
Ruutisten kokeellisen 
toimituksen jaosto otti 
tällä kertaa pihteihinsä 
pahamaineiset JIM-
kanavan Tee-Se-Itse 
-ohjelmat. Voi-
ko niitä enää 
näyttää?!?

Selviytyykö raksa-
teekkari kaiuttimien 
rakentamisesta, 
ja jos, niin miten 
ihmeessä?
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mat Bileet järjestettiin 
OK20:ssä, mutta oliko 
menokin yhtä 
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Rilkamat

Kuusi uskaliasta fuksia lähti edustamaan kiltaamme Ouluun saakka Ympäristöteekka-
ripäiville. Sivu kymmenen kertoo jälkipolville säilyvän seikkailutarinan...
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ERikOiSNUmERO

tämän vuoden pikkujoulut olivat jälleen. Paljon sattui ja tapahtui, ja bileiden tee-
mana ollut “firma” näkyi varsin hyvin ihmisistä. lue lisää aiheesta sivuilta 6 ja 7.
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HANNA LAHTI

taaS ON SE vUOSi vierähtänyt nopeasti. Tai 
no, jos rupeaa ajattelemaan, mitä kaikkea sitä 
on ehtinyt tapahtua ja sattua, niin kyllä sitä 
on taas ehdittykin. 

Raativuoteen lähdin empien, pitkien suos-
tutteluiden kautta, mutta täytyy kyllä sanoa 
että se kannatti ehdottomasti! Kokemuksien 
määrää ei vaan voi rahassa millään mitata, 
vaikka itse asiassa rahan kuluminen onkin 
ollut menneenä vuotena huomattavaa...

Monta uutta ystävää, monta uutta asiaa, 
ei voi oikeasti todeta kuin että ikävä tulee 
näitäkin hommia, vaikka työläs vuosihan 
tämä on ollut. 

Viime päivinä on välillä 
tuntunut varsin ikävältä 
ja kaihoisalta, sellaiselta 
että sitä palaa taas siihen 
samaan lähtöpisteeseen 
mistä vuosi sitten lähti, 
eikä ole enää mitään 
”erikoista” – mutta eihän 
se ole totta. Monen monta 
erikoisen upeaa kokemusta 
taskussani lähden taas kohti uusia haasteita!

Vuoden aikana olen oppinut monta uutta 
asiaa, mutta tärkein on se, että kannattaa 
mennä rohkeasti kaikkeen mukaan ja jaksaa 
hymyillä ja iloita uusista asioista. 

Liian monta kertaa on itseäkin väsymys 
painanut ja hieman alkanut kiukuttaa turhat 
vitkastelut. Ja näistä kerroista haluankin mitä 
vilpittömämmin kaikilta pyytää anteeksi – 
tietyt henkilöt tietävät kyllä varsin hyvin, 
keitä tämä osio erityisesti tarkoittaa. 

Mutta älkää te olko niin kuin minä, pyrki-
kää AINA olemaan parasta omaa itseänne, 
vaikka kuinka väsyttäisi ja kiukuttaisi. Pyrki-

kää nauttimaan asioista ja kokekaa paljon 
uusia asioita! Me elämme juuri NYT niitä 
aikoja, joita sitten vanhempana kiikkustuo-
lissa muistellaan. 

Ei anneta opiskelujen murskata meidän 
kokemuksiamme! Opiskeluaikana meidän 
kuuluu kokea uusia asioita, eikä pelkästään 
opiskella, niin kuin kaikki tuntuvat nykyään 
vaativan.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia ihania ihmi-
siä, jotka ovat kirjoittaneet lehteen ja aut-
taneet minua sen teossa. Siskoani Hannaa 
ulkoasusta sekä iltatytöistä, ystävääni Karia 
suurta suosiota saaneesta Kapteeni Kan-

gesta, upeaa toimittajapo-
rukkaani, kaikkia raatilaisia 
(jopa Dorista, vaikkei hän 
kirjoittanutkaan yhtä-
kään juttua ), palstojen 
kirjoittajia Juha Paavolaa 
ja Juuso Laatikaista sekä 
kiltamme arkistonhoitajaa 
Pasi Hölttää, joka toimi 
lehden virallisena kielipo-

liisina. Kiitos teille kaikille tuhannesti ja vielä 
enemmänkin! Lehti ei olisi tänä vuonna ollut 
mitään ilman teitä!

Ikäväkseni en itse pystynyt kauheasti 
killan toimintaan ensi vuodeksi sitoutumaan 
Kaukasian matkani takia, mutta toivotan 
kaikille killan ensi vuoden toimijoille onnea 
ja menestystä ensi vuodeksi! Toivottavasti 
teidän tuleva vuotenne on yhtä upea kuin 
minun tämä vuoteni on ollut!

Hyvää Joulua ja onnellista uutta vuotta 
kaikille,

Rudolf Ruutinen 
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korvaamatonta apua on saatu 
hankkeen yhteistyökump-
paneilta Skanska Infralta ja 
Teekkaritoiminnan edistämis-
rahastolta.

Kiltalaisille siltahanke on 
oivallinen näytönpaikka siitä, 
että IK:ssa osataan vielä raken-
taa ja tehdä ihan konkreettista 
työtäkin paikka-aikakaavi-
oiden ja CAD-piirustusten 
rustaamisen ohella.

Ossinlammen silta on myös 

pala historiaa, joka tehdään 
nyt. Se säilyy (ainakin toivot-
tavasti) vuosikymmeniä, ja 
yliopiston pysyessä Otanie-
messä silta muistuttaa aina 
itsestään ja siitä, ketkä sen ovat 
pystyttäneet. 

jOUlU lähEStYY väiStämättä. Joululaulut soivat tavarata-
loissa, hyllyt ovat notkuneet jo lokakuusta lähtien konveh-
tirasioista ja ensimmäiset lautaselliset riisipuuroa on syöty. 
Vihdoin on saanut myös avata ensimmäiset luukut jouluka-
lentereista.

Joulun lähestyminen kertoo myös toisesta asiasta: siitä, 
että vuosi 2008 lähestyy loppuaan. Nyt on aika katsoa 
taaksepäin. Tänä vuonna juhlittiin kiltamme 95-vuotista 
historiaa. 

Sen kunniaksi järjestettiin uusia tapahtumia: vanhem-
painsitsit, Hermannin läpilaulanta ja baaribileet. Lisäksi 
aloitettiin Ossinlammen sillan rakentaminen. Myöskään 
perinteisiä tapahtumia ei hylätty. Kaikessa tekemisessä 
näkyi vuoden ajan rento ja riehakas rakentajahenki! 

Vuoteni IK:n puheenjohtajana on antanut minulle 
paljon. Kaikki uudet tuttavat, ihanat ystävät ja yllätykset oli-
sivat jääneet kokematta, jos en olisi vuosi sitten uskaltanut 
nimeäni listaan kirjoittaa. 

Nyt killalle on jälleen valittu uusi raati ja uudet toimi-
jat. Tsemppiä kaikille teille ensi vuoteen, muistakaa pitää 
hauskaa! Kaikkia kiltalaisia kehotan osallistumaan killan 
tapahtumiin myös ensi vuonna ja vaalimaan syvän sinisiä 
rakentajaperinteitä! 

On ollut ilo olla IK:n puheenjohtaja tämän vuoden. Näin 
vuoden lopussa on haikea olo ja tuntuu, että vuosi vierähti 
nopeammin kuin kuvittelinkaan. On kuitenkin helppoa 
luopua puheenjohtajan nuijasta kun tietää, että nuija heiluu 
ensi vuonna osaavissa käsissä! 

Suuri kiitos kaikille kiltalaisille, toimihenkilöille, raadille 
ja laitoksien henkilökunnalle tästä vuodesta! Pidetään IK:n 
lippu korkealla ja nähdään ensi vuonnakin kiltahuoneella!

Jouluterveisin,
anna keskinen

IK:n puheenjohtaja

PUHEENJOHTAJALTA

Puheenjohtajan viimeiset 
terveiset

kOlmOSSivUN 
RakSalaiNEN

suuri kiitos kaikille kiltalaisille, toiMi-
henkilöille, raadille ja laitoksien 
henkilökunnalle tästä vuodesta”

LAURA LIUKKONEN

kaikkien suureksi yllätykseksi 
alvarin aukiolle ilmestyneellä 
Puuha-Petellä oli veistosmaisen 
jykevä lihaksisto.
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Kiltalaisten 
talkoohenki ja 
rakentamistaidot 
testataan syksyn ja 
ensi kevään aikana. 
Ossinlammen siltaa 
on viimein alettu 
rakentaa ulkopuo-
lisen avun turvin, 
mutta pääsääntöi-            
sesti kiltalaisten 
omin voimin.

LASSE KAHILA                                                

kaikki Sai alkUNSa, kun 
IK:n aikoinaan rakentaman 
huvimajan jäljiltä Ossinlam-
men tuntumaan jäi jonkin 
verran rakentamisoikeutta. 
Joskus ilmoille heitetty villi 
idea rakentaa silta Ossinlam-
men saareen alkoikin tuntua 
ihan toteuttamiskelpoiselta 
ajatukselta.

Vuodenvaihteessa 2006-
2007 asia oli edennyt jo niin 
pitkälle, että nyt jo eläkkeelle 
jäänyt sillanrakennuksen 
professori, kiltamme vanhin 
kunniajäsen Aarne Jutila sekä 
siltamestariksi valittu Tuomas 
Lesonen kutsuivat rakennus-
osaston opiskelijat suunnit-
telukilpailuun Ossinlammen 
sillasta. 

Suunnittelu oli harjoitus-
työnä osa sillanrakennuksen 
kursseja ja ehdotuksia saa-
tiinkin näin runsas määrä. 
Voittajaksi selviytyi nyttemmin 
jo valmistuneen Antti Silven-

noisen ja tekn. yo Jalo Sippolan 
ehdotus ”Ossin olohuone”.

Suunnittelukilpailun jälkeen 
rivikillistin silmään saattoi pit-
kään näyttää siltä, että hanke 
kariutuu, sillä Ossinlammella 
ei näkynyt merkkejä tulevasta 
sillasta. 

Kyse ei kuitenkaan ollut 
projektin näivettymisestä, vaan 
byrokratiakuvioista. Ossinlam-
men rakennelmat tarvitsivat 
pysyväisluvan ja siltaa varten 

vielä lisää rakentamisoikeutta. 
Ennen näiden asioiden järjes-
tymistä sillan rakentamista ei 
voitu aloittaa.

Tänä syksynä rakenta-
mistyöt Ossinlammella ovat 
viimein alkaneet raksalais-
ten voimin, joskin suurta ja 

Raksalaisten talkoohengen tulikoe:
Ossinlammen silta

kiltalaisille siltahanke on oivallinen 
näytönpaikka siitä, että ik:ssa osataan vielä 
rakentaa ja tehdä ihan konkreettista työtäkin...

OLLI MÄKINEN

HENRI TIKKANEN

Kuva Ossinlammelle. Kuvassa vasemmalta: väliaikainen silta (oikean sillan paikalla), ossinlampi, talkoolainen.

Kuvassa kiltamme huvimaja, siltatyömaa sekä innokas apurimme kaivuri.
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jOUlUN aika ON PiaN taas käsillä – 
pikkujoulukausi jo täydessä vauh-
dissa. On juhlia ja risteilyjä, lounaita 
ja illallisia, enemmän tai vähemmän 
kosteita. Ja nurkan takana on vaani-
massa tuleva tenttikausi. 

Tilanne ei kuitenkaan ole kovin 
paljon perinteistä poikkeava, eikä se 
taida suuremmin ketään hätkähdyt-
tää, paitsi ehkä uutta fuksipolvea.

Palataan hetkeksi kuitenkin kulu-
neeseen opiskeluvuoteen. Uusi TKK 
ja uusi tiedekunta laitoksineen ovat 

vuoden aikana määrätietoisesti tarttuneet moneen kehitys-
hankkeeseen. 

Yksi niistä on syksyllä 2007 kiville menneen auditoinnin 
uusintaan valmistautuminen. Tällä prosessilla on varsin 
merkittävä suora vaikutus TKK:lla annettavaan opetukseen ja 
eritoten opetuksen laatuun, mikä on tarkoitus nostaa halli-
tusti nykyistä huomattavasti korkeammalle tasolle. 

Alkajaisiksi tiedekuntaan on palkattu kaksi kasvatustietei-
lijää, joiden tehtävänä on paikallistaa opiskelun etenemistä 
vaikeuttavia pullonkaulakursseja, kehittää kursseista kerättä-
vää palautejärjestelmää ja pyrkiä poistamaan kaikki mahdol-
liset esteet opiskelun etenemisen tieltä. He ansaitsevat kaiken 
mahdollisen tuen työssään. 

Näiden haasteiden käsittelyssä, jos missään, tarvitaan 
jatkossa kiinteätä yhteistyötä opiskelijoiden ja opettajien 
välille, jotta me kaikki yhdessä saisimme kehitetyksi yliopis-
ton tuotteen – eli opetuksen – mahdollisimman toimivaksi ja 
opiskelua tukevaksi. 

Laatuun panostaminen palvelee myös selkeästi uuden 
Aalto-yliopiston tarkoitusperiä. Olemme saaneet toistu-
vasti lukea, että toiminta uudessa yliopistossa tulee olemaan 
opiskelijakeskeistä. Siinä sekä oppilaat että opettajat sitou-
tuvat vahvasti omiin tehtäviinsä. Oppilaiden ja professorien 
välisen vuorovaikutuksen tulee tuolloin olla mahdollisimman 
aktiivista.

’Joululoman’ aikana monet ovat suunnitelleet hakeutu-
vansa taas työpaikoille harjoitusta ja työkokemusta kartut-
tamaan. Koko maailman talouselämään iskenyt laman alku 
saattaa kuitenkin tyssätä monet suunnitelmat. Tästä ei suin-
kaan kannata masentua, sillä loman voi käyttää ilman töitäkin 
todella hyödyllisesti.

Hyvin alkanut talvi otti harmillisesti takapakkia vieden 
toistaiseksi lumet ja jäät mennessään. Olisi kuitenkin hienoa, 
jos saisimme vielä tänne eteläänkin lumipeitteen jouluksi. 

Mikään ei voita reipasta ulkoilua aurinkoisessa pak-
kassäässä – hiihtäen, luistellen tai vain kävellen. Ulkoilun 
lomassa voisi vähän kertailla syksyn aikana ammennettua 
oppia, jotta olisi valmis ottamaan vastaan kevään tulevat 
haasteet. 

Ottakaamme siis alkaneesta lamasta kaikki hyöty irti ja 
nauttikaamme lisäksi täysin rinnoin kaikista tulevista talvi-
päivistä.

Rauhaisaa Joulun aikaa kaikille toivottaen,
Oltermanni

OLTERMANNIN TERVEHDYS

on juhlia ja risteilyjä, lounaita ja illallisia, 
eneMMän tai väheMMän kosteita. ja nurkan 
takana on vaaniMassa tuleva tenttikausi.

Ensimmäinen vuosi 
tiedekunnassa

KATJA TUOMOLA                                       
TURO AUVINEN 

NIIN MIKÄ? (KERTOO 
MISTÄ OHJELMASSA ON 
MIELESTÄÄN KYSYMYS)

– Tässähän on vastine 
Suomen remonttireis-
kalle! Tai ei aivan... 
JIM-tv:n DIY rescue on 

vähemmän vakavasti otettava 
ohjelma, tulee lähinnä mieleen 
Puuha-Pete. 

Joka kotiin tätä ohjelmaa ei 
kyllä saa millään markkinoi-
tua, mutta ei kai ole tarkoitus-
kaan. Lähinnä näyttää siltä, 
että ohjelman tiimi haluaa 
auttaa ihmisiä ihan oikeasti, 
eikä keskity kalastelemaan 
yleisön suosiota.

– Yleispätevä 
ohjelma, joka onnis-
tuu alentamaan 
aloittamiskynnystä 

saamalla kaiken näyttämään 
iloiselta ja helpolta. 

Ehkä tämä on jokin keino 
saada ihmiset innostumaan 
aiheesta ja siten koukutta-
maan heidät muihin, entistä 
rankempiin remontointiohjel-
miin. Katalan DIY-verkoston 
lonkerot tiukentavat otettaan 
yhteiskunnasta! Ohjelma ei sel-
västikään vangitse katsojaansa 
ruudun ääreen, kun tällaisia 
ajatuksia ehtii kehitellä…

MITEN MUKA? (MITEN 
REMPPA TOTEUTETAAN)

– Tämänkertaisessa 
jaksossa on remontti-
kohteena yhdeksänlap-
sisen perheen kotona 

oleva luokkahuone, jossa 
vanhemmat ovat opettajina. 

Kolmessa päivässä saadaan 
aikaan ilman sen suurempia 
ongelmia riippuva sisäkatto, 
värikkäät seinät, lokerot kir-
joille ja uudet pulpetit. Tavarat 
on nyt saatu organisoitua ja 
lapset kuulemma viihtyvät 
jälleen koulunpenkillä (kävipäs 
se helposti). 

Kuten tästä esimerkistä voi 
päätellä, ohjelmassa toteu-
tettavat kohteet ovat melko 
eksoottisia. Ja lopputulos ihan 
kiva. Mutta makuasioista saa 
kiistellä...

– Poh, ihan turha 
ohjelma, eihän tässä 
edes purettu mitään! 
Kerrankin olisi 

saanut pistää pulpetin poltto-

puiksi, omien kouluvuosien 
unelma jäi taas toteutumatta. 

Yleispätevää pikkunikka-
rointia, josta ei paljoa oppia 
saa. Lisäpisteet lapsityövoiman 
käytöstä, perheen naskit pääsi-
vät kasaamaan IKEA-henkisiä 
hyllykköjä.

PÄÄTÄ ITE (TAI SITTEN MÄ 
PÄÄTÄN)! (KUKA MÄÄRÄÄ 
KAAPIN PAIKAN VAI TAR-
VIIKO SITÄ EDES KYSYÄ)

– Ilmeisesti remont-
tipartion tiimi on 
haastatellut asukkaita ja 
kysellyt näiden mielty-

myksiä ennen toimintasuunni-
telman tekoa. 

Kuitenkaan ohjelmassa ei 
käy selväksi kuinka paljon 
kukakin saa asioista päättää, 
eikä erimielisyyksiä esitetä 
kameralle. 

Myös hankkeen budjetti jää 
epäselväksi. Remontti tehdään 
sovinnossa ilman vastalauseita 
tai vastoinkäymisiä. Tämä 
tosi-tv on kyllä kaikkea muuta 
kuin draamaa! Eikä oikeassa 
elämässä ole aina näin helppoa 
ja hauskaa!

– Mitään suunnitte-
lua ja budjetointia ei 
tehty, koska näistä 
oli päättänyt Äijä. 

Kun kerran rempataan, niin 
tehdään sitten kerralla hyvä 
eikä aleta säästellä pennosia. 
Värimaailma ei aivan upon-
nut, mutta ehkä kyseinen 
pastellisävy luo lapsille luovan 
oppimisympäristön.

ONKS TÄSSÄ MUKA 
JOTAIN JÄRKEÄ? (OMA 
MIELIPIDE OHJELMAN 
SISÄLLöSTÄ)

– Ihan kiva, kun ihmi-
set tulevat onnellisiksi. 
USA:ssa monet talot 
ovat myös vähän 

huonommassa kunnossa. 
Remontti tulee tarpeeseen. 

Ehkä joku tykkää tätä kat-
sellakin. Varsinkin, jos päättää 
joskus itse alkaa remontoi-
maan. Mitään muutoksia ei 
viedä kuitenkaan överiksi asti.

– Ei erityisemmin 
lämmittänyt, itse 
tekemisen riemu 
puuttui kun kaikki 

osat oli esivalmistettuja. Maalit 
purkista ja kaapit kaupasta, 
puolet huvista oli jäänyt pois. 

USA:n hyvä puoli taitaa olla 
se, ettei siellä tuijoteta tiukasti 
kaavojen ja rakennusnormien 
perään, vaan jokainen saa 
tehdä tontilla ja talossaan mitä 
mieleen juolahtaa.

TEHDÄÄN NYT VAAN 
NÄIN KUN OLLAAN ALOI-
TETTUKIN.. (JOTAIN LOP-
PUKOMMENTTIA ESIM. 
MIKÄTÄSSÄ OLI HYVÄÄ/
HUONOA, KANNATTIKO 
SE IHAN OIKEASTI)

– Remonttipartio pelas-
taa kyllä paljon, mutta 
ei sentään ihan koko-
naista asuntoa, saati 

perjantai-iltaa kotisohvalla. 
Formaatista puuttuvat 

perusreality-sarjan kliseet ja 
valmiiksi kirjoitetut vuorosa-
nat. Ohjelma ei jää elämään 
legendojen joukkoon, mutta 
on näitä huonompiakin tehty. 

Persoonallisuus puuttuu. 
Ja äijäily! Ja paniikkia lietsova 
draamaqueen! Remontti-
partiota voisi kuvailla jopa 
lämminhenkiseksi.

– Kyllä näillä 
vinkeillä saa tilan 
näyttämään miel-
lyttävältä, mutta 

mitään rakenteellista ongelmaa 
ei kyllä saa ratkaistua. 

Liian pirtsakka ohjelma 
jossa vain selostetaan mitä 
on tehty tai tehdään, eikä 
keskitytä yhtään siihen miten 
tehdään – alhainen tee-se-itse-
kerroin siis. Toiste en katso 
ellen saa seuraksi olutta.

JOTAIN LISÄTTÄVÄÄ?

Toimitus suosittelee seuraavia:
– Naulapyssy
– Rautalanka
– Mattoveitsi
– Man Caves, äijäilyä                                                
   ylväimmillään!
– Wasted Spaces, ohjelma               

        jonka avulla saa kaiken irti     
   soluneliöistä (älä kerro     

        vuokranantajalle...)

Mutta missä on jesari?? Hio-
makone? Leka? Grillieväät? 
Olut? Ja huonosti nukuttu yö 
aikataulun pettäessä?

Tee-se-itse!
  –No todellakin teen!
Ruutisten kokeellisen toimituksen jaosto laitettiin tällä kertaa 
istumaan TV:n ääreen ja kokemaan JIMin loppumattomat 
DIY-ohjelmat. Lue seuraavasta miten naisen ja miehen mielipiteet 
erosivat JIMin ykkösohjelmasta – Remonttipartio pelastaa!

täMä tosi-tv on kyllä 
kaikkea Muuta kuin 

draaMaa! 
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nen koristelu tai musiikki on 
mautonta? Pian hyviä ideoita 
alkoi kuitenkin syntyä muka-
vaa tahtia ja bileiden ilme alkoi 
hahmottua. 

Kaikista hurjimmat ehdo-
tukset, kuten kylmä sauna ja 
oikeasti mauttomat syötävät, 
onneksi haudattiin yhteisen 
hyvän nimissä. 

Kaikkien hämmästykseksi 
sanoista tekoihin siirtyminen 
alkoi sujua pelottavan hyvin. 
Booliin tarvittava mehu, 
juhlien mainokset sekä valot 
saatiin ilmaiseksi kurssi-
neuvostolaisten kontaktien 
ansiosta. 

Mainosvastaavan toteutta-
mat julisteet tekivät tehtävänsä, 
ja lippuja myytiin lopulta 
reilusti odotettua enemmän. 

RILkamavastaavan sitkeä 
(kirje)pommitus eri yrityksiä 
kohtaan toi sponsorirahat 
mukaan kuvioihin ja speksi-
vastaavan törkeässä krapulassa 
kirjoittama speksi Tutkimosta 
innosti neuvostolaisia entises-
tään. 

Kaikki juhliin tarvitta-
vat valmistelut onnistuivat 
täysin suunnitelmien mukaan. 
Homma alkoi olla hanskassa, 
ja pian odottavan aika tuntui 
hyvin pitkältä.

KYLLÄ, SE TOIMII!

Torstaiaamuna kurssineuvosto 
sai hengähtää helpotuksesta. 
Edellisillasta oli muodostunut 

todellinen raksaphuksien bile-
kunnon taidonnäyte. 

Nurkkaan pystytetty juoma-
pelipöytä houkutteli osallistu-
jia koko yön, ja alkuillan speksi 
sai suuren suosion. 

Pienellä puolella mauton 
musiikki pisti tanssijalan 
liikkeelle, ja sauna oli luonnol-
lisesti myös kovassa käytössä. 
Juhlakansan kiitettävällä 
panostuksella oli suuri merki-
tys bileiden menestykselle. 

Vastaan käveli yksi jos 
toinenkin olkatoppauksiin 
sonnustautunut, ja silmäähive-
leviä näkyjä olivat myös hope-
anväriset trikoot, vyölaukut, 
eläinkuosit sekä kasariponna-
rit. Napapaitojen saralla itse 
arvon phuksikapteeni näytti 
laumalleen esimerkkiä. 

Eikä tässä vielä kaikki. 
Kurssineuvoston tili, niin 
henkinen kuin fyysinenkin, 
jäi vastoin odotuksia reilusti 
plussan puolelle, ja näin ollen 
keväälle uskallamme  luvata 
vieläkin loistokkaammat 
juhlat!

RILkamat ovat jo vuo-
sia olleet vain muodollinen 
perinne, joten tänä vuonna 
otettiin iso askel kohti valoi-
sampaa tulevaisuutta. 

Sikajuhlien ja Bordellin 
kaltaisten kekkereiden kerää-
mään kansansuosioon on ehkä 
vielä matkaa, mutta tästä on 
ensi vuonna hyvä jatkaa aivan 
uusiin sfääreihin.

PHUKSIKAPTEENILTA

täNääN kävEllESSäNi alvaRiN aUkiON poikki en voinut 
olla huomaamatta raksaphuksien uusinta lahjaa maailmalle. 
Aukion keskellä pönötti jättimäinen Puuha-Pete-lumiukko, 
joka oli kaikin puolin sangen... timmi. Varma talven merkki 
siis. 

Toivottavasti lumi vielä pysyisi maassa, niin aamut ja illat 
olisivat hivenen valoisampia. Päivät käyvät yksitoikkoisiksi, 
jos aamulla matikan luennolle mennessä on pilkkopimeää ja 
samat olosuhteet vallitsevat myös iltapäivällä kotiin suunna-
tessa.

Onneksi pimeys on senkin merkki, että on aika kutsua 
kavereita glögille ja piparille, tai lähteä lapsuudenkotiin 
joulun viettoon. 

Kun on ahkerasti päntännyt koko tenttiviikon, tekee gutaa 
unohtaa opiskelu hetkeksi kokonaan sekä muistella taas Ota-
niemen ulkopuolelta löytyvää extraotnästrialistista elämää. 
Soittoasi odottaa juuri se lukiokaveri, jota et ole kiireiltäsi 
nähnyt sitten kesähelteiden.

Vanhat kaverit tuppaavat valitettavan usein jäämään taka-
alalle ajankäytön painottuessa opiskeluun, kiltatoimintaan ja 
niiden myötä saatuihin uusiin tuttavuuksiin. 

Joillakin tilanne saattaa tietenkin olla myös toisinpäin, eli 
vanha tiivis kaveriporukka voi vähentää uusien tuttavuuksien 
luomista. Eihän sitä toki tarvitse etsiä lisää hyviä kavereita, 
jos sellaisia on jo omiksi tarpeiksi? 

No ei nyt ihan niinkään, sillä vaikkapa opiskelu on paljon 
mukavampaa, kun on tuttujen ympäröimä. Yritetään siis 
pitää yhteyttä sopivassa suhteessa sekä vanhoihin että uusiin 
ystäviin.

Rauhallista joulua, ja muistakaa löhöillä sekä rentoutua 
lomalla! Täältä tullaan, pulkkamäki!

henri tikkanen
Fuksikapteeni

kun on ahkerasti päntännyt koko 
tenttiviikon, tekee gutaa unohtaa opiskelu 

hetkeksi kokonaan.

Aina ei tarvitse olla 
trendikäs ja hyvän-
näköinen. Tämä tuli 
todettua keskiviik-
kona 19.11. OK20:ssä, 
kun raksaphuksit 
järjestivät Vuoden 
Mauttomimmat 
Bileet. Illan aikana 
nähtiin suomijunt-
tien ja teinipissisten 
lisäksi naisiksi pukeu-
tuneita miehiä ja 
koneteekkareiden 
vaaleanpunaisia 
haalareita. 

ELINA VIROLAINEN                                  

HARMILKAR BERgROTH

täYDElliSEt PUittEEt 
maUttOmallE bilettämiselle 
loivat alusvaatteiden, jouluva-
lojen ja teinilehdistä kerättyjen 
julisteiden täyttämät seinät. 
Voimme ylpeydellä todeta, että 
OK20 ei ole koskaan näyttänyt 
niin hirveältä kuin sinä iltana 
(tai seuraavana aamuna).

 
MAUTTOMUUS, VOIKO SE 
TOIMIA?

Ajatus mauttomista bileistä 
nousi esiin lakinlaskijaisten 
jatkoilla, ja lyhyen pohdinnan 
sekä yksimielisen päätöksen 
jälkeen RILkamoiden teema 
oli selvä. 

Sitä seurasi välittömästi 
liuta käytännön kysymyksiä: 
Mitä ruokaa tarjotaan? Millai-

rilkaMat ovat jo vuosia olleet vain Muodollinen 
perinne, joten tänä vuonna otettiin iso askel 
kohti valoisaMpaa tulevaisuutta.

Vuoden Mauttomimmat 
Bileet

Kapteenin kaskut,
kappale kaksi.

ELINA VIROLAINEN

RILkamat keräsivät koko OK20:n ääriään myöten täyteen muotitiedotonta teekkarikansaa.

ELINA VIROLAINEN
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glögiä. Piparia. glögiä. 
Tonttulakkeja. glögiä. Mo-
kia. glögiä. Morkkis. Mitä 
enempää voi firman pikku-
jouluilta vaatia?

TEKSTI: TUOMAS RANTANEN  

KUVAT: ELEONOORA VÄISÄNEN

jUhlaPUkUihiN ja lYhYiSiiN mEkkOi-
hiN pukeutunut rakennuskansa täyttää 
raksan aulan. Pikkujoulujen tämän 
vuotisen teeman, ”firman pikkujoulu”, 
mukainen pukeutuminen kohottaa 
terästetyn glögin nostamaa juhlatun-
nelmaa entisestään pikkujoulukyytejä 
odotellessa.  

Ensimmäinen bussi täyttyikin alta 
aikayksikön innokkaimmista juhli-
joista. Onneksi hieman enemmän puu-
terointiaikaa vaativille oli tarjolla myös 
myöhäisempi bussikuljetus salaiseen 
pikkujoulupaikkaan X. Jokavuotiseen 
tapaan spekuloinnit juhlapaikasta 
kiihtyivät jokaisen risteyksen jälkeen, 
kunnes bussi viimein karautti Jupperin 
Yhteistuvan pihaan ja päästi meidät 
jännityksestä.   

Jälkimmäisen bussin matkustajia 
tervehti liukkaan ja jäisen pihan perällä 
edellisten vuosien kaltainen tupa jo 
puolillaan juhlijoita. Glögimukin kuvat 
silmissä kiiluen juhlaväki siirtyi sisäti-
loihin, jossa jo eteisessä vastaan lehahti 
vieno palaneen haju. 

Henkilökunnan metsästäessä kii-
vaasti hajun lähdettä, ehti muutamalla 
varttuneemmalla kiltalaisella jo palata 
muistoihin vastaava tuoksu kahden 
vuoden takaisista pikkujouluista. Ei kai 

tivatkin varsin päteviltä ja innokkailta 
laulattamaan raksalaisia.

Joululaulujen ja jouluisten juoma-
laulujen väliin alkoi pian tehdä mieli 
jotain syötävää, jota huuhdella glögillä 
alas. Onneksi kilta huolehtii omistaan, 
ja tarjolla oli perinteiseen tapaan puu-
roa. Tuskin oli ensimmäinen ehtinyt 
maistaa puuroaan kun pöytiä pitkin 
alkoi kuulua huolestuttavia huhuja 
puuron syömäkelpoisuudesta. 

Pahin oli sittenkin käynyt toteen, ja 
puurotarjoilu perinteiseen tapaan sai 
uuden merkityksen. Tällä kertaa oli 

puurokauha kuitenkin heilunut tar-
peeksi ahkerasti, onnettomuudeksi vain 
puuro oli ilmeisesti imenyt itseensä 
puolet pöytäliinan palokaasuista. Pala-
neen PVC-muovin makuinen puuro 
saikin tämän johdosta useimmilta 
täystyrmäyksen.

Puuroepisodin ohella pikkujouluihin 
mahtui myös suunniteltua ohjelmaa. 
Teekkarisaunojat tyhjensivät pöydän 
killan raadin palkitessa tänä vuonna 
kunnostautuneita kiltalaisia. Noora ja 
Vekku saivat palkinnot ansioikkaasta 
ja pyyteettömästä toiminnastaan killan 

vain puuro ole jälleen kerran palanut 
pohjaan? 

Helpotukseksi pian selvisi että 
tulikuuma puurokattila olikin vain 
polttanut muovisen pöytäliinan altaan. 
Nopean tuuletuksen jälkeen viimeiset-
kin vieraat saivat glögimukit käteensä 
ja juhlat saatiin aloitettua perinteisesti 
laulamalla ”Hyvät ystävät”.

Heti tuoreeltaan vaalikokouk-
sen jälkeen olikin hyvä hetki uusien 
lukkarikisällien esittäytyä ja alustaa 
valitsemansa kappale. Lauluesitysten 
perusteella tuoreet lukkarinalut vaikut-

Fuksien esittämä huima speksispektaakkeli päättyi omstartilla vaadittuun kasaan.

Kiltamme kunniajäsen Aarne Jutila sai tuhmalta joulumuorilta lahjaksi Muumi-kalenterin. Vieressä uusi  pirtsakka ensi vuoden puheenjohtaja Doris Kalve.

Killan pIKkujoulut teemalla ”Firma”
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takasivun tyttö keskiaukeaMalla

Nimi: Remontti-Reija

ikä: Niin vanha et voi olla raksal töis!

hOROSkOOPPimERkki: Rakennusmies

liNja(t): Jykevät, mutta arkitehtonisen kauniit.

UNElmiEN miES:  Mun unelmien mies ois uusavuton teekkari, 
joka tietää paljon muttei osaa oikeastaan yhtään mitään. 
Se sit ois musta riippuvainen, että vaihtaisin sen kämpässä 
lamput ja aina talven tullessa autoon renkaat. Se ois just 
parasta! 

mitä OttaiSiN mUkaaN aUtiOllE SaaREllE: No siis ainakin 
ensimmäisenä mieleen tulee niinkun ainakin oma työka-
lupakki, että voisin rakentaa sinne itselleni talon. Ja oishan 
se vissiin ihan nice jos siel ois joku ensimmäisen vuoden 
raksateekkari kantamassa mulle tavaraa... :P

tERvEiSEt RUUtiStEN lUkijOillE: Pysykää hei kaikki just sellai-
sina upeina pikku pallukoina, kun nyt ootte ja hyvää joulua 
kaikille!

HANNA LAHTI

R
U

U
T
IS

E
T

hyväksi, ja Lasse sekä Janne ahkerasta 
osallistumisestaan killan sillanrakennuspro-
jektiin.

Edellä mainitut lahjat sekä koko illan 
sponsoroi ystävällisesti Lemminkäinen, 
jonka edustajan lyhyt ja ytimekäs juhlapuhe 
sai raikuvat suosionosoitukset. Lemminkäi-
nen tarjosi myös kaikille mainiot AAP-avai-
menperävalot, sekä muutamalle onnekkaalle 
lippikset.

Illan aikana ohjelmassa oli lisäksi fuksis-
peksi, joka oli vähintäänkin hämmentävää 
katsottavaa. Tarkkaa 
kuvaa juonesta ei 
saanut edes myöhem-
min illalla käsikirjoi-
tusta lukiessa, mutta 
ainakin esiintyjillä 
ja osalla yleisöstä oli 
hauskaa. 

Kakkosvuosikurssin tyttöjen rienatytöt-
show oli sen sijaan varsinkin miespuolisille 
katsojille huomattavasti helpommin pures-
keltava taidepläjäys.

Uuden raadin esittely selvitti vaaliko-
kouksen lintsanneillekin, minkä näköisiä 
naamoja ensi vuonna killan asioita hoitaa.

Illan odotetuin vieras, itse Joulupukki 
laulettiin riehakkaasti paikalle. Pettymys 
uutisesta ettei Joulupukki tällä kertaa ker-
rennytkään itse paikalle vaihtui hyvin nope-
asti hymyksi. Rietas Joulumuori oli saapunut 
paikalle jakamaan lahjat kaikille jotka ovat 
olleet tuhmia! 

Lahjoissa oli tänäkin vuonna riemastut-
tavaa hajontaa suklaista ja käyttöesineistä 
asioihin, joilla todennäköisesti ei ole suo-
menkielessä sanaa. Legendaarinen kiertopal-
kinto, keilapallo, vaihtoi osoitteekseen uuden 
vastavalitun ISOvastaavan lasivitriinin.

Tässä vaiheessa paikalle tuotu lasagne oli 
enemmän kuin tervetullut vieras keittiön 
puolella. Pelkän glögin voimin bailaaminen 
olisikin voinut väsyttää heikoimmat, kun 
illan bändi saapui lavalle.

Hieman jazz-klubitunnelmissa alkanut 
keikka jatkui lopulta kun-
non bilehiteillä, ja bändi 
saikin runsaasti kiitosta 
tanssilattialla. Välitauoilla 
ja illan päätteeksi soittanut 
killan vastavalittu DJ sai 
myös väen täyttämään 
tanssilattian hyvin osu-

neilla biisivalinnoillaan. 
Pienoisen patistamisen jälkeen loputkin 

juhlijat saatiin viimeiseen paluukyytiin, 
joka kiersi virallisen jatkopaikan, ravintola 
Helmen kautta Otaniemeen. Jälkimmäisestä 
bussista ei kovin moni innostunut kaupun-
kiin jäämään kellon kertoessa pilkun saapu-
van alle parin tunnin.

PVC-puurosta ja ehkä välillä hieman tak-
kuilleesta glögihuollosta välittämättä nämä 
olivat ehdottomasti allekirjoittaneen haus-
kimmat pIKkujoulut tähän mennessä.

ps. Ensi vuonna enemmän piparia tarjolle ;)

Yllärikorneri

Joulupukki ei tänä vuonna päässyt paikalle, mutta juhlakansa oli varmasti tyytyväinen tuhmaan Joulumuoriin, joka tuli pukin sijaan.

Viron ystävyyskoulustamme saapuneet neljä tyttöä kävivät myös tervehtimässä Joulumuoria.

puuroepisodin ohella 
pikkujouluihin Mahtui Myös 

suunniteltua ohjelMaa
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KILTAKUMMILTA

Vuosi vaihtuu,
niin myös toimijat

”tOtUUDESta EN tiEDä. Toistan 
vain tarinan, joka saneltu on mulle” 
- Sir Walter Scott, 1805

Vuosi 2008 on ollut mielen-
kiintoinen, mutta tuleva vuosi on 
kuulemma vielä historiallisempi ja 
poikkeuksellinen. Vai hetkinen, oli-
kos vuosi 2008 sittenkin se erikoi-
nen ja sitä edeltävä tavallinen. 

Korkeakoulumme luentosaleissa 
ja kiltahuoneilla on muutaman 
viikon verran kuunneltu vaalilu-
pauksia ja toimintasuunnitelmia, 

joissa on kuvailtu kuinka seuraavasta vuodesta tulee aivan 
erilainen ja erityinen. 

Ja näinhän se on, jokaisen tulee asettaa korkeat tavoit-
teet omalle toiminnalleen tuleviin haasteisiin ja sitoutua 
tekemään yhdessä muiden toimijoiden kanssa tulevasta 
vuodesta hulvattoman hauska ja toimintaa eteenpäin vievä. 

Ensi vuoden ja sitä seuraavien onnistumisen turvaami-
seksi on kuitenkin hyvä, että pidetään huolto jatkuvuudesta 
toiminnassa; oravanpyöriä ei tarvitse joka vuosi lähteä 
innolla uudestaan keksimään.

Killan muistiksi voidaan arvioida noin 3–5 vuotta, mutta 
mikäli tietoa ei vaihtokokouksissa siirry seuraaville, testa-
mentit jäävät kiireen keskellä kirjoittamatta ja toimintaker-
tomukset luodaan myöhään huhtikuussa, on killan muistia 
mahdollista lyhentää erittäin vauhdikkaasti. 

Se, kuinka vahvasti seuraavia toimijoita tulisi ohjeistaa 
perinteistä ja hyvistä käytänteistä, on varmasti kirjavaa, 
mutta tärkeintä on antaa tukea ja neuvoa silloin kun sitä 
pyydetään. 

Moni nykytoimija on vuoden urakan jälkeen valmis las-
kemaan päiviä toimikauden päätökseen asti, toiset taas otta-
vat kaiken irti viimeisistä yhteisistä hetkistä. Tärkeintä olisi 
kuitenkin huomata, kuinka merkittävä vaihe toimijoiden 
vaihtuminen on koko killan toiminnalle pitkällä aikavälillä. 

Ne muutamat vaihtotapahtumat ja kahvihetket, jolloin 
uusi ja vanha toimija kohtaavat, muodostavat sen selkeim-
män jatkuvuuden takaamisen muodon koko toiminnalle. 
Jos ja kun näissä tilaisuuksissa saadaan rakennettua jat-
kumo toimijoiden välille, saadaan myös rakennettua killalle 
pitkäaikaisempi muisti ja tukiverkosto.

Jatkuvuuskeskustelussa ei missään nimessä voi olla lop-
putuloksena Sir Walter Scottin kuvailema tilanne, jossa uusi 
toimija toistaa vain tarinan joka hänelle on saneltu. Päinvas-
toin, jatkuvuutta luodaan kokemalla asioita yhdessä. 

Haluaisinkin täten kannustaa kaikkia tämän vuoden toi-
mijoita olemaan uusien vastavalittujen toimijoiden tukena 
viettämällä aikaa yhdessä ihmetellen toimikunnan/rooliin 
erikoisuuksia. 

Toivotan samalla onnea ja menestystä kaikille killan 
vuoden 2009 toimijoille!

 juuso laatikainen
IK:n Kiltakummi

TKY:n hallituksen varapuheenjohtaja

tärkeintä olisi kuitenkin huoMata, kuinka 
Merkittävä vaihe toiMijoiden vaihtuMinen on 
koko killan toiMinnalle pitkällä aikavälillä.

Kaiuttimien raken-
taminen itse on oiva 
tapa säästää pitkä 
penni laadukkaan 
hifi-laitteiston han-
kinnassa. Tämän 
takia Ruutisten toimi-
tus neuvookin luki-
joitaan miten saada 
kyseinen säästö...

VEIKKO KARVONEN                                           

kaiUttimiEN hiNNaSta SUURi 
osa on brändiä, ja etenkin kun 
merkkituotteissa käytettyjä 
komponentteja myydään val-
miina rakennussarjoina kote-
lopiirustuksineen, on jokaisen 
vähänkin kädellisen helppoa 
saada laadukkaita kaiuttimia 
halvalla. 

Hyvän äänen saa aikaan hel-
posti, mutta siistin viimeistelyn 
tekeminen onkin sitten hieman 
hankalampaa. Karkeasti voi 
arvioida itse rakennettujen 
kaiuttimien maksavan kol-
masosan tehdasvalmisteisiin 
nähden. 

Valmiita rakennussarjoja on 
saatavilla monta mallia erilai-
siin tarpeisiin ja hintaluokkiin. 

Konalassa myymäläänsä 
pitävä Hifitalo oy myy raken-
nussarjoja, jotka sisältävät kai-
utinelementit ja jakosuotimen 
komponentit. 

Sarjojen mukana toimite-
taan myös kotelopiirustukset 
ja jakosuotimen kytkentäkaa-
vio. Kotelopiirustukset ovat 
saatavissa myös rakennussar-
jojen esittelysivulta osoitteessa  
www.hifitalo.fi. 

Hifitalon myymälässä voi 
myös käydä kuuntelemassa 
valmiita kaiuttimia ja kysy-
mässä rakennusvinkkejä 
myyjiltä. 

Kaiutinmallia valitessa kan-
nattaa hetken aikaa pohtia sitä, 
missä kaiuttimia aikoo käyttää. 
Pieneen soluhuoneeseen ei ole 
järkevä sijoittaa suuria kaiut-

Pulmaiset tehtävät

Allekirjoittanut laittamassa koteloaan kuntoon ennen elementtien asennusta.

JUKKA KARVONEN

DIY Kaiuttimet
VEIKKO KARVONEN

Vili työstämässä omaa koteloaan TKY:n puutyöpajassa.

...kannattaa pohtia 
sitä, Missä kaiuttiMia 

aikoo käyttää.
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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

ELEONOORA VÄISÄNEN                                     

tORStaiNa 20. maRRaSkUUta 
Smökki täyttyi nahkatakkeihin 
ja irokeeseihin sonnustautu-
neista arkkareista, mittareista 
ja raksalaisista. Paikalle oli 
saapunut yllätykseksemme 
myös muutama punkki (Ixodes 
ricinus). 

Suurin osa 
sitsaajista oli 
kuitenkin selvästi 
omaksunut 
punk-teeman 
omakseen, sillä 
meininki oli 
vauhdikasta 
jo ennen kuin sitsit pääsivät 
alkamaan, noin 20 minuuttia 
aiotusta aikataulusta myö-
hässä. Hakaneulat kiiltelivät ja 
poliisia kritisoivat iskulauseet 
lentelivät ilmassa, kun lukkarit 
yrittivät aloittaa hyvät ystävät. 

Alkupalakseen nälkäiset 
anarkistit saivat kylmän hoda-

rin, joka näytti tekevän hyvin 
kauppansa, vaikka täytteet 
meinasivatkin loppua kesken. 

Pääruoan aikana kuitenkin 
selvisi, että henkilökunta oli 
aliarvioinut sitsaajien janon 
ja myymäläpöydän antimet 
uhkasivat loppua kesken, hin-
nankorotuksesta huolimatta. 

Eihän siinä sitten muu autta-
nut kuin lähteä kauppaan, jotta 
janoiset saisivat juotavaa. 

Jälkiruoka herätti osassa 
sitsaajista piileviä artistisia 
kykyjä, toisilla se taas aiheutti 
paluun lapsuuteen. 

Kun tarjoilin hyytelö-
sateessa kahvia ja ihailin 

Punk is not dead!
hyytelöllä piirrettyjä ikkuna-
koristeita, minun teki het-
kellisesti mieli viskata kahvit 
menemään ja liittyä sitsaajien 
seuraan. 

Illan bändi sai sitsaajat 
lopullisesti riehaantumaan ja 
piirtelemään iskulauseita tois-
tensa käsivarsiin ja muihinkin 

paikkoihin, varta 
vasten kyseiseen 
tapahtumaan sanoi-
tetuilla biiseillään. 
Tanssilattia täyttyi 
epämääräisesti sinne 
tänne heiluvista 
pystytukista. 

Kaiken kaikki-
aan ilta oli varsin onnistunut, 
ehkäpä juuri sen takia että 
kaiken sai anteeksi, anarkian 
nimessä. 

Kiltamme sisäasiaintoi-
mikunta kiittäköön MAIK:ia 
varastonsa tyhjäksi myymi-
sestä!

jälkiruoka herätti osassa sitsaajista 
piileviä artisia kykyjä, toisilla se taas 

aiheutti paluun lapsuuteen.

timia, jotka soidakseen hyvin 
vaativat reilusti tyhjää tilaa 
ympärilleen.

Ensimmäisenä työvaiheena 
on materiaalien hankkimi-
nen. Puutavaraa saa joistakin 
liikkeistä valmiiksi sahattuna. 
Tätä palvelua todella kannattaa 
hyödyntää, koska se säästää 
suurelta vaivalta. 

Yksi tällainen liike on 
Espoossa Suomenojalla sijait-
seva Op-puu. Kotelomateri-
aaliksi suosittelen MDF-levyä, 
jota on helppo työstää ja joka 
on lujuudeltaan sopiva kaiutin-
rakentamiseen. 

TKY:lla on Otaniemessä 
puutyöpaja, jossa on riittävät 
välineet kaiuttimien rakenta-
miseen. Kotelon kasaaminen 
on sinänsä hyvin yksinker-
taista. Kappaleiden liittämiseen 

kannattaa käyttää liimaa, jonka 
lisäksi kannattaa laittaa muu-
tama ruuvi saumaa kohden 
riittävän puristuksen saami-
seksi liimattavalle saumalle. 

Vaikein työvaihe on kote-
lon viimeistely. Kotelon voi 
viimeistellä maalaamalla tai 
viiluttamalla. Maalatessa on 
tärkeää saada kaikki kotelon 
pinnat sileiksi. 

Viilutuksen voi tehdä kah-
della tavalla. Perinteinen tapa 
on käyttää tavallista puuliimaa 
ja runsasta puristusta viilun 
kiinnittämiseen. Toinen tapa 
on käyttää kontaktiliimaa, jol-
loin liimaa levitetään pinnoille 
ja viilu kiinnitetään kaiuttimen 
kylkeen vaikkapa kaulimella. 
Valmiin viilutetun pinnan voi 
mieltymyksen mukaan joko 
lakata tai vahata.

LOPPUTULOS

Rakensin Hifitalon sarjan 
aw-10 Excel. Sarja on korkea-
tasoinen ja perustuu Seasin 
Excel-sarjan elementtiin. 

Kaiuttimien hinnaksi tuli 
n. 600 € ja koteloiden osuus 
siitä on n. 80 €. MDF-levystä 
valmistettu kotelo on viilu-
tettu kirsikkaviilulla ja vahattu 
puuvahalla. 

Viimeistely onnistui kohta-
laisen hyvin ilman aikaisempaa 
kokemusta. Kuvassa kaiutti-
mien vahattu pinta on vielä 
kiillottamatta. 

Jos heräsi hinku käydä 
rakentamaan omia kaiuttimia, 
voi allekirjoittanutta nykäistä 
hihasta ja kysellä lisää aiheesta.

Kuvassa ahertamisen jäljiltä syntynyt lopputulos.

VEIKKO KARVONEN



10 RUUTISET  4/2008

PL 88, Ratamestarinkatu 7 A   00520 HELSINKI
Puh. 0207 393 300   www.finnmapcons.fi

-> Espoo, Hämeenlinna, Jyväskylä, Jämsänkoski, 

Kaarina, Kemi, Kuopio, Kouvola, Lahti, Lappeen-

ranta, Oulu, Parainen, Pietarsaari, Pori, Porvoo, 

Rauma, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku, 

Vaasa, Vantaa  

-> Olsztyn, Lomianki, Oborniki, Poznan/Puola, 

Riika/Latvia, Pietari/Venäjä, Tallinna/Viro, Vilna/

Liettua, Gurgaon/Intia

Kattavaa rakenneteknista suunnittelua 
ja konsultointia

Raksaphuksit edustaa!
Ympäristöteekkaripäivät Oulussa 31.10. – 1.11.08

SAULI YLINEN                                                          
JUHO RAHKO
EPPU HENRIKSON
EMMI KARJALAINEN
JOHANNA PAJARI
AURA LISKI

RYhmäRämä aihEUtti SiNiSESSä tais-
teluasussaan iloa ja hilpeyttä nyssessä 
numero 10. Ei chetti perhana toiminut! 
Onneksi ympäristöaktivisti Henriksson 
oli hoitanut tiedustelun ja hankkinut 
vihollisen kulkuluvan. 

Rämä koostui illan tässä vaiheessa 
Johanna the night beatista, Juho the 
ouluguidesta ja Sauli the socialsui-
cidesta. Aktivisti Henriksson saattoi 
tiimin syvälle Pispalanharjun sydä-
meen, jossa jo muinoin huhutaan Lauri 
Viidankin vajonneen synkkyyteen.

Samaan aikaan toverimme Emmi 
the bush-master ja Aura the tuleh-
tunut hiha hoitivat omien sanojensa 
mukaan ”verkostoitumista”, mutta 
huhujen mukaan lähinnä konemiehiä 
Tampereen mörrimöykyssä (aka. teek-
karisauna). Yöksi tytöt päätyivät Her-
vannan kauneimpaan rakennukseen. 

Aamulla liian aikainen lähtö, joka 
johti hallitsemattomaan verottomien 
matkatuliaisten tuhoamiseen. Seitse-
män tunnin sekalaisen matkan tam-
perelaisten ja turkulaisvitsien kanssa 

muuttui kuin muuttuikin osakkeiden 
positiiviseen kasvuun. Kiitos minttu-
viina. PS. Reima jos näet tämän, ota 
yhteyttä.

Seuraavana oli vuorossa aidot oulu-
laiset sitsit, jotka erosivatkin melkoi-
sesti siitä, mihin olemme tottuneet. 
Koskenkorvan sijasta saatiin Leijonaa, 
tosin sitä saatiin paljon. Viini oli itse 

tehtyä, ruoka 
jouduttiin 
hakemaan 
itse ja tarjolla 
oli vain yksi 
ruokalaji. 

Sitsit olivat 
kuitenkin 
hyvin miel-

lyttävät ja Virve-täti Oulusta loistava 
lukkari. Edustimme ylpeinä kiltaamme 
esittämällä rakastetun Raksalaulun sekä 
kone/kemma/sähkön. Oli myös seksu-
aalivalistuksen aika. Lappeenrantalaiset 
ne ovat sitten härskejä!

Talolle siirtyessä pojat olivat ottaneet 
jo alkulämmön juostessaan karkuun 
kuningas viinan synnyttämää lipeäka-
laa. Paluumatka talolle oli muutenkin 

huikea, joskaan ei suora. Bordellin 
henki seurasi meitä Ouluun ja saimme 
jyväskyläläisiltä piiskaa! Talolla Raksa 
avasi bileet Sonata Arctican Full Moo-
nin tahtiin. 

Tyylillemme uskollisina herätimme 
paljon pahennusta ja kateutta kanssa-
ihmisissä. Myöhemmin muutkin roh-
kaistuivat ja liittyivät tanssiin. Seurasi 
kunnon tykitystä monta tuntia, minkä 
katkaisi vain lumisota saunassa. Kaiken 
kaikkiaan aivan mahtava yö – Jarikin 
osoittautui loppupeleissä heteroksi. 

Hikisinä, likaisina ja kaikkemme 
antaneina delegaatiomme siirtyi yhtä 
lukuun ottamatta Juho the ouluqui-
den opastuksella koulumajoitukseen. 
Silmiin sattui, mutta patja oli pehmeä ja 
seura hyvää.

Aamulla oli paska herätys. Tampe-
relaiset olivat päättäneet aikaistaa läh-
töämme ja yhtäkkiä huomasimmekin 
jo istuvamme bussissa matkalla kotiin. 
Todistettavasti jokainen delegaatti 
saapui lopulta Helsinkiin maanantaiaa-
muun mennessä, toiset lentäen, toiset 
kävellen. Kiitos Oulu, ensi vuonna 
nähdään Otaniemessä! 

Eppu ja Emmi matkalla Ouluun. Tunnelma oli läsnä.

Sitsipöytä Oululaisittain.

AURA LISKI

AURA LISKI

puramme tähän ajatusten virtana: 
Ruumisrenkaissaan-> otsoni-> Hesen 
kuuma kimmo-> Grau-> 10.00-> 
Kuohuviini-> Pasila-> XQcd-> deit-
tichat-> pullonarvonta; Eppu top.3 -> 
TKK onnettaret-> wienervalssi-> XQ:n 
maailma-> ilmastointi-> Viitasalmi ja 
Ympäristörikos!!-> kirves-> lahjakuu-
senhaku-> tölkkikoristeet-> Redbull 
joulutähti-> alkoholiton vaihtoehto-> 
ensilumi!!!-> Oulu 10km.

Tuska Johannan silmissä ja Auran 
vatsassa siivittivät meidät väsyneet, 
mutta innokkaat phuksit mielenkiintoi-
seen vesitekniikan maailmaan. Päivän 
virallisessa osuudessa totesimme, että 
suomalaiset jääkarhut kärsivät ilmas-
tonmuutoksesta. Kovasta yrityksestä 
huolimatta 
emme kysei-
siä palleroita 
koskaan 
nähneet. Oli 
kuitenkin hie-
noa todistaa 
tätä historial-
lista hetkeä, 
jona maailman tulevat ympäristöalan 
huippuammattilaiset jakoivat ensi ker-
taa kokemuksiaan. 

Palasimme lumisotien saattelemana 
takaisin Oulun teekkaritalolle, jossa 
seminaarin aiheuttama, pörssikurssien 
lailla alaspäin syöksyvä nousukäyrä 

Kun otaniemeläiset päättävät lähteä Ouluun, on suun-
tana tietenkin Tallinna. Reippaasti kahlasimme läpi Viron 
villitysten ”kahdella eurolla” ja löysimme itsemme Tam-
pereelta torstain päättäjäisiksi.

tyylilleMMe uskollisina 
herätiMMe paljon pahennusta ja 

kateutta kanssaihMisissä
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Kesätyö- ja harjoittelupaikat
Hakuaika 1.1. - 31.3.2009

Täytä hakemus:
www.yit.fi/tyopaikat

Nousu- tai laskusuhdanne,  
hyville ideoille on aina tarvetta.

loistoidea
loistoidea

loistoidea
loistoidea

loistoidea


