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Aaahh!! Aurinko paistaa ja kesä voidaan katsoa avatuksi. Se vain harmittaa ettei
taaskaan tullut talvella hiihdettyä metriäkään. Toisaalta vihreänä vellova nurmi kut-
suu taas esittämään dennisbergkampmaisia kikkoja Alvarille ja näin ollen helpotta-
maan talvella itsekurin puutteesta seurannutta liikuntamorkkista.

Myös raatihommien osalta alkaa kevät kääntymään kesäloman puolelle. Koko vuotta
ajatellenkin suurimmat haasteet on jo varmaankin ohitettu. Vuoden päätapahtuma
Hermanninsitsit saatiin kunnialla juhlittua ja kun muutenkin alkuvuoden totutte-
lusta on selvitty niin uskoisin syksyn sitten menevän jo puoliksi omalla painollaan.
Edessä on toki satapäisen fuksilauman kaitseminen kohti teekkariutta, mutta kun
katselee viime syksyn fuksien (nyt siis jo tupsufuksien) innokkuutta isohenkilötoi-
mintaan, niin uskoisin että Tomi saa kerättyä ympärilleen tiimin joka hoitaa hommat
kotiin ilman suurempia murheita raadille. Toki uskon että mekin saamme jotain hauskaa
tuohon soppaan ujutetuksi.

Fuksivuoden ohella teekkariaikani parhaimpiin muistoihin kuuluu varmasti viime
kesä. Saimme kootuksi hyvän tiimin raksalta, jonka kanssa kokoonnuimme tiistai-
iltapäivisin kohottamaan ruumiinkuntoa Otaniemeen. Myös niemennokka tuli tu-
tuksi grilli-iltoina ja viikonloput mökillä tai festareilla hyvässä seurassa olivat omi-
aan nostamaan kesämuistojen kultapitoisuutta. En edes uskalla toivoa yhtä rieha-
kasta kesää tältä vuodelta, mutta toivottavasti edes liikuntailtapäivä jatkuisi enti-
sellään.

Nyt kun vapusta on selvitty, niin levittäkää pyyhkeenne nurmikolle ja lukekaa tent-
teihin. Terassit saa luvan odottaa�

Teemu

Puhis

Loppuivathan ne räntäsateet viimeinkin ja takatalven pelossa on näistä aurinkoi-
sista päivistä otettava kaikki irti. Lehden ilmestyessä on Vappukin taas vuoden
päässä ja me teekkarit pääsemme viimeinkin lepäämään � tai siis lukemaan tentti-
kauden alkaessa. Kesä taitaa useimmilla mennä töiden parissa, mutta onhan sekin
mukavaa vaihtelua vuoden koulutyön jälkeen.

Syksyn uusia phukseja odotetaan innolla, onhan heitä entistä suurempi määräkin.
Toivottavasti heidät saadaan mukaan kiltatoimintaan vielä paremmalla menestyk-
sellä kuin aikaisempina vuosina. Toivottavasti myös mahdollisimman monet päät-
tävät jäädä Raksalle. Haastetta siis löytyy niin meille raatilaisille kuin myös kaikille
muille killan jäsenille, antaa positiivinen kuva osastostamme � sen monipuolisesta
toiminnasta ja opiskeluun liittyvistä mahdollisuuksista.

Toisaalta, väkisin ei kannata eikä pystykään pitämään ihmisiä alalla josta he eivät
ole kiinnostuneita. Omasta kokemuksestani kuitenkin tiedän, että monet juuri opis-
kelunsa aloittavat eivät vielä itsekään ole varmoja siitä mitä haluavat ja siihen meillä
tavallaan on mahdollisuus vaikuttaa. Phuksien tulee saada tietää ja kokea, että
rakennusalalla menee hyvin, töitä on näillä näkymin tarjolla riittämiin ja kehitys
kulkee huimaa vauhtia eteenpäin. Osaamisen monipuolisuus on myös valttia, eli
kukaan ei kiellä lukemasta muiden osastojen kursseja. Sitäpaitsi Raksalla on kivaa.

Levätään siis kesällä ja syksyllä rentoutuneina ja uutta intoa täynnä osoitamme
phukseille what Raksa is really about!

Rudolfina

Pääkirjoitus

(P.S. päätoimittaja kuvassa oikealla)

Joran Hasenson

Robert Hoesch

Taru Lampimäki

Johanna Lemmetty

Eeva Mustonen

Tiina Mäkinen

Nina Närte

Teemu Sihvola

Eero Sihvonen
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RIL:n Maa- ja vesirakennusjaosto, Geotekniikan jaosto sekä Suomen
Geotekninen Yhdistys ry järjestävät torstaina 28. syyskuuta 2000 klo 12
alkaen teemailtapäivän, jonka aiheena on:

Lähivuosien merkittävät maarakennushankkeet Suomessa

Omien toimialueidensa lähivuosien näkymistä ja merkittävistä maara-
kennushankkeista tilaisuudessa on lupautunut alustamaan arvovaltainen
esitelmöitsijäjoukko. Teemailtapäivä pidetään Silja Linen laivalla sen ollessa
Helsingin satamassa. Esitelmien jälkeen ohjelmaa jatketaan matkustamalla
yölaivalla Tukholmaan, jossa tehdään

Tutustumiskäynti Tukholman alueen MVR-kohteisiin

Paluu Helsingin satamaan tapahtuu lauantaina 30. syyskuuta 2000 klo 10.

Teemailtapäivän ja Tukholman tutustumiskäynnin osallistumismaksu on 1200
mk/henkilö niiltä, jotka ilmoittautuvat viimeistään 16.6.2000 ja 1500 mk/henkilö
niiltä, jotka ilmoittautuvat tätä myöhemmin. Ilmoittautumisjärjestyksessä rajoitettu
määrä (18 kpl) rakennusalan korkeakouluopiskelijoilta voi osallistua molempiin
ohjelmaosuuksiin yhteishintaan 200 mk/henkilö, minkä lisäksi heidän tulee
osallistua teemailtapäivästä laadittavan kirjallisen aineiston toimittamiseen.
Osallistumismaksuun sisältyy kahvitarjoilu teemailtapäivän aikana, Buffet-
illallinen 28.9.2000, A la Carte �illallinen 29.9.2000 sekä teemailtapäivän yhteydessä
pidettyjen esitelmien pohjalta laadittava kirjallinen yhteenveto.

Ilmoittautumiset RIL:n toimistoon Pirkkoliisa Meinckelle Puh. (09) 6840 7812,
Fax. (09) 135 7670 tai e-mail pirkkoliisa.meincke@ril.fi

Tervetuloa joukolla mukaan !

Kolmossivun Raksalainen

Ary paljastaa lisää...
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Tiistaina 14.3. joskus kuuden jälkeen allekirjoittanut ajeli hiukan perhosia vatsas-
saan kohti Smökkiä. Edessä olisi koko illan ja yön kestävä hermoja raastava koitos.
Mitään suojia tai kättä pidempää ei ollut tullut otettua mukaan mutta onneksi oli
sentään auto ja nopeat (?) jalat, joihin voisi äärimmäisessä hätätilanteessa turvau-
tua, jos kilpailijat sattuisivat suivaantumaan liikaa tuomarityöskentelyyn�

Viimeistenkin mattimyöhästen saavuttua paikalle pääsimme aloittaman perinteisen
Norske Kimble Cupin runsaan akateemisen vartin myöhässä. Alkuerissä tunnelma
oli vielä hilpeä eikä phukseista koulutetuilla tuomareillamme ollut vaikeuksia
järjestyksen ylläpidossa. Kukaan kilpailijoista ei sortunut vielä puhumaan norjaa ja
Smökki oli edelleen jokseenkin inhimillisessä kunnossa.

Välierissä alkoi jo näkyä merkkejä osallistujien nousevasta humalatilasta. Päätuo-
marin tanssitreenit keskeytyivät kuin veitsellä leikaten velvollisuuden kutsuessa;
ohraneste oli hämärtänyt joidenkin kilpailijoidemme ajantajua sen verran, että tar-
vittiin hiukan takamukseen potkimista (noin kuvainnollisesti) välierien läpisaatta-
miseen. Tunnelma alkoi olla aavistuksen väsähtänyttä,vaikka jotkut kilvasta jo pois-
pudonneet yrittivätkin parhaansa nostattaakseen sitä uudelleen kattoon kaatele-
malla kisajuomaa toistensa niskaan. Ainoa asia, mikä kyseisestä toiminnasta taisi
nousta, oli siivoajien verenpaine�

Ehkäpä hieman puuduttavankin pitkän välieräsession jälkeen neljä finalistijoukku-
etta oli viimein selvillä.Tosin vain kolme joukkuetta lopulta starttasi; se neljäs ei
enää saanut konettaan käyntiin. Pitkään näytti siltä, että finaalin ainoa naisjoukkue
Team Tuulipuku olisi juonut itsensä ykköseksi, mutta sitten huolellisen taktikoin-
nin ja huiman loppukirin ansiosta Kovien Karjujen toinen puolikas (se toinen puoli
oli tipahtanut finaalin kuluessa kyydistä) sinnitteli KoKan voittoon. Voitonjuhlat
suoritettiin tänä vuonna hillitymmin kuin edellisvuonna.

Hieman ennen neljää keskiviikkoaamuna oli siis saatu vuosituhannen ensimmäi-
nen Norske Kimble Cup päätökseen. Kaikki sujui lopulta mallikkaasti; kisapaikka
oli vielä pystyssä ja päätuomari hengissä. Edes suurempia murinoita ei kilpailijoi-
den keskuudesta kuulunut � ellei siksi nyt lasketa sitä pientä noottia, jonka
allekirjoittanut sai heitettyään erään phuksipojan lompakon ja kännykän muiden
roskien mukana Smökin pilkkopimeällä pihalla olevaan jättimäiseen roskasäili-
öön�  :)

Nina Närte
IK:n liikuntavastaava ja Kimble Cupin päätuomari

NORSKE KIMBLE CUP

Norske Kimble Cup 2000 tulokset

1. Kovat Karjut / IK (Jarkko Louhi, Tommi Suominen)

2. Team Tuulipuku / IK (Laura Majoinen, Silja Tamminen)

3. AP-PRO / IK (Frej Weurlander, Petteri Säntti)

Päätuomari Nina Närte selvittää säännöt ennen kilpailun alkamista

Kannustajia löytyi Smökistä riittämiin

Pelistä putoaminen ei tämän pariskun-
nan menoa hidastanut

�The victory is ours!�
- harmi että siitä ei
välttämättä ole montaa
muistikuvaa seuraava-
na päivänä...
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With love from
intti -by Eeva Mustonen

Nainen ja auktoriteetti

Leirillä kuultua: � Eihän naiset osaa hakata halkoja.� No hyvä. Jos herra kerran
tietää niin paljon paremmin, niin voin minä kai pystyttää telttaakin. Vai osaavatko
naiset sitäkään? Auktoriteetti meiltä naisilta kuulemma ainakin puuttuu.

Olen kurssillamme herra isoherra eli asealiupseeri. Vastuullani on, että nuoret miehet
kiltisti huoltavat konekiväärit ja pistoolit, kun olemme ampuneet. Mutta entä sitten,
kun nuorilta miehiltä puuttuu nappa? Ei auta, käsky on käsky. Mutta naisellisesta
auktoriteetinpuutteesta johtuen nuoret miehet eivät valitettavan usein erota käskyä
pyynnöstä. Rakkaan aseveljeni Mimmin kanssa olemme pohtineet asiaa useinkin.
On mielenkiintoista, kuinka Mimmi ollessaan oppilasjohtaja huutaa kuulemma liian
hiljaa. Minä taas saan kuulla kitinää siitä, että huudan liikaa ja liian lujaa eikä
äänenikään kuulemma kuullosta kivalta. Ei pojille kelpaa mikään.

Kaksikymmentävuotias nuori mies ei osaa ottaa naista johtajana. Mutta kaikkein
huolestuttavinta on, että minä, jonka pitäisi tukea Mimmiä johtajuuden ylä- ja
alamäissä, löydänkin itsestäni saman sovinistisen piirteen; kun Mimmi käskee, minua
hymyilyttää. Jokaisessa meissä asuu pieni sovinisti. Pohdimme eräänä iltana
tuvassamme, voiko naista edes päästää reserviupseerikurssille, jos auktoriteetti ei
yksinkertaisesti riitä? Mutta eihän todellakaan syyksi voi sanoa pelkästään sitä,
että nainen on nainen. Herra yliluutnantti on sanonut meille, että hyvä johtaja on
hyvä alainen. Silloinhan kaikki ne kaksikymppiset miehet, jotka eivät osaa totella
naista, ovat itse huonoja johtajia. Ja heitä nyt ei ainakaan voi päästää RUK:hon.
Olisiko asia sittenkin aivan toisin päin? Olisiko nainen johtajista paras?

Jo siviilissä me olemme sukupuolemme vankeja. Me olemme naisia tai miehiä ja
meidän odotetaan käyttäytyvän sukupuolirooliemme mukaisesti. Armeijassa tämä
vaan korostuu, ja meille naisille siellä syntyy myös ristiriitatilanne, jossa me aina
häviämme. Me olemme miesten maailmassa, ja meidän odotetaan käyttäytyvän kuin
mies. Kuitenkin me olemme miehillekin jatkuvasti naisia. Kahden viikon gineksen
jälkeen meille satelee rumia ehdotuksia, mutta armeijassa ei nainenkaan saa itkeä.
Minulta odotetaan samanlaista hävytöntä huumoria kuin pojilta, mutta koko tupa
kauhistuu, jos selailen lattialla lojunutta Hustleria. Miehelle minä olen hyvä jätkä,
kun hänelle sopii, mutta käskiessäni ja ollessani hänen esimiehensä olen pelkkä
nainen. Pelkkä nainen? Ehei. Minä olen tuleva Rouva alikersantti.

A STRANGER IN OTANIEMI

En tule koskaan unohtamaan sitä ilmettä minun saksalaisen socrates coordinatorin
naamassa: mitäää ........ Suomeen??????. Mutta se oli ihan luonnollinen reaktio kun
saksalaisille kertoo, että Suomessa on muutakin kiinnostavaa kuin Nokia ja Mika
Häkkinen (hää?? ahh Hakinen!!). Mutta kuitenkin päätin sitten tutustua tuohon
�exsoottiseen� maahan, jonka tunsin tähän asti vaan kesälomastani.

Mietin kauan miten voisin kirjoittaa kokemuksistani Raksalla. Minulla on niin paljon
muistamisen arvoisia hetkiä, että on vaikea valita parhaat...

Heti ensimäisestä päivästä lähtien Otaniemessä koin teekkareiden kuuluisan
yhteishengen. Joka suunnalta avomielisyyttä ja ystävällisyyttä... tunsin heti olevani
�kotona�. Hengaileminen kiltiksellä oli jokapäivänen rituaali, jonka heti otin omaksi.
Ilman sitä en vähän ajan kuluttua voinut aloittaa, jatkaa ja lopettaa työpäivääni.

Tietysti pitää mainita opiskelun viereinen toiminta. Tulen ikuisesti muistamaa
feeliksen pikkujouluissa. Kynttilän valo ja teekkarien yhteislaulu - sitä ei voi kuvata,
se pitää itse kokea. Vaikea kuvata myös teekkareiden meininkiä Kotimaan Pitkällä...
se oli hauskin, rankin ja mielenkiintoisin reissu, jonka olen koskaan tehnnyt. 35
ihmisen kanssa neljä päivää bailaamista putkeen... välillä vierailulla Suomen
teollisuudessa ja sitten bussi jatkoi taas kohti nirvaana...

Tosi  yllättävää on, miten paljon TKKlla vaivaudutaan pitämään huolta
ulkomaalaisten opiskelioiden hyvinvoinnista. Kaikki oli selvittelty etukäteen kahden
meilin avulla eikä muuta tarvinut tehdä kuin aloittaa opiskelu. Pienet asiat selvisivät
kiltiksellä UNOa pelatessa. Suurin helpotus minulle oli kun tulin Otaniemeen ja
siellä odotti Tiina Mäkisen kaltainen tutoori. Hän otti minua kädestä (kuvaannollisesti
tietysti... ;-) ja näytti kaikki tärkeät asiat ja paikat. Haalarit, riippari ja kaikki muut
asiat järjestyivät tosi hyvin ja Tiina oli aina valmis auttamaan jos vaikeuksia tuli
esiin, jopa opiskeluasioiden ulkopuolelta.

Kokemuksista opiskelusta minä en todellakaan voi paljon kertoa, kun en ole paljon
ehtinyt opiskella. Yritin kyllä rauhoittaa minun huonoa omaatuntoa, mutta lukeminen
lopputentiin Saksassa vei melkein koko aikani. Mutta yksi asia, mikä heti pisti
silmääni, oli se erilainen suhde opiskelioiden ja proffien vällilä - se on paljon
läheisempi kuin Saksassa

Well, minä viihydyin Raksalla tosi hyvin ja siksi ei muutta kuin: Raksalaiset, itse
syylliset, että olette noin upea porukka... nyt saatte kestää minua vielä ensi kevääsen
asti!!

Terveisin,

Roope
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Kevät on tunnetusti rakkauden aikaa ja niinpä 87. Hermanni, raksan vuosijuhla, vietettiin niin keväisissä kuin hyvin hempeissä tunnelmis-
sa. Monipuolisesti esiintuotu teema oli siis tänä vuonna rakkaus. Jo pääjuhlan alussa isäntämme Ray Lindberg totesi juhlasalin olevan
täynnä rakkautta ja juhlapuhujamme Jyrki Keinänen ihmetteli raksalaisten lämpimiä tunteita toisiaan kohtaan kohottaen samalla tunnelmaa
kertomalla ala-astelaisten näkemyksistä miesten ja naisten välisistä eroista.RIL:n uusi toimitusjohtaja hieroi tuttavuutta rakentajateekka-
reihin myös tarjoamalla snapsikierroksen höystettynä muutamalla esimerkillä erilaisista känneistä. Kertoi hän naurun lomassa myös
Rakennusinsinööriliitosta ja opiskeluun liittyvistä asioista. Killan puheenjohtaja Teemu Sihvola jatkoi myös puheessaan tästä kauniista
aiheesta ja Kerkko Vanhasen esittämä puhe naiselle sopi teemaan täydellisesti. Ohessa on kiltamme oltermannin Jouko Kankaisen puhe
joka on hyvä esimerkki rakkauden monipuolisuudesta. Puhe on täynnä asiaa, mutta tämä rakkaudentunnustus sai juhlijat nauramaan
moneen otteeseen.

87.   Hermanni

Coctail-tilaisuus

Pääjuhla
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Vietämme tänään Rakennusinsinöörikillan 87. Vuosijuhlaa. Tänään voin todeta, että
me ja tulevat rakennusinsinöörit olemme toipuneet hyvin niistä kriiseistä, joita ra-
kastamamme ala on viime vuosina kohdannut. Rakkautemme näyttää tänä päivänä
kauniilta � onhan hänen varallisuutensa 2000 miljardia markkaa mikä edustaa 75%
Suomen kiinteästä pääomakannasta. Toisaalta, yli kymmenentuhatta vuotta van-
hasta iästä huolimatta rakkautemme on edelleen aktiivinen, tarvitseehan hänen
vuotuinen toimintansa lähes 200 miljardia markkaa.

Rakastettumme tiedot ovat hänen kymmentuhantisen eliniän aikana karttuneet ko-
kemusperäisen osaamisen ja tiedon kautta. Silti jo hänen varhaisvuosilta löytyy
valtavia, aivan uskomattomia saavutuksia vaikka millä mitalla, kuten Egyptin ja
Meksikon pyramidit, roomalaisten tiet ja vesijohdot, sekä keskiajan katedraalit �
ajalta jolloin rakastettumme ei ollut edes suorittanut perusmatematiikan opintoja.
Ensimmäiset matematiikan suoritusmerkinnät ovat vasta 1700-luvun puoliväliltä.

Viime vuosikymmeninä suhteemme rakastettuumme on kokenut kriisejä. Ensin pank-
keihin linnoittautuneet kauppakorkeakoulun shemeikat iskivät silmänsä rakastet-
tuumme ja vikittelivät hänet syrjähyppyihin, joiden seurauksena rakkautemme koh-
de koki kovia ja osa meistä, lähes 30% opintonsa aloittaneista, koki rakastettumme
syrjähypyn niin loukkaavaksi, että hakeutuivat hänestä eroon. Lisäksi rakkautem-
me ammatillinen osaaminen alkoi rapistua � rapistuminen valitettavasti liittyy hä-
nen märkätiloihinsa, joissa alkoi esiintyä ikävää homeisuus-ilmiötä. Tosin hän huo-
masi kääntyä alan parhaiden asiantuntijoiden puoleen ja hoidon seurauksena ho-
mesienitauti on saatu merkittävästi vähenemään. Toki hoito on tullut kalliiksi.

Rakastettumme viettäessä huikentelevaa elämistä ja yrittäessä toipua siitä, olemme
me rakentajat ryhtyneet vilkuilemaan nuorempien neitsyiden suuntaan. Osa meistä
rakentajista, ehkä kaikkein viriilimmät tai viagransa syöneet ovat ihastuneet nuo-
rempiin neitokaisiin � korjausrakentamiseen ja ympäristökysymyksiin ja erikoisen
seksikkäältä näyttävään kiinteistöliiketoimintaan.

Vanhan rakkaussuhteen elvyttämiseksi ja nuorien viehättävien rakastettujemme
tyydyttämiseksi, olemme me rakentajat joutuneet myös opettelemaan uusia asento-
ja ja apuvälineiden käyttöä. Uudet asennot liittyvät atk-osaamiseen, kielitaitoon ja
kansainvälistymiseen. Myös perinteisen asennon taitoja olemme joutuneet kehit-
tämään ottamalla käyttöön uusimpien tutkimusten tuloksia.

Hyvät rakentajat, voiko meillä olla suurempaa rakkautta kuin rakentaminen ja kiin-
teistöala, joka tänään näyttää saaneen uutta pilkettä silmään ja entistä täyteläisem-
mät muodot?

Oltermannin tervehdys

Jatkot
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MIELIPITEITÄ...

Teekkariperinteet velvoittavat ryyppäämään, vai onko se Kilta

Vuosi alkaa jälleen lähestyä loppuaan. Vappu on tulossa ja ennen niin kokematto-
mista phukseista on tulossa kaiken tietäviä teekkareita. Vuoden jälkeen olemme siis
kaikilta osilta kypsempiä ja valmiimpia elämän haasteisiin. Näinhän se on. Meidät
on vakuutettu siitä, että ensimmäinen teekkarivappu, Hermanni yms. hakkaavat
kaikki aiemmat kokemukset. Pitänee hyvinkin paikkansa - ainakin alkoholin käytös-
sä. Kaikille tämä ei kuitenkaan ole niin selvää.

Aiheesta on kirjoitettu paljon, mutta yksi artikkeli lisää ei liene pahitteeksi, sillä
mitään ei tunnu tapahtuvan. Teekkarit juovat paljon. Sehän lienee kaikille selviö,
mutta mitä muuta täällä Otaonnelassa opiskelun lisäksi enää tehdäänkään. Phuksi-
vuotenani en ole ollut yhdessäkään tilaisuudessa, jossa ei olisi ollut kaljaa tarjolla.
Baari on ollut auki niin urheilu-, peli- kuin saunailtojenkin jälkeen. Aina alkoholia ei
suinkaan ole juotu humaltumistarkoituksessa, mutta kertaakaan ei olla myöskään
pärjätty ilman sitä. Sen sijaan näyttäessäni unen puutteesta vakavaa naamaa yön
bailaamisen jälkeen  Hermannin silliksellä oli jopa raatilaisten ensimmäinen kom-
mentti: �Juo lisää viinaa.�

Vaihtoehtojakin toki on. Yleisin vakiokommentti on, että eihän sitä pakko ole juoda.
Eipä kai olekaan, mutta kenellekään ei liene epäselvää, että muutaman boforin myö-
tätuulessa oleva teekkarilauma ei todellakaan ole mitään huippuseuraa selvänä
pysyttelevälle. Todellisia vaihtoehtoja olisivat sen sijaan todella kiinnostaviksi teh-
dyt tilaisuudet. Sellaiset, että kaikilla olisi varmasti hauskaa ilman alkoholin mieltä
vapauttavaa vaikutustakin. Tällaisia on varmasti olemassa, mutta niiden valmistelu
vaatii huomattavasti enemmän paneutumista, sillä silloin ei ideoiden loppuessa voi
luottaa vain siihen, että kyllä se siitä, kunhan jengi vain saa tarpeeksi estojenpois-
tajaa.

Tämä vuosi on käytännössä jo menetetty. Siksi haaste onkin ensi vuoden alussa
uudella phuksikipparilla ja tulevilla tupsuphukseilla. Suuri kysymys onkin millaiset
tilaisuudet merkataan pakollisiksi uusiin phuksipistevihkoihin. Ovatko esimerkiksi
laulusitsit aidosti vapaaehtoisia. Kaikki haluavat lakin vapuksi. Siitä ei liene erimie-
lisyyttä, mutta kuinka monella ehkä muutenkin hiljaisella ja syrjäänvetäytyvällä
ensimmäisen vuoden opiskelijalla on kanttia laulaa yksin koko raadin edessä laulu-
ja, joiden sävelestä, puhumattakaan sanoista on epävarma? Väittäisin melkein, että
kyseisen henkilön ainoa vaihtoehto on saapua sitseille ja taas viina virtaa�

Joran �Hasse� Hasenson

Vastine Joran �Hasse� Hasensonille

Siinä olet kirjoituksessasi oikeassa että phuksiwappu ja Hermanninsitsit todellakin
ovat kokemus, jotka usein hakkaavat aikaisemmat kokemukset ja reippaasti. Olem-
me vain erimieltä siitä onko tämä alkoholin ansiota, vai ei. Phuksiwappu on ensim-
mäinen vappu teekkarihenkisesti vietettynä. Toki alkoholi yleensä kuuluu siihen-
kin, mutta ne kultaiset muistot tulevat kuitenkin siitä yhdessä juhlimisesta, perintei-
sistä tempauksista, vappulehden kimppamyymisestä, fuksispekseistä, yöjäynistä,
lakinsaamisesta, sekä muista täysin alkoholista riippumattomista tapahtumista.

Hermanninsitsit ovat puolestaan killan järjestämistä tapahtumista ehdottomasti
suurimmat ja arvokkaimmat. Tunnelma on katossa kun kunniajäsenet, kutsuvieraat
ja opiskelijat kaikilta vuosikursseilta juhlivat yhdessä aamuun asti. Viina virtaa,
mutta ei ole juhlinnan päätarkoitus. Ilmankin voi olla, ja moni on.

Kilta toki järjestää alkoholitontakin toimintaa, kuten erilaiset kulttuuritapahtumat
(yleensä teatterikäyntejä), lauluiltoja ja urheilutapahtumia. Toki esim. urheilutapah-
tumien jälkeen saunalla on myynnissä olutta, koska muutama saunaolut niin tiiviisti
kuuluu suomalaiseen saunakulttuuriin. Lisäksi Otaniemestä löytyy laaja joukko
kerhoja tms. joilla on paljon erilaista toimintaa, ja varmasti alkoholitontakin. Nykyi-
sin on esimerkiksi phuksipisteistä osa/kaikki suoritettavista alayhdistyksissä.

Phuksien laulukokeesta sen verran, että laulusitsi käytäntö otettiin muutama vuosi
sitten käyttöön juuri sen takia, että monelle on liian suuri kynnys tulla yksin laula-
maan raadin eteen, ja teekkarilaulannan ei ole tarkoitus olla pelottavaa vaan riemu-
kasta yhdessä hoilottelua. Useissa killoissa on edelleen lakin saannin edellytykse-
nä yksin laulu raadin/vanhojen phuksikippareiden edessä. Teekkarikulttuuriin kuu-
luu olennaisena osana sitsit, joissa voi olla mukana vaikkei alkoholia nauttisikaan,
joten sitsit laulukokeen suorituspaikkana tuntuvat luonnolliselta valinnalta. (Viinin
tilalle saa varmasti pyytämällä alkoholittoman vaihtoehdon.) Lisäksi laulusitsit ja
sitsit yleensäkin valmistavat ihmisiä työelämää varten, koska varmasti kaikille meis-
tä tulee vastaan businesslounaita, joilla tarjotaan myös alkoholia. On aika noloa jos
ei osaa käyttäytyä tälläisessä tilaisuudessa.

Korostaisimme vielä, että tässä killassa voi lakin ansaita juomatta pisaraakaan alko-
holia, niin voimakkaasti täällä ei kukaan käske juomaan.

Ystävällisin terveisin

Teemu Sihvola , IK:n puheenjohtaja
Johanna Lemmetty, IK:n phuksikapteeni
Eero Sihvonen, IK:n phuksikapteeni

OPETUSKO 10 VUOTTA

 AJASTA JÄLJESSÄ?

Rakennuslehden sivuilla on viime
päivinä käyty tiivistä keskustelua
rakennusalan DI-koulutuksesta ja sen
tasosta. Esillä ovat olleet niin tieto-
tekniikan opetuksen taso, kiinteistö-
johtaminen kuin LVIS-tekniikkakin, mutta
kaikkea ei voi laittaa pelkästästään
opetuksen tason piikkiin. Opetuksen
tasosta puhuttaessa suuren osan muo-
dostavat opiskelijat. Onko tämän het-
kisten opiskelijoiden taso pudonnut,
vetävätkö mielenkiintoisemmat alat
suuren joukon opiskelijoiden eliitistä, vai
onko vika jossakin muualla?

Kuten osastonjohtaja Vesa Penttala
totesi kirjoituksessaan (Rakennuslehti
nro 13), on TKK:n rakennus- ja ympäris-
tötekniikan osasto tehnyt viimeisten 20
vuoden aikana kolme perusteellista
opetusohjelman  muutosta, joista vii-

meisin vuonna 95-96.  Joten koulu-
tuksen rakenteen piikkiin ei kaikkea  voi
laittaa. Osastomme sisäänotto on kas-
vanut laman jälkeen, mutta resurssit ovat
säilyneet lähes samoina. Ryhmäkoot
ovat kasvaneet huomattavasti ja hen-
kilökohtaisen ohjauksen saanti o-
piskelijoille on vaikeaa tai jopa mah-
dotonta. Ensimmäisten vuosien aikana
luodaan perusta koko DI-tutkinnolle, ja
vaikeudet näiden vuosien aikana hei-
jastuvat koko tutkinnon loppuosaan.
Kun peruskurssit saadaan nipin napin
ykkösellä läpi, ei paljoa voi opiskelun
laadusta puhua.

Tietotekniikan opetus nousi rakennus-
lehdessä monta kertaa pöydälle. Kaikki
tietotekniikan peruskurssit ovat tie-
totekniikan osaston alaisuudessa ja näin
ollen ei Rakennus- ja Ympäristötekniikan
osastolla voida puuttua niiden si-
sältöön. Kurssit ovat samat melkeimpä
koko koululle. Rakennusalan omista
tietokoneohjelmista meille opetataan
AutoCAD, mutta se on käytössä olevista
ohjelmista ylivoimaisesti suosituin. Ja
vanha totuushan lienee se, ettei tie-
tokoneen käsittelytaitoa voi opettaa, se

pitää oppia kantapään kautta. Osas-
tollamme on hyvät puitteet tähän.
Remontin yhteydessä tietokoneluok-
kamme laajeni ja koneiden määrä kasvoi,
myös ohjelmatarjonta koneissa li-
sääntyi. Nykyään melkein jokaisella
�Raksan� kurssilla joutuu käyttämään
tietokonetta niin muodossa tai toisessa
ja Office- paketin ohjelmat tulevat sitä
kautta tutuiksi. Näin ollen perustaidot
karttuvat itsestään.

Rakennusalan imago on pitkälti suh-
danteista kiinni. Tällä hetkellä ra-
kennusalalla menee hyvin ja se näkyy
myös opiskelijoiden mielenkiinnosta
alaa kohtaan. Osastolta pois vaihtavia
ja tänne tulevia on tällä hetkellä suun-
nilleen sama määrä,  halukkaita tulijoita
jopa hieman enemmän. Ehkäpä helpoin
tapa muutta rakennusalan DI-tutkintoa,
olisi lähteä muokkaamaan jo valmiina
olevien kurssien sisältöä yhteistyössä
professorien, opiskelijoiden ja kenties
firmojenkin kanssa.

Kuten huomattu on, asialle täytyy
jotakin tehdä, ja on hyvä, että ongelmaan
on herätty. Tarpeeksi ajoissa, vaiko liian

myöhään jää ikuiseksi arvoitukseksi,
mutta ongelman nostaminen pöydälle
luo hyvät puitteet jatkotoimenpiteille ja
avoimelle keskustelulle.

Tiina Mäkinen
R a k e n n u s i n s i n ö ö r i k i l l a n
opintovastaava
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VIINLANDIA
Raksan perinteinen kirjoituskilpailu innoitti tänä vuonna mukaan viisi osanottajaa. Aiheena oli �vankila�. Teemu Sihvolan �Miksi vankilat maalataan punaisiksi?� sijoittui
melkein yksimielisellä päätöksellä ykköseksi. Loput kirjoitukset olivat hyvin tasavertaisia. Toinen palkinto meni kuitenkin Robert Hoeschille joka tulkitsi aihetta upealla
runolla. Syvällinen oli myös kolmanneksi tullut �Mielen mieletön vankila� joka on Kerkko Vanhasen käsialaa. Kiitos kaikille osanottajille ja onnea voittajille!

Miksi vankilat maalataan punaisiksi?

Käsi kulkee kohti kättä. Sekunti erottaa kosketuksesta. SEIS! Entä jos? Käsi odottaa
käskyä jatkaa. Mieli näkee käden liikkuvan, mutta miksei mitään tapahdu. Oletko
sinä mies vai et? TEE SE! Tahdon, en pysty. Käsi suuntaa kohti tuoppia ja hetki on
mennyt.

Mitä jos tahto on vangittu mielen vankilaan? Kuinka voit paeta jos itse olet vartija?
Tahto toimia on helppo verhota, jos peittona on ujous. Kosketus muuttuu pelkäksi
haluksi koskettaa jos käsi ei tottele aivojen komentoja. Vaikka kuinka kertaat
liikeradan mielessäsi kerta kerran jälkeen, niin ei.

Olisi kiva soittaa hänelle ja kertoa kuinka tunnen, mutta miksi kännykän vihreä luuri
on juuri silloin upotettu värikuoren alle. Edes tekstiviesti ei lähde, jos sormi ei löydä
tuota taikanappulaa. Harjoittelet repliikkisi etukäteen, mutta hylkäät käsikirjoituksen,
sillä ensi-ilta jää pitämättä. Puhelin jää yöpöydälle ja herättää aamulla uuteen ehkä-
päivään. Ehkä tänään.

Tuleeko vapaus? Voiko kosketuksen oppia?

Everywhere I turn my head
I see nothing but deep black darkness
The coldness and dampness of the air
makes me shiver

Blind and scared
I crawl on the dirty ground
don�t feeling pain
of the cutting edges of the stones

I hear no sound
behind these thick walls around me
I feel no move
in this hidden cell deep down this prison
I can see no light
through the firmly locked door made of
steel

Every time I call for help
I hear nothing but a dump echo returning
The emptiness and loneliness of my
dungeon
makes me cry

defeated and broken
I hide myself in a corner
without hope
of someone to open the door to freedom

so I close my eyes
and start dreaming...

I listen to birds
singing in the trees in a wonderful park
I feel the warmth
of the spring sun shining for the first
time
I see my friends
chatting and laughing around me

Am I really dreaming... ?
It seems so real...

thank to heaven it�s no dream
I�m free...

Mielen mieletön vankila

Tunnen sen usein, en aina, mutta ehkä myös nyt. Pakottava olotila, missä fyysinen minäni on viimeinen tukimuurini � se, joka pitää minut kasassa kun emotionaalinen
maailma sisälläni käy omaa taisteluaan. Kuinka ajatukseni ja erilaiset tunteeni käyvät keskinäistä mittelöään pyörteisessä tuulessa ja huojuttavat ruumistani saaden
aikaan epämääräisen virneen kasvoilleni - epämääräisen ja niin kovin epävarman.

On hiljaista, mutta olen silti kuulevinani raskasta energistä musiikkia, joka soi jossakin etäällä, aina siellä minne katsahdan. Ja minne katsahdan, näen vaahterapuita joiden
suuret lehdet humisevat raikkaassa tuulessa, vielä kosteina äskeisen sateen jäljiltä. Seison jyrkänteen reunalla ja katselen hiljaisena edessäni avautuvaa näkymää
kotikaupungistani. Vedän syvään henkeä, nautin sateen piiskaaman maan tuoksusta ja suljen silmäni.

Poimin yksityiskohtia edessäni avautuvasta maalauksellisesta maisemasta, joka kätkee sisäänsä koko lapsuuteni, nykyisyyteni ja kaikki ne suuret haaveet ja odotukset,
joita olen pienen elämäni aikana luonut. Muistan sen mielettömän onnistumisen riemun, kun ajoin ensimmäistä kertaa polkupyörällä ilman apupyöriä. Muistan, kuinka
jännittyneenä astuin uuteen luokkahuoneeseen ensimmäisenä koulupäivänäni, ja kun oikein kuvittelen, voin yhä tuntea sen ilon ja hyvän mielen, minkä joukko pikkupoikia
koki saavuttaessaan lajissaan jotakin, missä he eivät olleet koskaan aiemmin onnistuneet.

Avaan jälleen silmäni ja katselen mietteliäänä jyrkänteen reunalta alas sinne, missä tumman sinertävänä virtaava joki jatkaa ajatonta kulkuaan. Kuinka monet kasvot tuolla
virtaavalla vedellä onkaan ja kuinka se vuodesta toiseen kuitenkin loppujen lopuksi pysyy niin turvallisen tasaisena, luotettavana. Jäiden lähtö on tapahtuma, joka sekin
toistuu joessa vuosittain. Sen yllätyksellisyys on silti aina elämys. Kun ensimmäistä kertaa näin jäiden lähtevän, tuntui se kerta kaikkiaan uskomattomalta. Ikään kuin joki
olisi jättänyt lähimenneisyytensä taakseen ja aloittanut kaiken alusta; kokeneempana, mutta toisaalta uutuuden raikkautta huokuen, vaipuakseen myöhään syksyllä
jälleen jäävaipan alle keräämään uusia voimia seuraavaa kesää varten.

Kevyt tuulenvire pyörittää hiuksiani kuljettaen loppukesäistä tuoksua. Tuoksua, jossa saatan aistia niin kasvien vehreyden kuin kostean ilman raikkaudenkin. Mietin,
kuinka paljon vettä tuossa joessa onkaan virrannut sinä aikana, kun itse olen kulkenut elämäni polkua lapsesta aikuisuuteen. Tuijottaessani veteen kylmät väreet
kulkevat yht�äkkiä läpi koko ruumiini. Kasvoni muuttuvat eleettömän vakaviksi, suorastaan pelottaviksi. Pohdin, miksi niin monet aistini ja tunteeni silti nykyään tuntuvat
niin kovin heikoilta � miksi en enää kykene suuresti riemuitsemaan pienistäkin iloista, miksi en enää koe samanlaisia elämyksiä erilaisista uusista tuoksuista, kuin silloin
pienenä. Miksi välillä on niin kiire, etten kykene löytämään aikaa edes itselleni. Ja kykenenkö silloin löytämään aikaa ja täydellistä omistautuneisuutta myös jollekin
toiselle? Elänkö hektisen arkielämäni eristämässä tunnemaailman vankilassa?

Käännyn hitaasti ympäri. Kaupungin keskustan silhuetti jää taakseni, kun alan astella pitkin vihreää nurmirinnettä myötäilevää polkua kohti alhaalla kulkevaa hiekkatietä.
Seuraan katseellani hiekkatiellä kulkevaa nuorta pariskuntaa, joka työntää vaunussa esikoistaan. Nostan katseeni ja näen, kuinka kauempana toisen kukkulan takana
siniharmaat läpikuultavat pilvet kylvävät sadepisaroita. Erotan heikon sateenkaaren ja samalla aistin jälleen musiikin, jota olin kuulevinani jyrkänteen reunalla seisoessani.

Ryntään juoksuun. Juoksen pysähtymättä, yhä kiihtyvällä vauhdilla, kohti suuria pilviä ja eteeni heikosti piirtyvää sateenkaarta. Nuori pariskunta hymyilee minulle ja
minä vastaan hymyyn minkä juoksultani ehdin. Pääsen toisen kukkulan laelle. Sydämeni hakkaa kiivaasti raikkaan vesisateen huuhtoessa kasvojani. Juoksun aikana
kasvoilleni kohonneet hikipisarat valuvat veden mukana pitkin kaulaani. Ja samalla koko ruumiini puhdistuu, sisäisesti, vahvistaen nuorta ihmistä. Hymyilen leveästi,
vedän syvään henkeä ja tunnen, kuinka vankilan muurit murtuvat. Olen valmis uuteen huomiseen.

Kerkko Vanhanen

Teemu Sihvola Rober Hoesch
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Keskiviikko

klo 5.50 Raksan piha: Missä ovat kadonneet lampaat? Entä passi? Hammasharjasta
ei väliä, sellaiset saatiin myöhemmin. Osa joukosta, perinteitä kunnioittaen,
noudettiin jmt:ltä. Puolet ulkomaalaisvahvistuksista puuttui. Lopulta startattiin.

klo 8.30 Turku (satamassa oltava tunti ennen laivan lähtöä): Ruumis! Mediheli!
Lääkäreitä! Joku kuulemma näki jotain..

klo 9.00 Laiva: Kivoja leikkejä � vain kanta-asiakkaille. Laatikkoleikkiin saivat kaikki
osallistua :) Leikkijät pohjanmaalta: valitse numero yhdestä kuuteen, �seitsemän�.
Tarjoan sinulle KUUSIKYMMENTÄ SILJAMARKKAA!!! Ei kiitos, kupit on kivoja.
Onneksi happyhour kesti kauan.

klo 14.40 Maarianhamina: Kaikki pussiin suuntana Taffel. Hassu setä kertoo:
perunasta voi tehdä kaikkea kivaa, kuten lihakeittoa. Nähtiin, kun sipsut rulitteli
hihnalla, niitä sai ottaa kippoon. Ne oli lämpimiä.

Piti olla klo 17, vähä myöhästyttiin YIT, Eckerö: Matkalla ajettiin hienon sillan yli,
joku voitti �päivän turha tieto� kisan. Palloiluhalli keskellä ei �mitään, mutta pelaajia
tulee Ruotsista asti, kait. Rakenteissa liikkuvat nivelet, joista ei käytännössä hyötyä
� ehkä suomenruotsalaisilla on rahaa. Kunniamaininta killalle: urheilijanuorukainen
Juuso �nappulakengät mukana� Hietanen korkkasi hallin.

Siirryttiin YIT:n kustantamaan saunatilaan. Tarjolla sauna, uima-allas, olutta, siideriä,
makkaraa, vesileikkejä, vihaisia tarjoilijatätejä. Päivän havainto: järki viihtyy läskeissä.

Ilta huipentui paikalliseen night clubiin. Ensimmäinen KP-vamma: yksi polvi rikki.
Pahus, niittivyöt jäivät kotiin. Juhlakansa väsyi, ravintolassa EI SAA NUKKUA.
XQ-mestarilla henkilökohtainen ongelma, kuinka saada herneet pois nenästä? Viimein
kaikki olivat bussissa ja satamassa hammasharjat kourassa. Vikkelimmät ehtivät jo
testatakin ne. Vastaanottovirkailija kehoitti: �Te voitte lähteä kävelemään laivalle
aikaisemmin..� Osa tuotiin kärryillä perässä. Oli kylmä.

Torstai

klo 9.00 paikallista aikaa Turku (Suomen perse): Kaikki selvisivät (toim.huom:???)
laivasta ulos. Nokka kohti Olkiluotoa, Uraani halkeaa ja tuottaa lamppuun valkeaaa�
Päivä alkoi kahvilla, jota seurasi elämyspolku. Pystytkö polkemaan kaikki koneet
käyntiin? Pukeuduttiin kevätmuoti 2000 �suojapukuihin: takit, kypärät,
luistoestotossut ja osalla mittarit. Kierros alkoi: Onx kukaan saanu koskaan kakkosta,
Jenni yrkkäs muttei onnannu. Kierros päättyi: Laita kädet ihan perälle asti ja odota
kuusi sekuntia, olet puhdas. Mutta kuka on Kurt? Setä lupasi tarjota pikkupurtavaa,
mutta saimme kunnon lounaan lettuineen.

Apua apua, Juuson naamassa on viisi karvaa! Bussissa Poriin Juuso ajaa �partaa�:
ei tänne tuu vettä! Muitakin leikkejä löytyi perinteisen hep-pelin lisäksi: G niinku
Haanpään Marko.

klo 15 Karhu, Pori: Kalvosulkeiset � mitä ovat funktionaalijuomat? Doctor Scheisse
armeija kiersi tehtaat. Päädyttiin Karhunpesään ja sedällä ei ollut edes sormusta!
Pitsaa ja salaattia ja olutta ja vähän siideriä ja kaikki tietävät, että sisällön
valmistuspaikan ja �ajan näkee etiketistä. Juomaleikki reikäisellä mukilla, poliiseilta
kesti 1,5 tuntia. Pojilta kastuivat housut, mutta naiset sen tietää: Ime sitä! Saatiin
olla kauan, hyvät tarjoilut. Isännälle kiitos!

klo 18.00 matka Seinäjoelle: bussissa hilpeä tunnelma: tietokilpailu � tällä kertaa ei
pelkästään bundesliigaa. Mukana myös Kari Haakana. Specialterveiset Prahasta,
äänessä Tare ja Annina vahvistettuna Tiinalla (ei Prahassa): �Tää oli tää
joukkopenalisaatio�. Tiina hädissään: �Me ei kuunneltu koko kasettia!�.

klo illalla, Seinäjoki: Siskonpeti Nuorisotalolle, ilmainen, kaupunki tarjosi. Muuta
hyvää ei tässä kaupungissa sitten ollutkaan: ikäraja 20v � ehdoton. Onhan se hyvä,
että pidetään säännöistä kiinni, ainakin torstai-iltana, kun olimme paikan ainoat
asiakkaat. Seinäjoki on perseestä! Paikka vaihtoon, bileet jatkui. Yön pimeinä tunteina
Hämähäkkikerhon liikuntavastaava esitteli taitojaan à on pillihousuni haaroista
ratkenneet.

K    O    T    I    M    A    A    N
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Perjantai

klo 8 Seicon (Seinäjoki Construction), Seinäjoki: Iiiiiihania aamupalaleipiä ja paljon!
Iiiiiiihania pikkupikku jaffapulloja ja kahvia. Täydellistä! Puheenjohtaja esitteli
kurkkunaamion. Seinäjoki jätettiin taakse. Ajettaessa Peräseinäjoki kyltin ohitse
heräsi kysymys: �Jos Seinäjoki on perseestä, mistä sitten on Peräseinäjoki?�. Marko
voitti �päivän turha tieto� kilpailun: Jalasjärvellä on eniten lehmiä väkilukuun
verrattuna � vai oliko se sittenkin toiseksi eniten�

klo 12 Parmabetonila, Kangasala: Heti ruokaa! Setä kyttäsi haukanlailla vieressä.
Jännitettiin pysyykö tarjotin Jounin kädessä pöytään saakka. Jakaannuttiin ryhmiin,
kolmeen. Piti pysyä ryhmissä ja varoa elementtejä! Tehdaskierros alkoi.
Hämähäkkiclubille rajoitus �Älä varastoi verkkoja seinälle�, mutta naisten kuvia kai
sitten sai varastoida.

Matkalla Tampereelle äänestettiin reissun idiootti yksimielisesti. Kunniamaininnan
sai Jouni. �Teipataan puolet jengistä kattoon niin saadaan enemmän tilaa�. Säntti
vessasta: �Vedä, homo!�. Prismasta olutta, siideriä ja mäkkärijäätelöä.

klo illalla Asuntolahotelli Iltatähti, Tampere: Huoneissa ei saa polttaa! Täti epäili
ettei mahduttaisi viiteen huoneeseen. Ähäkutti, mahduttiin kolmeen! Illalla saunottiin,
raati piti kokousta, juotiin napasnapseja ja pelattiin julkkisjuomapeliä. Johanna on
ensimmäinen XQ-mestari, joka selvästi nautti napasnapseista. Ensimmäiset Ville
Valo lookaliket heräsivät henkiin. Iltaa jatkettiin Riverside baariin, mukana menossa
myös tamperelaiset kollegat. Kuka nukkui ja kenen huoneessa vuoteessa?

Lauantai

klo 8.30 pikalähtö, Tampere: Onhan kaikki avaimet palautettu. Suunta Valkeakoskelle
UPM 10:lle. Aamupalaa. Pitkän ainoa kunnon kalvopaketti kuivalla sedällä: �Ei nämä
tähän loppuneet!�. Jos nukuttaa, käytä aurinkolaseja. Tehdaskierros, haisee. Jouni
varasti polkupyörän. Katolta näki kauas.

klo vähän myöhemmin, kotimatka alkaa: Reginaviihdettä: �Nyt se rupes raapiin,
pitää kääntää se toisinpäin.� �Se haluu kuitenki aamulla jutella, pakko leikkiä
nukkuvaa!�. XQ-mestari määräsi joukkopenaltyn: kaikille kaljaa, kaveri kaataa. Pervot
perinteet: roomalainen bussi ja renkaanvaihto. IK:n liikuntaseura esitteli, hmm, alan
uusimmat välineet. Paikalle eksyneet turistit kieltäytyivät renkaanvaihdosta.
Pakkopenaltyjen syy jäi kyseenalaiseksi.

klo vielä vähän myöhemmin, bussi: Lopulta Kehä III:n sisäpuolella alkoi kaivattu
cooper �Hirttoköysi puuttuu!�. Nesteen lippu pelasti tilanteen. Varaköyden käyttö
osoittautui järkeväksi; koituiko pj:n kohtaloksi tiukka takakurvin sikaani vai Diesel?
Öljyt joka tapauksessa vaihdettiin pariin otteeseen.

Neljän päivän pitkä päättyi Otaniemeen, yhteenveto: �Kaikki turvotus johtui vain
kekseistä!�

-T&T-
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Kiitos matkaamme tukeneille:

NCC

Fazer keksit

Danone

Pirkka

Pepsodent
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