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PääkirPääkirPääkirPääkirPääkirjoitusjoitusjoitusjoitusjoitus
Fukseja tuli tänä vuonna ennätyksellisen pal-
jon. Osasyynä oli luonnollisesti se, että uusi
koulutusohjelma kiinteistötalous, loi uusia
paikkoja osastollemme. Ilahduttavaa oli kui-
tenkin huomata, että sisäänpääsyyn vaaditta-
vat pisterajamme olivat jossain koulumme
osastojen keskivaiheilla. Mielestäni tämä ker-
too jotain alamme uudesta arvostuksesta. Toi-
vottavasti trendi on tulevaisuudessakin nou-
seva, jotta saamme jatkossakin yhtä hyviä fuk-
seja joukkoomme. Fuksien keskuudesta huo-
kuu tyytyväisyyttä killan toimintaan, vaikka
parhaat palat, kuten salaperäinen HBN ja jo
legendan maineen saanut MAIK-sitsit, puhu-
mattakaan Wapusta ovat vasta edessäpäin.
Ruutiset on reagoinut tähän uuteen tilantee-
seen rekrytoimalla melkoisen liudan uusia opis-
kelijoita toimituskuntaansa. Tämä näkyy leh-
dessämme ilahduttavan monena fuksin kirjoit-
tamana juttuna. Mukana on toki myös koke-
neempia kirjoittajia. Vanhin kirjoittajakin on
fuksi. Hän on tosin fuksi vuosimallia 1960…
Kilta elää voimakkaan uudistumisen aikaa. Nä-
kyvimpänä muutoksena on luonnollisesti se,
että 88-vuotias yhdistyksemme on viimeinkin
rekisteröitymässä. Tämä luo sille uutta statusta

ja antaa jäsenistölle suoremman tarkkailureitin niin ohjelma- kuin talouspolitiikkaankin. Samalla
killan raadin jäsenten henkilökohtainen vastuu pienenee ja se antaa mahdollisuuden keskittyä
paremmin kiltaan ja sen jäsenten viihtyvyyteen. Projekti on täydessä vauhdissa ja sen tuloksia
on lupa odottaa jo tämän vuoden puolella.
Kaiken kaikkiaan vaikuttaa siltä, että kiltamme on tänään elämänsä kunnossa ja se tosiasia, että
olemme saaneet melkoisen liudan uusia opiskelijoita tulee vahvistamaan sitä entisestään. Nauttikaa
siis kuulaista syyspäivistä ja pitäkää IK:n lippua korkealla missä ikinä kuljettekaan.

Joran “Hasse” Hasenson
Päätoimittaja

Melkein ajattelin tänään

Sanovat, että heikko opiskelumenestys on
jokaisen omaa syytä. Pullamössösukupolvem-
me ei jaksa aamuisin herätä luennoille ja ilman
luentoja on vaikea menestyä. Mutta minä kun
olen aamuvirkku. Herään helposti aamulla niin
varhain, että ehtisin kahdeksalta/yhdeksältä
alkaville luennoille. Onneksi tässä
lukujärjestyksessä minulla ei ole aamuluentoja,
joilta myöhästyä (kiitos professoreille, jotka
eivät sijoita pää-/sivuaineen kursseja
aamuihin). Jos syy ei ole aamu-unisuuteni, niin
minkä sitten?
Osoitan syyttävällä sormellani noihin tunte-
mattomiin ohjelmakoordinaattorin kasvoihin.
Vuosi toisen jälkeen YLE:n kanava 1, vas-
tuuttomasti, sijoittaa mainioita brittisarjoja
aamun ohjelmapaikalle 9.15-10.10. En voi sille
mitään, että olen auttamattoman ihastunut
vanhahtavan tyylikkääseen ja kohteliaaseen
brittienglantiin. Tänäkin aamuna lähtemiseni
venyi jäätyäni katsomaan tämänpäiväistä
Jeevestä (a jolly good one).
Onneksi minulla ei ole niitä aamuluentoja. Olen

nimittäin -aikuisten oikeesti- sitä mieltä, että luennoilla käyminen kannattaa. Mutta niiden  lomassa
kannattaa, ainakin teidän fuksien, suunnata ajatukset jo ensi Wappuun (toivottavasti sellainen
päätetään järjestää) ja vielä valkoiseen omaan teekkarilakkiin. Lakinsaantiin Wappuna oikeuttavat
180 fuksipistettä eivät ole oikeasti paljon. Ne ansaitsee helposti teekkarikulttuuriin tutustumisen
ohessa ja tämähän fuksipistesysteemin tarkoitus onkin! Fuksipistesysteemin tarkoitus ei ole
aiheuttaa kuristavaa tunnetta, kuten vaikka matikan välikokeen, vaan sen tarkoitus on kasvattaa
teistä teekkariperinteet tuntevia ja niistä kenties ylpeyttäkin tuntevia fiksuja teekkareita (vrt.
tekniikan ylioppilas). Suuntana siis lakki jo Wappuna vai mitä?
Heippa ja parannusta syysflunssaan,

-laura

PuheenjohtajaltaPuheenjohtajaltaPuheenjohtajaltaPuheenjohtajaltaPuheenjohtajalta

Kilta on saanut uudennäköisen Oltermannin.
Valitettavasti kyseessä on vain näköharha, joka
peittyy vähitellen uudelleen parran alle. Kii-
tokset kiltalaisille luottamuksesta. Yritän toi-
minnallani olla luottamuksen arvoinen ja tuke-
maan killan toimintaa eri keinoin.
Syksy on alkanut lämpöisenä ja sateisena, joten
sääolojen suhteen on olemassa kaikki edelly-
tykset hedelmälliselle opiskelulle ja tiedon jyvät
voivat alkaa itää ja kasvaa jonkin ajan kuluttua
orastavaksi insinööriosaamiseksi.
Osastolla opiskeluilmapiiri on tänä syksynä
ollut poikkeuksellisen hyvä. Siihen lienee
vaikuttanut killan ja osaston toimet, sekä
rakennusalan nousu ja työpaikkatarjonnan
lisääntyminen. Mutta ennen kaikkea
suurimpana tekijänä lienee opiskelijoiden usko
rakentamiseen ja halu menestyä tulevissa
tehtävissä. Hyvän opiskeluilmapiirin
ylläpitämiseksi on syytä muistaa, että se
edellyttää uusien voimavarojen hakemista myös
sosiaalisen elämisen puolelta — osallistumista
killan ja ammattikerhojen toimintaan. Ne
tilaisuudet, joihin itse olen osallistunut syksyllä
ovat erinomaisia esimerkkejä mihin nykyiset

opiskelijat pystyvät — tulevasta insinööripolvesta ei tarvitse olla huolissaan, se tulee
menestymään.
Syksyn aikana olen osallistunut useassa yhteydessä eri yrityksessä keskusteluihin alan
kehittämisestä ja alalla tapahtuneista muutoksista. Muutosvauhti 1990-luvulla on ollut todella
iso, muutosten sisäänajo vaatii paljon työtä. Opiskelu Raksalla antaa tulevaisuutta ajatellen
nykyteekkarille hyvät eväät, koska opetus painottuu uusimpiin tietoihin. Jatkuva menestyminen
edellyttää kuitenkin elinikäisen opiskelun omaksumista jo teekkariaikana.

Toivotan kiltalaisille hyvää syksyä ja aktiivisuutta opiskelussa, killassa ja ammattikerhoissa.

Jouko Kankainen

OlterOlterOlterOlterOltermanniltamanniltamanniltamanniltamannilta

KiltakummiltaKiltakummiltaKiltakummiltaKiltakummiltaKiltakummilta
Kummittelua

Otaniemen syksy on jo pitkällä. Uudet phuksit
liikkuvat jo tottuneesti luennolta toiselle ja me
vanhemmat tieteenharjoittajatkin palailemme
kesätöistä edes osa-aikaisesti opintojen pariin.
Itse olen opiskelujen kannalta vähemmän
aktiivisen kevään jälkeen päättänyt taas alkaa
kuluttamaan luentosalien penkkejä ja oppia
vaihteeksi muutakin kuin elämää. (Ja kenties
lähestyä kaukana häämöttävää maagista 180
ov:n rajaa edes muutamalla ovarilla.)
Ylioppilaskunnassa (tuttavallisesti TKY:ssa)
tapahtuu paljon. Tuntuu että vauhti keväästä
on hiljaisen kesän jälkeen taas kiihtynyt
huippuunsa. Kalenteri on täynnä kokouksia
ja tapaamisia (sekä niitä luentoja) ja jossain
välissä pitäisi ehtiä ajattelemaankin mitä tekee
ja miksi. Onneksi on tulossa TKY:n
jäsenkysely, että saamme hieman palautetta
siitä, mitä TKY:lta toivotaan. Ainakaan
liikuntatapahtumat eivät ihmisiä tunnu
innostavan, koska niin Otawartti kuin uutena

tulokkaana tapahtumakalenteriin pyrkinyt KYTKY challenge jouduttiin perumaan osallistujapulan
takia.
Onneksi jotkut TKY:n tarjoamat palvelut, kuten asunnot, ovat aina yhtä haluttuja. Leppävaa-
rassa juhlistettiin uuden opiskelija-asuntotalon peruskiven muurausta teekkareiden, ope-
tusministerin, rehtorin ja kaupunginjohtajan voimin. Kuulimme kannustavia puheita TKY:n
toiminnasta opiskelija-asuntojen lisäämiseksi. Saadun testamenttilahjoituksen mukaan
Heinävaaraksi nimetty talo on TKY:n ensimmäinen asuntorakennushanke 30 vuoteen.
Järjestövastaavana päivääni piristi muutaman tunnin vohvelinpaistosessio TKY:n ständillä
Kampusriehassa. Pääaula oli täynnä iloista meininkiä, kun yhdistykset esittelivät toimintaansa.
On täällä paljon mahdollisuuksia tehdä vaikka mitä tarjolla...
Ja koska syksy aina hujahtaa hetkessä ohi, ollaan kohta marraskuussa, joka merkitsee paitsi
vauhdikasta pikkujoulu aikaa, myös sitä että killat, yhdistykset ja TKY saavat uudet toimijat
aktiivisista teekkareista. Kannattaa jo nyt  katsella sillä silmällä mitkä hommat ovat kivoja ja sitten
lähteä mukaan tekijätiimiin!
Täytyy vielä yrittää herätellä huimaa raksahenkeä ja äänestysaktiivisuutta tuleviin edusta-
jistovaaleihin. Muista äänestää raksan ikiomalle Hienosäätöleka-edariryhmälle monta paikkaa
edustajistoon. Yksikin ääni ratkaisee! (Viime vaaleissa olimme vaalirenkaassa arkkareiden ja
mittareiden kanssa ja yksi lisäpaikka renkaalle jäi yhden vaivaisen äänen päähän!!!)
Iloista ja ahkeraa syksyä & nähdään killan kivoissa häppeningeissä.

Lemppa-Kummi
(johanna.lemmetty@hut.fi)

kirjoittaja on IK:n kiltakummi ja toimii TKY:n hallituksessa teekkari- ja järjestövastaavana
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Uusi opiskelija!
Onneksi olkoon hyvästä uravalinnasta ja tervetuloa meidän rakentajien
joukkoon – aluksi opiskelemaan ja sitten vaikuttamaan maamme
rakentamiseen!

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on rakennus- yhdyskunta- ja
ympäristö- sekä kiinteistöalan teknistieteellinen etujärjestö, johon kaikki
alan valmiit diplomi-insinöörit varsinaisina jäseninä ja alalla opiskelevat
teekkarit nuorina jäseninä ovat tervetulleita.

Tärkein asia
mihin RIL vaikuttaa on se, että valmistuttuasi saat koulutustasi
vastaavan työpaikan ja mahdollisimman hyvät taloudelliset edut ja
oikeudet.

Voit liittyä ilmaiseksi tulevan ammattikuntasi järjestön RILin nuoreksi
jäseneksi. Jäsenyys ei maksa opiskeluaikanasi sinulle mitään. Lisätietoja
toiminnastamme saat kotisivuiltamme osoitteesta www.ril.fi. Voit myös
liittyä RILiin kotisivujemme kautta.

Rakennusalan teekkareita
kaivataan puhujiksi syksyn ja talven aikana lukioissa ympäri Suomea
järjestettäviin abi-infotilaisuuksiin.
Jos olet reipas ja esiintymistaitoinen, lähde kertomaan opiskelusta
raksalla muillekin, vaikka omaan vanhaan lukioosi.

RIL maksaa pidetystä infosta
300 mk + matkakorvaukset (+ päivärahan).
Ilmoittautumiset Niina Virtaselle
niina.virtanen@ril.fi tai 09 – 6840 7841

1.11 Rakennusinsinööripäivät Dipolissa
– tule tapaamaan tuleva työantajasi Contact Forumiiin!

14.12. Glögit RILissä – tervetuloa viihtymään perinteisen jouluglögin
ääreen!

Lisää ajankohtaisia tapahtumia RILin kotisivuilla www.ril.fi

Suomen
Rakennus-
insinöörien

Liitto

Se hetkiSe hetkiSe hetkiSe hetkiSe hetki
Aurinko paistoi ulkona. Olin juuri aloittanut kolmatta opiskeluvuotta. Mieli
oli virkeä ja täynnä virikkeitä. Oli tunne, että koko maailma olisi edessä vain
odottaen kohtaamista ja valloittamista. Kaikkialla tuntui olevan vain
mahdollisuuksia. Oli hienoa olla nuori ja villi.
Se iski melko äkkiä. Vaivihkaa se hiipi nurkan taakse, odotti ja iski. Se ei edes
kestänyt kovin kauaa. Vaikutukset kyllä kestävät. Iskun hetkellä tuli lamaannus
ja epätietoisuus. Mitä tapahtuisi tästä eteenpäin? Olisiko enää ylipäänsä
aikaa tästä eteenpäin. Ainakaan mikään ei olisi enää ihan samanlaista.
Omasta hetkestäni on kulunut pari vuotta. Olen pitänyt sen itselläni. Olen
ajatellut, että eihän näin käy muille. Mutta tänään kuulin itseäni pari vuotta
nuoremmalta Joonakselta, että hänelle oli käynyt samoin. Poissa oli viekas
katse, jäljellä oli epätietoinen ja hämmentynyt kaveri. Näin itseni kaksi vuotta
sitten.
Onko näin käynyt muillekin. Luultavasti on. Montako onnetonta kohtaloa
seilaa ympäri Rakennusosastoa. Onko meille kriisiapua? Ei ole. Se on julmaa
mutta totta. Ainoa pakokeino on nopea valmistuminen ja poispääsy
työelämään. Ei auta muu.
No mikä se hetki sitten on? Se tapahtuu arvaamatta. Silloin kuin vähiten
odotat vastaasi kävelee nuori fuksityttö ja sanoo kimakalla äänellä nuo
kauheat sanat: ”Hei Setä!”

Tarmo “Tare” Savolainen

m i t ä
ajattelin
t ä nä än

yöllä kotiin
saavuttuani
mietin katoasiko
tuo kummallinen
tuoksu, jos
veisin roskat
ulos. no
katosihan se.
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Tämän syksyn aikana on toden teolla
laitettu liikkeelle killan
rekisteröitymisprosessi. Asiasta on
keskusteltu pitkin vuotta mm. vuosi-
kokouksessa, mutta nyt on sitten
käyty varsinaiseen toimeen. Tällä
hetkellähän kilta toimii
rekisteröimättömänä yhdistyksenä
TKY:n alayhdistyksenä. Yhdistys-
laki koskee pääosiltaan sekä
rekisteröityjä että rekisteröimät-
tömiäkin yhdistyksiä. Ratkaiseva ero
on yhdistyslain 6 §:ssä, jonka
perusteella rekisteröity yhdistys voi
tehdä sitoumuksia ja saavuttaa
oikeuksia eli se on oikeus-
toimikelpoinen. Lisäksi rekisteröity
yhdistys vastaa yhdistyksen
varallisuusoikeudellisista sitoumuk-
sista, eivät sen jäsenet henkilö-
kohtaisesti. Ennen rekisteröintiä
sopimuksista, päätöksistä ja
velvoitteista on vastuu näiden
tekijöillä henkilökohtaisesti eli
esimerkiksi raadin tekemistä päätök-
sistä vastaavat raadin jäsenet omilla
varoillaan.

Rekisteröitymisprosessia läpi
viemään on perustettu toimikunta,
jossa toimivat Maija Ketola, Johanna
Lemmetty, Laura Majoinen, Juuso
Mäkinen, Kyösti Ratia, Tarmo
Savolainen, Teemu Sihvola ja Camilla
Vornanen. Toimikunnan suurin työ
on sääntöjen muotoileminen patent-
ti- ja rekisterihallituksen (PRH)
hyväksymään muotoon. Luonnol-
lisestikaan tarkoituksena ei ole tehdä

Killan puheenjohtaja Laura Majoinen valottaa rekisteröitymisen
taustoja ja vaikutuksia

Kilta rKilta rKilta rKilta rKilta rekisterekisterekisterekisterekisteröitymässäöitymässäöitymässäöitymässäöitymässä
perustavaa laatua olevia muutoksia,
mutta muotoseikkoihin toimikunta
on puuttunut tarmokkaasti. Tavoit-
teena on tehdä säännöistä niin yksin-
kertaiset, ettei lähivuosina tarvita
sääntömuutoksia. Sääntömuutokset
pitää nimittäin ilmoittaa PRH:lle ja
niistä peritään kirjausmaksu. Varsi-
naisia sääntöjä on tarkoitus täyden-
tää erillisillä ohjesäännöillä, jotka
sitovat killan toimintaa yhtä paljon
kuin varsinaiset säännöt, mutta niitä
ei tarvitse hyväksyttää eikä kirjata
PRH:ssa.

Tätä kirjoitettaessa toimikunta ei ole
päässyt työssään sääntöjen kirjoit-
tamista pidemmälle, mutta lienee pai-
kallaan valottaa prosessin etenemis-
tä tästä eteenpäin. Varsinaisten sään-
töjen valmistuttua ne tullaan hyväk-
syttämään patentti- ja
rekisterihallituksen ennakkotarkas-
tuksessa ja kahdessa peräkkäisessä
killan kokouksessa. Sen jälkeen kun
sekä PRH että killan kokous ovat
hyväksyneet uudet säännöt,
voidaan perustaa uusi yhdistys näi-
den sääntöjen mukaisesti. Lain
mukaan perustamisasiakirjan alle-
kirjoitukseen riittää kolme henkilöä,
mutta killan rekisteröinnin yhtey-
dessä perustamisasiakirjan alle-
kirjoittamisesta on tarkoitus tehdä
julkinen tapahtuma ja perustamis-
asiakirjan voi allekirjoittaa jokainen
killan varsinainen jäsen. Kone-
insinöörikilta ry:n perustamisen
yhteydessä ”vanha” kilta piti

kokouksen, jossa se päätti siirtää
kaiken toimintansa ja varansa uudelle
Koneinsinöörikilta ry:lle. Tämän
jälkeen ry. piti perustavan kokouk-
sensa, jossa se päätti jatkaa vanhan
killan toimintaa ja vastaanottaa sen
varat. Tämä on todennäköisin
toimintamalli myös
Rakennusinsinöörikillan rekisteröi-
tymisen yhteydessä.

Todennäköisesti kilta aloittaa ensi
vuoden vielä rekisteröitymättömänä
yhdistyksenä, mutta yhtä toden-
näköistä on, että jo helmikuun vuosi-
kokouksessa päätetään Rakennus-
insinöörikilta ry:n toiminta-
suunnitelmasta ja budjetista. Oikeus-
vaikutuksellisesti suuri prosessi ei
kuitenkaan vaikuta yksittäisen kilta-
laisen elämään – killan tarkoituksena
on edelleenkin yhdistää koulutus-
ohjelmamme opiskelijoita ja ajaa mei-
dän etujamme korkeakoulussa sekä
elinkeinoelämässä.

Rekisteröitymisen jälkeenkin kilta
järjestää kokouksia, excuja,
illanviettoja, juhlia ja muuta vapaa-
ajantoimintaa. Rekisteröinnin jälkeen
tapahtumia vain järjestää
oikeustoimikelpoinen yhdistys ja
raadin jäsenet nukkuvat yönsä pa-
remmin.

Laura Majoinen

RIL-huti -rasti fuksiasissa innosti ensi kesän timpureita yrittämään
parhaansa. Tärkeintä oli joukkuepeli.

Fuksiaisissa kaikki ryhmät pääsivät estradille esittäytymään. Esityksiä nähtiin niin pyramidien kuin kasojenkin muodossa. Seuraavana päivänä kaikilla oli sata kaveria enemmän.
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MAIK- varaslähtö järjestettiin
aurinkoisena viikonloppuna  18.–
19.8 Espoon Luukissa, jonkinlaisessa
kaupungin kesäsiirtolassa järven
rannalla. Erittäin selkeiden opas-
kylttien ansiosta (tai niistä
huolimatta) paikalle oli löytänyt suuri
joukko uusia raksalaisia, maan-
mittareita ja arkkitehteja. Nimilaput
helpottivat tutustumista ja alun hie-
man hiljainen tunnelma alkoikin pian
lämmetä. Fiksut varasivat tässä vai-
heessa itselleen nukkumapaikan.

Yleisen infon jälkeen ISOt keräsivät
omansa , raksalaiset  vietiin istumaan
rinkiin hiekkakentälle. Jokainen sai
kertoa pari sanaa itsestään ja ISOt
esittelivät osastoa ja sen toimintaa.
Riisin kypsymistä odotellessamme
he kertoivat myös  paljon hyödyllistä
käytännön tietoa opiskelusta ja opis-
kelijaelämästä, mutta melkoinen osa
taisi itse kultakin mennä ohi tulevia
koulukavereita ihmetellessä.

Ruokailun jälkeen koitti suuren
MAIK- Experiencen aika näyttävine
aloituksineen. Fuksit laitettiin pituus-
järjestykseen pihalle ja jollain tun-
temattomalla logiikalla meistä valittiin
n. 5 hengen sekajoukkueet. Rasteille
lähdettiin joukkue kerrallaan, ja omaa
vuoroa odotellessamme ISOt viih-
dyttivät meitä hauskoilla laulu-
leikeillä, erityisesti mieleen jäi Hassen
jänisleikki..

Rasteilla pääsimme mm. pelaamaan
jalkapalloa jalat ohuilla naruilla yh-
teen köytettyinä (kipu on kivaa..),
laulamaan (kuulokkeet päässä ei on-
neksi kuule omaa ääntään), keksi-
mään (sopimattomia) sanavään-
nöksiä ja pelaamaan pahvipleikkaa.
Hauskaa riitti ja yhdessä tehdessä
tutustui nopeasti muihin. Experience
huipentui ryhmien valmistamiin
spekseihin ja voittajajoukkueen julis-
tukseen.

Virallisen ohjelman päätyttyä ilta ja

yö jatkuivat saunomisen, makkaran-
paiston ja virvokkeiden nauttimisen
merkeissä. Aamun lähestyessä väki
alkoi vähitellen hakeutua nukku-
maan, mutta meidän pääsalin lattialla
yömme viettäneiden iloksi innok-
kaimmat jaksoivat juhlia aamu-
seitsemään. Joskus kymmeneltä oli-
kin jo aamiainen, ja sen jälkeen vuo-
rossa yleistä siivoilua ja tavaroiden
etsimistä.

Kotiin lähdettiin väsyneinä, mutta yh-
tä hauskaa kokemusta ja montaa uut-
ta kaveria rikkaimpina. Koulun alka-
essa viikonlopun merkityksen vasta
kunnolla huomasi, kun monista käy-
tännön asioista oli jo etukäteen ker-
rottu ja kaiken uuden keskellä oli edes
muutama tuttu.

“Nella”

Hämäriä muistikuvia MAIK-Hämäriä muistikuvia MAIK-Hämäriä muistikuvia MAIK-Hämäriä muistikuvia MAIK-Hämäriä muistikuvia MAIK-
vvvvvarararararaslähdöstäaslähdöstäaslähdöstäaslähdöstäaslähdöstä

Haalarienjako on hetki, jonka jokainen teekkari muistaa. Tänä vuonna fukseja tuli peräti 110 ja sitä juhlittiin tuttuun tapaan kuohuviinillä ja makkaranpaistolla. Sangen suomalainen
yhdistelmä siis...

Haalarien kokeilua osastomme edessä. Camilla ja “sedät” Marko Saloranta, Tarmo Savolainen ja Jussi
Nykänen pelasivat krokettia MAIK-varaslähdössä.

Tomi nauraa hupparissaan.
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Mitä eroa on Ateenassa muinoin
keksityllä demokratialla ja
amerikkalaisilla elokuvilla? Viimeksi
mainitussa tapahtuu yleensä joku
aivan hirveä asia, jonka leffan vahva,
komea ja vieläpä uskomattoman
huumorintajun omaava päähenkilö
hoitaa keinoja kaihtamatta. Kaikki on
sallittua paitsi naisten ja lasten
lyöminen. Ja taas on kivaa ja
mukavaa.

No palataanpa Otaniemeen ja siihen
tylsään demokratiaan. Miten täällä
hoidetaan hirveät asiat? Eihän niitä
edes oikein tapahdu. Otaniemessä ja
tarkemmin sanottuna
ylioppilaskunnassa valtaa pitää
edustajisto, jonka te hyvät lukijat
valitsette nyt marraskuun alussa.
Edustajisto nimittää, valvoo ja ohjaa
hallitusta, jonka hellässä huomassa
koko ylioppilaskunta toimii. Tämä
toiminta tarkoittaa oikeastaan koko
Otaniemen opiskelijaelämän
infrastruktuuria ruokaeduista ja
koulun päätöksentekoon
osallistumisesta aina opiskelija-

bileisiin ja teekkarikylään asti.

Edustajistossa ei ketään lyödä eikä
potkita. Normaalin edustajiston
jäsenen eli edaattorin rutiinia on
käydä kokouksissa, joita on noin
kuukauden välein. Näissä virallisissa
tapaamisissa hallitus esittelee
järkeväksi katsomiaan asioita ja sitten
puhutaan, äänestetään ja ehdotetaan
taas uusia asioita. Ei siis tapella,
ketään ei ammuta eikä kukaan
rakastu kehenkään (yleensä).
Kokousten välissä ”edarilla” on
iltakouluja ja muita tapaamisia, joissa
menneitä, ajankohtaisia ja tulevia
asioita käsitellään hieman
vapaammissa merkeissä.

Mutta jos hallitus kerran tekee
hommat päätösten eteen niin mihin
edaria tarvitaan? Edari on mukana
päätösten teossa luoden linjoja, joita
pitkin hallituksen on sitten helpompi
tasapainoilla. Se myös valvoo, ettei
hallitus tai muut maailman tahot
syyllisty älyttömyyksiin ja
koiruuksiin. Edari on myös päätösten

ja jäsenistön konkreettinen
y h t e y d e n p i t o v ä l i n e .
Otaniemeläisittäin voi sanoa jo
fraasiksi muotoutuneen lauseen:
Edaattoria voit aina koulun
käytävällä nykäistä hihasta jonkun
asian askarruttaessa. Neljänneksi
voidaan kiertelemättä sanoa, että se
on tärkeä osa demokraattista
ylioppilaskuntatoimintaa. Ehkä olette
huomanneet, että esimerkiksi
Pohjois-Koreassa ei ole
demokraattisia elimiä.

Ylioppilaskunnassamme on vaalit 6-
7.11 ja ennakkoäänestys edellisellä
viikolla, jolloin valitaan 45 edaattoria.
Tällöin kannattaa suunnistaa
Päärakennuksen aulaan
äänestämään. Näin voit todella
vaikuttaa minkälaisessa yhteisössä
opiskelet ja saapa siitä hyvästä myös
kahvilipun. Eikun äänestämään
mars, mars!

Tarmo Savolainen

Edarivaalit lähestyvät - Oleko valmis?

Ateena – Amerikka – Ota-Ateena – Amerikka – Ota-Ateena – Amerikka – Ota-Ateena – Amerikka – Ota-Ateena – Amerikka – Ota-
niemi 2001niemi 2001niemi 2001niemi 2001niemi 2001

TTTTTeknillisen Keknillisen Keknillisen Keknillisen Keknillisen Korororororkkkkkea-ea-ea-ea-ea-
kkkkkoulun oulun oulun oulun oulun Ylioppilaskun-Ylioppilaskun-Ylioppilaskun-Ylioppilaskun-Ylioppilaskun-
nan Edustajistonan Edustajistonan Edustajistonan Edustajistonan Edustajisto
Edustajisto on ylioppilaskuntamme ylin päättävä elin; hallituksen tehtävänä
on käyttää hallinto- ja toimeenpanovaltaa. Vuosittaisia suurimpia edustajiston
päätettäviä asioita ovat hallituksen valinta ja TKY:n budjetti. Hallitus
valmistelee ja esittää, edustajisto päättää, hallitus toteuttaa, edustajisto
valvoo.

Kokousten pitämisen lisäksi edustajisto perehtyy asioihin muun muassa
iltakouluissaan. Edustajiston eri valiokunnissa ja toimikunnissa valmistellaan
esityksiä ja tehdään aloitteita.

Edustajistoon kuuluu 45 henkilöä. Kaudella 2000-2001 jäsenet ovat seuraavista
ryhmittymistä: Nabla (5), Hienosäätöleka (4), Oikeat Sähköteekkarit (4),
Puumiehet  (4), Veijo W (4), Kone (3), Polytekarna (3), Oikeat Koneteekkarit
(3), Oikeat Prodekolaiset (3), Kemistit (2), Nuori Akti (2), Oikeat Tietoteekkarit
(2), Autonominen Arkkitehtiosasto (1), Kansan entropistinen puolue (1),
Oikeat Puu- ja kemistiteek. (1), Sitoutumattomat Kristityt (1), Valomerkki (1),
Vuorimiehet (1).

 Edustajistovaaleissa 6. ja 7.11.2001 valitaan edustajisto kaudelle 2002-2003.
Kaikki TKY:n jäsenet ovat oikeutettuja asettumaan ehdolle ja äänestämään
vaaleissa. Vaaliasiakirjojen DL on 10.10.2001.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnalta keskusvaalilautakunta@tky.hut.fi
tai sen puheenjohtajalta Klaus.Nieminen@hut.fi sekä TKY:n www-sivuilta.

Tervetuloa vaikuttamaan!
Keskusvaalilautakunta

”Hienosäätöleka sai vaaleissa 229
ääntä ja neljä edustajapaikkaa!” Näin
otsikoi Ruutiset kaksi vuotta sitten
vuoden viimeisessä numerossaan.
Jaa mikä Ruutiset?! No
Rakennusinsinöörikillan OMA lehti,
jossa on juttuja meidän omista
tapahtumista, kuin myös muista
teekkaritapahtumista raksalaisen
silmin tarkasteltuna. Ai, tuo kaikki
olikin jo tuttua. No mutta mikä sitten
on Hienosäätöleka?!

Hienosäätöleka on Raksan OMA
iskuryhmä TKY:n edustajistossa, eli
TKY:n korkeimmassa päättävässä
elimessä. 45-jäseninen edustajisto
ohjailee toimeenpanevaa valtaa
käyttävää TKY:n hallitusta sekä
valvoo TKY:n varojen käyttöä.
Hienosäätöleka on Raksan oma suora
väylä päästä vaikuttamaan yhteisen
ylioppilaskuntamme toimintaan ja
toisaalta sen suhteeseen omaan
kiltaamme. Edustajisto eli tutummin
edari kokoontuu vaihtelevasti noin
kerran kuukaudessa, yleensä TKK:n
päärakennuksen kokoushuoneessa.
Kokouksissa TKY:n hallitus selvittää
edustajistolle toimintaansa kuluneen
kuukauden aikana ja lisäksi
kokouksissa keskustellaan
ylioppilaskuntaa ja opiskelijoita
koskevista ajankohtaisista asioista,
kuten mm. opetuksen kehittämisestä
ja sosiaalisten (myös valta-
kunnallisten) palveluiden kehit-
tämisestä ja niiden turvaamisesta.
Opiskelijoiden asuntotilanne ja sen
parantaminen on ollut viime aikoina

merkittävä keskustelun aihe.

Tulevan marraskuun alussa
järjestetään Otaniemessä Teknillisen
Korkeakoulun Ylioppilaskunnan
edustajistovaalit. Vaaleihin tulee
osallistumaan erilaisia vaalilistoja, –
liittoja ja -renkaita, jotka koostuvat
pääosin ainejärjestölistoista, tai ovat
muuten persoonallisia yhteen-
liittymiä. Poliittisuus on TKY:n
edustajistossa positiivisen vähäistä,
vaikkakin pieni osa
vaaliryhmittymistä pyrkii
maustamaan itsensä ja ideologiansa
poliittisilla väreillä. Edarivaalien
mainonta ja muu vaalien ympärillä
pyörivä sirkus on luonteeltaan hyvin
harrastelijahenkistä, eikä tiukasta
vaaliväännöstä ja juonittelusta näy
yleensä merkkiäkään. Vaali-
mainontatapana suosituin lienee
Amerikassa kehitetty Tell-Your-
Friend-To-Vote-You-menetelmä.

Oman ehdokkaan tai omaa kiltaa
edustavan vaaliryhmän hyvä
menestys vaaleissa on ensiarvoisen
tärkeää ja toivottavaa. Siksi
Hienosäätölekakin on edellisissä
vaaleissa muodostanut vaali-
renkaan, jonka nimi on Luova rengas.
Vaalirenkaaseemme on Hieno-
säätölekan lisäksi ryhmittyneenä
Autonominen Arkkitehtiosasto sekä
maanmittareiden Valomerkki. Jotta
Hienosäätöleka saavuttaisi vähin-
tään edellisvaalien kaltaisen
menestyksen (neljä edustajapaikkaa)
ja raksa saisi tulevaisuudessakin

äänensä hyvin kuuluviin, on
äänestysaktiivisuuden oltava
korkea. Äänestäjillä, eli jokaisella
TKY:n jäsenellä (ja myös IK:n
kiltalaisella) on oltava halu ja tahto
vaikuttaa ja täyttää oma
velvollisuutensa TKK:n
opiskelijana äänestämällä tulevissa
vaaleissa – tietysti HIENO-
SÄÄTÖLEKAA!

Nykyinen edaattorimme kertoo Hienosäätlekan toiminnasta
menneellä kaudella

Hienosäätölekalle 229Hienosäätölekalle 229Hienosäätölekalle 229Hienosäätölekalle 229Hienosäätölekalle 229
ääntä viime vaaleissaääntä viime vaaleissaääntä viime vaaleissaääntä viime vaaleissaääntä viime vaaleissa

PROJEKTINJOHTO- ,  RAKENNUTTAJA-

JA KI INTEISTÖKONSULTOINTI

        

JP-Terasto Oy • PL 5 (Jaakonkatu 3) • 01621 Vantaa
Puh. (09) 894 7393 • Fax (09) 878 7708, 878 7706

www.jp-terasto.fi • e-mail: jp-terasto@poyry.fi

Kerkko Vanhanen

m i t ä
ajattelin
t än ää n

illalla ravintolassa tarjoilijan
toimintaa seurattuani ajattelin,
jos kyseisen naisen elämästä
tehtäisiin elokuva, olisi
tarjoilijantyö vain lyhyt
välähdys siinä pitkässä
montaasissa, jossa hilpeästi
käytäisiin läpi ne ammatit,
johon hän ei millään sopinut.
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Rakennusinsinöörikillan excu Moskovaan ja Pietariin koetteli suomalaisia ja venäläisiä opiskelijoita.

Suuri ja MahtaSuuri ja MahtaSuuri ja MahtaSuuri ja MahtaSuuri ja Mahtavvvvva a a a a VVVVVenäjän Exenäjän Exenäjän Exenäjän Exenäjän Excucucucucu

Lemminkäisen excun jälkeen nostimme baarissa kuppia isäntiemme kanssa

Maailma pitää sinua kämmenellään.
Mihin vain siitä hyppäätkin, päädyt
suurella todennäköisyydellä
seikkailuun. IK:n 35 pelotonta päätti
hypätä peukalolle ja pistää sen
heilumaan kohti Moskovaa ja
Pietaria. Mukanaan heillä oli yksi
venäjänkielentaitoinen, jolle reissu
IK:n hengessä oli varmasti
aikamoinen kokemus. Se millainen
kokemus matkasta kellekin tuli,
selviää aikanaan.

Keskiviikko 19.9.2001, 17.34

Jo astuessaan junaan saattoi tuntea
olevansa Venäjällä. Konduktöörit
koppalakkeineen ja venäjää puhuvat
hyttipalvelijat aiheuttivat pienoisen
kulttuurishokin. Eikä shokkia
lieventänyt tieto siitä, että kaikki kyltit
ja kuulutukset olivat venäjäksi.
Suomalaisessa junassa näkee
sentään suomen lisäksi ruotsia ja
englantia.

Shokista taannuttuamme löysimme
itsellemme hyttipaikat. Jokaisessa
vaunussa oli 9 neljän hengen hyttiä,
joten saimme ihan ikioman vaunun.
Kukaan sivullinen ei tosin
varmaankaan olisi meidän
menoamme jaksanutkaan. Mutta oli
miten oli, juna lähti liikkeelle ja rattoisa
12 tunnin junamatka alkoi. Siinä sitä
sitten istuttiin, juteltiin ja pelattiin
korttia kunnes oli aika mennä
nukkumaan. Nyt joku voisi pitää
matkaamme tylsänä mutta sitä se ei
todellakaan ollut. Muutama meistä
onnistui koheltamaan niin, että oli
lentää junasta miliisien kautta
palaavaan junaan. Mutta kiitos
venäjäntaitoisen oppaamme ja
muutaman uuden mopon niin ei
käynyt.

Toiseksi illan kohokohdaksi
osoittautui niinkin yksinkertainen
kuin vessa. Rajanylityksen ja
passintarkastuksen ajaksi junan
kaikki vessat lukitaan. Ovet menevät
kiinni Vainikkalassa ja ne avataan
Viipurin jälkeen. Siinä ehti tunti
vierähtää kuplan kasvaessa otsaan
ennenkuin helpotus koitti. Ihmiset

riuhtoivat jalat ristissä vessan ovea
tuskan hien noustessa otsalle. Osa
keksi loistavia ideoita helpotukselle
mutta onneksi vain osa uskalsi
toteuttaa niitä. Voi sitä riemua ja niitä
onnellisia kasvoja kun hyttiemäntä
vihdoin armahti ja avasi tuon
palvotun oven.

Jossain vaiheessa oli aika pakata
kortit, nekin joiden kuvissa oli eri
pareja ja paljon kritisoitavaa, ja
painua viltin alle kuuntelemaan junan
lonksutusta.

Torstai 20.9.2001, 8.38

Aamu valkeni ja juna saapui
Moskovaan. Aurinko paistoi ja ilma
oli lämmin. Ei ollut tietoakaan
syksystä. Moskova näytti meille heti
paremman puolensa.
Kävellessämme täpötäydelle
metrolle, saattoi tuntea olevansa
edelleen junassa. Tuntui kuin lattia
olisi keinunut. Keinuminen jatkui
edelleen saapuessamme hotellille.
asetuimme kahden hengen
huoneisiimme hetkeksi lepäämään.
Kunnes oli aika lähteä ensimmäiselle
excullemme.

Ensimmäinen excumme oli Skanskan
toimistotyömaa uuden ja vanhan
Arbatin risteyksessä. Heidän
työmaansa ei ollut suuren suuri
mutta siltikin monia erilaisia ratkaisuja
oli jouduttu käyttämään, ettei
vahingoitettaisi mitään ympärillä
olevia rakenteita. Saimme tutustua
venäläiseen työskentelytapaan ja
kuulimme millaista on olla
suomalaisena rakentajana vieraassa
maassa. Mielenkiintoa riitti puolin ja
toisin. Enemmänkin kysyttävää olisi
ollut mutta aikataulussa oli
pysyttävä. Oli lähdettävä
valmistautumaan seuraavaan

Moskovalaisen yliopiston museon
johtaja, jonka viikset kohtasivat
venäläisittäin Ukrainan kansallis-
taiteilijan kanssa silmiemme
edessä.
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Ryhmäkuvassa Kremlin pihassa.

excuun.
Madin auto-ja liikennetekniikan
yliopisto oli järjestänyt meille
ohjelmaa koko illaksi. He ottivat
meidät vastaan innoissaan ja
ohjelman perusteella he olivat erittäin
otettuja vierailustamme. Aluksi
opettajat pitivät puheita ja eri esittäjät
esittivät meille musiikkia. saimme mm.
kokea kuinka Ukraina kansallisartisti,
Suomessakin kalliilla esiintynyt, toimi
kvartettimme lämppärinä. Kun
puheet oli pidetty ja tulkattukin (tai
ainakin se vähä minkä oppaamme ehti
kääntää puheidenpitäjien
innostukselta), veivät oppilaat
meidät omaan illanviettoonsa.
Kukaan meistä ei osannut odottaa
mitään sellaista. Pöydät oli lastattu
täyteen herkkuja ja tietenkin vodkaa.
Laulu raikasi, musiikki soi, tanssijalka
kohosi ja tunnelma oli katossa.
Kuppia kilisteltiin milloinkin kenenkin
kunniaksi ja uusia ystävyyssuhteita
syntyi. meillä oli niin mukavaa että,
oli melkein haikeaa lähteä koululta.
Onneksi ilta kuitenkin jatkui vielä
hotellimme läheisyydessä niille, joita
nukkumatti ei vielä kutsunut, eikä
tarvinnut heti sanoa hei. Kun sitten
tuli aika kunkin lähteä omaan
suuntaansa, emme sanoneet
hyvästi, vaan toivotimme toisemme
iloisesti tulemaan kylään joku päivä.

Perjantai 21.9.2001, 9.30

Tarkoitus oli tavata hotellin ala-
aulassa ja lähteä porukalla
nähtävyyksiä katselemaan. Mitään
virallista ohjelmaa meille ei tälle
päivälle ollut. Kuten arvata saattoi,
9.30 mennessä ei edellisilta ollut vielä
haihtunut. Tuntia myöhemmin kaikki
kynnelle kykenevät ja mukaan
halukkaat kuitenkin olivat kasassa.
Toisin kuin eilen menimme
päämääräämme Punaiselle torille
metrolla. Aamuruuhka oli jo
hälvennyt mutta silti muutama oli
jäädä oven väliin. Ennenkuin historia
alkoi kiinnostaa, oli saatava murua
rinnan alle. Suurimman osan iloksi
löysimmekin Punaisen torin läheltä
mäkkärin. Suolaisen aamiaisen
jälkeen tallustimme katselemaan
Punaista toria ja Kremliä.
Valitettavasti Lenin ei ottanut vieraita
vastaan.
Koko päivä kului katuja tallatessa ja
välillä jalkoja lepuuteltaessa. Kaikki
olivat kävelynsä kävelleet kun

ehdotettiin vielä pientä kävelyä
päivällispaikkaamme. Päädyimme
metroon. Kaiken sen kulttuurin ja
historian jälkeen olikin kiva istua ja
nauttia venäläisestä metrosta.
Puhumattakaan venäläisestä ruoasta
ja juomasta. Ilta kului mukavasti eikä
tunnelma laskenut edes vaikka piti
muuttaa asemapaikkaa
rautatieasemalle. Näkemiin
Moskova, vapise Pietari täältä
tullaan!
23.59 yhden juna liikkuu kohti
Pietaria. 00.09 muut seuraavat
perässä. Eipä päässyt tämäkään
junamatka kommelluksitta
tapahtumaan. Neljään asti jouduttiin
pohtimaan saadaanko jengiä enää
koskaan kasaan. Kun juna sitten
pysähtyi ja etumatkalainen astui
omiensa joukkoon, oli ilo ylimmillään.
Bonuksena on vielä pullo skumppaa
excumestarinnan synttäreiden
kunniaksi. Onnea iso-C!! Hyvät
ystävät juhla voi alkaa… ja matka
jatkui.

Lauantai 22.9.2001, 8.26

Aamu valkeni Pietarissakin. Tosin
hieman kylmempänä kuin
Moskovassa. Aurinko alkoi
kuitenkin pian lämmittää. Asemalla
meitä oli vastassa bussi, joka vei
meidät hotlaamme. Yöpymis-
paikkaamme ei voinut kutsua
hotelliksi ja ulkopuolelta katsottaessa
ei hostellikaan ollut oikea nimitys,
joten siitä tuli hotla. Hotlamme oli
positiivisen lähellä kaikkea ja sisältä
se täytti vaatimukset. Siinä oli 2-6
hengen huoneita sänkyineen ja
unisex-vessa. Nehän riittävät
vaativallekin!
Laukut huoneisiimme heitettyämme,
palasimme bussiin. Kiertoajelumme
alkoi aamupalalla, joka vastoin
harhailua muuttui aidosta
venäläisestä amerikkalaiseen Big
mäkkiin. Vatsat pullottaen ajelimme
ympäri Pietaria nähtävyyksiä ihaillen.
Vastaan tulivat niin Pietari Suuri kuin
mahtava sotalaivakin ja tietenkin
kaikkea siltä väliltä. Totesimme
Pietarin olevan erittäin kaunis
kaupunki lukuisine siltoineen. Joita
päädyimme illallakin katsomaan.
Parin tunnin kiertelyn jälkeen
päädyimme Ermitas museoon, jossa
halukkaat saivat tyydyttää
taiteennälkäänsä. Taloa tuli tallattua
ristiin rastiin jokunen tunti kunnes

vihdoin löysimme ulos ja
hotlallemme lepäämään.
Lepäily jäi lyhyeksi kun oli aika lähteä
Lemminkäiselle saunomaan.
Saunominen tulikin tarpeeseen sillä
suihkumme remonntimiehet olivat
lähteneet ryyppyreissulle.
Saunomisen lomassa saimme ruokaa,
juomaa, tietoa Lemminkäisen
projekteista ja lisää hyviä vihjeitä
kansainvälisyydestä. Venäjällä
työskentely ei enää tuntunut
valtavalta harppaukselta vaan
pieneltä hyppäykseltä kämmenellä.
Kiva ilta pääkonttorilla päättyi
aikanaan mutta jatkui Pietarin yössä
aina pikkutunneille asti. Kaikki jopa
löysivät oikeaan osoitteeseen joko
taksilla, kävellen tai ihmiskompassin
avulla. Kukaan ei hypännyt väärään
hotelliin!

Sunnuntai 23.9.2001, 10.00

Reissun viimeisenä aamuna
herääminen tuotti jonkin verran
vaikeuksia mutta lopulta
onnistuimme kaikki pääsemään ulos
ajoissa. Tämän päivän excun
määränpää oli Pietarin vesilaitos.
Bussimme vain oli hukassa. Kahden
tunnin odottelun jälkeen saimme

allemme uuden bussin eri firmalta.
Myöhemmin selvisi, että meille tilattu
bussi oli unohtanut meidät. Kuinka
tyypillistä. Kun sitten vihdoin
pääsimme meille annettuun
osoitteeseen, siellä oli vesilaitoksen
toimisto. Itse laitos oli jossain
muualla. Emme kuitenkaan ehtineet
enää etsiä kyseistä paikkaa joten
vesilaitos jäi kaikkien harmiksi
näkemättä. Excu muuttui
lounastauoksi ja kuuluisten
heebojen haudoilla käymiseksi.
Mielenkiintoista sekin eli ei
ollenkaan huonompi juttu.
Kellon lähestyessä neljää oli aika
pakata kassit bussiin ja sanoa
näkemiin Pietarille. Matka sujui ja
bussissa oli tunnelmaa. Eikä
kauaakaan kun saavuimme sateiseen
Viipuriin. Siellä viivyimme tunnin
verran. Oli aikaa käydä syömässä,
katsella kaupunkia ja tietenkin ostaa
tuliaiset; sekä nestemäiset että
kiinteät. Kaupungin jäätyä taakse,
saimme valmistautua
passintarkastukseen ja rajan
ylitykseen. Passit tarkistettin viidesti
ja silti meistä jokainen pääsi
onnellisesti kotimaahan. Rajalta ei
sitten kauaa kestänytkään kun
saavuimme hyiseen Helsinkiin.

Hauska ulkomaan valloitus oli
saanut onnellisen loppunsa. Ja plup
plup!

J Marika

Kiitos:
-Sponsoreille; maailman näkemisestä
opiskelijabudjetin puitteissa
-Excujen isännille; mahdollisuuksien
avaamisesta
-Jukalle (Jallulle); kielitaidosta ja
rennosta menosta
-Camilalle; onnistuneesta matkasta ja
innostuksen luomisesta
-koko rempalle; seurasta ja
ystävyydestä

Marika ja Elina nauttivat Moskovalaisen yliopiston juhlasalissa Flagmanin kirkasta tuotetta.

Lasitaiteilija Andrej, jonka Olli joi penkin alle ennen kuin joutui sinne
itse...
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Keskiviikkona pelokkain odotuksin
saavuimme rautatieasemalle odot-
tamaan Venäjän junan lähtöä. Monet
olivat hermostuneita, allekirjoittanut
etunenässä.  Uskoin todellakin ke-
nelle tahansa voivan tapahtua aivan
mitä tahansa. Otin mukaani jopa huo-
noimpia vaatteitani, jotta ei har-
mittaisi niin, kun ne vietäisiin. Ennak-
koluulot olivat valtavat. Eräät her-
mostuivat jatkuvasta valituksesta,
kun uskoivat Venäjän todella olevan
kuin mikä tahansa maa.
Yö junassa meni yllättävän hyvin.
Suuria vastoinkäymisiä ei sattunut,
lukuunottamatta Frejn ensimmäistä
tapaamista Venäjän viranomaisten
kanssa. Aamulla herätessämme su-
loiseen naputukseen hyttien oviin,
valoisa Venäjä näyttikin toiselta mitä
olin luullut. Näkymät olisivat voineet
olla lähes Suomesta! En kuitenkaan
antanut sen hämätä itseäni, vaan pi-

VVVVVenäjän eenäjän eenäjän eenäjän eenäjän exxxxxcu toisten silmien takaacu toisten silmien takaacu toisten silmien takaacu toisten silmien takaacu toisten silmien takaa

din tiukasti laukkuni hihnoista nous-
tessamme ulos junasta Moskovan
asemalla.
Menimme metrolla hostelli Kiev-
skajaan. Metroasemasta monet oli-
sivat halunneet ottaa ensimmäiset
kuvat. Seinissä ja katossa oli upeita
mosaiikkitaideteoksia. Asemista ei
kuitenkaan saanut ottaa kuvia ja joku
kertoi heti tarinan, missä miliisi oli tul-
lut repimään filmin pois kamerasta,
kun joku viaton turisti oli näin teh-
nyt.
Hostelli oli yllättäen aivan upea!
Huoneet olivat kahden hengen huo-
neita ja niissä oli vessa, suihku, jää-
kaappi ja televisio. Vessasta tosin oli
suora yhteys avonaisen seinäpeilin
takaa pimeään (ihmisen mentävään)
kuiluun, jota kukaan ei kuitenkaan
matkan aikana tarvinnut.
Jätimme tavarat hostelliin, köytimme
arvoesineemme vatsojemme ympä-

rille ja lähdimme Moskovan keskus-
taan Skanskan Alfa Arbat Centre -
työmaalle. Keskustassa oli ihmeel-
listä. Niin korkeita ja mahtavia raken-
nuksia, jollaisia Suomessa ei ole var-
masti yhtään! Tavallaan tuntui, kuin
olisi kävellyt jossain etelän maassa,
mutta ihmiset näyttivät jokseenkin
meikäläisiltä J. Skanskan työmaalla
luulimme, että maa tuntuu heiluvan
jalkojen alla yöllisen junamatkan jäl-
keen, mutta se heiluikin oikeasti! Siinä
rakennettiin metron päälle ja 30 se-
kunnin välein ajoi metro meidän alit-
se ja maan todella tunsi heiluvan.
Kävimme excun jälkeen syömässä

pitsaslaissit, koska pelkäsimme he-
patiittia, eli aakkosia. Puoli kolmelta
meidät tultiin hostellilta hakemaan
bussilla Moskovan teknilliseen kor-
keakouluun. Sergei oli meidän bus-
sissamme oppaana ja vei meidät pe-
rille asti. Meidät ohjattiin juhlasaliin,
jossa istui valmiiksi käsittääkseni
professoreja ja opettajia. Meille ker-
rottiin koulun ..öö.. jutuista, ja meille
oli järjestetty upeita musiikki- ja ru-
nonlausuntaesityksiä. Tämän noin
puolitoistatuntisen ohjelman jälkeen
meidän toivottiin viihtyvän opiskeli-
joiden järjestämässä tilaisuudessa.
Kaikkia odotettiin alemman kerrok-
sen aulassa. Kun jokainen oli pai-
kalla, avattiin ovet juhlapaikkaan ja
TADAA-TIDII musiikki raikasi!
Opiskelijatyttö piti valtavan suurta
leipää kaksilla käsillä, ja jokaisen tuli
ottaa siitä palanen, kastaa se suolaan
ja syödä. Tämä oli tervetuliais-
tervehdys ja kuulemma saa myös vie-
raat janoiseksi. Pöydät oli katettu val-
koisilla pöytäliinoilla, pienillä napos-
teltavilla ja aseteilla. Suomalaisten tuli
istua joka toisessa tuolissa ja venä-
läisten joka toisessa. Meidät toivo-
tettiin tervetulleiksi ja ilmoitettiin, että
kaikille kaadettaisiin teetä ja mahdol-
lisesti punaviiniä jos joku haluaisi.
Muutamat ehtivät saada punaviiniä,
kun kuulutettiin, että teen sai juoda
jos halusi, mutta ei ollut pakko, sillä
TÄÄLTÄ TULEE VODKAA!!!
Loppuilta menikin aika – juhliessa.
Kaikki ottivat ihan varmasti ilon irti.

Tanssittiin, laulettiin, juotiin, ja lop-
puillasta innokkaimmat pitivät ’pöy-
dänalusbileitä’. Loppuilta taisi olla lä-
hes kaikilla aika sekava. Olli oli tip-
punut pää edellä – onneksi ensim-
mäisen – bussin takaovesta ulos. Ellu
oli ykännyt keskellä tietä miliisin vie-
ressä, Tiina vasten sähkötolppaa ja
minä bussissa. Ne noin viisitoista
muuta ehkä jopa vessassa.
Seuraavana päivänä kaikki oli kuiten-
kin taas kunnossa. Lähdimme Punai-
selle torille, mikä osoittautui ongel-
ma-alueeksi turisteille. Ohjeet tällä to-
rilla käyttäytymiselle oli annettu kyl-
tissä, joka oli Leninin Mausoleumin
vieressä. Siis ohjeet venäjäksi. Yksi
jos toinenkin meistä joutui siellä on-
gelmiin. Kävimme Kremlissä, mikä oli
uskomattoman näköinen. Camillan
isoisähän tosiaan oli, Camillan avus-
tuksella tietenkin, taiteillut ne kaikki.
Illalla menimme syömään ravinto-
laan, missä oli hyvää ruokaa ja mitä
sai sitten odottaakin. Taas juotiin
vodkaa (nyt nenästä kiinni pitäen).
Ruuan jälkeen lähdimme hakemaan
hostellilta tavaroitamme ja sieltä juna-
asemalle. Junan lähtöön oli aikaa 40
minuuttia, kun päätimme mennä
maistamaan Taren sikaria ulos. Junan
lähtöön oli 25 minuuttia, kun Tare
huomasi, ettei Camillalle oltu sitten-
kään haettu synttärilahjaksi samp-
panjapulloa, vaikka niin oltiin sovittu.
Ruusut oli, mutta pullo piti saada. Me
muut kiiruhdimme junaan. Ja se paljon
puhuttu puhelinkeskustelu:
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Frej ja poika, joka kuitenkin hajosi oikean pojan tieltä.

Olli lepäilee sauraavana aamuna hotellimme aulassa kilpailtuaan urhoollisesti suomalaisten puolesta
edellisenä iltana

m i t ä
ajattelin
tä n ää n

aamulla heräsin jostain syystä radion
lastenohjelmaan, jossa aikuinen mies
yritti kuulostaa koiralta. ajattelin, että
yrittäessään kuulostaa koiralta
aikuinen mies kuulostaa yleensä
lähinnä erittäin kiimaiselta aikuiselta
mieheltä.

Marko S: Marko
Tare: Missä te ootte?
Marko S: Junassa. Entäs sä?
Tare: No junassa. Liikkuuks teidän
juna?
Marko S: Ei.
Tare: Ai jaa. Mun liikkuu.
Ja niin oli Tare junassa nro 1 matkalla
Pietariin, meidän muiden vielä odot-
taessa junan nro 3 lähtöä. Kauhuku-
vat Taren matkasta liitelivät aika pai-
najaismaisina. Hyvin kuitenkin kävi.
Tare oli saanut opiskelijat tulkikseen,
joutunut seisomaan klo 3.30 vain 20
minuuttia pimeällä asemalla ties-mis-
sä-Venäjällä ja löytänyt junan, missä
me muut olimme.
Pietari oli aivan erilainen kaupunki,
mitä Moskova oli ollut. Huomatta-
vasti vanhempia rakennuksia, mutta
niin upeita! Meidän hostellimme ei
ollut ehkä 1700-luvun rakennuksia,
mitä suurin osa Pietarissa, mutta eri-
lainen se oli mitä Moskovassa. Nu-
kuimme n. kuuden hengen huoneis-
sa ja kaikilla oli yhteinen vessa sekä
keittiö. Kävimme kiertoajelulla Jukka
’Jallu’ Timosen hyvässä opastuk-
sessa ja Jukka kertoi mitä ihmeelli-
simpiä tarinoita rakennuksista, pai-
koista ja ihmisistä. Pietarilla todella
löytyi historiaa! Suurin osa meni
myös käymään Talvipalatsissa ja sai
vielä hyvän oppaan hyvällä kaupalla.
Iltapäivällä lähdimme Lemminkäiselle.
Siellä oli yllättävän mielenkiintoiset
kalvosulkeiset ja kaikki kuuntelivat
oikeasti innolla. Esitelmien jälkeen oli

ruokaa, saunaa ja vodkaa. Niin se
maistui taas. Viihdyttiin erinomai-
sesti, ja jotkut jopa järjestivät pöy-
dänalusbileet taas! Pieniä ongelmia
syntyi takaisin tullessa bussin kans-
sa, mutta kyydillä pääsimme silti ra-
vintolaan saakka. Ravintolassa oli jo-
kaiselle jotakin. yläkerrassa baari ja
biljardihuone, alakerrassa soitti
LOISTAVA bändi ja vessoissa soi
klassinen musiikki. Pelasimme siis
biljardia, joimme olutta, kumosimme
muutamat tequilat, otimme ilon irti
bändin keikasta ja yritimme laulaa mu-
kana.
Kahdelta aukesivat ne kuuluisat sil-
lat. Taisi olla joka viikonloppu, kun
Nevan yli menevät sillat Pietarin kes-
kustassa aukeavat ja diskolaivat aja-
vat joella. Silloilla sanottiin olevan
suurimmat bileet, joten lähdimme sin-
ne. Frejn joutuessa lähes pidätetyksi
juotuaan KOLME – ehkä viisi – olut-
ta jouduimme kuitenkin lähtemään ta-
kaisin hostellille. Tuona yönä eksyi
yksi jos toinenkin, koska hostelli
sijaitsi niin pienellä kujalla, etteivät
edes taksikuskit sitä paikallistaneet
Tiina ja Tare olivat viimeiset, jotka
saapuivat hostellille, koska muut
olivat ilmeisesti unohtaneet heidät
silloille. Ja noin 60 korttelin jälkeen,
noin 100 asfalttikoneen jälkeen ja
noin 50 takaisinkääntymisen
jälkeen he kuitenkin löysivät.
Viimeinen päivä Pietarissa ja Ve-
näjällä oli aika unelias. Pietarin
vedenpuhdistuslaitokselle piti olla

vielä excu, mutta se sitten jotenkin
jäi. Kävimme ainoastaan syömässä
ja vilkaisemassa hautuumaan
heeboja, eli Stravinskyä,
Dostojevskiä, Shostakovitshia, ynnä
muita, jotka siellä makoili. Ajoimme
Viipurin kautta, mihin pysähdyimme
tunniksi tekemään viimeisiä Venäjän
ostoksia. Kello oli kuitenkin jo kuusi,
joten lähes kaikki paikat olivat
suljettuja. Helsinkiin pääsimme puo-
len yön maissa.
Upea reissu takana ja muistot edel-
leen elävänä mielessä. Venäjä oli sit-
tenkin mieletön paikka nähdä, ja ai-
van yhtä turvallinen kuin mikä tahan-
sa länsimainen paikka, jos vain rahat
eivät ole esillä ja järki on päässä. Ja
tuleville isännille tiedoksi: jos pöy-
dänalusbileet järjestetään illan aika-
na, on juhla täydellisesti onnistunut!

Tuuli Lahdenranta

Saloranta ja Kepu onnellisena jälleennäkemisestä. Kuvan otti Tare.
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Kaikki alkoi siitä kun sähköpostilla
tuli omituinen kutsu, jota sitten aloim-
me selvittämään ja lopputulokseksi
lähdin Vilnaan ainoana suomalaisena
valmiina seikkailuihin.

To 13.9 matka alkoi länsisatamasta
Tallinkin autoexpressillä kohti Tal-
linnaan ja siitä bussilla yön yli Vil-
naan.

Pe 14.9 heräsin hyvin huonosti nu-
kutun yön jälkeen bussista ja huo-
masin että olemmekin jo Vilnassa. En
tiennyt kuka minua oli tulossa vas-
taan mutta astuessani bussista ulos
ilokseni huomasin tytön kyltin kans-
sa odottamassa. Siitä lähdimme au-
tolla kohti asuntolaa, jossa asuisin
seuraavat 9 päivää. Reitti oli omitui-
nen ja tie tuntui pienenevän koko
ajan, kunnes saavuimme kerrostalo
alueelle ihan yhtäkkiä. Sain selville,
että olimme käyttäneet kiertoreittiä
välttääksemme keskustan. Oloni oli
tuntunut siltä, että nyt minut viedään
puskaan ja tapetaan… Nopean vir-
kistäytymisen ja vaatteiden vaihdon
jälkeen lähdimme tervetulotilaisuu-
teen yliopistolle, jossa vararehtori
otti meidät vieraanvaraisesti  vastaan
ja jonka jälkeen kunkin maan edusta-
jat esittelivät maansa, yliopistonsa
ja ylioppilaskuntansa. Meille esitel-
tiin koulua ja laboratorioita, jotka vai-
kuttivat hyvinkin vanhanaikaisilta.
Tutustuimme ylä-linnaan ja sen tor-
niin 1400 luvulta keskellä Vilnaa. Me-
nimme syömään ravintola Gabiin,
sen jälkeen pubi Broaveys:iin jossa

soitti mitä eriskummallisin bändi, joka
näytti siltä kuin olisi repäisty punk-
karin ja nörtin ja jupin stereotyypit
yhteen. Mutta bändi soitti hyvää mu-
siikkia ja tulikin pompittua aika ta-
valla.

La 15.9
Heräsimme jo lähdimme jo perinteek-
si tuleen tavan mukaan kaupungille
puoli tuntia myöhässä. Menimme
ihastelemaan Meripihka museota ja
Gates of Dawnia joka on puolalaisille
pyhä paikka muillekin hyvin kiinnos-
tava. Huoneessa, jossa Neitsyt
Marian kuva oli, oli ympäriinsä täyn-
nä hopeisia sydämiä, jotka kaikki
symboloivat jotain ihmetekoa, kuten
parantumista… Syötyämme taas läh-
dimme minibussilla 30 kilometrin pää-
hän Trakain linnaan. Trakai on Liet-
tua entinen pääkaupunki keskiajalta
ja linna oli täysin raunioina, mutta
nyt kokonaan uudelleen rakennettu,
mikä sai aikaan kylmiä väreitä eikä
miellyttäviä sellaisia linnantutkija/
arkeologi/professori miehessä, jonka
tapasin tulomatkalla. Joka tapaukses-
sa linna oli huikaisevan kaunis. Kos-
ka sadesää vaivasi, menimme ensin
syömään ja sen jälkeen veneilemään
soutu- ja polkuveneillä. Trakai sijait-
see saaressa keskellä järveä ja suotu-
porukka soutikin linnan ympäri täy-
dellisessä pilkkopimeydessä jota va-
laisi vain linnaan kohdistuvat valot.
No ainakaan ei satanut enää.
Nukkumaan…

Su 16.9
Lähdimme Liettuan ulkoilma muse-
oon. Museoon oli koottu kaiken-
laisia rakennuksia eri aikakausilta ja
eri puolilta Liettuaa. Perinneruoka jo-
ta museossa söimme olikin hyvin
mielenkiintoista ja se jäi jopa paikal-
lisilta lautasille… Ehdinpäs kipaista
vielä kaupungille ostamaan sauna-
hatun ?! , jonka olin nähnyt perjan-
taina ja ihmetellyt, mikä myssy tämä
oikein on, kunnes Lina kertoi sen ole-
van saunahattu ja pari päivää mietit-
tyäni päätinkin ostaa sellaisen. Sain-
kin illalla käyttää sitä juhliessamme
paikallisten biletilassa, johon kuului
myös sauna ja pieni uima-allas. Ihana
tunne varpaissani pedikyyrin jäljiltä,
jonka olin kaupungissa kipaistessani
ehtinyt ottamaan, jatkui vielä seu-
raavana päivänäkin.

Ma 17.9
Oi voi tätä krapulaa. Vierailu kated-
raalin maanalaisissa tiloissa oli yhtä
tuskaa ja piinaa. Opas huomautti mi-
nulle ja Pedrolle jossain vaiheessa,
kun istuimme tavallisiksi luulluilla
tiilillä että tiesittekö että istutte pyhillä
kivillä… Iltapäivällä vierailimme hä-
märässä paikassa nimeltä Europos
parkas joka oli Euroopan keskipisteen
museo. Siellä oli eri taiteilijoiden tai-
deteoksia joilla he halusivat kuvata
ajatuksiaan Euroopan keskipistees-
tä. Hmm mielenkiintoista…  Iso metal-
linen nojatuoli kuvaamassa Euroo-
pan keskipistettä…

Ti 18.9
Ensimmäinen luento Liettuan histo-
riasta oli tylsä, olimme olleet jo mo-
nessa museossa joissa kaikissa oli
ollut opas, joista jokainen oli kertonut
tarinoita Liettuan historiasta. No tuli-
pahan ne kaikki 3 korttia kirjoitettua
samalla. Illaksi meille oli varattu keila-
hallista 3 rataa ja koska baari oli vie-
ressä ilta vierähti nopeasti, kunnes
oli pakko lähteä kotiin silmien lup-
sahtelun takia jo yhdentoista aikaa.

Ke 19.9
Toinen luento olikin mielenkiin-
toisempi se kertoi nuoriso/ opiskelija
järjestöistä Liettuassa. Vierailimme
jälleen kerran museossa, siellä oli
näyttely kristinuskon vaikutuksesta
Liettualaiseen taiteeseen. Illalle
menimme Vilnan suurimpaan yöker-
hoon Karolinaan, jossa yllätyksek-

semme meille oli varattu iso kabinetti
(80 henkilölle) omaan käyttöön. Vaik-
ka meitä oli paikalla noin 40, tunnelma
oli loistava. Välillä piti kuitenkin käy-
dä tanssimassa rahvaankin puolella.
Paikka oli täynnä, koska keski-
viikkoisin sinne pääsivät opiskelijat
reilulla alennuksella. Me tosin emme
joutuneet maksamaan… Kabinetti oli
toteutettu loistavasti musiikki kuului
hyvin muttei liian kovaa Oma tarjoilija
ja baaritiski takasivat kaikkien viihty-
vyyden.

To 20.9
Ainoa excursiomme piti olla jäätelö-
tehdas, mutta paljastuikin koko kon-
serniksi kattavaksi kierrokseksi.
Vierailimme 6 tehtaassa mm. teuras-
tamossa ja myös siellä jätskitehtaalla.
(koulu johon konserni oli antanut ra-
haa, mylly, jäätelötehdas, säilyke-
tehdas, rehu, teurastamo/makkara-
tehdas). Loppuilta, sen jälkeen kun
olimme syöneet jokaisessa excu koh-
teessa ja erikseen lounaalla, menikin
vatsaa kannatellessa ja istuessa mini-
bussissamme matkalla Kuronian
niemimaalle rannikolle.

Pe 21.9
Ihastelimme upeita hiekkadyynejä
niemimaan rannikolla ja taas menim-
me kahteen museoon, jotka kummat-
kin olivat äärimmäisen tylsiä. Söimme
isäntien valmistamaa liettualaista
ruokaa lounaaksi. Ruoka oli hieman
erikoisen makuista ja näköistä eivät
minun makuhermoni saaneet erityistä
nautintoa näistä ruuista. Illalla kaikki
eri  maiden osallistujat valmistivatkin
itse ruokaa muille. Hernekeittoni teki
hyvin kaupan tai ainakin Itävaltalai-
set pojat tykkäsivät niin paljon, että
jätin heille ylimääräiset purkit. Venä-
läiset tekivät blinejä, virolaiset kaali-
höystöä….

La 22.9
Heräilimme rauhallisesti ja lähdimme
ajomatkalle takaisin Vilnaan. Äkkiä
kauppaan ostamaan tuliaiset ja läk-
siäisbileisiin. Kuten kaikki läksiäisbi-
leet oli tämäkin täynnä lupauksia uu-
delleen näkemisestä ja haikeita tun-
teita viikon loppumisen takia. Sun-
nuntaiaamuna aikaisin minäkin läh-
din bussilla kotiin päin…

Kaikki vapaa-aika mitä minulla oli tuli
vietettyä kaupungilla kävellessä ja ik-
kunaostoksilla. Vaatteet olivat saman
hintaisia kuin suomessa mutta pal-
velut olivat huomattavasti halvem-

Kiltamme ulkoasiaintoimikunnan puheenjohtaja maailmalla suhteita luomassa.
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Ennan ensimmäiset sanat reissun jälkeen: “Pedro oli söpö.”

pia. Paikallinen ylioppilaskunta oli to-
della vieraanvarainen he maksoivat
majoituksen opiskelijahostellissa,
ruuat, bussimatkat ja museot.
Majoituksessa ainoa vika oli lämmi-
tyksen puuttuminen. Kahdella pei-
tolla ja vaatteet päällä pärjäsi kuiten-
kin mainiosti yöt. Taxi oli edullinen,
hostellimme sijaitessa yliopiston vie-
ressä opiskelija asuntoalueella 25 mi-
nuutin bussimatkan päässä keskus-
tasta, taxi maksoi vain 17 mk keskus-
tasta. Kaupungissa on 48 kirkkoa,
joista aika monessa tuli vierailtua kos-
ka ne sijaitsivat vanhassa kaupungis-
sa joissakin kohdissa vieri vieressä.
Kalja maksoi 5-7mk baarissa kuten
myös vodka ja siideri.

Liettua:
3,7 asukasta, itsenäistyi 1990, Kieli
liettua, Uskonto roomalaiskatolinen,
rahayksikkö lita 100 cent 1 usd 4 lita
(valuutta sidottu dollarin kurssiin)
Vilna:
Pääkaupunki, 600 000 asukasta,
Unesco World Heritage list kaupun-
ki, maan suurin kaupunki
Osallistujat ja sähköpostiosoitteet
Puola
Barbara Patyk bpatyk@sgh.waw.pl
Katarzyna Bazan  kbazan1@wp.pl
Malgorzata Kaniewska mkanie@sgh.waw.pl
Saksa
Gerald Peischl gerald.peischl@gmx.at
Gerald Gamperl darthmaul-2000@gmx.at
Joachim Kogler joachim.kogler@gmx.at
Richard Kockeis ricardo20@yline.com
Viro
Aleksaner Kolobov Kolobov@hot.ee
Venäjä
Dmitrij Borisov dborisov@lukoil-overseas.ru
Jazmina Kaibhanova interdep@mail.ru
Ruotsi
Karin Folkar karin.folkar@sus.su.se
Nina Fleck  nina.fleck@sus.su.se
Suomi
Elina Samila elina.samila@hut.fi
Portugal
Pedro Frias dos Santos p.santos@voila.fr
Joao Ferreira jduis@iol.pt
Liettua
Evaldas Vaitelis evaldasvaitelis@tist.vtu.lt
Ina Trofimova  vanes@mail.lt
Egle Bieliauskaite eglute2001@yahoo.com
Lina Ponelyte lina.ponelyte@tist.vtu.lt
Mindaugas Tamosauskas
mindaugastamosauskas@tist.vtu.lt
Kristina Mecinskaite pilstukas12@one.lt
Paulius Dascioras ufos@takas.lt
Aleksandra Ivanova aleiva@tist.vtu.lt
Jevganij Belousovas bomzik2000@mail.ru

Elina Samila

IIlo ylimmillään jossain päin Vilnaa. Enna toisena oikealta.
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18.9.2001 klo 18.07 Senaatintorilla
Herra Kapteeni Matti: “Viis raksaa!”
Oliko meitä nyt seitsemän vai
kahdeksan, ei sen niin väliä.
TIKkiläisistä tuli joukkueen jäseniä
ja yllätys sinänsä, heistä useampi oli
sitä kauniimpaa sukupuolta. Ja jopa
toisesta heidän pojasta löytyi
todellinen miehenalku: “Voitaisko
mennä Handelin kautta?”
Tehtäväpaperissa seisoi helppo
vihje: Molli-Olli, älä tyrki, Olli tee
joskus miehen työ... Jyrki kutsui.
Mitä nyt Senaatintorilta on matkaa
Lasipalatsille, 500 metriä? Matkalla
oli WC, Alko, kaikkien kaveri Otto,
baari yms. Lyhyestäkin matkasta saa
pitkän kun lähtee kaupunkiin
“suunnistamaan”. Eihän noin iso
porukka millään pysy kasassa, pari
lammasta eksyi ja pahasti...
Ensimmäinen tehtävä: Tehkää
musiikkivideo... Ultra Bra se tais olla.
Nojoo, olihan se joo... Mutta toinen
rasti olikin sitten vähän tutumpaa.
Naulan lyöntiä joukolla.
Phuksiaisissa se meni vähän miten
meni, tällä kertaa se onnistui kuin
vanhoilta konkareilta, harjoittelu
tekee sittenkin timpurin... Kolmas

rasti, jonkinlainen speksi...
Neljännellä rastilla laitettiin leffat
uusiks. Oltiinkohan me sittenkin
eksytty teatterikorkeakoulun
suunnistuksiin? Onneksi neljännen
välittömästä läheisyydestä sai kaks
Clubia yhden hinnalla ja ne eksyneet
lampaatkin löytyivät... Carrolsista saa
muuten pirun hyvää kahvia, kysykää
vaikka juomapisteiden jakajilta!
No mutta sitten, sitten alkoi oikeat
tehtävärastit ja saatiin lisää
mielenkiintoa. Viides rasti. Tukkijurri.
Uskomatonta miten joku pystyy niin
helposti kääntämään maapalloa
hetkessä 180 astetta ja siis ihan joka
suuntaan ja ihan yhtäaikaa. Kuudes,
seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs rasti
ja kello oli niin paljon että HB.
Allekirjoittaneelle on kertynyt
aavistuksen verran kokemusta eri
koulujen bileistä yms. hipoista. On
aidosti ihmeteltävä sitä miten avoin
asenne ja rento meininki teekkar(e)illa
on. Kummallista, eihän tämä ole
mikään illuusio, eihän?
Tämä vaikuttaa hienolta! Seuraavia
kemuja odotellessa...

pienen pieni phuksi

Fuksit ja isohenkilöt Helsingin yössä

Sinä yönä, jolloin tupsu-Sinä yönä, jolloin tupsu-Sinä yönä, jolloin tupsu-Sinä yönä, jolloin tupsu-Sinä yönä, jolloin tupsu-
kansa valloitti Itäisenkansa valloitti Itäisenkansa valloitti Itäisenkansa valloitti Itäisenkansa valloitti Itäisen
SatamakaupunginSatamakaupunginSatamakaupunginSatamakaupunginSatamakaupungin
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Vuodenaikojen kierrossa on jälleen
päästy siihen, että lehdet alkavat tip-
pua puista ja sadepisarat pilvistä, ta-
vallisimmin alaspäin. Otaniemessä se
tarkoittaa sitä, että uusia fukseja saa-
puu laumoittain ja vanhat jäärät ryö-
mivät koloistaan kiltahuoneille ja
luentosalien takariveihin, hyvin to-

dennäköisesti samoille kursseille
kuin fuksitkin. Muutenkin elämä
asettuu tuttuihin ja turvallisiin
uomiinsa ainakin laajassa
mittakaavassa katsottuna. Raksalla
läiskyvät Uno-kortit kiltiksellä,
huonot vitsit ja vielä huonommat
vitsit lentelevät ilmassa ja niitä
väistelevä fuksirassu miettii josko
se Nummi-Pusulan oikeustoimi-
kelpoisuusoppilaitos vielä
kuitenkin heltyisi antamaan opis-
kelupaikkaa vaikka tulikin äidille
luvatuksi mennä diplomi-insinööri-
kouluun.

Äiti saattaa muutenkin tulla
monelle mieleen kun ihmisiä
kuljetellaan pimeissä käytävissä
kohti tuntematonta määränpäätä,
kooykkösen luennoitsija ohittaa
taas yhden asian triviaalina ja
bussien numerointi ylittää kaikki
sovinnaisuuden rajat. Kovinkaan
monta äitiä ei killan varastoista löy-
dy, mutta ISOhenkilöitä, fuksi-

kapteenia, raatia, muita vanhempia
opiskelijoita sekä opintoneuvolaa ja
muuta henkilökuntaa kannattaa
käyttää hyödykseen ongelma-
tilanteissa. Pään seinään lyöminen
yksin on kurjaa, ryhmässä se taasen
on paljon mukavampaa. Ilahdutta-
van moni on tämän jo tajunnutkin ja
löytänyt kiltahuoneella makaavat

vanhat jäärät tai raadin kopissa asi-
oiden järjestelyn parissa tuskailevan
raatilaisen jolta kysyä missä on E-
sali, paljonko on paljon ja kumpi oli-
kaan ensin, muna vai pekoni.

Kauniiksi lopuksi voisin vielä muis-
tuttaa keväästä ja Wapusta (jos fuksi-
majuri sellaista päättää vietettävän).
Vaikka päiviä ja tapahtumia on vielä
jäljellä, on pisteiden keruu hyvä aloit-
taa ajoissa mikäli lakin mielii kutreil-
leen painaa ennen äitienpäivää. Itse
olen pikaisesti laskettuna kerännyt
jo 60 pistettä joten ihan mahdoton
homma ei liene kyseessä. Syksyllä
tulee vielä mahdollisuuksia vaikka
kuinka moneen työ- ja muuhun pis-
teeseen. Muiden muassa edusta-
jistovaaleissa äänestäminen on paitsi
tärkeää ja lähestulkoon velvollisuus,
saa tuosta noin minuutin tapahtu-
masta vielä pisteitäkin. Tietenkään
pisteet eivät ole mikään itsetarkoitus
vaan tapa tutustuttaa fukseja kiltaan,
TKY:aan ja toisiinsa. Suurin osa asi-
oista tapahtuu pilke silmäkulmassa
ja perinne on saattanut alkaa silloin
kun olitte vielä pilkkeinä esi-isienne
silmäkulmissa…

Olkaapa ihmisen kuvalla,

kipparinne Matti

FuksikaFuksikaFuksikaFuksikaFuksikapu juttelee mpu juttelee mpu juttelee mpu juttelee mpu juttelee mukaukaukaukaukaviaviaviaviavia
fukseillefukseillefukseillefukseillefukseille

Fuksien kurssineuvoston
puheenjohtajan tervehdys

Mainetta jaMainetta jaMainetta jaMainetta jaMainetta ja
mammonaamammonaamammonaamammonaamammonaa

Täällä sitä nyt ollaan Otaniemessä,
huippuyliopistossa, opiskelemassa.
Takana jo monen vuoden uurastus;
edessä lisää haasteita. Jaksaako
vielä?

Näin fuksina valmistuminen
kuulostaa niin kaukaiselta ja tavoit-
tamattomalta. Hyvällä onnella DI:n
paperit voi saada käteen viidessä
vuodessa, mutta jos  keskiarvoon on
uskominen valmistujaisjuhlia viete-
tään reilun seitsemän vuoden kulut-
tua tänne tulemisesta. Ystäväni valit-
sikin ammattikorkeakoulun tämän lai-
toksen sijasta. “Miksi ihmeessä?”,
kysyin häneltä. Vastaus oli yllättävä:

rahan takia. Hän valmistuu neljässä
vuodessa insinööriksi ja tulee
tekemään kuulemma paljon rahaa. En
vieläkään ymmärrä hänen va-
lintaansa. Oman mielikuvani  mukaan
DI tienaa enemmän kuin insinööri,
vaikka valmistuukin sen kolme vuot-
ta myöhemmin.

Itse hain viime keväänä sekä TKK:lle
että Stadiaan lukemaan rakennus-
tekniikkaa. Vaikka osasinkin mate-
matiikka ja fysiikkaa, en ollut varma,
pääsenkö Polille,  sillä yo-todistustani
koristaa myös kaksi B:tä. Stadiaan
pääsemistä en kyseenalaistanut
tippaakaan, sillä jo alkupisteillä olisi
päässyt sisään.  Heinäkuussa kum-
mastakin koulusta tuli kirje, jossa mi-
nut hyväksyttiin kyseisen oppilai-
toksen opiskelijaksi. Akateemisuus
ja teekkarikulttuuri kiinnostivat,
joten valinta ei ollut vaikea. Kuukausi
on nyt opiskeltu, ja uskon vieläkin,
että kun kerta olen päässyt tänne,
kyllä täältä valmistunkin, vaikka se
veisi seuraavat kymmenen vuotta.
”Jos menestystä merkitään A:lla, saa-
daan kaava A= x + y + z. Kaavassa x
merkitsee työtä, y leikkiä ja z sitä, että
pitää suunsa kiinni.” -Einstain

Onnea ja menestystä sekä elämään
että opintoihin!

Anne Rantanen
fuksineuvoston pj.2001

PPPPPå Svå Svå Svå Svå Svenska!enska!enska!enska!enska!
Hej,Hej,Hej,Hej,Hej, ja ja ja ja jag är frg är frg är frg är frg är från den därån den därån den därån den därån den där
“Täf“Täf“Täf“Täf“Täffä-gfä-gfä-gfä-gfä-grrrrruppen”!uppen”!uppen”!uppen”!uppen”!
De första veckorna som raksa-phux är förbi. Jag har överlevt både
otasuunnistus och phuxintagningar och en hel del festande, klarat av att
använda Topi och kommit över den första chocken på
matematikföreläsningarna. Jag kan dessutom orientera mig ända från raksa
till huvudbyggnaden och till TF, för att äta onsdags-spagetti förstås.

Allt det här skulle jag trots allt knappast klara av utan mina förträffliga
storasyskon Anneli, Erika och Lena, som tagit hand om mig ända sedan jag
första gången satte min fot i Otnäs. De har skött om oss alla fem i “Täffä-
gruppen”  med stor omsorg, de har givit svar på våra otaliga frågor, ägnat
massor av tid åt att få oss att trivas och dessutom besvärat sig med att hitta
på roligt program åt oss. Vad mer kan man önska sig?!

Jag tror det är nästan omöjligt att inte trivas på Tekniska högskolan. Den
utmärkta storasyskonverksamheten och det varma välkomnandet gör att
man genast känner sig som hemma här. Jag har träffat endast trevliga människor
överallt i skolan, inte minst på raksa, och jag är absolut övertygad om att jag
valt den bästa linjen; här är de intressantaste studierna och de trevligaste
studiekamraterna. Jag har ändå inte hunnit delta så mycket i gillets program,
så jag känner inte ännu så många på raksa. Men det all jag ändra på.

Till slut vill jag, och hela phuxgruppen, ännu passa på att tacka våra så
otroligt söta och snälla storasyskon för allt de gjort hittills. Tack! Och vi ser
framemot ett händelserikt och oförglömligt phuxår på raksa.

Johanna Hellberg,
en av dom där Täffä-phuxarna...

OIKAISU

Fuksioppaasta oli jäänyt puuttumaan Parturi-kampaamo Seija L:n
puhelinnumero, joka on 09-463013. Fuksioppaan toimitus pahoittelee
tapahtunutta
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Jouko Kankainen

Katson ulos ikkunastani ja näen
naapurin pienen pojan kiikkuvan
juuri pystytetyssä keinussa. Tuo
kahden ihmisen hedelmällisyydestä
syntynyt vekara herättää jotain
pientä sisälläni. Hetkeksi vain kunnes
jatkan taas kiireitäni. Katseeni palaa
kuitenkin hetkittäin. Haluaisin olla
taas lapsi. Kiikkua korkeuksiin ja
haroa jaloillani ilmaa ilman huolen
häivää. Mutta en voi, sillä olen siihen
liian vanha. Äidit ja isät katsoisivat
minua nuivasti eivätkä he uskoisi
minun vain lepuuttavan itseäni ja
ajatuksiani.
Me ihmiset ajattelemme liian usein
ikäämme ja sen asettamia rajoituksia
ja pakkoja. Useinkaan ei saa edes
hetken olla sen ikäinen kuin tuntuu
vaan on oltava kokoajan sen ikäinen
kuin kännykän kalenteri näyttää.

Raksalaiset kilpailivat wapun alla taitavimman kirjoittajan tittelistä. Otsikkona oli tällä kertaa hedelmällisyys ja
voittoisa kolmikko esiintyy alla tarinoineen.

VVVVViinlandiaiinlandiaiinlandiaiinlandiaiinlandia
Lapset saadaan tietyssä iässä,
avioliitto tulee kuvaan juuri siinä
tietyssä iässä ja nainen on
hedelmällisesti parhaimmillaan vain
tietyn ajan. Jos jokin on toisin on
omituinen tai epänormaali.
Nykypäivän elämän tahti on
nopeampi kuin asenteet. Biologista
kelloa olisi voitavam siirtää myös
naapurien taholta. Kuka tässä
kiireessä, hulinassa ja koulutuksen
vaatimustason nousussa ehtii
kuunnella kaikkea tikitystä ja pirinää.
Ensin kun on oltava aikaa kasvattaa
itsensä ja katsoa mitä siitä tulee.
Huomenna taidankin mennä
keinumaan

Marika Latvala
Viinlandian pronssimitalisti

PPPPPakkakkakkakkakkohedelmällisyysohedelmällisyysohedelmällisyysohedelmällisyysohedelmällisyys
Sain toissapäivänä kuulla tulevani
isäksi. Hyvälle vitsille naurettuani
vakuutuin, että minua ei
kusetettukaan. Siis todella isäksi!
Mikä saatana teki siemeneni pilleriä
vahvemmaksi, ja miksi jo kertaalleen
sammutettu nuotio roihahti? Mietin
asiaa hetken, mutta en löytänyt
ulospääsyä labyrintista.
Soitin äidille, joka ironisen
ymmärtäväisesti totesi: ”Kuka
leikkiin ryhtyy, niin se leikin
kestäköön”. Hyvä tulla nyt
kertomaan! Olisi sittenkin pitänyt
uskoa isää, joka murrosikäiselle
pojalleen aikanaan opasti että ”Katso
sitten tarkkaan minne ja milloin niitä
siemeniäsi viskelet”. Harvoin on isä
vaikuttanut niin fiksulta mieheltä
kuin nyt vanhoja muistellessa.
Tyttöystävä muutti takaisin kotiinsa.
Kysyi voinko tulla keskustelemaan
asiasta jonkun ajan kuluttua. En tiedä
mikä minua siellä odottaa. Olenko
vihdoinkin päässyt sukuun, vai onko
appiukko rassaamassa haulikon
piippua. Kai se pitää kestää, kun nyt
ilmeisesti olen mies, lähes kohta jo

isäkin.
Eilen istuin yksin kotona. Sammutin
valot huoneista ja sytytin kolme
kynttilää. Laitoin silmäni kiinni ja
yritin saada helvetin pois palamasta.
Mietin miksi olen onneton.
Alitajuisesti tiesin, että tämä on juuri
sitä mitä haluan. Olisinko ollut joskus
valmiimpi? Olenko nyt isäksi
kelpaamaton? Hengitin syvään ja
tunsin levon laskeutuvan. Olinko
sittenkin onnellinen? Nukahdin.
Soitin tyttöystävälle ja kerroin
unestani. Olin juuri ostanut auton,
punaisen farmarin tietenkin. Olimme
vaimoni kanssa menossa sairaalaan
hakemaan kuudetta lastamme.
Hymyilimme toisillemme ja olimme
yhtä onnellisia kuin taivaalla
paistanut aurinko. Kuulin kyyneleen
tippuvan luurille ja valuvan johtoa
pitkin lattialle. Pidin hetken taukoa ja
kuuntelin kuinka hiljaisuus valutti
rakkautta pitkin puhelinlinjaa. Otin
härkää sarvista ja sovin itselleni
juhannushäät.

Teemu Sihvola
Viinlandian voittaja

VVVVVahvahvahvahvahvaaaaat siemenett siemenett siemenett siemenett siemenet

Kesämökin rantakivellä, varpaat
kylmässä vedessä, kädessäni
vuosiksi unohdettu, kellastunut
vihko. Vihkon sivut täynnä
lapsuuden ja nuoruuden kesäöitä.
Hämilläni mietin hetken kuinka
monet silmät ovat sitä selailleet,
kunnes ymmärrän ettei ajatusteni
salakieltä kukaan ole rikkonut. Itse
näen kasvot jokaisessa lapsellisessa
sydämessä ja uudelleen tunnen niitä
lävistävien nuolten pistot.
Seitsenvuotiaan kömpelöt riimit
vaihtuvat lähes yhtä kömpelöiksi
maisemakuviksi ja edelleen
yliromanttisiksi haaveiluiksi.
Tulevaisuus käsitti tuskin yläastetta
ja kahtakymmentä ei ollut
olemassakaan.
Teini-ikäisenä vanhempien kanssa
vietetyn vastahakoisen mökkiloman

VVVVVuosien sauosien sauosien sauosien sauosien satoatoatoatoatoa
turhautuneisuus hymyilyttää ja
enemmän kuin kerran mielessä
vilahtaa katumus siitä, ettei
lapsuusajan huolettomuudesta
osannut koskaan nauttia.
Lisään vihkoon muutaman ajatuksen
akuisuuden kiireistä ja
velvollisuuksista iän mukana tuoman
kyynisyyden maustamana.
Kuvittelen huvittuneen hymyn
kasvoillani jos kymmenen vuoden
kuluttua luen ajatelmani. Tulevaisuus
käsittää tuskin kolmeakymmentä ja
keski-iän kriisiä ei ole olemassakaan.
Lukuisten hiljaisten kesäöiden
hedelmät vien takaisin saunalle ja
toivon, että niistä korjattu sato
säilyisi raikkaana vuosi vuodelta

Saara Råman
Viinlandian hopeamitalisti

VVVVViinlandian historiaaiinlandian historiaaiinlandian historiaaiinlandian historiaaiinlandian historiaa
Viinlandia on killan vuosittain toistuva kirjoituskilpailu, jonka juuret ovat
kaukana menneisyydessä. Viinlandia-kilpailun aihe ilmoitetaan muutama
viikko ennen wappua ja siihen saavat osallistua kaikki killan jäsenet. Aiheet
ovat yleensä olleet melko vapaita ja kirjoittaja on itse saanut valita lähes-
tymistavan ja otsikon. Voittajan valitsee Ruutisten päätoimittjan nimeämä
raati ja voittaja julkaistaan killan Wappusimojen yhteydessä. Palkintona on
yleensä ollut iso, keskikokoinen ja pieni pullo viinaa. Tällä kertaa voittajaksi
selvityi Teemu Sihvola kirjoituksellaan Vahvat siemenet. Iloinen voittaja
kommentoi näin menestystään: “Mua harmitti, etten kirjoittanut samaa tarinaa
nuoren tytön roolissa. Se olisi ollut paljon hauskempaa.”

Hasse

m i t ä
ajattelin
t ä n ään

päivemmällä
kävin
lounastamassa
täffällä. siinä
jonotellessani
pisti silmään se
huoltoasema-
tyyppinen
mainosmuovi,
jossa on
herkullinen
kuva
lehtipihviateriasta.
nälissäni
ajattelin, että
voisin antaa
toisen
kivekseni
lehtipihviateriasta.
sitten huomasin
tarjolla olevan
myös
sienileikettä
kahdentoista
markan hintaan.
päätin maksaa
rahalla.

IACES (eli lyhennys International
Association of Civil Engineering
Students:ista) on kaikkien
rakennus- ja ympäristötekniikan
opiskelijoiden kansainvälinen
järjestö. Sen tavoitteena on
yhdistää eri maiden teknillisten
yliopistojen opiskelijat ja luoda
kestäviä suhteita heidän välilleen.
IACES on edustettu tällä hetkellä
40 yliopistossa Euroopassa.
Meillä LC Helsinki aloitti
toimintansa vuodenvaihteessa.
Tähän mennessä toimintamme on
ollut hiljaiseloa mutta ei kauan!
Haluamme lisää jäseniä
sulostuttamaan joukkoamme. Ensi
kevään suunnitelmissa on mm.
järjestää kansainvälinen
tapahtuma Suomeen.

IACES LC Helsingin jäsenet
voivat osallistua kaikkiin IACES
aktiviteetteihin kuten kursseille,
viikon kulttuurivaihtoihin, AC-
CESS, MTM…Tapahtumia
järjestetään jatkuvasti ja niihin voi
osallistua milloin mieli tekee.
Kursseille ja muihin tapahtumiin
osallistumalla et vain opi paljon,
mutta myös tutustut toisiin
kulttuureihin, tapaat uusia ihmisiä

IAIAIAIAIACES LCES LCES LCES LCES LC HelsinkiC HelsinkiC HelsinkiC HelsinkiC Helsinki
toitoitoitoitoivvvvvottaa kaikki terottaa kaikki terottaa kaikki terottaa kaikki terottaa kaikki tervvvvvetul-etul-etul-etul-etul-
leiksi kansainleiksi kansainleiksi kansainleiksi kansainleiksi kansainvvvvvälisyyälisyyälisyyälisyyälisyydendendendenden
ihanaan maailmaan.ihanaan maailmaan.ihanaan maailmaan.ihanaan maailmaan.ihanaan maailmaan.

ja pääset vierailemaan eri maissa
edullisesti. Tapahtumissa luot
verkostoja, jotka kestävät ja joista
voi olla hyötyä työelämässäkin.
Nämä tapahtumat ovat tulossa:
Management Training 2001, Delft
Alankomaat,  28.10-3.11.2001,
Ancient architecture-Modern
methods, Aachen Saksa, 17.11-
24.11.2001

Jäseneksi liittyminen on ilmaista ja
ei velvoita sinua mihinkään.
Jäseneksi voi liittyä lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen
iaces@tky.hut.fi .

Lisätietoja saat nettisivuilta
www.iaces.org sekä
paikallisosastomme kotisivuilta
www.tky.hut.fi/~ik/iaces. Voit
myös lähettää postia
paikallisosaston hallitukselle
osoitteeseen iaces@tky.hut.fi.

TULOSSA:
Saunailta Gorsussa 23.10 klo
19.00. Tarjolla syötävää,
ryhmähenkeä ja reippaita puheita
kv-asioista sekä lennokasta
ideointia. Kaikki mukaan!
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Tilaa
Ruutiset
kotiisi!

Oletko juuri valmistumassa? Oletko kirjoittanut
diplomityösi jo vuosia sitten? Mainostaako

yrityksesi tai kilpailijasi lehdessämme? Eivätkö
Ruutiset tavoita sinua enää? Tilaa lehti

vaivattomasti kotiisi.

Ruutiset kertoo rakennusinsinöörikillan
tapahtumista huumorilla höystetyissä jutuissaan.

Lue ja koe opiskelijaelämäsi uudestaan. Katso mitä
tulevat työntekijäsi touhuavat ennen

valmistumistaan. Löydä työntekijäsi nyt ja
tulevaisuudessa! Tilaa Ruutiset kotiisi ja tue

samalla toimintaamme.

Tilaukset:
Rakennusinsinöörikilta IK / Ruutiset
Joran Hasenson
Rakentajanaukio 4 A
02150 Espoo

tai sähköisesti joran.hasenson@hut.fi
Hinta: 80 mk / vuosi (4 numeroa)

Exculle lähdettiin torstaina 22.3. klo
13 raksalta Tiehallinnon järkkäämällä
bussilla. Exculle osallistui lähinnä
kakkosia ja kolmosia, onneksi mu-
kaan eksyi pari fuksiakin sekä legen-
daarinen Joni Kokko edustamaan
vähän vanhempaa verta. Bussin
mukana meitä vastassa oli muutama
ihminen mm Juha Söderlund, excun
pääisäntä. Ajoimme määränpää-
hämme vähän kiertoreittiä eli kehä I:n
ja II:n kautta. Koko matkan yksi
isännistä selosti missä mennään ja
mitä siellä on tehty tai tekeillä. Esit-
teitäkin jaettiin.

Varsinainen kohteemme oli siis Pasi-
lan virastotalo, jossa Tiehallinto toi-
mii. Ensin meidät johdatettiin luento-
salin tapaiseen kahvin ja viinerin ke-
ra. Pääjohtaja Karjaluoto, apulais-
johtaja Linkama ja pari muuta piti pu-

heenvuorot, joitten pituu-
desta huolehti J.S. kovin
innokkaasti. Eivät päässeet
aikarajat ylittymään. Loppu-
vaiheessa sisään pöllähti
hassu toimittaja, joka räpsi
kuvia ja jossain vaiheessa
siirtymien aikana haastat-
telikin muutamaa onnekasta.
Loppuillasta saunalla saimme
ihailla netistä juttua 40
teekkarin vierailusta Tie-
hallintoon. No olihan meitä
32, mikä on tietysti varsin
hyvä määrä exculle ja
lämmittää excumestarin
mieltä.

Esittelytilaisuuden jälkeen
siirryimme Uudenmaan
liikennekeskuksen tiloihin,
jossa Tuuli Ryhänen kertoi n.
puoli tuntia liikennekeskuk-
sen toiminnasta. Sitten
jakauduimme muutamaan

pieneen ryhmään, joista kutakin
kierrätti oma opas virastokeskuksen
sokkeloissa. Kiertokäynti oli varsin
lyhyt.

Viiden aikoihin alkoi sitten hauskempi
osuus häämöttää. Ensin meille esitel-
tiin sauna-uimahalli-kuntosali –tilat,
joihin osa jäikin jo saunomaan. Loput
vietiin suoraa päätä toiseen tilaan,
jossa oli myös mahdollisuus saunoa
ja tietysti saunatilat, joissa loppuillan
vietimme. Huone oli vähän kolkko ja
ahdas niin isolle joukolle, mutta eipä
tuo haitannut. Itse J.S. poistui, mutta
seuraamme jäi vielä monta muuta
isäntää ja emäntää. Meitä varten oli
tarjolla runsaasti herkullista ruokaa
ja juomaa, kanawokkia, riisiä,
salaattia, patonkia, viinejä, olutta ja
siideriä, joilla täytimme mahamme ja
päämme. Kaiken kaikkiaan siis oikein
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onnistunut excu, monipuolista
tietoa ja mukavaa illanviettoa. Innok-
kaimmat jatkoivat vielä
Arkadiaankin. Litut annoin J.S.:lle ja
loppuillan emännälle. Harmi, ettei
kaikkia meitä hyysänneitä voinut
muistaa, mutta heitä oli tosiaankin
mukana niin paljon, että olisi
rahastonhoitajallamme voinut olla
siihen jotain muristavaa.

Kuten joku isännistä sanoi, ei Tie-
hallinto ole järjestänyt excuja 15 vuo-
teen. Siispä käyntimme oli varmasti
heille ja toivottavasti kaikille osal-
listujillekin erittäin mieluinen. Aina-
kin tuntui, että meihin oli tosiaan
satsattu, ja iltaa suunniteltu huolella.
Olihan niin moni ihminenkin mukana
excuamme järjestämässä ja toteut-
tamassa. Onhan heillä tosin selväs-
tikin oma lehmä ojassa, sen verran
peittelemätöntä ja ahkeraa oli rekry-
tointi. Heti otettiin kesätyöpaikoista
kiinnostuneiden nimiä ylös ja jaettiin
jos jonkinlaista materiaalia, josta ei
jäänyt epäselväksi puljun tämän-
hetkinen ikärakenne ja tulevien vuo-
sien pula nuorista DI:stä ja teek-
kareista. Mutta mikäs siinä, näinhän
se kahden kauppa tällä alalla toimii.
Joskus me sitten kiitämme vatsan
iloista ja lämpimistä löylyistä hyvällä
työpanoksella.

Tiehallinnon puolelta toivottiin, että
tämä ei jäisi tällä kertaa 15 vuoteen
ainoaksi excuksi, vaan että vaikkapa
joka vuosi voisimme käydä siellä
tutustumassa uusiin tuuliin. Tämä
tiedoksi tuleville excumestareille.

Camilla Vornanen
IK:n excursiomestari 2001

Teknillisestä korkea-
koulussa oltermannius on
perua vuonna 1884 perus-
tetun Polyteknikkojen
Yhdistyksen inspehtorin
toimesta. Tuohon aikaan
inspehtorin valitsi opettaja-
kollegi. Inspehtorin teh-
tävänä oli toimia yhdys-
siteenä opettajakunnan ja
yl ioppi lasyhdis tyksen
jäsenten välillä, joten
valituksi yleensä tuli
professori, joka - niin kuin
aikakirjoissa seisoo -
“osoitti ymmärtävänsä
nuorisoa ja saavuttavansa
heidän luottamuksensa.”
Myöhemmin, kun syntyi eri
ammattiosastokiltoja, ins-
pehtori korvautui kiltojen
oltermannilla.

IK sai ensimmäisen olter-
manninsa vuonna 1945,
kun oltermanniksi valittiin
professori Henrik Probus
Ossian Solitander, josta
myöhemmin tuli myös

killan kunniajäsen. Soli, kuten häntä
kutsuttiin, toimi vesirakennuksen ja
perusrakennuksen professorina
vuosina 1938-1959. Soli oli myös
opiskeluaikanaan vuonna 1913
perustamassa insinööriklubia, josta
myöhemmin vuonna 1945 tuli
Insinöörikilta ja sittemmin
Rakennusinsinöörikilta. Perimätieto
kertoo, että Solitander oli musiikki-
mies, joka usein esiintyi killan tilai-
suuksissa pianoa soittaen profes-
sori Lehdon laulaessa.

Toinen oltermanni vuosina 1955-1958
oli huoneenrakennustekniikan
professori Viljo Kuuskoski, josta
myöhemmin tuli killan kunniajäsen ja
sekä ammattikasvatushallituksen
pääjohtaja. Kuuskoski oli kiltalaisten
kanssa monessa mukana ja hän osal-
listui aktiivisesti killan tapahtumiin ai-
van vuoteen 1993 saakka, kunnes
hänen terveytensä alkoi heiketä.

Kolmas oltermanni vuosina 1958-
1965 oli sillanrakennusopin profes-
sori Bruuno Kivisalo, josta tuli, myös
killan kunniajäsen. Aarne Jutila muis-

taa hänet vaativana opettajana,
jonka huoneesta haettiin alku-
merkintöjä syvää kunnioitusta tun-
tien ja hänen seinällään ollutta
Mannerheimin kuvaa katsellen.
Professori Jutila on useasti miettinyt
mahtavatkohan nykyiset opiskelijat
tuntea mitään vastaavaa käydessään
hänen luonaan, hänen istuessaan
samalla paikalla saman kuvan alla.

Seuraavat kaksi oltermannia,
pohjarakennuksen ja maanrakennus-
mekaniikan professori Karl Wilhelm
Helenelund ja vesirakennuksen
professori Viljo Castrén ehtivät
erinäisistä syistä johtuen hoitaa tätä
“ammattikunnan vanhimman” teh-
tävää yhteensä ainoastaan noin
kolmen vuoden ajan. Heitä seurasi-
kin siten oltermannina liikenne-
tekniikan emeritusprofessori Otto
Wahlgren. Hän toimi oltermannina
vuosina 1968-1972, eli juuri sen ajan,
jolloin ylioppilasmaailmassa vallin-
neet poliittiset myllerrykset tukah-
duttivat jopa IK:n toiminnan.

Järjestyksessä seitsemäs oltermanni

Killalle valittiin uusi tai pikemminkin uudistunut oltermanni, kun Professori Jouko Kankainen valittiin tähän virkaan jo
kolmatta kertaa, mutta tällä kertaa ilman partaa. Oltermanneja on kuitnekin aiemminkin ollut ja edellinen oltermanni
valottaa tässä hieman historian havinaa.
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oli rakenteiden mekaniikan apulais-
professori Pauli Jumppanen, joka toi-
mi oltermannina vuosina 1972-1976.
Seuraava professorina oli professori
Aarne Jutilan oppi-isä ja viran
edellinen haltija, sillanrakennus-
tekniikan emeritusprofessori Heimo
Paavola.

Kaksi seuraavaa oltermania olivat
tietekniikan professorin virasta
vuonna 1993 eläkkeelle jäänyt Veijo
Pelkonen ja vieläkin talonrakennus-
tekniikan professuuria pitävä Pekka
Kanerva. He ovat kumpikin toimineet
oltermannina yhden kolmivuotis-
kauden. Vuosina 1986-1989 profes-
sorina toimi vielä rakenteiden meka-
niikan professori Martti Mikkola.

Teksti perustuu killan kunnia-
jäsenen, vuosien 1989-1995 olter-
mannin Aarne Jutilan IK:n 80-
vuotisjuhlassa Dipolissa pitämään
puheeseen. Tekstiä on kevyesti muo-
kannut Joran Hasenson paremmin
lehteen sopivaan muotoon.


