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Sinä sateisena yönä saavuin hänen 
ovelleen. Koputukseeni vastattiin. 
Yllätys oli kuitenkin suuri, kun oven 
avasi mies. Minun oli nopeasti kek-
sittävä hyvä tarina, joka selittäisi 
sen mitä tein neidin ovella. Ainoa 
toivoni oli esittää toimittajaa, joka 
oli tullut tekemään lehtijuttua.

”Kuka olet?” kysyin, toivoen että 
peitetarinani menee läpi.
”Mä olen Juho Rahko, killan puheen-
johtaja. Yritän pitää porukan aisoissa 
viedä kiltaa eteenpäin ja johtaa 
raatia.” Hän vastasi.
Juho Rahko, hah! Tyhmempää nimeä 
en ollut kuunaan kuullut. Tiesin hyvin 
ettei mies ollut mitä väitti. Hän oli 
Paukkurauta Mac, pahamaineinen 
gangsteri alakaupungilta. Hänen 
naamansa koristaa etsintäkuulutusta 
toimistoni seinällä. Jatkoin rooliani.

”Miltä uusi raati näyttää?” 
”Äärettömän hyvältä. Homma on 
lähtenyt aivan loitavasti käyn-
tiin. Alun pieniä kuoppia lukuunot-
tamatta, mutta se varmaan kuuluu 
asiaan, että alussa on homma vähän 
hakusessa. Ottaen homioon sen että 
vuotta on menny nyt kuukausi ja 10 
päivää. Hyvä touchi päällä.”
Luuliko hän oikeasti huijaavansa 
minua tuolla ylioptimistisella asenteel-
laan? Yrittikö hän vetää mukavan 
kaverin roolia? Puolen tusinaa sement-
tisaappaista miestä voi todistaa sitä 
vastaan joen pohjasta.
”Mitä odotat lopulta vuodelta?” 
Kysyin huvittuneena hänen surkeasta 
esityksestään.
”10 ja puoli kk jälellä, niin tota. No 
ensinnäkin että kaikki tapahtumat 
järkätään ja että kaikilla on hauskaa. 
Saaha mahollisimman suuri joukko 
kiltalaisia osallistumaan tapahtumiin 
, sit ois tarkotus vahvasti alkaa killan 
kansainvälisyyttä parantamaan mo-
nella  eri tavalla mm. englannin 

Kohtaaminen

kielistä tiedotusta lisätään. Ois sitten 
enemmän yhteyksiä ulkomaille.”
Vaikutti siltä, että vedätykseni menee 
täydestä. Vai meneekö sittenkään? 
Mitä Hän oikein yritti? Yrittääkö hän 
syöttää minulle omaa lääkettäni? 
Esittääkö hän vain uskovansa? Jatkoin 
kyselemistä varautuneena.
”Mikä saa miehen tekeämään kaksi 
raativuotta peräkkäin?”
”Se on hyvä kysymys”
Ha! Sain hänet epäröimään. Nyt vaan 
äkkiä lisää löylyä niin hän joutuu 
paljastamaan itsensä.
”Eiks sulla oo omaa elämää ollen-
kaan?” Kysyin äkkiä.
”Se on ehkä silleen että vuojen tässä 
oli niin tavallaan pääsi ekana vuonna 
ekskumestarina niin paljon vaikut-
tamaan näihin asioihin. Vielä jotain 
jäi hampaankoloon et ois voinu tehä 
enemmän.  Mahollisuus tuli hakea 
puhikseks, niin mikspä ei ja tuntuu et 
on paljon annettavaa.”

Hän ei murtunut. Hänen täytyy tietää, 
että olen samanlainen huijari kuin 
hän itse. Nyt piti pelata viileästi. En 
saanut missään nimessä paljastaa 
sitä, että tiesin hänen tietävän. Jatkoin 
kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta 
hamuilin samalla taskussa piilossa 
olevaa kuudestilaukeavaani.
”Vielä ei oo kaduttanut?”
”Ei oo vielä kaduttanut. Kovinkaan 
suuresti, hehehe. Kyllähään tää vie 
hirveenä ommaa aikaa ja vapaa-
aika on aika vähissä. Ehkä se on sen 
arvosta, kyllä se antaakin.”’

Mitä hän oikein yritti? Miksei hän nit-
istänyt minua siihen paikkaan? Monet 
miehet olisivat tilallani pukannet 
koiranputkea jo pitkän aikaa. Tarvitsin 
nopean keinon päästä tilanteesta pois.
”Kerro vielä lopuksi kiltalaisille jotain 
terveisiä” Pyysin toivoen, että tämä 
viimeinen kysymys päästäisi 

minut pälkähästä. Sydämeni paukutti 
kuin konepistooli.
”Tulkaa mukaan toimintaan, olkaa 
iloisia ja aktiivisia. Osallistukaa 
toimintaan. Luokaa uutta, antakaa 
ideoita mitä me raati voitais tehä 
paremmin toisin, antakaa palautetta, 
kehitys ei tapahdu ilman palautetta 
tai sen pohjalta sitä on ainakin 
helpompi suorittaa. Olkaa iloisia, 
opiskelkaa ja nauttikaa. Pitäkää 
hauskaa, me sitten tarjoamme puit-
teet.”

Sitten tapahtui kaikkein odottamat-
tomin. Hän kääntyi, meni takaisin 
sisään vetäen oven kiinni perässään. 
Saatoin vihdoin huokaista helpo-
tuksesta. Sain pitää henkiriepuni, 
eikä perheeni tarvitse tilata minulle 
puusepältä palttoota. Käännyin 
takaisin pimenevään yöhön. Sateen 
ropistessa hatulleni, nostin takkini 
kaulukset pystyyn ja kävelin takaisin 
kantakaupungin sykkeeseen. Kään-
nyin vielä viime hetkellä katsomaan 
talon ikkunoista paistavaa himmeää 
valoa ja sanoin. 

”Me kohtaamme vielä, Paukkurauta 
Mac. Me kohtaamme vielä.”

Kun ystäväsi katselevat sinua hyppääm
ässä laskuvarjolla joka ei aukea, voisi olla hauska tem

ppu, jos esittäisit vaikkapa uintiliikkeitä.

Kansikuva: 
Tomas Fagerström

Tiedättekö millä lauseella  
avaatte kaikki portit Suo-
men tarkimmin vartioituihin 
laitoksiin, vaikka niin logiikka 
kuin ajanvarauslehtiökin 
räikeästi väittäisi, ettei teidän 
kuuluisi täällä olla saati edes 
tietää missä 'täällä' on? 
 
”Olemme Mediaa.”

Myönnettäköön: en ole ikinä 
ollut ajankohtaisten uutis-
ten seuraaja saati kovin-
kaan supliikki seuramies 
jos kyseessä on ollut min-
käänlainen ajankohtaisuus. 
Ainoa syy miksi itse edes 
käyn Hesarin kotisivuilla on 
puhtaasti se, että sieltä löytää 
Fingerborgin lisäksi HS:n 
keskustelupalstan. Yksi valaa 
minuun uskoa suomalaisesta 
nokkeluudesta ja kielellisestä 
ylivertaisuudesta, toinen saa 
minut ääneen miettimään, 
miksi tyhmien armomurha ei 
ole hyväksyttävä toimenpide. 

Jopa minä olen kuitenkin 
huomannut, että tapahtuupa 
maailmalla. Ydinvoimakeskus-
telun kirvoittamana Sveitsikin 
päätti jäädyttää käynnissä 
olevat ydinvoimalahankkeet 
koska huomasivat, etteivät 
heidän tulevat voimalat ole 
mitoitettu kestämään hyöky-
aaltoja sun muita miekkaka-
loja ja luonnonmullistuksia.

Sveitsi. Hyökyaallot.  
Olen tosissani.

Toisaalta, tapahtuuhan 
täälläkin. Eduskunta- ja/tai 
kirkkovaalit lähestyvät, Persut 
haluavat määrittää mikä 
on hyväksyttävää taidetta 
ja kiltiksemme sai kauan ja 
yllättäen kaivatun baaritiskin. 
Espoon kaupunginvaltuusto 
aikoo kunnioittaa edesmen-
nyttä, Suomen kulttuuria 
edistänyttä henkilöä nimeä-
mällä nykyisen kotikaupun-
ginosani Kari-Tapiolaksi. 
Muutosten tuulet puhaltavat 
jatkuvasti, vaikka emme niin 
haluaisikaan.

Media vaikuttaa meihin 
varsin vahvasti; se muok-
kaa meidän ajatusmaa-
ilmaa ja pakottaa joskus 
yllättävänkin isoihin 
muutoksiin. Onneksi kui-
tenkin jotkut asiat pysy-
vät ennallaan. Wappu ja 
vuosijuhla tulee, Raksa 
pilaa vieläkin aina kaiken 
ja laitoksemme opetus 
ei kehity muuten kuin 
luonnollisen poistuman 
kautta. 

Ja Ruutiset tulevat aina 
myöhässä.

Tällä kertaa Ruutisissa 
tutkimme Raksalaisten 
vapaa-ajan harrastuksia, 
esittelemme teille vihdoin 
tämän vuoden Raadin 
sekä kerromme, miksi 
Teekkarius on pahasta! 
Lisäksi kädettömät 
kynäniekkarimme tuot-
tivat teille syväluotaavia 
analyyseja elämästä niin 
tekstien kuin sarjakuvien-
kin saralla. Ihme kyllä, 
onnistuimme olemaan 
ottamatta kantaa mihin-
kään tämän päivän ajan-
kohtaisiin asioihin, eikä 
meitä onneksi vieläkään 
voida väittää poliittisesti 
valveutuneeksi saati tie-
toiseksi mediaformaatiksi. 
Kaikenlaisen muun väit-
täminen on tietenkin vain 
ja ainoastaan kateellisten 
panettelua!

(Ainiin, ja haastatte-
lussa tällä kertaa Ilkka 
Kanerva.),Joni Virkki
Päätoimittaja§

PS. Muistakaa edistää  
Raksan Kyselytutkimus 
Oy:tä kertomalla kiltamme 
kotisivujemme ilmoma-
sinaan ronttimaisimmat 
tekonne.. Anonyymisti 
tietenkin. Autatte meitä, 
autatte itseänne.

Päätoimittajalta
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MörköRakennusinsinöörikillan phuksikapteeni 
Eppu Henriksson

Toisin kuin lämpötilasta voisi päätellä, valon määrä 
osoittaa, että kevät on tuloillaan. Ja myös se ensimmäi-
nen  Wappu (mikäli fuksimajuri sen päättää järjestää)! 
Nyt onkin hyvä hetki kuikuilla sitä omaa phuksipistevih-
koa sillä silmällä ja kerätä kasaan loput työpisteet yms. 
Se toinen pakollinen osio täyttyy itsestään tässä kevään 
edetessä. Puuttuvia työpisteitä voi kahmia Hermanninsitsin 
järjestelyistä, vaikka kaikki kolme. 

Ja mikäli vihko näyttäisikin tyhjältä tässä vaiheessa, ei 
ole vielä myöhäistä saada kasaan tarvittavaa pistemäärää. 
Ennen Wappua on luvassa vielä hieman jäynäilyä, speksejä, 
laulamista, teekkariperinteitä ja tietenkin raksahenkeä. 
Seuratkaa ilmoitustaulua ja sähköpostianne, sitä kautta 
tulee kaikki oleellinen informaatio. Mikäli homma vaikut-
taa ylivoimaisen tuskalliselta, ota yhteyttä niin jutellaan 
asiasta. Sillä lakin saantia (mahdollisena) 

Wappuna et todellakaan halua missata. Phuksiwappuja 
suodaan ihmiselle korkeintaan yksi, joten ottakaa siitä 
kaikki irti!

Muistakaa myös olla aktiivisia kesätöiden haussa. Vielä 
ei ole liian myöhäistä soittaa firmojen rekryvastaaville ja 
vakuuttaa, että juuri sinä olet heidän etsimänsä ja tarvitse-
mansa ihminen

Jo nyt Wapputunnelmissa…
Phuksikapteeninne Eppu

Kapun Löpinät (ihan painettuna)

Kuin Kaksi Marjaa
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Astumme pieneen kopperoon 
jossa kaksi suomalaisittain varsin 
tuimaa vartijaa tarkastaa mei-
dän henkilökohtaiset tavaramme, 
kävelyttävät meitä metallinpal-
jastimen läpi useita kertoja 
ja kyselevät varsin kiintoisia 
kysymyksiä. Ei, me emme ole 
menossa Teneriffalle; tilannepai-
kkana on Pikkuparlamenttina 
tunnettu Eduskunnan lisäraken-
nus, ja turvajärjestelyt saattavat 
tällä kertaa olla oikeutettuja. 
Olemmehan teekkareita. 
“Kansanedustaja Kanerva 
vastaanottaa teidät Mäntyka-
binetissa.” Turvatarkastusten 
jälkeen pötkimme naulakon 
kautta kabinettiin odottamaan. 
Kabinettiin, joka todellakin 
on nimensä veroinen: kaikki 
pinnat ovat mäntyä, kuin myös 
huonekalut. 
Kestää noin 5 sekuntia ja päässä 
alkaa soimaan Vesku Loirin 
“Hyvää Puuta”. Onneksi emme 
joudu odottamaan ensimmäistä 
kertosäettä pidempään.

Terve Ilkka! Uusi yliopisto-
laki tuli ja mullisti, ja Kaup-
pakorkeakoulu, Taideteol-
linen korkeakoulu sekä TKK 
yhdistettiin Suomen tulevaksi 
huippuyliopistoksi. Voiko näin 
jälkikäteen vihdoin kysyä, 
oliko Aalto-yliopisto loppujen 
lopuksi hyvä idea?

“Voi sekä pitää kysyä! Tuo 
kyseenalaistus on tällä hetkellä 
eräänlainen hiilihanko tämän 
hankkeen persuuksissa mikä 
ylläpitää suorituspainetta. 
Aalto-yliopistolla pitää olla sekä 
kunnianhimoa että näyttämisen 
painetta, koska jos tämä uusi 
rakennejärjestely tarkoittaa 
ainoastaan että kaikki on ”busi-
ness as usual” ei koko projektista 
mitään erityistä hyötyä ole. 
Idea on erinomainen ja odo-
tukset varsin korkealla, mutta 
itse pörssinoteeraus tule vasta 
lähivuosina kun nähdään, mitä 
todellisuudessa tapahtuu. Peukun 
suuntaa ei kannata vielä asetella, 
minusta hankkeella on hyvä tuuli 
purjeessa, tuuli on tarrannut 
purjeeseen kiinni ja vauhtielkeet 
ovat minusta hyväntyyppisiä. 
Tämmöinen idea on hyvä, ja oli 
erinomaista että siihen lähdettin! 
Muut Suomen yliopistot tulevat 
kuitenkin myös prässäämään 
Aalto-yliopistoa siihen, että jo-
tain saadaan aikaiseksi. Tälläkin 
niemellä on Helsingin Ylio-
pisto, joka valvoo taatusti hyvin 
tarkkaan tilanteen etenemistä, 
etenkin koska taloudellinen 
huomenlahja Aalto-yliopistolle 
oli merkittävä  Odotusarvot ja 
paineet ovat olemassa ja niin 
pitääkin olla, se on yksinomaan 
myönteinen asia. Jos ei ole 
mitään painetta kansain-
välisiltä markkinoilta on tällä 
byrokratialla helposti laiskistava 
merkitys.”

Luuletko, että Aalto-Yliopisto 
tulee rehellisesti noteeratuksi 
kansainvälisesti merkittävänä 
yliopistona, vai tuoko tule-
vaisuus mukanaan hautau-
tumisen suomalaisten yliopis-

tojen ”harmaaseen mereen” ja 
toteamuksen, että ”oli nyt kiva 
kokeilla”?

“Tämähän ei ole kupletin juoni; 
päinvastoin. Meillähän on tiety-
sti tämä yhdenmukaistamisen 
paine verissä täällä Suomessa. 

Aalto-yliopisto on hyvin mie-
lenkiintoinen kuopus, jolla on 
kuitenkin vahvat perinteet - ja 
geenit tällä perillisellä on erittäin 
hyvät. Mä itse uskon, että tämä 
on suomalaisen luovuuden testi. 
Sen takia sillä ei tässä valossa ole 
mitään merkitystä mitä mieltä 
muut siitä ovat, koska se on Sillä 
ei ole mitään merkitystä, mitä 
mieltä muut suomalaiset siitä 
ovat, Suomen menestystarinan 
kannalta olennaista on pärjätä 
kansainvälisesti.” 

Mediassakin on tullut surullis-
en tutuksi Aalto-Yliopiston yli-
oppilaskunnan omaisuuskiista, 

jossa poliittisesti passiiviseksi 
kutsutut Y-sukupolven edusta-
jat paasaavat vakuuttavammin 
kuin pahimmat poliittisesti 
broilerit. Kokemuksen syvällä 
rintaäänellä – miten saataisiin 
pihamaan lapset leikkimään 
keskenään?

“Tottakai on olemassa juridinen 
tarkastelukulma, mutta tässä 
pitää myös osoittaa puhdasta 
johtajuutta, eli kuka sen draiver-
in paikan ottaakaan haltu-
unsa ja kokoaa muut yhteen. Ei 
tämäkään mikään maailman 
monimutkaisin asia ole. Jos 
katson sitä poliittisena prosessina 
on se aivan selvää, että jonkun 
pitää ottaa asiasta koppi ja viedä 
neuvotteluteitse asiaa eteenpäin, 
koska ”övervaltaa” siinä ei voi 
käyttää!”

Porkkana ei maistu ja keppi ei 
auta. Y-sukupolvelaiset ovat 
löytäneet Aalto-kiistoissa 
jotain, mitä erinäisissä ra-
porteissa ja tutkimuksissa on jo 
todettu meidän etsivän arkip-
äivän työstäkin: tarkoituksen.

“Arkipuoli kuitenkin pelaa jo 
jotenkuten, mutta kyllä sieltä 
opiskelijoiden sisältä täytyy 
tulla vaatimuksia ja painetta 
jotta päästään ratkaisuun sekä 
hyödyntämään ylioppilaskuntien 
taloudellisia resursseja opiskeli-
joita silmälläpitäen.”

Tässäkin tilanteessa opiskeli-
jat kuuntelevat hyvin vahv-
asti mitä ylioppilaskunnassa 
tapahtuu. He rakentavat oman 
mielipiteensä, mutta toisaalta 
on hiljaa kasvanut myös an-
kara vastustus koko hanketta 
vastaan.
 
“Tottakai, mutta maailma on 
tämmönen. Tämä on demokra-
tiaprosessi moniarvoisessa 
yhteiskunnassa, eikä kukaan voi 
ulkoapäin tai ylhäältäkään sanoa 
että ”sulla on väärät mielipiteet”. 
Mä näen asian oikeastaan niin 
päin, että tässä pitää saada 
painetta kasvatettua ratkaisujen 
nopeuttamiseksi ja kohtuullisten 
mallien löytämiseksi ja siinä 
tarvitaan poliittista johtajuutta, 
tykkäsi joku poliitiikasta tai ei.  
Epäilemättä Aalto-yliopistossakin 
tulee kasvamaan sellaisia opis-
kelijoita joista tulee Suomessa 
yhteiskunnallisesti, vaikkapa poli-
itikan puolella, keskeisiä johtajia. 
Tässä on mahdollisuus sparrata 
vähän vaativamman asiakoko-
naisuuden kanssa!”

Mutta eikö tämä ole siinä 
tapauksessa yksi iso poliit-
tinen kokeiluareena ”isänmaan 
toivoille”, jotka kokeilevat 
siipiä ja jatkavat siitä tulevaisu-
uden uralle?

“Joku hoitaa aina hommat. Jos 

sä heität hanskat tiskiin niin ei 
ne siinä kauan ole – joku ottaa 
ne! Valta on otettava, ei se tule 
joululahjapakettina kellekään! 
Poliittiseen johtajuuteen kuuluu, 
että on aktiivinen, omaa ajatuk-
sia, saa muut puolelleen sekä 
ehkä myös kykenee toteuttamaan 
sitä yhteistyötä! Nämä samat 
elementit tässä tarvitaan. Ei 
se ole mitään flipperinpeluuta; 
tärkeämpää on, että ylioppilas-
kunnankin syvempi mielipide on 
mukana, jotta se paine ratkaisun 
syntymiseen kasvaa sisältä päin. 
Ei eduskunta tai maan hallitus 
voi sanoa miten se tehdään, kyllä 
tässä maassa pitää itseohjautu-
vaan kansandemokratiaan pystyä 
luottamaan. Ei voi mikään isoveli 
tulla sanomaan että tehdään 
näin ja näin – kyllä se on teidän 
omissa käsissänne.”

Entä Suomen opiskelijat 
ylipäänsä? Nimeltä mainit-
sematon sosiaali- ja terveys-
ministeri Hyssälä halusi, että 
nuoret alkaisivat lisääntyä jo 
opiskeluaikana, koska opiskeli-
jana työura ei katkeaisi lapsen 
takia yhtä helposti, ja opiskel-
un ”vapaan luonteen” takia 
vanhemmat eivät olisi niin 
vahvasti sidottuja työhönsä, 
vaan pystyisivät lastenhoidon 
ohella opiskelemaan itsensä 
valmiiksi. Lapset patistaisivat 
kuulemma myös valmistumaan 
nopeammin, hankkimaan 

IKLikesIKEHaastattelussa 
Ilkka Kanerva

Teksti: Joni Virkki & Tomas Fagerström Kuvat:  Tomas Fagerström

Kuva Tomas Fagerström

“Joku  
hoitaa 
aina  

hommat.”
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kansainvälistä kokemusta, 
verkostoitumaan ja luomaan 
omaa uraa.

“No, Hyssälähän on loistomimmi! 
Maailman huumorintajuisim-
pia ihmisiä ja positiivisimpia 
henkilöitä, mutta itse en ole 
aivan samoilla linjoilla tämän 
ajattelutavan kanssa. Tottakai 
saa tehdä yksilöllisiä ratkai-
suja ja opintojen pitää joustaa 
jotta perheen perustaminen ja 
lastenkin tulo on kaikin tavoin 
mahdollista. Yliopisto-opetuksen 
idea ei ole, että  yhteiskunnal-
linen ja sosiaalinen maailma jää 
kohtaamatta tai että opiskelu 
muuttuu putkimaiseksi. Kyllä si-
inä opiskellaan teknisen osaamis-
en lisäksi henkistä kasvamista 
sekä annetaan vaadittavat 
valmiudet toimia yhteiskunnassa”

Tässä taas opiskelijoiden todel-
lisuutta: valtio haluaa meidän 
valmistuvan yhä nopeammin, 
minkä takia opiskeluaikaa ra-
jataan ja mahdollisesti aletaan 
vaatimaan maksua yliopisto-
opetuksesta. Täysien opinto-
tukien saamiseksi opiskelijan 
pitää saada 45 opintopistettä/
vuosi, ja opiskelijalla on 
ylempää korkeakoulututkintoa 
varten aikaa valmistua seit-
semän vuotta.
Yliopistotutkinnoissa täh-
dätään siihen, että opiskelija 
onnistuu saavuttamaan 60op/
vuosi, eli esimerkiksi ylemmän 
korkeakoulututkinnon 300 op 
= 5 opiskeluvuotta.  
Bolognaprosessin saavut-
tua tosin yliopistot saivat itse 
määrittää opintoviikkojen 
Kela-kertoimet. TKK:lla on 
lääketieteellisen ohella valittu 
kovin kerroin, minkä takia 
tällä hetkellä TKK:n teekkarin 
300 op onkin esim. Helsingin 
Yliopistossa kertoimia ver-
taamalla 400 op!
Pikaisella laskutoimituksella 
voimme todeta, että teekka-
rilta odotettu 60 op/vuosi 
olisikin tässä tapauksessa 
työmäärään suhteutettuna 
45op/vuosi, mikä riittäisi juuri 
ja juuri täysien opintotukien 
saamiseen. Valmistumiseen 
menisi tosin lähinnä 7 vuotta, 
mikä tällä hetkellä onkin 
karu tilastollinen todellisuus. 
Otaniemen teekkarit ovat myös 
harmillisen aktiivisia opintop-
sykologeilla kävijöitä, joten 
kaikki ”ei mene ihan niinku 
Strömsössä.” Vaaditaanko 
meiltä liikaa onko lainsäädäntö 
mennyt sekaisin?

“Kun ensi kerran kuulin tästä, 
aloin miettimään että ”ei tää nyt 
oo jengoilla ollenkaan”. Varmasti 
joku osaa esittää vasta-argu-
mentteja tuollekin,mutta siitäkin 
huolimatta että päättötodistus 
Aalto-yliopistosta on markkinoil-
la arvostetumpi kuin esim. oma 
päättötodistukseni valtiontieteel-
lisestä tiedekunnasta, vaikuttaa 
tuo todella tuskalliselta. Teillä 
kuitenkin valmistutaan aika 
täsmällisesti, ja kysyntä työmark-
kinoilla sekä työmarkkinatilanne 
yleisesti on otollisempi.  

Tässä on jollain tavalla tullut 
eräänlainen tekninen kaava-
maisuus hallitsevaksi kaikessa. 
Eihän tukiehdot saa missään 
yliopistossa kasvaa sellaisiksi, 
ettei niihin tahdo oikein yltää 
normaalillakaan opiskeluryt-
millä. Olen jo aikaisemmin 
huomannut, että sellainen käsite 
kuin ”akateeminen vapaus” on 
täysin häipynyt horisonttiin. 
 Mä ymmärrän kyllä työurien 
pidentämisestä puhuttaessa, 
että opiskelijoiden väitetään 

sairastavan tällaista ”lorvikatar-
ria”, mutta minä en sitä näe. Mä 
olen itse varoittava esimerkki. 
Mulla kesti opiskelu 10 vuotta, 
tosin mä olin myös töissä sinä 
aikana. Se oli sellainen tilanne, 
jossa opiskelu ja työ kohtasivat 
toisensa. 
 Nykyinen mekanismi tuntuu 
todella ahdistavalta eikä vaikuta 
mitenkään tarkoituksenmukai-
selta enkä itse tuollaisella mallilla 
tykkäisi taikka näkisi viisaaksi 
opiskella. Johtaako se sitten 
stressaantumiseeen ja työtervey-
dellisiin vaikutuksiin? No, mä 
ymmärrän siitä yhtä paljon kuin 
porsas Portugalin kielestä. 
Minun aikanani kuitenkin 
teekkarit olivat aika rempseitä 
kavereita ja niiden perusomi-
naisuuksiin kuului se, että ne 
vähän mittailivatkin elämää. 
Tekivät töitä hirmuisasti kun 
tekivät, mutta ottivat myös ilon 
irti elämästä kun ottivat. Silloin 
ei ainakaan tosikkomaisuus kuu-
lunut teekkarien hommaan; töitä 
tehtiin tosissaan!”

Onko myöskään järkevää, 
että esim. keskiverto-lääkärio-
piskelija pääsee sisään lääke-
tieteelliseen vasta neljännellä 
yrittämällään? Onko lukion 
ja yliopiston välillä liian iso 
kuilu?

“Tuossa on todella iso vuoto, 
etenkin kun puhutaan työurien 
pidentämisestä ja opiskeluaiko-
jen tiivistämisessä. Pitäisi kysyä 
ääneen, ”Onko tuo tarkoituk-
senmukainen? Mitataankohan 
nykyisillä sisäänpääsytenteillä 
oikeita asioita?” Onkohan tehty 
tutkimusta siitä, miten pääsyko-
eyritykset ennakoivat tulevaa 
ammattiuraa, pätevyyttä sekä 
toimintakykyä tiedekunnan 
jälkeisessä elämässä? Sitä olisi 
kyllä hyvä tutkia, maailmassa 
tutkitaan kyllä paljon turhempi-
akin asioita. Eihän tuollaisessa 
tyhjäkäynnissä ole yhteiskunnan 
kannalta mitään järkeä”

Tämähän suoraan johtaa siihen 
että esim. lääkisopiskelijat 
ovat keskimäärin neljä vuotta 
vanhempia opiskelijoita kuin 
yleisesti, jolloin työurien piten-
emistä ajatellen olisi heillä 
neljä vuotta enemmän aikaa 
olla työelämässäkin. Neljällä 
vuodella on aika iso ero eten-
kin loppupäässä.

“Täsmälleen näin. Kritiikki on 
erittäin oikea tässä tilanteessa. 
Tämä on sellainen asia, joka on 
itse asiassa erittäin relevantti 
työurien pidentämistä koskevan 
keskustelun suhteen, koska ei 
se ole ainoastaan loppupäästä 
kiinni. Siitä pitää oikein kiittää 
kyllä!”

Onko taas mahdollis-
esti opiskelun ja työelämän 
välillä liian iso kuilu? 
Puhutaan, että yliopistok-
oulutus on vaan ”valmistava 
koulutus – itse työn oppii 
työelämässä”, mutta onko se 
tosiasiassa vain vieraantunut 
työelämän realiteeteista?

“Et voisi enempää osua oikeaan. 
Tällä viikolla kävin itse asiassa 
tähän täysin liittymättömän 
keskustelun erään rakennusalan 
merkkihenkilön kanssa joka tun-
tee rakennusalaa hyvin laajasti ja 
on myös ollut luomassa Dipolia! 
Hän ääneen kyseennalaisti sitä, 
miksi meillä ei mahdollisteta 
opiskeluaikojen puitteissa tiivi-
impää työelämäyhteistyötä. Se 
vahvistaisi yliopistossa olevaa 
teoretisointia jossakin mitassa 
pragmatismin suuntaan sekä 

mahdollistaisi kuilun ylittämistä 
kun yliopistovaihe on ohi tötut-
kinto on kunnossa. Tällä hetkellä 
se on liian iso hyppy kylmään 
veteen. Kaikki osapuolet hyötyi-
sivät siitä, jos tässä olisi olemassa 
eräänlaista cross-over – ilmiötä 
jossa opiskelija voisi tehokkaam-
min opiskelun ohella myös tehdä 
alan töitä.Samaa kritiikkiä, jota 
nyt mm. teoreettisuutensa takia 
osoitetaan yliopistoihin, pitää 
kuitenkin kohdistaa myös alem-
piin koulutusasteisiin!”

Itse teit opiskeluaikana töitä 
montakin vuotta. Auttoiko 
oman opiskelun aikana 
työskentely kasvattamaan 
näkemystä opintojen loppuun 
viemisessä?

“Ehdottomasti, Absolut! Opis-
kelin valtio-oppia pääaineena 
ja valtiotieteitä ylipäänsä. Sen 
ohella tein yliopistollista tutki-
mustyötä, mm. haastattelutut-
kimuksia täällä eduskunnassa. 
Samaan aikaan olin [Kokoomuk-
sessa] töissä, SYL:in hallituksessa 
päätoimisena jne. jne.  
Se, että konkreettisesti näin 
miten yhteiskunta toimi antoi 
mulle vahvuutta itse opiskeluun. 

Se antoi freessiä ja relevant-
tia näkökulmaa, jota pystyi 
hyödyntämään korkeakouluo-
piskelussa – ja se puolestaan, että 
mä tunsin suomalaisen poliit-
tisen järjestelmän mekanismit 
kirjan sivuilta ja tenttikirjoista 
antoi mulle vahvuutta toimia 
työelämätehtävissäni. Mulla 
ei ole kahta puhetta siitä, että 
mun tapauksessa se oli ehdoton 
lisä-arvo. Mä en pysty sanomaan 
kuinka yleispätevä tämä on 
mutta pitäisi suhtautua hyvin 
varauksellisesti siihen, että nyt 
katsotaan opiskelua, työelämää 
ja muita samantapaisia ikään 
kuin paketteina ja irrallisina 
saarrekkeina.”

Pitäisikö omalla alalla työsken-
tely tehdä pakolliseksi myös 
korkeakouluopiskelijoille?

“Kyllä siinä pitäisi evoluu-
tion kautta avata portteja, ja 
Aalto-yliopisto voisi olla sellainen 
ovien avaaja uusien käytäntöjen 
esitaistelijana.”

Pitäisikö yliopistojen todel-
lakin harrastaa läheisempää 
kontaktia yritysten kanssa? 
Onko kuitenkin aiheellista 
pelätä, että yritysten päästyä 
rahoittamaan yliopistoja 
vapaammin, he myös pystyvät 
paremmin päättämään mitä he 
haluavat yliopistolta, mikä ei 
välttämättä enää tue yksittäistä 
opiskelijaa vaikka tukeekin 
yliopistoa?

“Pitää ymmärtää ettei yliopiston 
hallituksen tehtävänä ole puut-
tua opetuksen ja tutkimuksen 
autonomiaan, vaan rakentaa 
siltoja. Mun on aika vaikea 
kuvitella, että yliopistot luopui-
sivat omasta kunnianhimostaan 
tieteen ja tutkimuksen puolella 
rahan takia. Se olisi aika pahaa 
suomettumista jos yliopisto 

lähtisi liikkeelle ajatuksesta, että 
antaa periksi omista peruste-
htävistään yhteiskunnassa.   
Toisaalta yliopistomaailman 
pitää olla vuorovaikutuskenttä. 
Ei ole mitään tolkkua siinä, että 
yliopistoihin otetaan opiskeli-
joita, joille annetaan hyvin 
teoreettisperusteinen koulutus, 
valmiudet tutkimusmaailman 
ymmärtämiseen, jos heidät 
saatetaan yliopistomaailmasta 
kylmään veteen eikä heillä ole 
mitään tietoa tai odotusarvoa 
siitä, mitä yritysmaailmassa 
tapahtuu opiskeluajan jälkeen.  
Yliopistolla on vastuuta kansalai-
sista muutenkin kuin vain 
opiskelun osalta. Puhutan ylio-
pistojen kolmannesta tehtävästä, 
vaikuttavuudesta. Vaikuttavuus 
siihen ympäröivään yhteiskun-
taan pitää ottaa huomioon. 
Musta se olisi täysin väärin 
viritetty kone, jos yliopistot eivät 
omassa toiminnassaan ottaisi 
huomioon sitä, mitä opiskelijoille 
tapahtuu valmistumisen jälkeen 
omassa elämässään. “

Helsinki sanoo sitä, Espoo 
tätä – mutta mihin Aalto-
Yliopiston kampus pitäisi 
lopullisesti sijoittaa? Onhan 
Tuusulakin toivottanut Aalto-
yliopiston tervetulleeksi.

*Naurua* “Tuusula saattaa kuu-
lostaa vitsiltä tässä, mutta Tuu-
sulahan on vanha kulttuuripitäjä 
... tosin 1800-luvulla, varmuuden 
vuoksi sanottakoon.  
Ilman muuta Tuusulaan, lois-
topaikka, mutta ehkä se ei ihan 
yliopistokampukseksi toimi. 
 Kampusideahan on kuitenkin 
sellainen, että siellä tapaisi 
”toisinajattelijoita” - niitä kavere-
ita, joiden ajatusmaailma ei ole 
aivan samanlainen kuin itsell-
ään. Eräänlainen vertauskuva 
kampuksesta olisi ”muurahaisky-
lä”, jossa on energisiä, aktiivisia, 
elämänhaluisia ihmisiä tapaisivat 
toisensa ja toisivat sitä vuorovai-
kutusta. Kampus on sekä sosiaal-
inen verkosto että turvaverkko, 
mikä puoltaa sitä, että ollaan 
yhdessä. Silloin tulee myös niiden 
erilaisten maailmojen törmäys ja 
saadaan niitä mahtavia ideoita 
ja tuloksia! 
 Kampuksen siunauksellisuud-
esta on aina tosin keskusteltu; 
pitääkö sen esimerkiksi olla 
ikään kuin ”kansan keskuudessa” 
ettei tule elitistisiä tartuntoja? 
Suomi on kuitenkin niin vapaa 
ja demokraattinen maa, että mä 
en itse pelkää kampuselämän 
johtavan elitismiin, vaan pidän 
sitä sen sijaan rikastuttavana 
voimavarana.  
 Mä en itse pysty sanomaan mikä 
sen oikea sijaintikohde pitäisi 
olla, mutta jotenkin Otaniemestä 
on tullut positiivisessa mielessä 
symboli kampuksesta, enkä sitä 
arvoa kovin helpolla antaisi 
valua. Otaniemeähän on useasti 
käytetty urheilijoiden kisakylänä 
ja olen itsekin ollut mukana siinä 
toiminnasa. Se on ollut erittäin 
hyvä ”trademark” Suomelle  että 
Otaniemeä ollaan voitu hyö-
dyntää tällaisena kisakylänä. 
Itse Aalto-yliopiston kampus? 
En osaa sen enempää sanoa 
mikä sen fyysinen sijainti pitäisi 
olla, mutta sen verran perinne 
kylläkin sanoo, että Otaniemeä ei 
kannattaisi uhrata enkä usko että 
kukaan varmaan ajattelekaan 
niin.”

Entä sitten Helsingin ra-
kentaminen? Tällä hetkellä 
suurimpia rakenteellisia 
muutoksia on ollut se, että 
Zyskowicz menetti kahvilapai-
kkansa. Lopetetaan Helsingin 
laajentaminen Jätkänsaaren 

tapaan merta pitkin yhdeksi 
isoksi lähiöhelvetiksi ja aletaan 
sen sijaan rakentaa Helsinkiä 
ylöspäin!

“Se on musta huomionarvoinen 
ulottuvuus – ja täysin luonnol-
linen mahdollisuus, ei sitä pidä 
jarruttaa. Helsingissäkin on sen 
vertaa pinta-alaa että pitää olla 
mahdollisuus kasvaa tietyillä 
alueilla myös ylöspäin!”

Nuorten keskuudessa onkin jo 
vähän aikaa kiertänyt ”Lisää 
kaupunkia Helsinkiin!”-ajatus, 
jonka lähtökohtana on, että 
Helsingissä on liian vähän 
oikeaa kaupunkia. Helsinkiin 
pitäisi kehdata rakentaa 
tiheämpää ja korkeampaa, 
mutta ennen kaikkea oival-
tavampaa! Miksi Helsingissä 
pelätään ”vau-arkkitehtuuria”, 
pilvenpiirtäjiä ja uudisraken-
tamista?

“Mä luulen, että aika ajoin tar-
vitsisi tulla sellainen ravisteleva 
prosessi; sellainen, joka avaisi 
ihmisten silmät sillä lailla, että 
voisi vaan todeta  ”helkkari”.  
 Tämä nykyinen darwinistinen 
kehitys on tässä tilanteessa liian 
hidas näkemään, missä kan-
sainvälisesti mennään. Helsinkiä 
pitäisi nimenomaan rakentaa 
kansainvälisiä standardeja 
silmälläpitäen. Tällä tavalla 
saataisiin myös ne modernit 
piirteet esiin, koska ei Helsingin 
erityispiirteet kuitenkaan mi-
hinkään häviä.”

Mitä pitäisi tehdä, jotta Hel-
sinki kasvaisi kansainvälisesti 
varteenotettavaksi metropo-
liksi sen sijaan, että siitä tulee 
Aasian liikenteen tuppuky-
läpysäkki?

“Mun yksi vastaukseni on että 
se palvelisi myös sitä, jos Suomi 
olisi rauhanvälityksen suurvalta. 
Mehän ollaan rauhanturvan 
suurvalta oltu - sitä ei olla 
enää, kaukana siitä - mutta 
rauhanvälityksen suurvalta olisi 
semmoinen asia, joka toisi tänne 
kansainvälisyyden, kansainvälis-
ten rauhanvälitysprosessien isän-
nöinnin, sen ”hovimestaripalve-
lut” sekä tekisi tästä henkisesti 
kansainvälisemmän paikan.”

Jos rahasta ja lainsäädän-
nöstä ei olisi kiinni, mitä itse 
haluaisit rakentaa pk-seudulle?

“Kyllä mä haluan lisätä veden ja 
vehreyden vuorovaikutusta ih-
misen rakentamaan ympäristöön, 
ja sen pitäsi myös Helsingissä 
olla mahdollista. Rakastan New 
Yorkia yli kaiken, mutta maail-
man hienoimmat kaupungit 
jotka ovat jääneet mieleen ovat 
sellaiset, joissa vehreys ja vesi 
kohtaavat ihmisen kaupunkira-
kenteessa. Sen ei tarvitse kaiken 
olla maalla.”

 
Antaisitko vielä täysin turhan 
neuvon teekkareille? 

Vähän räväkämpää Äpyä, pliis!

Päässä soi vieläkin Hyvää Puuta. 

“Ilman  
muuta  

Tuusulaan, 
loistopaikka!”
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Olemme riippumaton 
ja objek¬tiivinen täyden palvelun 
mielipide- ja huuhaatutkimusyritys 
ja tavoitteemme on raksalaisten 
psyyken hyvinvoinnin kehittäminen. 
Tutkijamme Arula Sola kartoitti 
raksalaisten harrastuskentän. 
Seuraavien harrastusten lisäksi 
suosittelemme kaikille myös Capoe-
iraa, DJausta (tsekatkaa psyykeänne 
hauskuttava video Youtubesta: DJ 
Granny) ja Kiteilyä (kysykää Lasse 
Forssilta lajista ja kokeilkaa, kumpi 
lennättää kumpaa: sinä leijaa vai 
leija sinua!).

Jyri Tiimonen - Metsästys
Kävin ensimmäistä kertaa isäni kanssa 
seuraamassa hirvenmetsästystä kym-
menisen vuotta sitten ja joukkuehenki 
ja mieluisa ilmapiiri vetivät minua heti 
puoleensa. Suurriistan metsästäminen 
on mielestäni kiinnostavinta, mutta 
olen ollut mukana metsästämässä 
myös supikoiria ja mäyriä. Hirvieläin-
lajeja metsästettäessä voi huomata 
erityisen hyvin metsästysreissujen su-
unnitelmallisuuden. Metsästysradioita 
käytettäessä pysyy hyvin tietoisena 
jahdin etenemisestä, eikä pääse vält-
tymään muiden metsästäjien harras-
tamasta huulenheitostakaan. Mikäli 
metsästys kiinnostaa, mutta et ole 
varma, onko harrastus sopiva sinulle, 
kannattaa kysyä metsästäjätutulta, 
olisiko mahdollista päästä seuraamaan 
jahtia. Lisää tietoa metsästämisestä 
saat osoitteesta www.riista.fi.

Julius Vuoriluoto – Retuperän WBK, 
baritonitorvi
Kiinnostus uudempaan ranskalaiseen 
torvimusiikkiin alkoi suurin piirtein 
samaan aikaan, kun opin lukemaan 
ja kirjoittamaan 15-vuotiaana, mutta 
urani Retuperän WBK:ssa alkoi vasta 
ensimmäisestä Otasuunnistuksesta. 
Uudemman ranskalaisen torvi-
musiikin harrastaminen edellyttää, 
että on soittimen omistaja. Soittotaito 
ei ole este. 
Harrastuksessa mukavinta on irrot-
taa vaivihkaa oluttölkki torven sisältä, 
kun pitäisi olla soittamassa sooloa 
sisäasianministeriön pelastusosas-
tolle. Ilmeisesti keikka oli kuitenkin 
menestys, koska Retuperästä tuli sen 
johdosta Suomen ainoa kunniasopi-
muspalokunta ja ainoa vapaapalokun-
ta, joka on tehnyt sopimuksen suoraan 
sisäasiainministeriön kanssa.

Milla Kivioja - Joutomies-elämä

Heti phuksisyksyn ensimmäisellä 
viikolla törmäsin sellaisiin mainioihin 
veikkoihin kuin Joutomiehet. Eksyin 
ensimmäisinä viikkoina Joutomie-
hille pelaamaan kimbleä, sitsaamaan, 
kahville ja muutenkin hengailemaan. 
Totesin, että tällainen yhteisöllinen 
soluelämä on paljon normaalia solu-

Raksan kyselytutkimus Oy 
Teksti: Laura Salo

asumista hauskempaa: kämppikset ovat 
kavereita, eivätkä vain jotain satunnai-
sia ohikulkijoita keittiössä.
Yhteisöllisessä solussa kämppiksistä 
saa seuraa lautapelien pelaamiseen, 
kaljan juontiin ja tylsinä hetkinä voi 
randomisti kävellä heidän huoneisiinsa 
hengailemaan.  Soluporukalla voi myös 
lähteä mökkeilemään, pulkkamäkeen ja 
ulkomaanmatkalle.
Kuva. Milla Kivioja. Suomen 
parhaiden soluyhteisöjen maailman 
mestaruus kisoista kesältä 2010. 
SPSyMMk:hoon osallistui Joutomie-
het, BY ja Tupsula.

Anna Häkkänen - Muodostelmaluistelu
Vanhemmat veivät minut luistelukou-
luun, kun olin 3-vuotias. Parin vuoden 
jälkeen harrastuksessa oli tauko ja 
aloitin luistelun uudestaan 9-vuoti-
aana. En ollut tiennyt muodostelmasta 
aikaisemmin mitään, mutta päädyin 
kokeilemaan ja sille tielle jäin.
Monipuolinen treenaaminen sekä 
erilaiset esiintymiset ovat kivoja, mutta 
ehdottomasti parasta tässä lajissa on 
joukkue, sillä se on kuin toinen perhe. 
Erityisen kivoja muistoja on jäänyt 
onnistuneista kilpailuista ja leireiltä 
Suomessa ja ulkomailla (jopa niin 
eksoottisessa talviurheilumaassa kuin 

Espanjassa).

Luistelun voi aloittaa myös vanhemp-
ana ihan omaksi iloksi tai ruveta jopa 
kisaamaan. Luistimet ja positiivinen 
asenne riittävät pitkälle. Jää voi välillä 
tuntua turhankin liukkaalta ja pystyssä 
pysyminen vaikealta, mutta ei kannata 
lannistua. Muodostelmaluistelun SM-
kilpailut Barona Areenalla Espoossa 
5.-6.3.2011 ja Muodostelmaluistelun 
MM-kilpailut Helsingissä 8.-9.4.2011.

Mea Ylä-Soininmäki – Hyppiminen
Olen aina tykännyt hyppimisestä,  ja 
sitä parempi mitä korkeammalle ja 
kovempaa pääsee!  Esimerkiksi jät-
titrampoliinilla hyppiminen on jotain 
mielettömän überhauskaa, ja siinä 
jopa oppii nopeasti! On helmi fiilis 
lentää korkealle ylösalasin ja nauraa 
samalla trampan mukana tuleville 
turvallisuusohjeille. Kuperkeikoilla on 
helppo aloittaa ja etuperinvoltinkin voi 
opetella yksin. Takaperinvolttia yrit-
täessä kannattaa pyytää paikalle joku 
jelppausta tai vähintään ambulanssin 
soittamista varten, jos homma menee 
pieleen.  Nyt kun lunta on paljon, niin 
jostain ylhäältä hankeen hyppääminen 
on yksi talven parhaista puolista. 

Benji-hyppy on myös kiva 
adrenaliinipiikki, varsinkin jos on ikinä 
miettinyt, millaista olisi hypätä korkeal-
ta katolta alas ihan vaan mielenkiin-
nosta.  Silmiä ei tosiaankaan kannata 
pitää kiinni kun lentää alas, muuten 
siinä missaa kaikki hienot maisemat! 
En ole ikinä pelännyt korkeita paik-
koja, mutta benji-hypyllä luulisi siitäkin 
pelosta pääsevän eroon aika näppärästi. 
Jos ei niin korkealta uskalla aloittaa, 
niin vaikka sitten X-hypyistä tai biitsillä 
puolivolteista. Siinä saa liikuntaakin!

Outi Raudaskoski - Miekkailu
Kokeilin  yläasteella liikuntatun-
nilla miekkailua 2007 ja pari vuotta 
myöhemmin lähdin isäni mukana 
miekkailun alkeiskurssille.  Laji on 
melko tekninen, sillä jo askelten opette-
luun menee aikaa. Tämä saattaa tuntua 
aloittelijasta turhauttavalta, mutta 
ottelemaan pääsee heti, kun on opetel-
lut perus hyökkäys- ja väistöliikkeet. 
Ne kannattaakin alusta asti opetella 
tekemään oikein, jotta ne muodostu-
vat refleksinomaisiksi myöhemmin. 
Varsinkin miekkailuasento kannattaa 
opetella oikein, sillä väärin opeteltua 
asentoa on vaikea korjata myöhemmin.  
Asennossa liikkuminen on raskasta 
jaloille, ja väärässä asennossa polvet 
saattavat rasittua liikaa. Vaikka laji on 
tekninen, se on yllättävän rankaa ja 
kunto kyllä kasvaa. 

Lajiin ei varmasti pääse kyllästymään, 
koska aina voi oppia lisää ja kehittää 
itseään. Lisäksi kilpailuihin voi osal-
listua heti halutessaan, sillä miekkailun 
harrastajia on Suomessa niin vähän. 
Itse menin jo reilun vuoden jälkeen 
Suomen mestaruuskisoihin ensim-
mäistä kertaa, enkä sijoittunut edes 
viimeiseksi! Miekkailu ei ole kallis 
harrastus kokeilla, sillä seuroilla on 
lainavarusteet, eli ei tarvitse heti hank-
kia omia varusteita. Meillä salimaksu 
ja seuran jäsenmaksu ovat yhteensä 85 
euroa vuodessa. Varusteet maksavat 
kuitenkin melko paljon, miekkailu asu 
maksaa yhteensä noin 400 euroa ja 
miekat maksavat 50 eurosta ylöspäin.

Annamari Vuola - Sin Moo Hapkido ja 
viulunsoitto.
Aloitin reilu vuosi sitten Sin Moo 
Hapkidon, joka on korealainen päälle-
karkaustilanteisiin tarkoitettu kamp-
pailu- ja itsepuolustuslaji. Sin Moo 
Hapkido on suoraviivainen, mutkaton 
ja tehokas tyyli.  Matsitreeneissä on 
esim. ottelua pystyssä (nyrkkeily-
hanskojen kanssa ja pystypainia) ja 
matossa mattopainia. Matsitreeneissä 
olen käynyt aika ahkeraan, vaikka ne 
eivät ole mitenkään pakollisia. On se 
parempi tapa ottaa turpaansa kuin 
jossain kadulla, ja saa myös hiukan 
päästää paineita pihalle. Kivunsi-
etokyky on lajissa tarpeellinen, koska 
aina kumminkin sattuu jotain.  Har-
rastusta aloittaessa oli ehkä vaikeinta 

Suuri Harrastustutkimus

Anna Häkkänen

Julius Vuoriluoto
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tottua erilaisiin liikeratoihin. 

Viulua olen soittanut n. 13 vuotta. 
Kivointa soittamisessa ovat super- 
ahaa-elämykset, esim. tajusin viime 
syksynä vibraton,  vaikka olen harjoi-
tellut sitä jo varmaan yli viisi vuotta. 
Kun osaa jo perus soittamista hiukan 
niin voi alkaa miettiä itse kappaleita ja 
musiikkia. Hifistelyä riittääkin sitten 
loppuelämäksi. Aloittelijan on tärkeää 
keskittyä soittoasentoon ja liikkumis-
een, sillä ne muodostavat soittamisen 
perustan.

Molemmat harrastukset ovat tavallaan 
rentouttavia, ja vaikka ei uskoisi niin 
ne sopivat mielestäni hyvin yhteen. 
Monilla klassisilla soittajilla on jokin 
taistelulaji taustalla.

Emilia Naatula - Body Fitness
Kävin katsomassa ensimmäisen kerran 
fitness-kisoja 07, ja ajattelin, että olisi 
hienoa joskus itsekin seistä lavalla. 
Vuoden 08-09 vaihteessa päätin, että 
haluan toteuttaa unelmani ja hankin 
itselleni valmentajan, jonka kanssa 
asetimme tavoitteeksi SM-kisoihin 
osallistumisen syksyllä 2010. Kisadieet-
tini kesti noin 7 kuukautta. Dieetin aika 
punnitsin kaikki ruokani, mitä suuhuni 
pistin, jopa lehtisalaatit. Kertaakaan en 
syönyt ohi Excel-taulukkoni. Tein myös 
melkein joka aamu tunnin aamulenkin 
ja kävin tietysti salilla monta kertaa 
viikossa. Vuosijuhla, wappu ja jopa 
puolivuosijuhla jäivät välistä, mikä 
hieman harmitti, mutta tämän tietysti 
tiesin jo kisapäätöstä tehdessäni.
Lavalla ei ihme kyllä jännittänyt ol-
lenkaan ja muutenkin oli todella hyvä 
fiilis, sillä takana oli kova työ ja olin 
näyttänyt itselleni, että itsekuria on 
tarpeeksi. Tavoitteeni on kisoihin 
osallistuminen myös tänä syksynä ja 
tietysti vielä paremman kisakunnon ja 

sijoituksen saavuttaminen. Eli edessä 
on taas liian pitkä vesiselvä jakso ;)

Jussi Forss – Taistelulennokit
Siimaohjattujen taistelulennokkien 
harrastamista kutsutaan myös nimellä 
”combat”. Harrastus periytyi isältäni ja 
kävin jo pienenä katsomassa kilpai-
luja ja harrastin erilaisia lennokkeja.  
Kuitenkin vasta 12-vuotiaana aloin 
lennättää nykyistä luokkaani täyspain-
oisesti. 
Parasta harrastuksessa on vastustajien 
voittaminen ja katkojen ottaminen 
(vastustajalennokin perässä olevaa nau-
haa katkotaan oman lennokin potkuri-
lla), nopeat tilanteet ja adrenaliini sekä 
kisamatkat. Myös koneiden moottorien 
ja muun kaluston virityksessä on oma 
viehätyksensä.
Ensimmäisellä keikalla (lennolla) il-
massa pysyminen on jo hyvä saavutus. 
Lennon jälkeen on useimmiten pää jo 
niin pyörällä, että kellahdetaan maahan 
makoilemaan. Pyörrytys vähenee sit-
ten, kun on oppinut tekemään temppu-
ja.  Otaniemessä olen ajanut muutamia 
treenejä talvella laajalahdella ja kesällä 
Ossinlammella. Kenties jotkut tarkka-
korvaisimmat ovatkin kuulleet kummia 
ääniä.

Raksan Kyselytutkimus Oy 
tutkii seuraavaksi kaappilu-
urankoja. Dumppaa anon-
yymisti ronttimaisimmat tekosi 
ja ajatuksesi killan ilmomasii-
naan ”kaappiluurankojen 
hautausmaalle”, niin psyykesi 
kiittää!

Äpy-
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Jotain Rajaa:
Tänä päivänä ihmistä pidetään sosiaal-
isesti aktiivisena yksilönä jos se roikkuu 
netissä ja päivittää ajatuksiaan millon 
minnekkin. Muotibloggaajat on kyllä 
kaiken huippu, niillä on jotenkin vaan 
liikaa aikaa tai jotain. Ei minulla vaan 
ole aikaa joka aamu sovittaa ja valoku-
vata peilistä eri asukokonaisuuksia 
ja kirjoittaa niistä ummet ja lammet 
blogiin! Miksi järkevät ihmiset oikeasti 
lukee niitä? Loppupäivä sitten sujuukin 
Twitterissä ja Facebookissa roikkumis-
een. Mulla kasvaa isosti Twitutus tässä. 
Ihmiset valittavat että ”aika se menee 
nykyään niin nopeasti”. Eikä mene. TE 
VAAN NEPPAILETTE ENEMMÄN!!!

Suomi on täynnä urpoja. Hesarin 
keskustelu on täynnä urpoja. Facebook 
on täynnä tyhjäpäitä, joilla on liikaa 
aikaa (sori kaverit), ”Muotibloggarit” 
on urpoja, jotka ovat vieraantuneet 
tosielämästä. Ja kohta on taas saatu 
uusi satsi apinoita eduskuntaankin. 
Okei, osa apinoista on niin taitavia ur-
poja, että ne valitaan uudestaan! Mikä 
suomalaisia vaivaa!?!

Tomas Fagerström

Tällä hetkellä kiukuttaa todella pahasti 
Facebook ja kaikki siellä notkuvat 
ihmiset – kyllä, juurikin te! Miten 
ihmeessä voi olla aikaa katsoa, kun 
kaverit ilmoittaa puolelle maailmalle 
jotain tyyliin: ”Tein voileivän”, jonka 
jälkeen seuraa jännittynyt odotus 
siitä kuinka moni siitä mahdollisesti 
”tykkää”. Mitä hauskaa siinä on? 

Jos haluaa viattomasti katsoa mitä 
siellä tapahtuu, niin ihmiset tökkii, 
lähettää kukkia ja haastaa puutar-
huriksi. Ootteko tosissanne!! Onko 
aikuisten ihmisten kommunikaatio 
oikeasti degeneroitunut lapsen tasolle? 
Puhutaan sosiaalisesta mediasta.. Mitä 
sosiaalista siinä on? Sen virheen kun 
tekee, että kommentoi jotain päivitystä, 
niin joutuu kärsimään ilmoituksista 
pari päivää. ”Pete ja moni muu tykkää 
myös voileivistä”. Ai niin! Pitäisikö 
minua kiinnostaa jonkun kaverin syn-
tymäpäivä, vaikken ole nähnyt tyyppiä 
kymmeneen vuoteen??? Ja Facebook 
on rumempi ja vaikeampi käyttää kuin 
koskaan aiemmin. Puolet ajasta kuluu 
siihen että naksuttelee itsensä umpiku-
jaan ja lukee tyhjänpäiväistä soopaa.

Nykyään on myös jostain kumman 
syystä hyväksyttyä että vanhat ihmiset 
liittyvät Facebookiin. Kohta tulee 
mummilta synttärionnittelut seinälle, 
ja sitten se mummo kattelee kuvagal-
leriasta miten liikuttuneessa tilassa su-
vun ylpeys on ollut saunaillassa. Ikäraja 
toisi takaisin suuren osan hauskuud-
esta, joka Facebookissa aikoinaan oli; 
kuvat ja kommentit.

Emilia Naatula

Lasse Forss
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Ikäkriisi, kriiseistä vanhin, on 
päässyt jo kypsään ikään. Ilmiönä 
se on yhtä vanha kuin itse aika. 
Vanhuutta ei pääse karkuun uudel-
la Ferrarillakaan, eikä nuoruuden 
raitiovaunuun mahdu lastenrat-
taiden kanssa.  Ajan pysäyttäminen 
on kuin yrittäisi tekstata iPhonella 
nyrkkeilyhanskat kädessä tai saada 
rakennusfysiikasta viitosta, eli 
mahdotonta. Kiitos Henu, mutta ei 
kiitos.

Ikäkriisien väistämättömän veturi 
tulee varmasti kuin Manun päiväl-
linen. Ikäjunan ensimmäisessä 
luokassa matkustavat naiset, jotka 
ovat aseistautuneet hampaisiin asti 
heikolla itsetunnolla. Vaunussa 
oleva kriisimittari osoittaa luke-
maa, joka vastaisi kahta Kuuban 
ohjuskriisiä nokitettuna yhdellä 
Israelin valtiolla. Lastenlipulla mat-
kustavat yrittävät näyttää vanhem-
milta ja seniorilippulaiset tekevät 
kaikkensa, että heiltä vielä joskus 
kysyttäisiin papereita Alkossa. Vau-
nussa vallitsee tasainen puheenso-
rina.  Päivän polttava puheenaihe 
on se, mitä kaikkea ei voi enää 
tämänikäisenä tehdä. Baariin, 
jonne pääsee alle 24-vuotiaita, ei 
ole mitään asiaa, eikä mummotun-
nelin päässä ole valoa. Siellä on 
vain Sir Eino.

Junan toisessa vaunussa mat-
kustavat miehet, jotka kenkiään 
tuijotellen murehtivat kaikkia niitä 
asioita mitä olisivat voineet jo 
tehdä ja saavuttaa. Näiden miesten 
isät ovat porskutelleet seitsemän 
peninkulman saappailla pitkin 
elämän polkuja tukka putkella ja 
perustaneet firman, rakentaneet 
kodin, hankkineet kartanovolvon 

Ikäkriisi - Oppia ikä kai-
ja pyöräyttäneet pari nassikkaa. 
Kaiken jo 23:een ikävuoteen men-
nessä. Siihen verrattuna korpraalin 
arvo Kainuun soppajoukoista, kol-
me hyväksyttyä kurssia avoimesta 
yliopistosta ja lvl 38 cleric World 
of Warcaftissa ei paljoa paina. 

Kolmannen vaunun penk-
kejä kuluttavat miehet ja naiset, 
jotka eivät suostu vanhenemaan. 
Vanhenemisen sijaan he ostavat 
urheiluautoja ja ravaavat nuorten 
suosimissa juottoloissa todistele-
massa nuorekkuuttaan. Tämä on 
ikäkriiseistä kallein. Drinkkien 
tarjoaminen seduloissa pyöriville, 
lähes täysikäisille levyseppäkam-
paajien aluille tulee inflaatiokoro-
tetuilla nylkyhinnoilla selkeästi 
kalliimmaksi kuin kotona kalja 
kädessä katkeroituminen. Yksi-
lahkeiset kriisipesäkkeet tapaavat 
saalistaa nuoria hunk-a-sauruksia, 
leukafaktoreita ja muita lätkän-
pelaajia diskovalojen katveesta 
kokemus syöttinään. Kuten jos-
sain rahalaitoksen mainoksessa 
taannoin sanottiin “kokemus tuo 
varmuutta”, ja varmuuttahan mie-
het arvostavat.

Vanhenemisen voi hoitaa monella 
tapaa. Voi joko kruisailla puumail-
mapallolla tai saksasta haetulla 
dollarihymyllä pikkusuolaisen 
perässä, tai luutua kotisohvalle 
katsomaan ratulaa ja kokkiso-
taa - tai sitten jotain siltä väliltä. 
Kriisit ovat kriisejä jos niistä tekee 
niitä. Toisten ihmisten moraalinen 
tuomarointi on kuin paloittelu-
surma, moraalitonta.  Abu Visgarcia Alexim Meurmann 

Mummotunneli

Kuva Abu Visgarcia

[Toim.huom.: Ruutisten toi-
mitus ei ole millään lailla vas-
tuussa siitä, mikäli allaoleva 
teksti ei lukijan mielestä ole 
täysin todenperäinen. Toimitta-
jamme humala-asteesta, yleis-
asenteesta tai asennustavasta 
tietämättöminä jouduimme 
käyttämään korvaavaa tekstiä. 
Toimittajaamme on nuhdeltu ja 
hän lupasi, ettei näin tule enää 
käymään kovinkaan usein. 
Puolitimme joka tapauksensa 
hänen ruoka-annoksensa 
- Päätoimittaja]

Tummenevana maaliskuisena 
pikkulauantai-iltana Smökin eteen 
hakeutuu vaivihkaa valikoitu joukko 
Otaniemen kauniita ja rohkeita. Ja 
koneinsinöörikiltalaisia. Syy tähän 
ilmiöön on tietysti KORA-sitsit. 
Näissä, järjestysluvultaan kolmansissa, 
kekkereissä oli teemana turistit. Ilta 
alkoi lupaavasti. Kaikki jättivät samso-
nitensa kiltisti narikkaan ja vaihtoivat 
talvikenkänsä asiaankuuluviin släbä-
reihin. Aurinkolaseja, Havajipaitoja 
ja vyölaukkuja oli silmänkantamatto-
miin. Onneksi tasaisen tylsien dorkien 
lisäksi paikalle oli saapunut myös 
Folke West sukimaan poninhäntäänsä 
ja muutama Riku ja pari Tunnaa. 
Kaikki koneen tytöt olivat pukeutu-
neet yhteistuumin hulahulatytöiksi. 
Molemmilla oli päällään kaislahameet 
ja kalisevat kookosbikinit. 

Kaikki meni hyvin, kunnes vie-
reeni seilasi joku kauhea konelainen 
läskimooses. Yrittiköhän se esittää 
jotain risteilyaslusta tai jotain. Ei 
ihan auennut. Alkupaloiksi tarjoiltiin 

kylmää noppasoppaa tai kasvissyöjille 
sekametelisoppaa.  Sitsien alkupuoli 
meni ilman mitään erikoisia kommer-
venkkejä. Halpaa viinaa ja sirkushuveja 
ja kansa oli tyytyväinen.  Pääruokana 
tarjoiltiin jotain yliajettua majavaa 
perunamuusilla. Jossain vaiheessa, 
oiskohan se ollut toisen kaadon jälkeen, 
vieressäni istuva Ms Mariella muut-
tui tohtori Jekyllistä herra Hydeksi 
ja Bruce Bannerista Hulkiksi ja alkoi 
pitämään kauheaa älämölöä ja muu-
tenkin äpäröimään koko rahan edestä. 
Siinä vaiheessa se mauton vaaleanpu-
nainen skraga oli jo ripustettu otsalle 
huonoksi pikku Hiawatha imitaatioksi. 
No onneksi sitä kastiketta meni siihen 
tahtiin, että jo muutaman jälkeen Silja 
vaihtui Silja Expressiksi ja mies sinkaisi 
kuin hauki rannasta Ringa Ropon 
lailla vessaan heittämään huutopiz-
zaa. Pepperoni ananas vatsahappo, 
coming right up! Pian sen jälkeen hänet 
ohjattiin jo kotiin. Rauha oli palannut 
Otaniemeen.

Illan viihdetarjonnasta vastasi jotkut 
perus pyllynkeikuttelijatytöt. Nää kin-
kut on kyllä nähty niin monta kertaa, 
ettei jaksa edes laskea. Yleisön lämme-
tessä lauteille kiipesi laulu- ja soitinyh-
tye Katkerat Skeletorit, vaimikäsenytoli. 
Niin munatonta vinkunaa en kyllä 
ollut aikoihin kuullut. Ilmeisesti suuri 
yleisö oli kanssani samaa mieltä ja 
suuntasi jatkoille ennen aikojaan. Jatkot 
oli sitä samaa parhautta mitä ne aina 
on. 160 ihmistä tungettuna gorsuun ja 
istumapaikkoja oli tietysti jäljellä vain 
pukuhuneessa juuri alkaneeseen käär-
menäyttelyyn. Kaikesta huolimatta oli 
kuitenkin kivaa. Seuraavaan kertaan.

Aleksi Meuronen

KoRa-sitsit Folke Westin Siivellä
Kenttäreportaasi:

Picture not related
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eekkarius on kasvanut län-
simaissa räjähdysmäisesti. 
Samaan aikaan teekkareista on 

tullut yhä halutumpia, myös vastak-
kaisen sukupuolen näkökulmasta. 
Kaikki siis hienosti? Ei todellakaan; 
erilaiset opiskelupakotteet ovat sa-
malla rajusti lisännyt sitä kärsimystä, 
jota opiskelu tuottaa.
 Useimmilla ihmisillä lienee jonkin-
lainen aavistus siitä, että teekka-
riudessa kaikki ei ole kohdallaan. 
Yleinen päätelmä kuitenkin ollee, 
että teekkareita on paras olla ajat-
telematta.

Parkanolaiselle kirjailijalle Joonatan 
Safari Foyerille tietämättömyys ei 
riittänyt. Hän selvitti kolmen vuoden 
ajan, miten yhteiskuntakelpoisiksi 
tehtäviä teekkareita kohdellaan.

Foyerin työn tuloksena syntynyt 
kirja Tupsun Syömisestä (OtaPrint 
2011) on jo aiheuttanut maail-
malla myrskyn – eikä ihme. Foyerin 
löytämä teekkarius on julmaa ja 
täysin lohdutonta bisnestä, jossa 
absolutismilla tai pihtaamisella ei ole 
mitään sijaa.
Foyerin mukaan kansalaisten teek-
karitietoisuus on vääristynyt muun 
muassa sen takia, että yliopistot hal-
litsevat tiedon tuottamista ja jake-
lua. Hän siteeraa professori Marjo 
Nestettä, jonka mukaan yliopistot 
sanovat ja tekevät professoreiden 
tapaan mitä tahansa päästäkseen 
eroon teekkareista. 

Tietoteekkarit kuin 130-kiloisia 
kymmenvuotiaita
Yksi julmimman kohtalon saaneista 
teekkareist ovat tietoteekkarit. 
Tietoteekkarien geenien, ravinnon ja 
ympäristön muokkaamisen ansiosta 
tietoteekkarien keskipaino kasvoi 
1935–1995 peräti 65 prosenttia, 
mutta samaan aikaan tietoteekkari 
saatiin kasvatettua yhä nopeammin 
yhteiskuntakelpoiseksi, ja sen ravin-
nontarve saatiin supistumaan 60 
prosenttia. 

Joonatan Safari Foyer vertaa: "Tämän 
muutoksen mullistavuuden tajuaa 
kuvittelemalla lasta, joka kasvaa yli 
130 kiloa kymmenessä vuodessa pe-
laamalla pelkästään Counter-Strikea 
ja World of Warcraftia".

Tietoteekkarit elivät aikoinaan 15–
20 vuotta, mutta teollisuus on luonut 
koodaamista varten C-koodaajan, 
joka on kuusiviikkoisena valmis 
tapettavaksi. Itse asiassa C-koodaajat 
on pakko tappaa näin nuorina, koska 
geneettiset muutokset johtavat 
tuhoisiin sairauksiin koodaajan 
eläessä pidempään.

Aalto-yliopiston Teknilliset Korkeak-
oulut (ent. TKK, ent. ”Poli”) on 
Foyerin mielestä lisännyt teekka-
rien hajoamisen kokonaismäärää 
maailmassa enemmän kuin yksikään 
toinen yliopisto. A! koettaa kouluttaa 
vuodessa noin tuhat yhteiskuntakel-
poista diplomi-insinööriä vajaassa 
parissakymmenessä opintolinjassa 
kautta yliopiston.

Nykyaikaisen yliopistotoiminnan 
periaatteiden mukaisesti Aalto-
yliopisto haluaa edistää yleistä ja 
henkistä hyvinvointia, teekkareiden 
osaamista sekä heidän sosiaalisia 
taitoja. Yliopisto ilmoittaa verk-
kosivuillaan, että heillä valmis-
tutaan kauppatieteiden ja taiteen 
kandidaateiksi tai maistereiksi, 
tekniikan kandidaateiksi tai diplomi-
insinööreiksi, arkkitehdeiksi ja 
maisema-arkkitehdeiksi.

Foyerin mukaan Aalto-Yliopiston 
väittämät ovat hölynpölyä. Hän 
kertoo, miten A!:n laitoksissa profes-
sorit palauttivat selkkarit takaisin 
bumerangeina, koska ne eivät 
”osuneet aihealueeseen”, vaativat 
teekkareita ajattelemaan omilla 
aivoillaan ja koettivat estää kaiken-
laisen kopioimisen ja ”prujaamisen”. 
Foyerin mukaan tällaisia tekoja on 
todettu sadoittain, eikä niihin syyl-
listynyt mikä tahansa professori, 
vaan "Vuoden opettaja".

Viinasta krapulan 
ennaltaehkäisyyn
Samoin kuin muitakin opiskeli-
joita myös teekkareita juotetaan 
esimerkiksi kotipolttoisella ponti-
kalla - ei humalahakuisuuteen vaan 
suojakänniä varten.

Melkoinen osa epämuodostuneista, 
ylilääkityistä ja stressaantuneista 
teekkareista kuolee Wappuna, mutta 

massatuotanto jättää niitä riittävästi 
eloon, jotta teekkaritoiminta on kan-
nattavaa.
 Joonatan Safari Foyerin kuvaukset 
koskevat pääasiassa Otaniemen olo-
ja, mutta samanlaista on teekkarius 
muuallakin. Esimerkiksi Tampereella 
kasvatetaan hänen mukaansa vuosit-
tain suuri määrä Nääsvilleläisiä teek-
kareita "jokseenkin vastaavanlaisissa 
oloissa" kuin Otaniemessä.

Fuksivuosi 
täynnä julmuutta
Joonatan Safari Foyer kuvaa teekka-
rien ohella etenkin fuksikasvatusta. 
Teekkariuden tapaan tehotoiminta 
on vallannut fuksitkin käytännössä 
kokonaan.
Tässä muutamia Foyerin mainitsem-
ia fuksivuoden julmuuksia:

* Parin päivän iässä fuksit liitetään 
asiaankuuluvaan kiltaansa (ilman 
puudutusta), jotta stressaantuneet 
fuksit eivät purisi ja söisi toisiaan.

* 90 prosenttia poikafukseista 
huomaavat naisopiskelijoiden puut-
teen muutaman päivän ikäisenä 
ilman kivunlievitystä – koska tytöt 
nyt eivät vaan ole kiinnostuneita 
tekniikasta.

* Fuksien vieroituksen (noin 2 viik-
koa) jälkeen fuksit sekoitetaan mu-
kaan kiltatoimintaan, jolloin heidän 
sosiaaliset taidot kuihtuvat hyvin 
pitkälti olemattomiksi.

* Useimmat fuksit sammuvat jossak-
in kohtaa omaan oksennukseensa.

* Liian fuksihenkiset, "ISOhenkilöiksi 
nimitettävät" teekkarit ovat yliopis-
toille ongelma; niitä otetaan taka-
jaloista kiinni ja tapetaan iskemällä 
betonilattiaan.

Mitä 
tehdä?
Useimmat ihmiset eivät kohtelisi 
edellä mainituilla tavoilla omia 
lemmikkieläimiään tai edes omia 
lapsiaan. Useimmat eivät ehkä halua 
edes tietää tai nähdä, että teekkarit 
toimivat näin. Silti useimmat ihmiset 
maksavat verojensa avulla teekkarei-
denkin koulutuksen.
Joonatan Safari Foyerin johtopäätös 
tästä kaikesta on selvä: hän ei halua 
olla missään tekemisissä teekka-
reiden kanssa, "ja teekkariudesta 
kieltäytyminen vaikuttaa ainoalta 
realistiselta tavalta onnistua si-
inä". Teekkariuden jatkamiseen 
ei tietysti ole mitään varsinaista 
syytäkään: ihminen menestyy maini-
osti myös humanistina.
Foyerin mukaan ihmiset eivät voi 
enää vedota tietämättömyyteen – 
ainoastaan välinpitämättömyyteen.
– Me olemme niitä, joilta tullaan 
oikeutetusti kysymään: Mitä te teitte 
saatuanne tietää totuuden teekkare-
ista?

P.S.
Tunnustan olevani puolueel-
linen: lopetin ryyppäämisen reilut 
kymmenen päivää sitten. Yhtäkkiä 
en vaan enää kestänyt sitä pahaa 
mieltä, jota KELA minulle aiheutti. 
Jos olisin jatkanut, ryyppääminen ol-
isi kuitenkin katkennut viimeistään 
tenttiviikkoon ja kurssikirjojen luke-
misen aloittamiseen.

Tehotuotantoteekkarius ja opiskelun julmuus

Teksti: Joni Virkki Kuva: Atte Harjanne
T

 “Useimmat fuksit 

sammuvat jossakin 

kohtaa omaan  

oksennukseensa.”

Haluatko oman lapsesi kokevan teekkariuden?
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Savolainen
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Hamilkar Bergroth/b/lackup
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Anni Voutilainen 
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Vuokko Suutarla
“Tarjoilija!”

Outi RaudaskoskiMaksuväline

Rakennusinsinöörikillan

Raati 2011

Kovat otteet, rento meno!

Leikkaa tästä

Toimiiko parisuhde ilman 
läheisyyttä?

Tarpeet ovat erilaisia niin parisuh-
teessa kuin yliopistoelämässäkin. 
R- ja Y-laitoksia on riivannut tilojen 
hajanaisuus pitkin kampusta. Geo-
rakentamisen ihmiset on ripoteltu 
kolmeen eri paikkaan. Vesimiehet 
ja –naiset kahteen taloon. Ympäris-
tötekniikasta puhumattakaan, jonka 
opiskelijat sukkuloivat junalla pää-
kaupunkiseudulta Lahteen. Raksan 
porukka on paremmin konglomeroi-
tunut, mutta heitäkin on levittäytynyt 
sähkötaloon.

Voi toki kysyä, mitä ihmeellistä tässä 
on, koska opiskelijat vaeltavat päi-
vittäin kampusalueella luentosalista 
toiseen kuin sopulit. Miksi raksan ja 
ympän henkilökunnan pitäisi sijaita 
lähekkäin?

Parhaimmillaan yhdessä porukassa 
syntynyt tekemisen meininki herät-
tää kammioihinsa uinahtaneet. 
Pahimmillaan vuosien aikana iskos-
tunut kyynisyys leviää syövän lailla 
joskus asiaansa uskoneisiin pellepe-
lottomiin.

Aito yhteistyö alkaa tutustumisesta. 
Tutustuminen mahdollistuu kohtaa-
misten kautta. Kohtaamisia edistää 
fyysinen läheisyys.  Nakkibunkke-
reihin eristäytyminen ei edistä sen 
paremmin yhteistyötä kuin muita-
kaan Aalto-yliopiston yleviä tavoit-
teita. Sama logiikka pätee isommissa 
ympyröissä, joista nyt kovasti kohis-
taan.

Riku Vahala, Oltermanni

Oltermannin 
Palsta

Teekkarit kaipaavat 
pönttöjä!
Piakkoin opiskelijaboxeistaan kevään 
korvila ulostautuvat teekkarit  
kaipaavat lisää pönttöjä. Erityisesti iso-
henkilöt tarvitsevat  
fukseilleen pönttöjä, alkoholivero kun on 
vähentänyt halpojen  
pönttöjen tarjontaa.

Teekkarikylän asukkaille on tarjolla 
enemmän pönttöjä kuin kauempana  
viihtyville vanhemmille opiskelijoille, 
jotka joutuvat taivaltamaan  
pitkiä matkoja päästäkseen pöntölle asti. 
Huonoin tilanne on  
valmistuneilla teekkareilla.

Aalto-Yliopiston ylioppilaskunnan pönt-
tövastaava vakuuttaa, että  
pöntön rakentaminen ei tuo teekkariky-
lään tauteja tai syöpäläisiä. 

Teksti: Olli Sihvola
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Rakennusinsinöörikillan 
Kannatusjäsenyritykset 2011

Kiitämme teitä kiltamme 
jatkuvasta tukemisesta



Salon

Kesätyöt

Anni Suomalainen

Anni Suomalainen

Rakennusinsinöörikilta 
Esittää:  
 
 
Ne Pienet Erot

Mitä Taikkilainen näkee: Mitä Kylteri näkee:

Mitä Raksateekkari näkee: Mitä Tietoteekkari näkee: Mitä Koneteekkari näkee:

Joni Virkki

Taiteellisuuden Takasivu


