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Uudet phuksit saapui-
vat jälleen syyskuun 
aluksi. Mitkä ovat 
tunnelmat 
tähän 
mennessä?

phuksin 
ensiaskeleet

This years second international saunaparty was organized on 
24th of September in OK20. This time the theme was French. Read 
more about what happened there from page 6.

S.3
MahtaVa

RuOkaspesiaali

Ruokapaikkojen sietämätön lukumäärä koituu usein ruokapaikkaa etsivän 
teekkarin tuhoksi. Yksi haluaa täffälle, toinen alvariin, kolmas Dipoliin ja vielä 
neljäs smökkiin. Mikä siis neuvoksi? Ruutisten tutkiva journalistiryhmä kehitti 
keinon, jolla voittaa tämä valinnan vaikeus: Ruokamaraton!  lue sivulta 13 tämä 
yltiösyöpöttelyn huipentuma. pääsikö kukaan maaliin saakka?

Tämän vuoden ulkoex-
cu kohdistui upeaan 
Berliinin kaupunkiin. 
Miten se 
selvisi, ja 
selvisivätkö 
matkaajat?

ik inVaDes 
beRlin

S.8

Suuressa tutkimukses-
sa toimitus päätti 
selvittää maailman 
massiivisimmat 
makupalat.

YlisuuRet 
sapuskat

S.9
Juhlittiin jälleen 
perinteiseen tapaan...

½heRManni

S.10
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kannessa: Piirros: Ruokapaikkoinen valinnan sietämätön 
vaikeus by Tuuli Klementti
Alempi kuva:  Finnish beginner trying to cook something. 
Photo by Karine Bedouillat.

VERN
ERI LEH

TO
VIRTA

lehDet OVat taas kellastuneet puissa ja 
illat pimentyneet. Niin uudet fuksit kuin 
vanhemmat tieteenharjoittajatkin alkavat 
valmistautua lukuvuoden ensimmäiseen 
oikeaan koitokseen, joka alkaa jo ensi viikolla 
tenttikauden muodossa. 

Tosin useille vanhemmille opiskelijoille 
tämä on jo vuoden toinen koitos, sillä 
ensimmäinen taisto oli jo 
ennen fuksien tuloa, elo-
kuun lopun ja syyskuun 
ensimmäisen viikon räs-
titenttikierroksella. Nämä 
ajat ovat jo niin kaukana, 
että niitä hädin tuskin 
edes muistaa. 

Aurinko paistoi, kesä-
työt olivat loppuneet ja 
elämä oli huoletonta. Nyt 
pimeys ja eeppisiin mittasuhteisiin kasvanei-
den harjoitustöiden ja muiden kissanristiäis-
ten deadlinet ovat täyttäneet jokaisen hetken 
hereillä. 

Näin syksyllä myös suomalaisten kansan-
tauti, masennus, yrittää myös nostaa päätään. 
On pimeää, on stressiä niin koulusta kuin 
kaikesta mahdollisesta muustakin. Ja jos ei 
ole, niin onhan se nyt jotain keksittävä. Eihän 
sitä voi elämästään näin syksyisin nauttia, 
eihän? 

Suomalaiset kansana tuntuvat olevan 
kiukkuista ja ärtyisää väkeä. Otetaan nyt 
esimerkkinä vaikka jalkapallo-ottelut ja 
niiden kävijät. Ulkomaan pitkällä exqursiolla 
ollessamme kävimme katsomassa paikallisen 
jalkapalloseuran, Hertha Berlinin, ottelua. 

Paikalla ollessa tunnelma oli loistava, 
humaltuneita ei ollut paikalla yhtään. Tai itse 
en ainakaan huomannut. 

Suomessa taas, kun olin toissaviikolla 
Suomi−Azerbaidžan-ottelussa, keskiverto 
Suomen kannattaja oli havaintojeni mukaan 
keski-ikäinen suomalainen mies, miltei kah-
den promillen humalassa. 

Katsomossa syntyi 
ainakin pari tappelua 
humalaisten kannattajien 
kesken ottelun aikana, ja 
huudot koostuivat hyvin 
pitkälle sanoista: vittu, 
perkele, saatana. 

Ehkä meillä olisi kan-
sakuntana jotain opittavaa 
siitä miten iloitaan. Ehkä 
se on toisinaan mahdol-

lista jopa ilman viinaa? Suomalaisten tulisi 
mielestäni oppia iloitsemaan ja elämään 
elämäänsä niin että he ITSE ovat onnellisia. 
Elämässä ei vaan ole mitään järkeä, jos ei ole 
itse onnellinen. Loppupeleissä täällä kuiten-
kin ollaan ihan yksin, vaikka se tuntuukin 
ajatuksena inhottavalta. 

Itselleni yksi keino ilahduttaa omaa arkista 
aherrustani on hedonistiset nautinnot, kuten 
hyvä ruoka. Mutta hyvä ruokakaan ei yksin 
nautittuna ole niin hyvää kuin hyvien ystä-
vien kanssa. 

Viettäkää siis aikaa ystävienne kanssa ja 
uskaltakaa välittää toisistanne. Varsinkin 
näin masennuksen ja stressin kulta-aikoina. 
Kuten Heidi Somervuo animaatiosarjassa 
Pasila sanoo: ”Pitää vain uskaltaa uskaltaa”.

Rudolf Ruutinen

H
A

N
N

A
 L

A
H

TI



3RUUTISET  3/2008

PUHEENJOHTAJALTA

Puheenjohtajan pulinat, 
vol.3

kOlMOssiVun 
Raksalainen
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tänä SykSynä on käynniStynyt myöS kauan 
odotettu Siltaprojekti.
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lapsi on terve kun se leikkii, 
ja raksalainen on terve, kun se 
ratsastaa puisella virtahevolla 
sotahuutojen saattelemana?

RISTO SELL

Fukseja valmistautumassa sotaan.

tuOna kauniina ja aurinkoi-
sena tiistaipäivänä pidettiin 
killan ja Lemminkäisen kanssa 
yhteistyössä värikuulasota-
tapahtuma. Jännittävä päivä 
alkoi iltapäivällä bussikuljetuk-
sella Rakentajanaukiolta kohti 
Konalan taistelukenttää. 

Mukana matkassa oli 47 
ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijaa, hyväntahtoinen 
ja mukava fuksikapteenimme 
Henri Tikkanen sekä tapahtu-
man organisoijat. 

Tunnelma oli todella 
hieno ja perinteisen odottava. 
Luvassa oli jotain mielenkiin-
toista ja ennen kokematonta. 

Saavuimme taistelutante-
reelle, metsäryteikköön, jossa 
erilaiset puiset rakennelmat 
antoivat suojaa taisteluun 
varustetuille sankareille. 

Kenttä oli kovassa käytössä 
muutaman tunnin ajan, ja ker-
kesimme pelata erilaisia peli-
muotoja kuten lipunryöstöä ja 
last man standingia. Adrena-
liinin tunsi ilmassa, kun peli 
vihellettiin alkaneeksi. 

Taistelijat herkensivät ais-
tinsa ja valmistautuivat koitok-
seen. Tavoitteena oli suojautua 
vastustajan merkkaimilta 

ja päihittää toinen joukkue 
viekkaudella ja nopeudella. 
”Syö tai tule syödyksi” kuvasi 
tunnelmaa. 

Uskon, että monet löysivät 
sisäisen taistelijan itsestään 
ja kokivat räiskinnän todella 
positiivisesti. Mielettömät 
onnistumisen tunteet tulivat 
pintaan, kun osui vastustajaan 

tai sai ryöstettyä lipun vastus-
tajan nenän edestä. 

Näimme kaksi urheaa 
lipunryöstöä, jotka varmasti 
aiheuttivat ihastusta ja kateutta 
molemmin puolin. 

Taistelun tiimellyksessä lasit 
huurtuivat ja jälkikäteen sitten 
naureskelimme hyväntahtoi-
sesti, kun jotkut merkkasivat 
epähuomiossa omia joukkue-
tovereitaan. 

Välillä peli meni sekavaksi, 
kun ei tiennyt mistä suunnasta 
vihollinen yllätti ja tulitti. Peli 
vihellettiin poikki, ja pys-
tyimme hengähtämään taas 
hetken, kunnes kohta jatket-
tiin. 

Splättis osoittautui kieh-
tovaksi ja mukavaksi tavaksi 
viettää aikaa. Puhun varmasti 
kaikkien osallistuneiden 
puolesta, kun sanon, että aika 
meni kuin siivillä ja pelissä 
olisi viihtynyt pidempäänkin. 

Toimintaosuuden jälkeen 
matkasimme porukan kanssa 
takaisin Otaniemeen, jossa 
Lemminkäinen tarjosi fukseille 
virvokkeita sekä syötävää. 

Väsy ja jano katosivat pian, 
ja osallistujat saivat arvokasta 
informaatiota Lemminkäisestä, 
ja sen tarjoamista työmahdolli-
suusksista sekä rakennusalasta 
yleisesti. Nuorille opiskelijoille 
tarjottiin mahdollisuus luoda 
kontakteja yrityselämään. 

Tapahtuma ei ole vielä 
perinne killan laajassa tapahtu-
makalenterissa, mutta tässä on 
kuitenkin paljon potentiaalia 
edistää yhteistyötä opiskeli-
joiden ja työelämän välillä. 
Toivottavasti näemme taas ensi 
vuonna uusien fuksien kanssa.  

Tapahtuman tukija Lem-
minkäinen lahjoitti osallis-
tujille myös hienot lippikset, 
jotka voidaan ottaa käyttöön 
taas vaikkapa vappuajan 
tiimellyksessä. Kiitos fuksit, 
kiitos Lemminkäinen!

Lemminkäisen liikuntapäivä 23.09.2008

“Syö tai tule SyödykSi” 
kuvaSi tunnelmaa.

RappukäYtäVä On täYnnä keltaisia ja punaisia leh-
tiä, aamuisin nenä on tukossa, varpaat ovat kastuneet jo 
monesti. Taitaa siis olla syksy. Kuten syksyisin kaikki killat, 
niin myös Rakennusinsinöörikilta jälleen aktivoitui. 

Kesän aikana kilta lomaili, mutta saatiin myös uutta 
aikaan: killan kotisivut uudistettiin kokonaan. Suuri kiitos 
siitä killan www-vastaaville sekä Henri Holopaiselle. Palau-
tetta ja kehitysehdotuksia otetaan koko ajan vastaan.

Syyskuun alussa aloittivat jälleen uudet phuksit. Terve-
tuloa vielä kerran uunituoreet IK:laiset! Toivottavasti olette 
löytäneet paljon uusia ystäviä ja paikkanne killassamme. 
Osallistukaa ennakkoluulottomasti kaikkiin tapahtumiin ja 
tutustukaa vanhempiin opiskelijoihin. 

Vaikka syksy on vasta puolessa välissä, on jo tapahtunut 
paljon. Reilu kolmekymmentä kiltalaista kävi ulkoexculla 
Berliinissä katsomassa paikallista rakennuskulttuuria ja 
tutustumassa kaupunkiin. Myös perinteinen ½-Hermanni 
on jo tältä syksyltä vietetty. 

Tänä vuonna ½-Hermannissa pidettiin poikkeuksellisesti 
myös coctailtilaisuus, jossa vihittiin keväällä Hermannin-
sitsissä saatu lippu. Killan uusi lippu oli lahja ammattiaine-
kerhoilta, ja he luovuttivat sen nyt virallisesti killan lipuksi. 
Itse ½-Hermanni oli tapansa mukaan lämminhenkinen ja 
vauhdikas.  Myös killan edesmennyttä kunniajäsentä Niilo 
Kurvista muisteltiin useaan otteeseen, ja hän oli juhlissa 
mukana ainakin juhlijoiden mielissä.  Niken muistokirjoi-
tuksen voitte lukea sivulta 7.

Tänä syksynä on käynnistynyt myös kauan odotettu silta-
projekti. Toivottavasti kaikki kiltalaiset osallistuvat innolla 
sillan rakentamiseen, ja näytämme yhdessä kaikille, että 
raksalaiset osaavat vielä rakentaa! 

Tsemppiä kaikille syksyn opiskeluihin ja haasteisiin. 
Ja muistakaa, että kun on kylmä ja syksyn pimeys tympii, 
kiltahuoneella on aina seuraa!

Syksyterveisin, 

anna keskinen 
IK:n puheenjohtaja

HEIKKI HÄMÄLÄINEN                                   
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sYksY On jO pitkällä – Puoli-
Hermannikin on vietetty. Tiede-
kunta ja entisen Rakennusosaston 
laitokset ovat vakiinnuttamassa 
toimintaansa. Uuteen koulutusoh-
jelmaan tulleet teekkarit ovat aloit-
taneet ylemmän perustutkinnon eli 
neljännen opiskeluvuoden.

Tummia pilviä taivaalle on kui-
tenkin tuonut esille noussut huoli 
tekniikan ylioppilaiden hyvin-
voinnista koko TKK:ssa. Tämä 
johtopäätös on tehty kasvavien 

potilaskäyntien määrästä mielenterveyden ammattilaisten 
luona.

Samaan aikaan on tullut esille se tosiasia, että vain pieni 
murto-osa kandidaattiopiskelijoista suoritti kandidaatin 
tutkinnon kolmessa opiskeluvuodessa - vaikka koulutus-
ohjelma oli näin suunniteltu. Liittyvätkö nämä kysymykset 
jotenkin yhteen? Tätä ja muita mahdollisia syitä on pohdittu 
monella taholla. 

Syntynyttä ongelmaa voi katsoa sekä oppilaitoksen että 
oppilaiden kannalta. Jos tarkastellaan tilannetta aluksi 
oppilaitoksen kannalta, niin sekä TKK:lle että aivan erityi-
sesti uudelle Aalto-korkeakoululle on tärkeätä, että viiden 
vuoden tutkinto suoritetaan viidessä vuodessa. 

Niinpä tavoitteeksi onkin asetettu, että 75% opiskelijoista 
suoriutuisi kandidaatintutkinnostaan kolmessa vuodessa. 
TKK:n kantaa tukee se, että muutama kyselytutkimus osoit-
taa, että opiskelijoiden viikoittainen työaika on vain 25 – 30 
tuntia. Samoin erilaiset luentokausien aikana tehtävät loma-
matkat, ekskursiot ja muut vastaavat osoittavat, että opiske-
lijoiden puolella on parannettavaa – huomattavastikin.

Jos taas tarkastellaan tilannetta opiskelijan näkökulmasta, 
voi heti alkuun helposti todeta, että 1600:n tunnin vuosit-
tainen tavoitetyömäärä, joka jakaantuu vain lukukausien, 
eli kahdeksan kuukauden ajalle, edellyttää kohtuutonta 
työtaakkaa. Tämä ja huonosti organisoidut opinto-ohjelmat 
yhdistettynä kaikkialla mitattavaan kertyneiden opinto-
pisteiden määrään, saattavat hyvinkin uuvuttaa ja polttaa 
monet loppuun. 

Ja useasti puhutaan akateemisesta vapaudesta. Jos joku 
haluaa suorittaa opintonsa seitsemässä vuodessa ja suunni-
tella elämänsä sen mukaisesti, miksi sitä ei hänelle suotaisi? 
Tällöinkin opiskeluaika pysyy vielä keskimääräisen rajoissa. 

Jos taas opintotavoitteet koetetaan saavuttaa sosiaalista 
kanssakäyntiä vähentämällä, tulokset saattavat olla vieläkin 
huolestuttavampia. 

Millaisia ratkaisuja ongelmaan on olemassa? Onko 
kolmas lukukausi oikea ratkaisu vai tuleeko oppimääriä 
selkeästi supistaa? Entä miten hoidetaan opiskelijoiden 
taloudellinen toimeentulo, jos kolmas lukukausi otetaan 
käyttöön? Ratkaisemattomien kysymysten määrä on suuri 
– toivottavasti kuitenkin tässäkin asiassa löytyy pikaisesti 
jonkinlainen viisasten kivi. 

Tätä kiveä etsittäessä jaksan vakaasti uskoa siihen, että 
kohtuullisellakin työmäärällä ja hyvin suunnitellulla tun-
nollisella työnteolla pystymme kyllä saavuttamaan asetetut 
opintotavoitteet. 

Niinpä toivotan ihan joka ikiselle nuorelle teekkarille 
työntäyteistä syksyä kuitenkaan unohtamatta tarvittavaa 
lepoa ja vapaa-aikaa. Näistä elementeistä menestyksekäs 
lukukausi varmasti koostuu.

Syysterveisin,  

Oltermanni

OLTERMANNIN TERVEHDYS

Our happy group enjoying the evening. From left to right we are Heikki, Jyri, Eppu, Anni, Lasse, Lauri, Vili and Pepe. 

KATRE TIIMLA

tere tulemaSt eeSti

as ManY Of you know our 
guild made a trip to Estonia on 
6-9 October. Our excursion to 
Estonia is a beautiful outcome 
of fruitful friendship between 
our guild of civil and environ-
mental engineering and the 
guild in Tallinn Tehnikaü-
likool (Tallinn university of 
technology). 

At the moment we have 
very warm connection to 
their guild of civil engin-
eers. Our work together was 
started one year ago when the 
previous international rela-
tions manager, ”ulkovastaava” 
Lauri Laukkanen organized a 
lovely week for the Estonians 
here in Finland. 

This tradition will continue 
in the future. The Estonians 
will visit us every two years. 
On alternate years we will visit 
the Estonians. 

Guild’s first trip to Estonia 
was made with a small and 
good group. The group was 
really versatile, because we 
had three freshmen and an 
exchange student with us. 

The trip was not only a 
journey to Estonia but an 
opportunity to improve our 

English radically. Because we 
had a foreign student with us, 
we absolutely tried to speak 
English together all the time. 

After the week, we found 
out that our whole thinking 
was changed from Finnish 
thinking to English thinking. 
The feeling was really outstan-
ding and I believe everyone felt 
comfortable speaking English 
all the time. 

The trip was organized 
really well by our friends in 
Tallinn. The head organizer 
was Andri Põrk, the chairman 
of their guild. 

With the help of the 
members of the guild they 
organized really lovely time 
in Tallinn and Tarto, which 
is a another university city in 
Estonia. Tarto is the second 
largest city in Estonia with 
inhabitants of little more than 
100 000 people. 

From Tallinn we traveled 
to Tarto with a bus, so we got 
to see a little bit of the country 
side too. 

We made several excursions 
to contruction sites during 
our trip. One big hospital 
construction in Tarto, and 
other interesting sites in 
Tallinn. 

The evening, and the night 
time was full of partying and 
hanging around in pubs. With 
the help of our friends from 
Tallinn, we now know the best 
places. 

After a long day of getting 
to know each other and par-
tying, we went to rest in real 

Estonian student homes. The 
living was managed with the 
sleepover principle, so we were 
scattered around Tallinn.

 I think I speak on the 
behalf of everyone, that this 
was much more comfortable 
and we got to see so much 
more like this, than in a regu-
lar hotel room. 

After one year when our 
dear friends come from Tal-
linn, I eagerly wish that many 
of you are ready to take few 
students in your house as they 
did this year. 

This trip really launched 
a wish for more friendship 
between universities in the 
northern Countries. Maybe 
next year we can organize trips 
to Sweden in cities like Stock-
holm, Lund or Uppsala. Maybe 
some time we could organize 
a trip to Norway or Denmark 
also. 

Thousand thanks to main 
organisator Andri Põrk, 
Merike Viigisalu for the fun-
niest games, Janne Pakkonen 
for the trip to Old town, Mart 
Semjonov for the great times, 
hostesses Esta Rahno, Kristiina 
Murulaid and Annika Abner. 
Thanks to Oliver, Katre and 
everyone else for giving us 
such a warm memory. 

Big thanks to our sponsors, 
YIT and 
 Ruukki 

who made this possible!

This year, it was  “tra-
ditionally”  our turn 
to visit the Estonians 
from our friendship 
school Tallinn Teh-
nikaülikool. The trip 
was organized 6-9 
October and it was 
extremely great ex-
perience for all in our 
group.

HEIKKI HÄMÄLÄINEN                                   

the living waS managed with the Sleepover 
principle, So we were Scattered around tallinn.

joS joku haluaa Suorittaa opintonSa Seit-
SemäSSä vuodeSSa ja Suunnitella elämänSä 
Sen mukaiSeSti, mikSi Sitä ei hänelle SuotaiSi?

Kohti valoisampaa
tulevaisuutta?
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Mikäs tässä On ollessa. Koulua käydään entiseen malliin, 
ja kiltatoimintakin pyörii perinteikkäästi. Jotain mielenkiin-
toista on silti tapahtunut: raksalaisjoukkoomme on liittynyt 
n. 120 tulokasta, ja tämä porukka tuntuu olevan todella 
innoissaan uusista kuvioistaan Otaniemessä. 

Täysin subjektiivinen mielipiteeni onkin, ettei näin aktii-
vista ja mukavaa vuosikurssia ole ollut Raksalla ikinä – tai 
ainakaan viiteen vuoteen.

Alkusyksyn aikana on phukseille ehditty jo järjestää 
yhdet sun toisetkin kissanristiäiset. Kaikista lähettämis-
täni sähköposteista huolimatta osallistujia on riittänyt niin 
suunnistuksiin ja laulusaunaan kuin IK+KK-phuksisitseil-
lekin. Viimeksi mainituilla oli sitsaamassa kahdeksisen-
kymmentä raksaphuksia, mikä tuntui jo mmmielettömän 
paljolta!

Motivaatiota tuntuu phukseilla riittävän kiltajuttujen 
lisäksi myös perusmatikoihin ja muihin kynänpyörittelyi-
hin. Se on tärkeää, sillä opiskelu on täällä kuitenkin pääasia. 
Noppia on paras kerätä tasaiseen tahtiin, toki paineetta. 
Helpottava voi olla vaikkapa tieto siitä, että phukseista vain 
40 prosenttia aikoo valmistua viiden vuoden tavoiteajassa, 
ja tuskin ainakaan useampi niin tekee.

Kaiken tämän hyörinän keskellä meikäläinen alkaa tun-
tea itsensä tarpeettomaksi, vaikka vuosi on vasta aluillaan. 
Se tärkein, teekkarihenki, tuntuu olevan kaikissa teissä 
phukseissa sisäänrakennettuna. Se on yhdessä tekemistä ja 
kokemista; opiskelua, nauramista, harrastamista tai juhli-
mista. Te olette hyviä siinä.

Nauttikaa täysillä phuksivuodestanne kaikkine vivahtei-
neen!

henri tikkanen
Fuksikapteeni

Jatkakaa samaan malliin 
phuksit!

noppia on paraS kerätä taSaiSeen tahtiin,
 toki paineetta.

PHUKSIKAPTEENILTA

ensiMMäiset ViikOt Rak-
salla ovat olleet varsin 
mieleenpainuvia kaikkine 
tapahtumineen. Se kuuluisa 
raksahenki on tarttunut hyvin 
myös meihin phukseihin. 

Aktiivinen raksaphuksi 
onkin jo ehtinyt tutustua 
suureen osaan Otaniemen 
saunoista, suunnistaa hil-
peiden rastien seassa niin 
Otaniemessä kuin maamme 
pääkaupungissakin, käydä 
splättäämässä, ja rohkeimmat 
ovat ehtineet käydä jo Virossa-
kin seikkailemassa.

Ylipäätään kotoa Niemeen 
lähteminen on saanut hyvälle 
tuulelle. Se, miksi Otaniemeen 
suuntaavaan bussiin on niin 
mukava nousta, ei luonnolli-
sesti johdu siitä, että lineaarial-
gebra olisi elämäni suola, vaan 
siitä hyvästä porukasta, joka 
istuu ympärilläni luennoilla 
ja joiden kanssa on jo tähän 
mennessä tullut jaettua monen 
monta huippuhetkeä.  

Näin ollen myös ennen 
koulun alkua mieleen hiipinyt 
pelko siitä, olisivatko uudet 
opiskelukaverit mukavia, on 
tullut taltutettua, kumottua ja 
kuopattua. 

Näinä viikkoina olen tutus-
tunut moneen uuteen ihmi-
seen, joista toivon mukaan 
monet osoittautuvat ystäviksi 
myös facebookin ulkopuolella. 

Nyt phuksirientojen 
harvennuttua neljästä yhteen 
viikkoa kohti, on aikaa jäänyt 
myös opiskelun ajattelemiselle. 

Alkuviikkojen täpötäydet 
luentosalit ovat viikko viikolta 
aina vain väljempiä. Välikokeet 
alkavat jo puuskuttaa niskaan, 
ja pientä huolestumista on 
havaittavissa vielä kuitenkin 
melko kuuliaisessa phuksijou-
kossa.  

Vaikka opiskellakin siis 
ilmeisesti täytyy, on luvassa 
varmasti varsin opiskelijaelä-
mätäyteinen vuosi. 

Puheenjohtaja    Anni Suomalainen 

Sihteeri    Hamilkar ”Hami” Bergroth

Rahastonhoitaja   Sauli Ylinen

Rilkamat-vastaavat   Aura Liski

     Vili Ala-Tuuhonen

Speksivastaavat   Elina Virolainen

     Eppu Henriksson

Mainosvastaavat   Anna Tuononen

     Joni Virkki

VUODEN 2008 RAKENNUSINSINööRIKILLAN PHUKSIEN ARVON 
KURSSINEUVOSTO.

VIRKA   NIMI

vaikka opiSkella SiiS ilmeiSeSti täytyy, on                    
luvaSSa varmaSti varSin opiSkelijaelämän- 
täytteinen vuoSi.

Ainakin tähän asti 
kaikissa tapahtumissa on 
ollut paljon porukkaa, ja 
koska viiskiltaristeilylle ja 
HBN:äänkin jonotettiin 
parhaimmillaan tunneissa 
mitattavia aikoja, ei osallis-
tumisinto ole ilmeisesti kato-
amassa yhtään minnekään. 

Se antaa uskoa siihen, 
että meillä phukseilla on 
mitä mainioin vuosi edessä, 
ja onneksi se vuosi on vasta 
alussa.

anu juvonen

Fuksiryhmä paistattelemassa syysauringossa uudenjäykät haalarit päällään.

Se kuuluiSa rakSahenki
on tarttunut 
hyvin myöS meihin 
phukSeihin.

Raksaphuksien ensiaskeleet
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KILTAKUMMILTA

Opiskelu vaatii aikaa ja 
panostusta

sYksY On Mielestäni eräs 
vuoden mielenkiintoisimmista 
ajankohdista. Luonto valmistau-
tuu myrskyisästi oman toimin-
tansa alasajamiseen samalla kun 
vipeltävät kansalaiset piilottelevat 
kesäkalusteensa pimeiden kellarei-
den syövereihin. 

Iltojen hämärtyessä ja kätkemis-
operaatioiden päätyttyä avautuu 
mahdollisuus siirtyä lataamaan 
akkuja lämpöisiin sisätiloihin 
myrskyn koetellessa vielä viimeisiä 

voimiaan ikkunalasiin. Tässä hetkessä piilee monta valintaa 
joiden luokse huomaan palaavani usein. Kaikki valinnat 
rakentuvat yhden kysymyksen varaan: nyt kun ei ulkona 
tule enää juostua, niin mihin pistän energiani?

Syksyn on usein epäolennaisten projektien aikaa. Kun 
illat näyttävät tyhjiltä ja ulkokelit heikkenevät, ryhtyy moni 
käynnistämään vanhoja kuntosali-projekteja ja kokeile-
maan uusia urheilulajeja. Toiset suuntaavat kulttuurin 
pariin; hankitaan kausikortteja oopperaan, vieraillaan teat-
terissa ja piipahdetaan elokuva-arkistolla. Vaihtoehtoja on 
lukuisia ja hyvä näin, mutta on myös vaara epäolennaisten 
projektien painoarvon kasvamisesta. 

Useat teekkarit löytävät oman projektinsa killan tai jon-
kin kerhon toiminnasta, mutta vielä useammat kiltojen ja 
kerhojen toiminnan nauttimisesta. Juhliminen ja touhua-
minen ovat mitä parhaimpia ajan kuluttajia – yhdellä mit-

tavalla juhlalla voidaan hyvinkin poistaa kalenterista kolme 
toiminnallista päivää. Toisaalta toiminnasta on varmasti 
mahdollista nauttia siten, ettei kalenterista katoa aikaa juuri 
lainkaan; hupaisat hetket ja hienot muistot ystävien parissa 
auttavat jaksamaan päivän koitoksissa. 

Vaikka kuinka yritämme keksiä muuta tekemistä, 
olemme silti tulleet Otaniemeen ensisijaisesti opiskele-
maan. Toivoisin jokaisen pitävän tätä yllättävän haastavaa 
teesiä mielessään pohtiessaan tavoitteita syksylle. 

Ylioppilaskunta on syksyllä kerännyt tietoa kuormitta-
vista kursseista ja osaltaan herättänyt keskustelua opin-
tojen mitoituksesta ja työmääristä. Keskustelut opintojen 
kehittämisestä ovat myös erittäin voimakkaasti esillä uuden 
Aalto-yliopiston valmisteluissa. 

Menestyvä yliopistoyhteisö rakentuu mielestäni oival-
lisen kumppanuuden pohjalle jossa kaikkia osapuolia 
arvostetaan tasavertaisesti, niin professoreita kuin hen-
kilökuntaa ja opiskelijoita. Uskon meidän opiskelijoiden 
olevan valmiita vastaamaan haasteisiin asettamalla opiskelu 
ensisijaiseksi tavoitteeksi ja panostamaan siihen täysillä. 

Korkeakoulu ja ylioppilaskunta tekevät varmasti par-
haansa itse opetuksen kehittämisessä, mutta tämä ei vielä 
takaa onnistumista. Motivaatio opiskeluun on löydyttävä 
itsestä – jokaisen tulee itse haluta laittaa aikaa ja työtä 
opintojen eteen.

Lopuksi haluan vielä toivottaa kaikki uuden fuksit läm-
pimästi tervetulleeksi opiskelemaan Otaniemeen. Nauttikaa 
hetkistä ja tehkää viisaita päätöksiä : )

juuso laatikainen
IK:n kiltakummi

TKY:n hallituksen varapuheenjohtaja

juhliminen ja touhuaminen ovat mitä 
parhaimpia ajan kuluttajia

SABRINA HOcK

BENJAMIN HILAIRE

Italian Fancesco, the chef, Mandrilli and one of guild international buddies Patrick Jensen.

Two cooks, our excellent cook Karine Bedouillat from France and a Finnish beginner.

This semesters first 
international sauna-
party, organized by 
the civil engineering 
guild took place on 
the 24th of Septem-
ber in OK20.  The 
whole happening 
went extremely well 
and everyone had a 
blast!

HEIKKI HÄMÄLÄINEN                                

KARINE BEDOUILLAT

sO Once again a comfortable 
international saunaparty has 
been organized. The party was 
really good and nice. 

With the help of our guilds 
international students the 
party was made possible. So 
thank you all for making this 
happening so good.

The International sau-
naparty is a traditional event 
in the guild’s event calendar. 
It is organized twice a year, 
once in spring and once in 
autumn. The event is sup-
ported by our guild. 

It offers a good chance to 
celebrate with foreign students 
and get to know a different 
culture.

This time we had the oppor-
tunity to try some French and 
Italian food. There were dif-
ferent types of quiches (bacon, 

potatoes and onions, salmon, 
peppers, tuna and tomatoes), 
pastas and cakes, and to have a 
general idea about the French 

culture through photos and 
music. 

The meals were cooked by 
Karine, Francesco and few 
other students who learnt 
some secrets about these spe-
cialities. 

Finnish and international 
students were all talking 
altogether and the atmosphere 
was really friendly at the party 
and that permitted us to know 

more people from all over the 
world. 

If you don’t have a chance to 
go abroad, you can be interna-

tional in Finland by spending 
some time with our exchange 
and degree students. 

If you would like to get to 
know some of the exchange 
students in our guild, don’t 
hesitate to contact the guilds 
“ulkovastaava” Heikki 
Hämäläinen. 

The next event is going to 
be an tentsaunaparty / Finnish 
food night. 

French/italian meal at

thiS time we had the opportunity to try Some               
French and italian Food.

international Saunaparty
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Välittäkää

jO tOinen kOuluaMMuskelu Suo-
messa vuoden sisään pisti väkisinkin 
miettimään, voiko sellainen tragedia 
tapahtua myös meidän koulussamme.

Molemmat ammuskelijat olivat sosi-
aalisesti rajoittuneempia, mutta ulkoi-
sesti ihan tavallisen oloisia oppilaita. 
Raporteissa ja tutkimuksissa tunnis-
tetaan helposti yksinäisyyttä, vähäistä 
ystäväpiiriä ja kyvyttömyyttä saada 
kontaktia vastakkaiseen sukupuoleen.

Nykyajan Suomessa ulkoista menes-
tystä täytyy hankkia ollakseen pop ja 
in. Kiire on kova, kun täytyy hankkia 
kansainvälisiä kokemuksia, työkoke-

musta eri aloilta, valmistua yliopistosta, 
kiertää maapallo, juosta maraton ja 
lukea Dostojevskin koko tuotanto 
ennen kuin täyttää 25 vuotta. ”Tee nyt, 
kun olet vielä nuori”, sanotaan meille 
parikymppisille yhtenään. Ei liene 
mikään ihme, että yksinäisyyttä ja liian 
vähälle huomiolle jäämistä kokevat 
kaiken ikäiset, vauvasta vaariin.

Kotoa pois muuttaminen ja opiskelu 
vieraalla paikkakunnalla on monesti 
raju paikka. Jos henkisesti samankal-
taisia ihmisiä ei ole ympärillä, täytyy 
olla melkoinen sosiaalinen lahjakkuus 
löytääkseen uudelta paikkakunnalta 
uuden ystäväpiirin.

Meillä Otaniemessä killat helpot-
tavat sopeutumista uuteen elämään 

järjestämällä erilaisia tapahtumia 
kiltalaisille. Se on erittäin hyvä asia. 
Siitä tosin ei ole hyötyä, jos kilta toimii 
avoimena jollekin porukalle, mutta 
jättää joitain henkilöitä ulkopuolelleen.

Olen sitä mieltä, että tragedian 
tapahtuminen Otaniemessä on ihan 
mahdollista siinä missä muuallakin. 
Asian ehkäisemiseksi jokainen opis-
kelija voi ainakin huomioida toisensa 
paremmin. 

Kiltahuoneelle ja killan tapahtu-
miin täytyy jokaisen tuntea olevansa 
tervetullut.

Kouluammuskeluita ei nimittäin 
poisteta metallinpaljastimilla tai val-
vonnan lisäämisellä, vaan välittämisellä 
ja toisten huomioimisella.

killan kunniajäsen, Rakennus-
neuVOs Niilo Kurvinen on poistunut 
keskuudestamme. Kurvinen menehtyi 
pitkäaikaisen sairauden murtamana 
3.6.2008.

Niilo Kurvinen – kiltalaisille Nikke – 
syntyi Ristiinassa 6.5.1933. Hän kirjoitti 
ylioppilaaksi Mikkelin lyseosta ja aloitti 
opinnot Teknillisen korkeakoulun 
rakennusosastolla 1953.

Opiskeluaikanaan luonteeltaan avoin 
ja seurallinen Nikke osallistui aktiivi-
sesti niin killan kuin ylioppilaskunnan-
kin toimintaan. 

Killassa hän toimi lukkarina ja 
kirjurina. Ylioppilaskunnan puolella 
hän toimi ”Korkeakoulu Otaniemeen” 
-tempauksen päällikkönä sekä TKY:n 
hallituksessa vuonna 1956.

Killan kunniajäseneksi Nikke kut-
suttiin 70. Hermanninsitsissä vuonna 
1983. Kunniajäsenenä Nikke vaali 
teekkarikulttuuria omalla esimerkillään 
ja piti yhteyttä kiltaan muun muassa 
käymällä ahkerasti vuosijuhlissa sekä 
puolivuosijuhlissa. 

Monille opiskelijoille ensimmäinen 
ja pysyvin mielikuva Nikestä lienee 
hänen IK:n haalareista tehty frakkinsa, 
joka yllään Nikke osallistui juhlatilai-
suuksiin.

Niilo Kurvinen muistetaan kiltalais-

ten keskuudessa myös hyvänä laula-
jana. Opiskeluaikoinaan Nikke lauloi 
polyteknikkojen kuorossa ja toimi 
myöhemmin monissa teekkarihen-
kisissä tilaisuuksissa laulunjohtajana. 
Teekkarilauluista hänen suosikkinsa oli 
Ulkona ulapalla.

Vuosijuhlissa Nikke esitti perintei-
sesti duettona killan nykyisin vanhim-
man kunniajäsenen Aarne Jutilan 
kanssa laulun Kun poijat ne raitilla 
laulelivat. Tämän laulun ensiesitys 
kuultiin spontaanisti Hollywoodin 
14000-katsojapaikkaisessa ulkoilma-
teatterissa vuonna 1984, IABSE:n 
kongressimatkalla. 

Sittemmin Niilo ja Aarne esittivät 
laulua yhdessä erilaisissa tilaisuuksissa, 
niin IABSE:n konferenssimatkalla 
Versailles’ssa kuin killan vuosijuhlissa ja 
puolivuosijuhlissakin.

Varsinaisen elämäntyönsä Niilo Kur-
vinen teki YIT:ssä titteleinään suunnit-
telija, työpäällikkö, rakennuspäällikkö, 
johtaja ja varatoimitusjohtaja. 

Hän toimi aktiivisesti myös hal-
litustyöskentelyssä sekä lukuisissa 
yhdistyksissä, muun muassa RIL:n 
puheenjohtajana. Jäätyään eläkkeelle 
YIT:ltä vuonna 1988 Nikke palasi koti-
tilalleen Ristiinaan.

Rakennusinsinöörikillan raati osal-
listui Niilo Kurvisen muistotilaisuuteen 
Ristiinassa.

Niilo Kurvinen in Memoriam

KILLAN ARKISTO

Niilo huomion keskipisteenä 84. Hermanninsitseillä vuonna 1997. 

LASSE KAHILA                                                                           

LASSE KAHILA                                                               



8 RUUTISET  3/2008

Yhteistyökumppanit:

MenOMatka beRliiniin meni oikein 
rattoisasti ilman suurempia kom-
melluksia. Periltä jopa hostelli löytyi 
näppärästi aivan juna-aseman vierestä, 
julkinen liikenne toimi moitteettomasti 
koko matkan ajan.  

Yli 900 vuoteella varustetussa hostel-
lissa mukavana yllätyksenä oli alaker-
ran virvokkeita myyvä tiski, josta löytyi 
joka ilta varsin lyhyt mutta sitäkin 
tehokkaampi peliaika. Tämä havait-
tiinkin yleisesti hyväksi ajankohdaksi 
huolehtia nesteytyksestä, loppuviikosta 
tuore lime valitettavasti kuitenkin lop-
pui ahkeran kulutuksen seurauksena.     

Matkan ohjelmassa oli pari ammatil-
lista excursiota, toinen NCC:n työ-
maille, ja toinen Hochtiefin vieraaksi. 
Lisäksi paikallinen opas kertoi Berliinin 
kaupunkisuunnittelusta ja siihen vai-
kuttavista tekijöistä. 

NCC esitteli noin 1300:n asun-
non asuinaluetta, jota oli rakennettu 

Ulkoexcu vuosimallia ’08

Berlin

melkein koko vuosikymmen, ja se 
olikin nyt valmistumaisillaan. Lisäksi 
kävimme toisella asuinaluetyömaalla, 
jossa näimme hiukan enemmän kes-
keneräistä NCC:n saksalaista standar-
doitua rakentamista. 

Hochtief esitteli meille vanhaa sata-
marakennusta, jota muutettiin parhail-
laan moderniksi kauppakeskukseksi 
rakentamalla uutta vanhan rakennuk-
sen ympärille ja osin jopa sen sisään. 
Saksalaisten toinen työmaakohde oli 
vilkas rautatieasema Berliinin kehära-
dan ja yhden pääradan risteyksessä. 

Parin minuutin välein aseman 
ohittavat junat sekä 150 000 päivittäin 
kulkevaa ihmistä toivat työmaalle 
omat haasteensa. Excursiot olivat 
usein enemmän ja joskus vähemmän 
kiinnostavia, riippuen osin esittelijöi-
den taidoista ilmaista itseään meille 
tutummalla englannin kielellä.  

Torstaina menimme Berliner Kind-
lin, Berliner Pilsnerin ja Schultheissin 
yhteiselle panimolle. Tehdaskierroksen 
ohessa pääsimme myös tietysti maiste-
lemaan lopputuotteita ja aitoja saksalai-
sia makkaroita.  

Perjantaina kävimme katsomassa 
pohjoismaitten yhteistä suurlähetystö-
kompleksia. Virallisen ohjelman ohella 
ainakin suurin osa porukasta ehti myös 
rentoutua ja käydä seikkailemassa 
kaupungin yössä, jo ensimmäisenä 
aamuna kiiri huhu tikattavana olleesta 
raksalaisesta. 

Berliinistä löytyi paljon tekemistä 
ja nähtävää, tuskin kukaan ehti nähdä 
ja kokea kaikkea mitä kaupunki olisi 
pystynyt tarjoamaan.

Halukkaat pääsivät kuitenkin niin 
jalkapallo-otteluun kuin museoihinkin 
(esim. DDR ja Stasi), useimmat kävivät 
kokemassa pubikierroksen antimet 
sekä eri kebab-paikkojen ja muiden 
kansainvälisten keittiöiden tarjoilut. 

Paikallinen julkkisjääkarhu tuli 
ainakin jonkun toimesta nähtyä ja 
nähtävyyksiä tuli muutenkin kierrettyä 
sekä paIKallinen yöelämä tuli käytyä 
useamman kerran katsastamassa. 

Kiitokset vielä kaikille mukana 
olleille, teitte matkasta ikimuistoisen, 
toivottavasti kaikilla oli yhtä mukavaa!  
Lisäksi suuret kiitokset kaikille tuki-
joille, teille jotka teitte matkan mahdol-
liseksi!

jyry kuokkanen
IK:n Excursiomestari ’08

Toisella varsinaisella kouluviikolla (vko 37) käynnis-
tyi kauan valmisteltu ja innolla odotettu ulkomaan 
excursio Berliiniin. 34 innokasta raksalaista suuntasi 
kulkunsa viikoksi kohti Saksan uljasta pääkaupunkia. 

Lähes kokonainen excuporukka Suomen suurlähetystön edustalla.

OLLI OLKKONEN
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AAMUPALA

90 kg puuROa
Maailman suurin puuro 

valmistui Skotlannissa, 
Edinburghissa syksyllä 2007. 
Päähämmentäjänä toiminut 
Tony Stone lupaili puuronsa 
riittävän noin 2000 ihmiselle. 
Ruutiset sai eksklusiivisesti 
käsiinsä reseptin, jolla sinäkin 
voit tämän herkun valmistaa. 
Kuumenna kiehuvaksi 94 litraa 
vettä sekä 16 litraa maitoa. 
Lisää ”ripaus” suolaa sekä 50 
kg puurohiutaleita. Sekoita jat-
kuvasti myötäpäivään kunnes 
puuro on kypsää.

2840 litRan kupillinen 
kahVia

Kovina kahvinjuojina tun-
nettujen suomalaisilla on vielä 
opeteltavaa Panamalaisesta 
kahvikulttuurista. Tiettävästi 
maailman suurinta kahvikupil-
lista varten jauhettiin 136 kg 
kahvia.

LOUNAS

pääRuOka:
5812 gRaMMan pihVi

Ameriikan maassa kaikki 
on suurempaa, ja tästä ima-
gosta he myös aikovat pitää 
kiinni. Aiemmin brittien 
hallussa ollut ennätys maail-
man suurimmasta ravintola-
annospihvistä siirtyi oikealle 
mantereelle tämän Iowalaisen 
AJ’s Steakhousen lanseeraaman 

INSINÖÖRITOIMISTO MAGNUS MALMBERG OY 
Rakennetekniikan asiantuntija 

Julkiset rakennukset, liike- ja toimistorakennukset, 
teollisuusrakennukset, asuinrakennukset, pysäköinti- 
talot, teräsrakenteet, urheilurakennukset, erikois-kohteet, 
korjausrakentamiskohteet, suunnitelmien tarkastus. 

Yhteistyöllä projektien parhaaksi. 

INSINÖÖRITOIMISTO MAGNUS MALMBERG OY 
Lauttasaarenmäki  4,  00200 Helsinki  
Puhel in  (09) 618 460  
www.magnusmalmberg.f i  

Merikeskus Vellamo, Kotka

”The Big Kahuna” annoksen 
myötä. Pihvin kaveriksi lauta-
selle sopisi varmasti parhaiten 
maailman suurin peruna, joka 
painoi 3,2 kg.

JÄLKIRUOKA

8 tOnnia jäätelökakkua
Kiinalaisen metrin paksui-

sen jäätelöunelman ulkomitat 
olivat 4,8 kertaa 3 metriä. 
Mikäli vielä jäi tyhjä kolo, voi 
santsata edellisellä ennätyksen 
haltijalla, jenkkien 5,5 tonnin 
kakulla. Suomalaiset söivät 
viime vuonna hieman yli 70 
miljoonaa litraa jäätelöä, noin 
14 litraa ihmistä kohti. Ennä-
tyskakusta riittäisi siis vain 
vähän reilulle tuhannelle jääte-
lönnälkäiselle suomalaiselle.

ILLALLINEN

20 tOnnia pizzaa
Lautasen pitää olla suuri 

jotta halkaisijaltaan 37,4 metri-
nen ennätyspizza mahtuu sille. 
Etelä-Afrikkalaista tuotan-
toa olevaan krapula-aamun 
fantasian täytteisiin kului 900 
kiloa tomaattikastiketta ja 800 
kiloa juustoa. Nälkäkuolema 
tosin saattaa yllättää ennen-
kuin tämä pizza on ovelle 
toimitettu. Toimitus suosit-
teleekin sen sijaan tilaamaan 
lättynsä Domino’s Pizzasta, 
herra DeGuialta. Mies kun 
pyöräyttää pizzan keskimäärin 
yhteentoista sekuntiin.

sixpäkki Olutta
Kyytipoikien kiistaton 

kuningas löytynee LaCros-
sesta, Wisconsinista. Kuuteen 
”tölkkiin” mahtuu yhteensä 
2,6 miljoonaa litraa olutta. 
Tästähän nokkela teekkari 
nopeasti laskee sen vastaavan 
hieman vajaata 7,9 miljoonaa 
normaalia oluttölkkiä. La-la-
Crosseen, siellä aina kunnon 
tumut saa. Ulkoexcua odo-
tellessa voi harjoitella tyhjillä 
tölkeillään vaikka pyramidin 
rakentamista. Ennätys on 
toistaiseksi australialaisten 
opiskelijoiden hallussa: 10660 
tölkistä muodostui 5,07 metriä 
korkea pyramidi.

ILTAPALA

7 tOnnin suklaasYDän
Telkkarin ääressä sopiikin 

napostella jotain pikkuista 
hyvää. Maailman suurimman 
online-deittipalvelun tittelin 
haltijan Match.comin mai-
nosherkku voisi hyvinkin ajaa 
asian.

pussillinen 153 gRaMMan
painOisia peRunalastuja

Suolaisen nälän taltuttajaksi 
sopii mitoiltaan 63,5cm kertaa 
35,5 cm ennätyslastu. Kyseinen 
yksilö on laihduttajan unelma, 
sillä lastua kohden kertyy vain 
920 kaloria.

 
YöPALA

6,4 tOnnia pipaRkakkua
Jatkuvaan nälkään paras apu 

on muuttaa kokonaan piparista 
tehtyy taloon. Noitienkin suo-
siman rakennusmallin huip-
puyksilö yltää yli 20 metrin 
korkeuteen, ja on valmistettu 
noin 6,4 tonnista piparkakkua. 
Mall of American vetonaulan 
rakensi tunnettu piparitaitei-
lija Roger Pelcher. Piparitalo 
ilman koristeitahan on kuin 
joulu ilman lunta, joten taloon 
käytettiin vielä tonnin painosta 
koristemakeisia. Pipariele-
mentti-iltaan voi hakea moti-
vaatiota tästä mestariteoksesta.

Herkut ennätystehtaassa!
Ei ole epäilystäkään, etteivätkö kotoisen café 
Esplanadin jättiläismäiset neljänneskilon 
korvapuustit ansaitsisi ”Suomen suurimmat 
korvapuustit” -titteliänsä. Suuressa maail-
massa suomalaiset pullat joutuvat kuitenkin 
painimaan höyhensarjaan, kun leivonnaisten, 
makeisten ja muiden herkkujen ainesosia 
mitataan grammojen sijaan tonneissa. 
Ruutisten toimitus kaivoi arkistojen kätköistä 
lukijoita hämmästyttämään toinen toistaan 
uskomattomampia kulinaristisia ennätyksiä.

TUOMAS  RANTANEN                                                                                                               

LÄHDE: INTERNET

Kiinalaiset ihmettelemässä omaa tekelettään, jättimäistä jäätelöunelmaa. Toimituksen mielestä nalleteema on söpö.

LÄHDE: INTERNET

Jokaisen teekkarin unelma, tosimiesten kyytipoika!
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RakennusinsinööRikillan 
perinteistä syksyn kohokohtaa 
juhlittiin tänä vuonna 10.10. 
Suomi-teemalla, ja paikkana 
oli kaikille tuttu Servin Mökki. 

Kokkareilla nautittu kuohu-
juoma takasi taatun tunnelman 
pääjuhlassa jo ensi hetkiltä 
alkaen. 

Laulu raikasi läpi illan, ja 
ruokalistalla olleet rapukeitto, 
suomalainen villisika ja köyhät 
ritarit tarjosivat gastronomista 
tyydytystä juhlaväelle. 

Viime kevään vuosijuhlasta 
poiketen illan ravintola ei 
ollut kovinkaan tiukka omien 
puheluiden kanssa, ja jos se 
peltipuhelin nyt sattui taskussa 
soimaan, niin toimituksen sai 
suorittaa rauhallisin mielin.

Illan mittaan oli monen-
laista ohjelmaa sisältäen mm. 
huikeita aasinsiltoja, raadin 
esittelyvideon, NCC:n edusta-
jan puheenvuoron sekä illan 
huipentumana tietysti bändin 
ja perinteisen viinasampo. 

Jatkoille siirryttiin Jäme-
räntaipaleen toiselle puolelle 
OK20:een, jossa sauna lämpesi 
ja tanssia tampattiin aamyön 
pikkutunneille asti. 

1/2-hermanni

Tunnelma oli koko juhlan ajan katossa. Kuvassa vasemmalta Hessu, Iiris ja Henri.

JARNO JALONEN

JARNO JALONEN

coctail-tilaisuudessa järjestettiin myös virallinen uuden lipun naulaus. Kuvassa kiltamme emäntä Valtteri Lankiniemi kantamassa lippua naulauspaikalle.

KONSTA TUOKKO                                          
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kannatusJÄsenYRitYkset

aaro kohonen Oy
ahma insinöörit Oy
aiRiX talotekniikka Oy
atlas Copco louhintatekniikka Oy ab
BasF Construction Chemicals Finland Oy
FCG Planeko Oy
Finnmap Consulting Oy
FinnMaP infra Oy
Finnsementti Oy
Geounion Oy
ins.tsto Pontek Oy
insinööritoimisto konstru Oy
insinööritoimisto Magnus Malmberg Oy
insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
insinööritoimisto Mikko vahanen Oy
kalliorakennus-Yhtiöt Oy
kalliosuunnittelu Oy Rockplan ltd
kalliotekniikka Consulting engineers Oy
Metso Minerals Oy
narmaplan Oy
normet Group
Outokumpu Oyj
Oy Juva engineering ltd
Parma Oy
Pöyry Civil Oy
Pöyry CM Oy
Pöyry infra Oy
Quattrogemini Oy
Rakennus-infra Oy
Raksystems Oy
Ramboll Finland Oy
Rapal Oy
sandvik Mining and Construction Oy
senaatti-kiinteistöt
sitO Oy
stena Metalli OY
sweco CMu Oy
tl-suunnittelu Oy
tocoman Finland Oy
vvO-yhtymä Oyj

Puolivuosijuhla  
juhlijan näkökulmasta   

Noniin. Arvostettu päätoimittaja 
(toimituksen kesken leikkisästi 
diktaattori Lahti) taisi vies-
tittää, että pitäisi taas yrittää 
jälkikäteen keksiä, mitä killan 

puolivuosijuhlassa tapahtui. 
Hermannin vastaavasta toimeksiannosta 

viisastuneena Japi sentään otti kameran pykä-
lään, ja etkoillessa suunniteltiin, että täytyy 
sitten aamulla fotoista katsoa jonkinnäköistä 
suuntaviivaa, mitä milloinkin on saattanut 
tapahtua. 

Kaunis ajatus, mutta viimeinen kuva 
otettiin vissiin joskus kello viiden paikkeilla 
(Iltapäivällä siis, eli noin tunti ennen kok-
kareita). Toisaalta ihan sama sinänsä, kun se 
kamerakin sitten katosi... Eli muistin varassa 
pitäisi jotenkin taas pärjätä. Ja tätä kirjoitet-
taessa juttujen deadlineen on jokunen tunti. 
Noh, parempi myöhään jos silloinkaan. 

Kevyiden etkoilujen jälkeen suunnattiin 
siis kokkareille ylelliseen raksan kakkosker-
roksen aulaan. Muutaman skumppalasin, 
puheen, cocktailtikun ja killan uuden lipun 
naulauksen jälkeen kömmittiin Smökkiin 
pääjuhlaan. 

Alkuillan suurimmat huvit omalle pöy-
täseurueelle tarjosi tässä jutussa salanimellä 
Shakin’ Stevens esiintyvä Lasse. Kaveri oli 
vetänyt tavallista rohkeammat neljän päivän 
puskurit, eikä puhunut ensimmäiseen neljään 
tuntiin juuri mitään. 

Alkuruokana toiminut katkarapukeitto 
pisti miehen vielä pahasti siltaan tuijotus-
kisassa (sääli sinänsä, keitto oli nimittäin 
oikein hyvää), mutta jossakin vaiheessa ennen 
pääruokaa Shakin’ Stevenskin tarttui taas mie-
hekkäästi olutlasiin ja kyytipoikana tulleeseen 
kahden litran viinalekaan. 

Tiedä sitten johtuiko janosta vai siitä kah-
deksan Richterin käsien tärinästä, mutta kyllä 
sekin tonkka loppuillasta taisi tyhjillään olla.

Pääruoan aikaan meno oli (edelleen) ylei-
sesti sangen iloista, ja juhlaväki pääsi maiste-
lemaan aitoa villisian lihaa. Muistaakseni oli 
sangen maukasta. 

Jälkiruokaa en sitten muista enää edes 
nähneeni. Hieman harmittaa, koska se oli 
oletettavasti pirun hyvää. Köyhiä ritareita 
kuulemma kuitenkin syötiin huhupuheiden 
mukaan jälkiruuaksi. 

Illan bändi on pienoinen mysteeri, sen 
musiikkityyli tai kaikki muukin. Kukaan ei 
ole pystynyt vielä sanomaan siitä mitään, 
joten oliko sitä bändiä ollenkaan vai oliko 
siellä barokkirokkia soittava humppapoppoo, 
ei pysty tietämään. 

Jatkojen menoa OK20:ssä pystyy vain 
arvuuttelemaan: kai siellä ihan hauskaa oli. 
Koko illan hahmottamiseen olisi toden totta 
kaivattu sitä kameraa. 

Mutta puolihermannin henki sai sen 
katoamaan ja oli sen tahto jälleen kerran, että 
jatkoista ei ole säilynyt yhtään kuvaa. Toi-
saalta kaikkia hölmöilyitä ja noloja tilanteita 
ei välttämättä huvittaisikaan muistella… 

Allekirjoittanut näyttämässä puolittaista voitonmerkkiä coctail-tilaisuudessa.

JARNO JALONEN                                                                         
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Quattro Group on rakentamisen ja 
talotekniikan asiantuntija. 

Meillä pääset mukaan todella haastaviin 
rakennushankkeisiin 

niin Suomessa kuin ulkomailla.

International Contractor 
Quattrogemini Ltd.
Piispantilankuja 2A

02240 ESPOO
www.quattrogemini.fi

Talotekniikan ammattilaiset
Quattroservices Oy

www.quattroservices.fi

Rakentamisen ammattilaiset
Rakennusgemini Oy
www.rakennusgemini.fi

Projektinjohdon ammattilaiset
Quattroproject Oy

www.quattroproject.fi
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10:22 Lähtö Raksan aulasta. 
”Nälättää”

10:30 Täffällä, tikkana pai-
kalla. Jono on yllättävän pitkä 
jo välittömästi paikan auettua. 
Muitakin innokkaita syöjiä on 
liikkeellä. Jono ja etenkin sen 
vetämättömyys on yleensäkin 
Täffän heikkous.

10:43 Sapuskat pöydässä ja 
vihdoin päästään asiaan! 

Uudistunut Täffä on tunnel-
maltaan paljon miellyttävämpi 
kuin Täffä 1.0, mutta leipä-
tarjonnan heikkous vähen-
tää pistesaldoa. Tutkinto- ja 
yliopistouudistusten keskellä 
Täffän spagettiin voi luottaa 
kuin kiveen.

Ensimmäiset annokset kato-
avat huiviin alta aikayksikön. 
Alkuviikon vatsalaukun veny-
tys ja pikapaasto ovat tuotta-
neet tulosta ja kasvattaneet 
syömishimomme äärirajoil-
leen. Turo kellottaa annoksen 
valmiiksi seitsemässä minuu-
tissa, klo 10:50, ja Lase kahta 
minuuttia myöhemmin. 

Nyt ei jäädä tuleen makaa-
maan – mukava aperitiivi on 
nautittu, ja ruokahalu herä-
tetty. Suuntaamme välittömästi 
Smökkiin, pakko saada lisää 
ruokaa.

11:03 Smökin jono on olema-
ton, paikalla on meidän lisäk-
semme vain kolme ruokailijaa. 
Jonoa karttaville pikaruokai-
lijoille Smökki lienee keski-
viikkoisin paras vaihtoehto. 
Yleensäkin tuntuu siltä, että 

Smökkiin saakka jaksaa aika 
harva tallustaa lounastamaan.

Tonnikalalasagnet lautasella 
istumme pöytään. Tunnelma 
on kodikas, vaikka tila on tyh-
jillään – puheensorinan korvaa 
keittiötätien huutelu.

Tässä paikassa ruokailu 
meinaa tyssätä alkuunsa, kun 
lasagnen lomasta paljastuu 
oliiveja, Lasen lautaselta yksi, 
Turolta kuusi. ”Eiköhän tänään 
syödä tarpeeksi muutenkin.”

11:17 Lautanen tyhjä, maha 
täysi. Päätämme aterioinnin 
ja siirrymme ensimmäiselle 
pit-stopille kiltahuoneen 
uumeniin. Syöminen on työtä 
siinä missä rakentaminenkin ja 
vaatii lakisääteiset kahvitauot.

Alvarissa oli puoliltapäivin se 
tavanomainen, pitkä jono. Pää-
lafkan fuksikurssien luennoilta 
virtaa niin paljon väkeä alaker-
ran ruokalaan, että varsinkin 
puoliltapäivin ruokaa saa 
jonottaa helposti puoli tuntia. 
Vekku, Tuuli ja Outi tulivat 
kirittämään meitä.

12:38 Jes! Saatiin taas ruo-
kaa. Pitsa upposi kuin Titanic. 
Alvarissa oli hälyisää aterioida. 
Akustiikkasuunnittelija ei ole 
kuunnellut kunnolla Viljasen 
luennoilla.

12:46 Turo valmis.
12:48 Lase valmis.
Abi-infot sattuivat sopivasti 

päärakennukselle, ja sieltä sai 
mukavasti jälkiruoaksi koural-
lisen karkkia, kun kävi vähän 
kyselemässä, millaista opiskelu 
onkaan eri osastoilla.h

Toinen pit-stop kiltahuo-
neella siantapon ja lujarin 
tehtävien parissa.

14:19 Viimeinen ehtoollinen 
Dipolissa. Väkeä ei ollut paljoa 
enää tähän aikaan syömässä. 
Tuomas ja Jony osuivat kui-
tenkin onneksemme paikalle 
kirittämään meitä.

14:24 Tökkii ja pahasti. 
Ensimmäinen puoli lautasel-
lista makaronilaatikkoa upposi 
hyvin, mutta nyt näyttäisi 
nousevan seinä vastaan. Enää 
tämä ei ole hauskaa. Näykitään 
pieniä suupalasia kerrallaan ja 
huilitaan. Meidänkin vatsoissa 
siis on pohja!

14:55 Yhä sama tilanne, 
syöminen tökkii. Lase on saa-
nut makaronilaatikot syötyä. 
Turolla salaatit syötynä, mutta 
itse laatikkoa on vielä lähes 
puolikas lautasellinen jäljellä.

uppoSi kuin titanic

RuOka-
MaRatOn
Ruokapaikan valinta voi olla vaikeaa, etenkin 
super-keskiviikkona, jolloin tarjolla on kaikki 
pikkupoikain lempiateriat – pitsaa, pastaa, 
lasagnea ja makaronilaatikkoa. Onneksi 
päätoimittaja pyysi meitä tekemään arvoste-
lun ruokapaikoista ja tuli näin päästäneeksi 
meidät useampaankin paikkaan syömään. 
Aurinkoisena keskiviikkopäivänä tapahtui 
seuraavaa...

15:00 Turo heittää pyyhkeen 
kehään. Puoli lautasellista 
makaronilaatikkoa jäi syö-
mättä.

15:02 Lase maalissa.

15:33 Kirjoitetaan tätä juttua 
ja vieläkin on huono olo. Eikä 
loppuviikollakaan tarvinnut 
juuri syödä.

kOuluRuOkailussa kannat-
taa varmasti noudattaa nyrkki-
sääntöä ”älä syö puoliltapäivin”. 
Jonot ovat pahimmillaan sil-
loin. Fiksu ja ahkera opiskelija 

tulee ajoissa koululle, opiskelee 
aamupäivän ja menee syömään 
yhdeltätoista. 

Laiskempi opiskelija jaksaa 
kituutella nälkänsä kanssa aina 
kahteen saakka, jolloin jono 
on hälvennyt ruokapaikoista. 
Muita perussääntöjä ruokai-
luun:
– Dipolin jono vetää parhaiten.
– Smökissä on yleensä lyhim-
mät jonot.
– Alvarista saa eniten ruokaa.
– Käteistä ja tasarahaa suo-
simalla nopeutat omaa ja 
muiden ruokailua.
– Ja: Ei neljästi päivässä 
lounastaminen ole fiksujen 
hommaa, mutta tällä tavalla 
nautittu ateria tulee kyllä 
halvemmaksi kuin kahdeksan 
ruokalajin menyy La Famigli-
assa  (kuulemma n. 35 €/hlö). 
Kelan ateriatuki oikeuttaa vain 
yhteen opiskelijahintaiseen 
lounaaseen päivässä, joten 
muistakaa palauttaa 5,01 euroa 
takaisin valtiolle seuraavan 
kerran kun käytte ”maratoo-
nilla”.

Maratonin ”säännöt”:
Normaalin kokoinen annos  
Suoritusaika 10:30 – 17:00
Ei pakollista leipää  
Minimi neljä opiskelijaravintolaa
Salaatti    
Vapaavalintaiset juomat10:43

12:38

11:03 14:19

LASSE KAHILA                                             
TURO AUVINEN

Round three, fight! Kolmantena vastuksena olivat Alvarin pitsat. Kuvassa toinen testiryhmän jäsenistä, Lase.
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puunkäyttö hillitsee ilmastonmuutosta!

lukki lukkinen haVahtui 
hereille sätkyttäen järkytty-
neesti pitkiä koipiaan. Ilma-
virta heilutteli verkkoa, jonka 
kyhäämiseen Lukki oli käyt-
tänyt useita lukkityötunteja 
statiikan opit mielessään. 

Joku oli avannut Luukin 
leirikeskuksen oven, ja samassa 
sisään ryntäsi meluisa porukka 
omituiset valkoiset lakit pääs-
sään. 

Tuulenpuuska heilautti 
Lukkisen ilmaan, mutta se las-
keutui onnekkaasti kahdeksalle 
jalalleen valkolakin päälle, 
josta se hallitusti kipitteli 
mustaa silkkistä narua pitkin 
alaspäin, kunnes vastaan tuli 
toinen lukkimainen olento. 

Lukki Lukkinen tarkasteli 
sydän ihastuksesta väpättäen 
olennon huumaavan pyö-
reämuotoista keskivartaloa 
ja tuhansia hoikkia jalkoja, 
jotka hienostuneesti huojuivat 
edestakaisin. 

Vähänpä Lukkinen tiesi 
teekkarilakeista, mutta tapaa-
maansa hemaisevaa tupsua se 
jäi hellimään koko viikonlo-
puksi. 

Sinä iltana Lukille selvisi, 
että Luukkiin pitkin viikonlop-
pua ilmestyneet ihmiset olivat 
MAIK-varaslähtöään viettäviä 
teekkareita: raksalaisia, mitta-
reita ja arkkareita.

Perjantaina Lukki pääsi 
tupsun kanssa grillikatokselle 
haistelemaan maissin ja mak-

karan käryä sekä saunan puku-
huoneeseen odottelemaan, että 
lakin omistaja saisi tarpeek-
seen löylyistä ja uimisesta. 

Tasaisin väliajoin tupsu 
myös heilahti kaakkoon 
teekkarin kallistellessa päätään 
ottaakseen hiukan huikkaa 
pullosta. 

Lopulta tämä punatukkai-
nen pieni teekkarityttönen 
väsähti pälätettyään koko pit-
kän päivän kesäkuulumisista 
muiden lakkipäiden kanssa 
ja möngersi kerrossängyn 
alakertaan. 

Juuri ennen nukahtamistaan 
tyttö luki ääneen yläsängyn 
lautoihin kirjoitetun tekstin: 
”tässä menetin neitsyyteni”, 
mikä herätti suurta hilpeyttä 
huoneen muissa asukkaissa. 
Lukki hykerteli, koska se oli 
itse eräänä kauniina kesäkuun 
yönä tekstin sinne kirjoittanut.

Seuraavana aamuna Lukki 
aisti ilmassa malttamatto-

man odottavaisen tunnel-
man. Kohta leirikeskukseen 
vaeltelikin ISOhenkilöiden 
saattamana lauma nuorempia 
lakittomia ihmisiä, joita kut-
suttiin phukseiksi. 

Ruokailun jälkeen keitti-
össä tukikohtaansa pitäneet 

teekkarit esittäytyivät MAIK:n 
hallituksena, ja sen jälkeen 
tulikin esittelyjä toisensa 
perään: ISOhenkilöt, phuksit, 
speksiläiset ja kiltojen hallitus-
laiset kertoivat itsestään, jotkut 
vähemmän ja jotkut liikaa. 

Phukseille järjestettiin myös 
perinteinen rastirata, jonka he 
kiersivät sateesta huolimatta 

iloisina toisiinsa tutustuen. 
Lukki Lukkinen rakastui 
tupsuunsa entistä enemmän 
huomattuaan sen olevan hyvä 
sateensuoja. 

Sateen takia kaikki viettivät-
kin paljon aikaa sisällä, mutta 
onneksi paikalla oli kitara 

ja pari soittotaitoista, jotka 
laulattivat yhä hilpeitä varas-
lähtöläisiä. 

Päivän aikana phuksit 
paljastuivatkin todella lauluin-
toisiksi ja ”suojissa metsien, 
rannoilla aaltojen” kaikuikin 
niin phuksirasteilla kuin grilli-
katoksessakin. 

Jälleen kerran pukuhuonee-
seen jouduttuaan Lukkinen 
kuunteli, kun uudet phuksit 
saivat ensikosketuksensa teek-
karilauluihin. 

Puoliltaöin Lukki tempautui 
jo itsekin varovasti tapaile-
maan teekkarihymnin säveliä. 

Ahkerat juhlijat eivät 
kuitenkaan vielä luovuttaneet, 
ja punapäisen teekkaritytön 
tanssiessa volgan tahtiin Lukki 
Lukkinen heilahteli tupsua 
vasten, ehkä vähän liiankin 
rohkeasti.

Sunnuntaiaamuna leirei-
lijät livahtelivat pikkuhiljaa 
Luukista poispäin väsyneinä, 

mutta jälleen yhtä varaslähtöä 
viisaampina. 

Joillakin muisto tosin saat-
toi olla hatarampi kuin toisilla. 

Lukki Lukkinen hyvästeli 
ihanaisen tupsunsa ja pudot-
tautui lattialle. Se heilutti 
hyvästejä neljällä eturaajallaan 
kyynel silmäkulmassa ja toivoi 
koko pienellä lukinsydämel-
lään tapaavansa tupsukkansa 
uudestaan ensi kesänä. Vielä 
teekkarihymniä hyräillen lukki 
nyyhkyttäen käänsi loittone-
valle tupsulleen selkänsä ja...

PLÄTS!
- ”Hahaa! Sainpas tuon 

lukin liiskattua. Se on ällöttä-
nyt mua koko viikonlopun”, 
huudahti voitonriemuisena 
MAIK:n hallituksen jäsen ja 
jatkoi eteisen siivousta.

Sinä, joka osallistut ensi 
vuonna varaslähtöön (koska 
sitä ei voi jättää väliin kuin 
ääretön tylsimys), muista, että 
Lukillakin on tunteet.

Lukki Lukkinen varaslähdön jaloissa 15.-17.8.
Perinteinen MAIK-varaslähtö järjestettiin 
tänäkin vuonna Luukin raittiustalolla. Mutta 
miten tästä kaikesta selvisi paikallinen asukki 
Lukki Lukkinen?

LAURA SALO                                                     

phukSeille järjeStettiin myöS perinteinen 
raStirata, jonka he kierSivät SateeSta huolimatta 
iloiSina toiSiinSa tutuStuen

Iloisia uusia MAIK:sia IK:n raadin rastia selvittämässä. 

eleOnOORa vÄisÄnen
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takaSivun tyttö

niMi: Liisa ”Lissu” Maistas

ikä: Runsas kaksikymmentä 

hOROskOOppiMeRkki: Vaakahan tuo

linja(t): Ylevän runsaat, kumpuilevat.

unelMien Mies: Sellainen, joka osaa tehdä hyvää ruokaa! 

Luonnollisesti komeus on plussaa, ehkä jopa miehekäs 

parta, ja duunarin kädet. Oih!

Mitä Ottaisin Mukaan autiOlle saaRelle: Autiolle saarelle 

ottaisin mukaan paljon kaikkia ruokatarvikkeita, sillä jos 

nälkä tulee niin rupeaa kiukuttamaan, eikä kenelläkään ole 

sitten enää kivaa!

teRVeiset Ruutisten lukijOille: Muistakaa nauttia paljon, ja 

usein. Hedonistiset nautinnot ovat parhaita! :D~~
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HANNA LAHTI
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Jatkuva rakentaminen on talouskasvun ja kehittymisen näkyvin merkki kaikkialla maailmassa, 
niin myös Suomessa. Toimiakseen  yhteiskunnat tarvitsevat teitä, tunneleita, taloja ja tehtaita. 
Me rakennamme niitä. Kokemuksemme ja osaamisemme ulottuvat kallioluolien pohjalta 
pilvenpiirtäjien katoille, niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

www.lemminkainen.fi

Yhdistä merkki ja slogan

Vastaukset: 1n,2m,3a,4q,5e,6h,7o,8p,9l,10r,11f,12g,13i,14j,15c,16d,17b,18k

Merkki Slogan

1 Saarioinen a Halpa

2 Kinder b Kooosssu-per-market

3 Alepa c Yllättävän lähellä

4 Fazerin paahto d On halpa

5 R-kioski e Nopeaa ja mukavaa on asiointi

6 Tokmanni f Jokaisessa meissä asuu pieni lehmä

7 Pirkka g Anna elämän maistua

8 Jaffa h Aina hintansa väärti

9 Juhla Mokka i Kun ruoansulatus vaivaa

10 Huttunen-viini j Syö hyvin, kasva hyvin

11 Arla k Hyvä ruoka, parempi mieli

12 Valio l Tietysti Pauligin

13 Activia m Maksimaalisen buenoa

14 Flora n Puhtaasta luonnosta hyvää valmista ruokaa

15 Siwa o Mikset vaihtaisi edullisempaan

16 Lidl p Aito oikea

17 K-Supermarket q Kuulostaa hyvältä

18 Atria r Aika hyvä


