 4 kesää töissä IAET-kassan jäsenenä, voit helposti saada 
kokoon 48 työviikkoa (12 viikkoa/kesä). Jäseneksi kannattaa siis liittyä jo fuksi-
vuoden tai viimeistään toisen vuoden kesätöiden aluksi!

Paljonko maksaa?
IAET-kassan vakuutusmaksu vuonna 2009 on 45 euroa. Summa on verovä-

hennyskelpoinen. Liittyminen tapahtuu helpoiten TEKin nettisivujen kautta 
surffaamalla osoitteeseen www.tek.fi/iaet.

Tsemppiä työnhakuun!
Ja mikäli sinulle tulee mitään kysyttävää TEKiin liittyen, niin voit kysellä 

myös Raksan omalta TEK-vastaavalta Lauralta hihasta nykimällä tai lähettämällä 
sähköpostia (laura.salo@tkk.fi).

Terveisin,

Atso Takala
TEKin Otaniemen Teekkariyhdysmies
atso.takala@tek.fi
050 3739 252

aamuna. Yllättävän moni oli jo tai 
edelleen hereillä, joskin osa porukasta 
näytti hieman väsyneeltä. Sillistä vie-
tettiin Espoon Pursiseuran klubiraken-
nuksella Nuottaniemessä. Talon pihalle 
pystytetty iloisen värinen pomppulinna 

oli hetkessä täynnä, ja kurssineuvosto 
oli ylittänyt itsensä tarjoilujen järjestä-
misessä. Etenkin kiiteltiin tuoretta ana-
nasta, jota tuntui riittävän yllin kyllin 
kaikille. Sillikselle oli myös järjestetty 
aurinkoista säätä, mikä saikin ihmiset 
viihtymään hyvin ulkona. Puolenpäi-
vän aikaan kuultiin muutaman vuoden 
tauon jälkeen Lone Star Dreamersiä, 
joka viihdytti raksalaisia jo ainakin seit-
semättä kertaa. Illan tullen vielä jäljellä 

olevat sankarit jatkoivat juhlia kuka 
missäkin, osa jopa aamuun asti. Viiden-
toista tunnin unien jälkeen juhlaväsy-
mys oli vähentynyt ainakin puoleen, ja 
ajatukset alkoivat pikkuhiljaa kääntyä 
kohti Wappua.  

Kiitoksia loistavista juhlista 
vuosijuhlatoimikunnalle, SAT:ille, 
työphukseille ja yhteistyökumppa-
neille Destialle, Rambollille, Finnmap 
Infralle, Quattrogeminille, Lemmin-
käiselle, Sitolle ja RILille sekä tietysti 
kaikille juhliin osallistuneille!

teksti: Auli Orpana
kuvat: Olli Mäkinen

”Quattrogemini tarjosi Varmuuden Vuoksi lisämuis-
tia tikun muodossa, etteiVät hauskat juhlat Vain 
pääsisi unohtumaan.”

Huippusuosion saanut pomppulinna Auli Orpanan testauksessa.

Quattrogeminin tarjoamilla jatkoilla oli kaikilla niin mukavaa.



10 RUUTISET  2/2009

Kansankulttuuria 
vuonna 1971

Yritti tässä IK:kin pakkosyöttää osas-
tolaisille nk. kulttuuria teatterikäynnin  
muodossa, vaan todellinen kansankult-
tuurin foorumi löytyi vasta teatterin 
jälkeen soittoravintola Luolamiehestä, 
missä vasta olikin puhti päällänsä. 
Siellä sitä raskaan työpäivän päätteeksi 
betonin muokkaamisesta väsyneet 
jäsenet saavat hieman kevyempää 
muokkaamista, kuten todellinen elä-
mäntaituri meille kulttuurinjanoisille 
todisti. Tuollaisen tosi laajan skaalan 
edes välttävän hallinnan saavuttaminen 
vaatii varmaan vuosikausien määrä-
tietoista työtä, uhrautuvaa  ja ehtymä-
töntä kulttuurinjanoa, jonka ainoana 
sammuttajana saattaa olla Barbarellan 
kiitollinen katse, mutta joka pintaa 
syvemmällä varmaankin on hyvinkin 
antoisan ja suurta tyydytystä tuottavaa. 
Valitettavaa vain oli, että kulttuurinjano 
tai se tavallinen jano muutamien osalta 
sammui ennen illan tähden toista esiin-
tymistä, joka oli tosiaankin antoisa, 
kiitos hyvien paikkojen ja senaattorin 
sormien, jotka noin niin kuin kuvain-
nollisesti olivat todella pelissä mukana. 
Lisää tällaista todella kansankulttuuria 
sisäasiaintoimikunnalta vaatii

janoinen kulttuurinystävä

Kansankulttuuria vuonna 2009

Sama pakkosyöttö jatkuu 40 vuoden 
jälkeenkin: edelleen yritetään saada 
rakentajasta salonkikelpoista taiteen 
ja tieteen hallitsevaa herrashenkilöä. 
Käytyämme ensiksi ravitsemassa 
ruumiimme kulttuuriväen suosimassa 
ravintola Sea Horsessa (merihevo-
nen) ”Sikalassa”, siirryimme kadun 
vastakkaisella puolella sijaitsevaan 
KOM-ravintolaan. Henkeäsalpaavan 
kellonkiertämän jälkeen menimme 
raitiovaunulla (spårvagen) pitkän sillan 
tuolle puolen. Iloomme yhtyi opiske-
lijatoverimme Veikko Karvonen, joka 
pääsi kiireistään ja raittiuslupaukses-
taan huolimatta Puukkobulevardin 
pitoihin. Viereisen pöydän Reinot 
ja Artot tuottivat viihdettä iltaan ja 
kisälleinä yritimme vastata mestareiden 
huutoon.  ”Tiedättekö pojat, miten 
tupeista rakennetaan huvimaja?”.  Pojat 
vain joivat… Pitkällisten sosiaalipoliit-
tisten keskustelujen jälkeen saatoimme 
painaa päämme untuvaisiin. Se on 
rapujen tapa.

Janoiset kulttuurinystävät
Vili Vainio ja Jarno Jalonen

jAA-A, MAHdOTON TEHTäVä. Nimit-
täin tiivistää phuksivuosi kirjalliseen 
muotoon ja vielä muutamalla sadalla 
sanalla.

Kohta kahdeksan kuukautta on 
vierähtänyt siitä, kun pääsi sovittele-
maan upouusia raksansinisiä haalareita 
päälleen ja tutustumaan Otaniemen 
ihmeelliseen maailmaan ensin oman 
Pämppääjät-fuksiryhmän kanssa, ja 
alkuarkuuden kadottua, myös hie-
man sekalaisemmassa seurassa. Tällä 
hetkellä olen äärettömän onnellinen 
siitä, että viime keväänä arvoin haku-
papereihini ykkösvaihtoehdoksi juuri 
raksan (Y-puoli, tottakai).

Vaikka jo kesällä tuli käytyä MAIK-
varaslähdössä vähän haistelemassa 
tulevaisuuden tuulia, ei syksy olisi silti 
voinut enempää yllättää – ja positiivi-

Vuosi phuksina

sessa mielessä. Syyskuun ensimmäisen 
päivän jälkeen on todellakin sattunut 
ja tapahtunut ties mitä, ja vuosi onkin 
hujahtanut ohi ennennäkemättömällä 
vauhdilla. 

Vuodessa on ehtinyt mm. saada 
paljon uusia ystäviä, sitsata, suunnis-
taa, eksyä Dipoliin Lakinlaskiaisten 
humussa, olla jajatkoilla BY:llä, grillata 
niemenkärjessä, risteillä niin Tallin-
naan kuin Tukholmaankin, käydä 
exquilla, laskea mäkeä uima-altaalla, 
tuskailla laskareissa, rakentaa ystävyyttä 
yli kiltarajojen, pelata Guitar Heroa 
kiltiksellä…

Toisaalta tuntuu hassulta ajatella, 
että vasta 8 kuukautta sitten olo oli kuin 
eksyneellä ekaluokkalaisella, kun har-
haili pitkin päärakennuksen pitkiä käy-
täviä eikä ymmärtänyt mistään mitään, 

kun alkuviikkojen informaatiotulvasta 
ei millään saanut kaikkea kiinni. Nyt 
nuo uteliaan epätietoisuuden päivät 
tuntuvat kaukaisilta ja Otaonnelan salat 
ovat auenneet vauhdilla. 

Vaikka opintopisteitä ja palkkara-
hoja olisi varmasti kertynyt enemmän, 
ellei olisi juossut lähes jok’ikisessä mah-
dollisessa tapahtumassa, niin en vaih-
taisi niistä yhtäkään pois. Phuksivuosia 
on kuitenkin vain yksi. Opiskelua ja 
työntekoa sen sijaan ehtii harjoittaa 
vielä monen monta vuotta.

Tätä kirjoittaessa Wappu on jo 
ovella ja teekkarilakki piakkoin päässä 
(tavoitteena saada se käteen ennen 
muita kiltoja!) ja sitä myöten myös yksi 
elämäni ikimuistoisimmista vuosista 
lopussa. Iso kiitos tästä kaikesta kuuluu 
aivan ilmiömäiselle kapullemme Hen-
rille, ISOille sekä kaikille vanhemmille 
raksalaisille ja muille teekkareille, jotka 
ovat lämpimästi ottaneet meidät fuksit 
mukaan teekkaritouhuun. Ja vaikka 
itsekehu haisee, niin pakko se on tähän 
kirjoittaa – ollaan me fuksitkin kyllä 
aika pirun hyviä tyyppejä kaikki ja 
voidaan pitkälti syyttää myös itseämme 
tästä mahtavasta vuodesta!

Ja niin paljon kuin tänä vuonna 
onkin ehtinyt tapahtua, niin syksyllä 
tapahtuu taas lisää siistejä, uusia juttuja, 
sillä teekkarielämä on vasta alkamassa. 
Ensi syksynä jatketaan samaa rataa ja 
toivotaan, että uudet fuksit pysyvät 
ISOjensa vauhdissa ;)

Anu Juvonen

PS. Aivan überhienoa Wappua 
kaikille 
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SEURAAVASSA KUVAN jA TEKS-
TIN YHdISTELMäSSä KERRO-
TAAN, MITä KOKENUT jA, AH, 
NIIN TURMELTUNUT jA ALKOHO-
LIPITOISIIN NAUTINTOAINEISIIN 
SANgEN VAHVASTI AddIKTOITU-
NUT VANHA RAPAjUOPPO, TUO 
VAPUN LUKUISIA KERTOjA KOKE-
NUT jA YHTä MONTA KERTAA 
UNOHTANUT, PAKKAISI MUKAAN 
VAPPU SURVIVAL -PAKETTIINSA:

Vappu Survival Packet 2009 
– Kuinka vanhempi tieteenharjoittaja korjaisi varustusta?

1. Juotavaa: Juotava on 
tärkeä. Ilman pulloa ihminen 
tuntee olonsa orvoksi ja ulko-
puoliseksi. 

  Mutta pullo 
on aivan liian pieni! Tämä 
tippapipetti saattaa juuri 
parantaa nuhan, mutta kunnon 
vappumeiningin siivittäjäksi 
tarvitaan vähintään se litrainen 
eurokossu. Usein nautittuna. 
Kerta-annokset pyritään 
pitämään suurina ja niitä 
otetaan runsaasti. Mikäli ei 
aamutuimaan uppoa, normaali 
vissyvesi on loistava lantrinki: 
kahdesta pahanmakuisesta 
nesteestä muodostuu haju-
tonta, väritöntä, mautonta, 
mutta sangen alkoholipitoista 
ilolientä! \o/

2. Ruokaa: Ruokakin 
on tärkeää. Ruoka auttaa 
jaksamaan kovissa oloissa ja 
lisäksi maalaispitäjästä kotoisin 
olevan Ensikertalaisen ei voida 
olettaa löytävän Ruokaa mihin 
tahansa kellonaikaan, varsin-
kaan isosta kaupungista. 

 Paras ruokahalun 
karkoittaja on olut. Muutaman 
keskikehonrakentajan jälkeen 
unohtaa, jos sitä ennen olikin 
nälkä ja mokoman tunteen 
saa pidettyä loitolla hyvin kun 
muistaa juoda tarpeeksi. Ruoan 
korvaajaksi täytyy suositella 
kuitenkin lähinnä peruskepar-
dia: väkevämmät liemet eivät 
sisällä tarpeeksi energiaa, eikä 
niistä välttämättä saa ainakaan 
vappusaunojen yhteydessä 
kunnollista tuomiopäivän 
kankkusta, mitä voi krapula-
hakuisessa juomisessa pitää 
vakavana puutteena.

3. Lisää Juotavaa: Jotta 
jano sammuisi ja jaksettaisiin 
telmiä. 

 Virtanen on kossuvis-
syn ohella ihan hyvä päivän-
käynnistäjä. Varsinkin jos on 
erityisen kofeiiniherkkä, tätä on 
pakko suositella!

4. Burana© 400 mg ja 
laastareita: Mahdollisten haa-
vereiden kohdatessa Ensiker-
talainen voi paikkailla itseään, 
kavereitaan, haalariaan, 
tuntemattomia, puluja… Haa-
verin kohdatessa Potentiaalista 
Vappuheilaa hän voi myös 
tarjota ystävällisesti laastarei-

taan ja näin valloittaa Potenti-
aalisen Vappuheilan sydän.  
Burana on ihan jees. Ja niitä 
pitää olla enemmän kuin yksi. 
Jos juomien mitoitus onnis-
tuu ja tuloksena on aamulla 
jäätävä kanuuna vihlovan pää-
kivun kera, muutama burana 
saattaa kääntää tilanteen vielä 
voitoksi. Muutama sen takia, 
että nimettömien kokemuksien 
perusteella jotkut ovat tulleet 
aamulla lainaamaan naa-
purista lisää buranaa, koska 
kaikki omat popsitut pillerit 
poistuivat nelivärihaukotuksen 
mukana elimistöstä.

5. Pyyhe ja kampa: 
Varustautuminen saunaet-
koille, -juhlille ja -jatkoille 
sekä mahdolliseen uintiin yli 
kuutiometrin vettä sisältävissä 
astioissa tai luonnonvesissä. 
Kampaa voidaan käyttää 
Potentiaalisen Vappuheilan 
viekoittelemiseen monin kei-
noin: sen avulla kaunistetaan 
omaa kuontaloa tai sillä voi 
soittaa serenadin. 

 No joo. Pyyhe on ihan 
hauska, jos sitä jaksaa raahata. 
Käytännössä sen voi todistetta-
vasti korvata noin kymmenellä 
käsipyyhkeellä. Tai kyllä sitä 
lopulta ilman niitäkin kuivaa. 
Ja perinteisesti hygienia ei ole 
muutenkaan vapun aikoihin 
niin justiinsa. Haalaripukuinen 
roskakasa, josta leijaileva aromi 
vastaa suunnilleen jätevesivie-

märiin törmännyttä lannoi-
terekkaa suorastaan huokuu 
auktoriteettia!

6. Viltti: Tarjoaa suojaa, 
lämmikettä ja sen päälle voi 
kutsua kavereita. Siihen voi 
myös kietaista Potentiaalisen 
Vappuheilan. [Huom: Kuvassa 
siis roinan alla!]  No tämä 
vaikuttaa kyllä vähän turhalta. 
Viltti on liian pieni tarjotakseen 
pehmustetta, eikä sen päällä 
kannata istuakaan kun se imee 
haalarista likaa. Potentiaalisen 
Vappuheilan siihen voi kyllä 

hyvin kietaista, kunhan pakene-
miseen tarvittava pakettiauto 
on lähettyvillä sivuovi avoinna.

7. Veitsi: Veitsellä voi 
veistellä, pilkkoa makkaraa, 
katkoa narua, sitä voi käyttää 
syömävälineenä… Ei kuiten-
kaan suositella käytettäväksi 
toisiin ihmisiin!  Veitsi on 
hyvä. Kunnon nahkamies olisi 
tietty paras, mutta kyllä vap-
pukarkeloihin kelpaavat halvat 
jäljitelmätkin. Euroshopper-
linkkari olisi aika tiukka, jos 
sellaisia olisi...

8. Kumihanskat: Kumi-
hanskoja käytetään kavereiden 
ja Potentiaalisen Vappuhei-
laan viihdyttämiseen. Kek-
seliäs rakentaa niistä pyssyn, 
vähemmän kekseliäs täyttää ne 
vedellä. 

 Kumihanskoille ei 
tule ikinä muuta käyttötar-
koitusta mieleen kuin joku 
lattian jynssäys ja rehellinen 
rektaalitutkimus. Mikäli tahtoo 
harjoittaa jompaakumpaa (tai 
jos potentiaalinen vappuheila 
jommasta-kummasta innos-
tuu), miksei vappuvarustukseen 
voisi nämäkin ynnätä. Itse 
kuitenkin jättäisin kotiin ja 
täyttäisin hanskojenkin viemän 
tilan oluella.

9. Ilmastointiteippi: 
Korjaa mitä vain. Tarvittaessa 
voidaan käyttää myös sitomi-
seen, kuitenkin aina omalla 
vastuulla. 

 Tämä on loistava lisä 
mihin tahansa varustukseen, 
ei ainoastaan vapun aikana. 
Ainoana huonona puolena on 
jesarin melko suolainen hinta. 
On se kuitenkin niin kovaa 
kamaa että pakko on muutama 
rulla olla. Nippusiteiden ohella 
varma tunnelmankohottaja 
jossain vaiheessa iltaa.

10. Matkakortti, Elec-
tron, Henkkarit ja Avaimet: 
Rahaa sekä muovisena että 
paperisena. Voi käyttää muun 
muassa kaiken edellä mainitun 
hankkimiseen. Matkakortilla 
pääsee tarvittaessa vaihta-
maan sijaintiaan. Kotiavaimet 

mukana, jota tarvittaessa 
pääsee sinne. 

  Nämä ovat 
periaatteessa sangen hyödylli-
siä tavaroita mukana, mutta 
käyttöä rajoittaa hieman niiden 
mukanaan tuomat riskit. Läh-
tökohtana kuitenkin on, että 
kaikki mitä vappuna muka-
naan raahaa, katoaa jossain 
vaiheessa johonkin hemmetin 
ojaan. Puolipakollisiahan nämä 
kuitenkin ovat, mutta oletetta-
via tappioita voi vähentää nos-
tamalla jonkin verran käteistä 
mukaan ja jättämällä Electro-
nin himaan. Matkakorttiinkaan 

ei kannata välttämättä latoa 
365 päivää seutuaikaa juuri 
ennen vappua, ja avaimista nyt 
vaan voi toivoa että ne pysyy 
tallessa.

Vq


