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www.afconsult.com

ÅF– Suomen johtava 
energiakonsultti
 

Konsultointi. Suunnittelu. Projektipalvelut.
Meillä on alan parhaat duunit! 

PÄÄTOIMITTAJAN (taitto-)
PÄIVÄKIRJA.

20.4.Wappenswil!
Se on kaupunki Sveitsissä! Löytyi Forecasta. Kuulostaa 
wapulta!
 03:35 Torstaiyö, ja istun maarilla taittamassa 
wappulehteä, koska tän kanssa tulee kiire, koska mulla 
ei oo ees vielä kaikkia tekstejä, mitä pitäis - onneks ehin 
alottaa jo pari päivää sitten. On nälkä, muttei väsytä.
 03:51 Sain olla täällä pitkään rauhassa, kunnes 
joku pelottava hyyppä tuli tonne takariviin istumaan - 
mene pois, olen täällä mielelläni itsekseni! (No nyt se 
lähti, ja nyt nauran täällä yksikseni, koska mietin että mitä 
jos se lähti pois koska se näki tän, hehee!)
 03:53 No hitto, nyt se tuli takas. MENE POIS!
 04:18 NYT SE LÄHTI LOPULLISESTI! 
VOITIN! Ja taidan sen kunniaks lähtee nukkumaan, 
herätykseen aikaa alle 4h. Moro.

22.4. Aurinkoinen sunnuntai maarilla, jeh.
 15:46 Arska paistaa, ja halusin jouduin tulemaan 
maarille. Kerranki oisin ilosempi jos satais vettä. Onneks 
eilen paisto aurinko, koska olin kuumailmapalloilemassa 
Hämeenlinnassa, oli ihan mielettömän makeeta!
 16:10 Tekstari Heliltä: “Tulkaa maarin eteen NYT!“
 16:11 YLLÄRI-PIKNIK! Aww!! Onneks on ihania raatilaisia jotka tuo piknikin ahkerien 
maarilaisten  (onpas täällä muuten paljon kandin tekijöitä!) luo jos maarilaiset eivät pääse piknikille <3 
Skumppa ei oo koskaan ilahduttanu noin paljoo! HURRAA!!
 17:52 Pelottavinta tässä on se, miten paljon kavereita täältä oikeesti löys kun tänne saakka pääsi! 
Tsemppiä teille kandin väsääjille, jotka ootte täällä mun seurana dataamassa.

23.4. Äikän ylppärituloksia odotellessa.
 16:22 Ja niihinki on viel ihan sikana aikaa, tyhmät hitaat sensorit! Onneks se äikkä sentään lähti 
ällänä, mut saa kyl tulla sellasena takasinkin, tai YTL saa kivan kiitospommin.

<3:llä Mea Über-Soinihügel

Wappumea.

 19:02 Lehti kohta valmis, jess! Onneks tää on kivaa. Ja kavereille 
lehdessä kettuileminen on yks tän jutun parhaista puolista, anteeks vaan, hehe!
 22:10 Enpäs muuten vaihda tätä fonttiväriä, koska tää näky 
viimekskin ihan hyvin ja on kiva. Ja kirjotan edelleen miten
sattuu. Hehee.
 22:29 En näköjään ota kantaa mihinkään
ajankohtaiseen asiaan, paitsi siihen että on WAPPU! JEE!
 22:30 Otan kantaa ajankohtaiseen aiheeseen:
Mulla on wannabe-nimpparit 30.4.!  :)
 23:35 Ihmettelen huvikseni, mikä siinä on
niin vaikeeta sanoa jollekin että hei mä tykkään susta.
Samalla sitä sitten koittaa itsekseen miettiä ja ylianalysoida,
voisko toi fb:ssä ollut juttu olla suora piiloviesti just mulle. Kyllä,
mun mielestä sä oot kiva. Muttaei,  en mä sitä sulle tuu sanomaan! 
On helpompi olla idiootti ja hiljaa. Taidanpa perustaa Ruutisiin deitti- ja/tai 
salaviestipalstan.
 23:39 MIKÄ TOSSA ETUSIVUN TEKEMISESSÄKIN ON MUKA 
NIIN VAIKEETA.
 23:38 Epun kandi on käytännössä valmis! Hyvä Eppu!
 00:24 Kohta 10h maarilla täynnä tänään. Taidan olla perfektionisti.
 00:30 Piirsin takasivulle hymiön ihan vaan, koska pystyn sellaisen 
tekemään =) Se näyttää iloiselta!
 00:35 Ilmoitan juhlallisesti juoneeni elämäni ensimmäisen kokonaisen 
kaljan KP:llä! Taidan tehdä niin myös ens vuonna!
 01:12 Sisällysluettelo valmis! Jesjee.
 01:41 Mietin et ilahdun pienistäki asioista ihan mielettömästi. Nyt 
siitä wappuilmapallosta, jonka aion ostaa kun ne tulee taas myyntiin! Hehe,  
niimpä, mun ekan luokan todistuksessa luki “osaat iloita pienimmistäkin 
asioista.“ Siinä on hauskaa se, että se lukee tosiaan _todistuksessa_ :D 
Oleellista.
 01:44 Selitänpäs tänne turhanpäiväisiä asioita. Kauheen pitkä ja 
tylsä pääkirjoitus. Laitetaas siis väliin jotain yleishyödyllistä: Hätäkoniotomia 
tehdään tukehtumistilanteessa tekemällä ihmiselle poikkisuuntainen 
viilto kilpi- ja sormusruston väliin. (Toivon että toi olis tehty sille yhdelle 
mummelille sen toimimattoman Heimlichin sijaan, niin se olis voinut selvitä 
hengissä. Oli siinäki sairaala.)
 02:21 VIHDOINKIN VALMIS!!!!!111!!1!!!1!! TJ 0! Kyllä siinä kesti! 
Nyt vaan pitäis saada säädettyä noi ärsyttävät pdf-asetukset takas oikein kun ne 
on jostain syystä killissä.
 02:29 Nauran kohdalle “19:02 Lehti kohta valmis, jess! “
 03:02  Se pelottava tyyppi istuu taas mun takana. Nyt pois täältä.

ps. koska KP:lla lupasin:
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mea

Maailmassa ei varmaksi voi sanoa muuta kuin sen, että veroja pitää maksaa ja 
hengittämisen lopettaminen on vaikeaa. Lähes yhtä varmaksi voidaan kuitenkin lukea 
se, että joka keväänä kokoontuu haalarikansa juhlistamaan Wappua. Niin vaikealta 
kuin se tuntuukin myöntää, pestini Rakennusinsinöörikillan phuksikapteenina 
on tullut tiensä päähän, sillä minulla ei enää ole phukseja. Sen sijaan minulla on 
puolentoista vuoden edestä huikeita kokemuksia, ilon, ylpeyden ja onnistumisen 
hetkiä, sekä roppakaupalla uusia ystäviä. Uusia teekkareita.

Paljon on muuttunut siitä hetkestä, kun viime syksynä toivotin teidät tervetulleiksi 
Otaniemeen. Menneitä voisi muistella tässä vaikka kuinka paljon, mutta turhaan. Te 
tiedätte paremmin kuin minä, mitä kaikkea olette phuksivuotenne aikana kokeneet. 
Itse voin kuitenkin sanoa sen, että te olette olleet todella kuuluva, näkyvä ja erittäin 

Kapteenimaista tajunnanvirtaa

VIELÄ KERRAN!
Kuudes ja viimeinen luku, jossa kapteenimme herkistyy 
muistelemaan menneitä, paiskataan mereen ja suuntaa katseen tulevaisuuteen.

teekkarihenkinen joukkio alusta alkaen. Itselleni laulukulttuuri on todella 
tärkeä asia ja on ollut mahtavaa huomata, miten innoissanne olette opetelleet 
teekkarilauluja (myös niitä lisäsäkeistöjä). IK-hymni on alkanut kaikua yhä 
suuremmissa määrin sille kuuluvalla paikalla teekkarihymnin jälkeen. Eräs 
viisas henkilö on sanonut minulle kerran, että teekkarikulttuurista kaiken 
oleellisen kertoo laulukirja. Mielestäni teekkarista hyvin paljon oleellista kertoo 
laulutaito. Tämän pohjalta voin todeta, että kiltamme tulevaisuus ja ennen 
kaikkea uudet, syksyllä saapuvat phuksit ovat teidän kanssanne todella hyvissä 
käsissä.

Teekkariuteen kuuluu laulukulttuurin lisäksi paljon muutakin. Otaniemessä 
tehdään paljon asioita yhdessä. Täällä järjestetään yhdessä, opiskellaan yhdessä, 
juhlitaan yhdessä, joskus jopa pariudutaan...
Yhdessä voi tehdä monia asioita. Tärkeimpänä pidän kuitenkin sitä, että ollaan 
yhdessä. Älkää koskaan unohtako yhdessäolon tärkeyttä. Phuksivuotenne aikana 

olette tutustuneet toisiinne, olette oppineet paljon siitä, mitä teekkarina oleminen 
tarkoittaa ja mikä tärkeintä, olette tehneet tämän kaiken yhdessä. Phuksivuosi 
on kuitenkin vasta teekkariuden ensiaskelia, alkusoittoa huikealle sinfonialle, 
joka silloin tällöin kuulostaa uudemmalta ranskalaiselta torvimusiikilta. 
Ensimmäinen vuosi on takana. Nyt kysynkin, mitä seuraavaksi? On aika lähteä 
uuteen seikkailuun.

Kaikkea hyvää ja riemuisaa Wappua teille toivottaen,

Hamilkar Bergroth
Rakennusinsinöörikillan phuksikapteeni
evp

Kun yksi kuva riittää kertomaan kaiken.

Jussi Hietalan Kvartaalivitsi
Mitä juhlapäivää vankiloissa vietetään aina 13.12.?

- Lusijan päivää

Hoheeeii!!
Olipahan Hermanni. Kaikkia varmasti mietitytti, että minkälainen tämän vuoden vuosijuhlista tulee kun sataset kolkuttaa jo ovelle. Tuleeko tästä 
välivuosi, jonka aikana ladataan akkuja satasia varten? Lisäksi päivä on pahaenteinen 13. perjantai. No ei todellakaan, päinvastoin. 99. Hermanninsitsi 
oli parhaat vuosijuhlat, joissa olen itse ollut. Ja niitähän on tullut juhlittua parisenkymmentä. Järjestelyt sujuivat loistavasti ja juhlijoiden keskuudessa 
vallitsi mitä parhain tunnelma. Kiitos järjestäjille ja kanssajuhlijoille vielä kerran. Tosin seuraavalla viikolla oli neljä maanantaita peräkkäin. Olisi ehkä 
itsekin pitänyt aloittaa Wapun vietto ajoissa. Ja kuulin villiä huhua, että vuoden vuodenpäästä paistaa aurinko. 

Ja jes, nyt on Wappu. Kun kerran näin tasokkaan juhlinnan makuun on päässyt, niin Wapun vastaanottaminen ei ole ongelma. Phukseista tulee 
teekkareita, loma lähestyy, skumppa virtaa ja rakkautta on ilmassa. Wappun on ihmisen parasta aikaa. Ja arwon phuksit, ootakaa siitä kaikki ilo irti. 
Phuksiwappuja on tasan yksi ihmisen elämässä. Onnittelut kaikille tupsulakin saannista. Kantakaa sitä sen arwolle sopivasti ja pitäkää huoli niistä sekä 
toisistanne. En muista koska viimeksi olisin odottanut kesää näin paljon. Kevään aikana on ollut niin monta raitaa tulessa, että ajatus normi arjesta
(8 tuntia töitä 5 päivää viikossa ja loput VAPAA-AIKAA!!) kuulostaa lähes orgastiselta. Muistakaa kaikki ladata akkuja syksyä varten sillä se tulle ole-
maan viimeinen nykyisenlainen. Lisäksi syksyllä alkaa IK100 juhlavuoden viettäminen. Hurraa! Kannustan kaikkia osallistumaan kaikkeen, sillä kuten 
phuksiwappuja, myös IK100 juhlavuosia on vain yksi ihmisen elämässä.

Kandiuudistuksesta sen verran, että kattojärjestö tulee ja sen perustaminen on aloitettu. Sääntöjä on al-
ettu luonnostella ja niistä pyritään tekemään mahdollisimman joustavat, jotta kattojärjestöä voi muoka-
ta haluttuun suuntaan kandiuudistuksen tiimellyksessä. Kattojärjestö tulee olemaan kiltavetoinen joka 
takaa myös kiltojen säilymisen. Kattojärjestölle siirtyy todennäköisesti phuksikasvatus, edunvalvonta 
korkeakoulu tasolla sekä KV-toiminta. Mutta näistä kuulette lisää keväämmällä.
Purplen ja Brownin kaltaista elämän ihmettelyä ja iloa kaikille!

Eppu ”Raksalla on kuumaa” Henriksson

Puhiksen puhinat
Puhiksen puhinat

Puhiksen puhinat

Olli Salo
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Jo muinaiset raksalaiset... 
...juhlivat VAPPUA! 
 

Osattiin sitä vappua juhlistaa ennenkin:

”Ensimmäistä rauhan vappua kiltalaiset juhlivat perinteisin menoin. Kevätsitsiin kokoonnuttiin vapun aattona ravintola Klaus Kurkeen, jonka jälkeen kiltalaiset 
”rullasivat” kadulla suuntaan jos toiseenkin ja todennäköisesti sama jatkui seuraavan aamun piknikillä Tähtitorninmäellä. Ilma oli hyytävä, mutta se ei vappuiloa 
heikentänyt. Tämä oli Antero Kalliolle viimeinen vappu teekkarina. Toukokuun toisena päivänä 1945 hän marssi raivoraittiin rakennusstatiikan lehtori Varjon 
kotiin tenttimään viimeisen tenttinsä, sisäänpäin hengittäen ja sopivan välimatkan päästä. Tentti meni läpi, ja näin oli kokemäkeläisestä maalaispojasta tullut 
teekkarivuosien ja maailmansodan kautta Rakennusinsinööri.” 
 
------ 
 
Tarina on poimittu IK:n satavuotisjuhlavuoden kunniaksi laadittavasta historiasta, jota kirjoittaa Anu Heiskanen ja työtä avustaa killan 100-vuotistoimikunnan 
historiajaos ja historian ohjausryhmä, johon kuuluvat Jari Eerola, Katri Junna, Esko Mäkelä, Martti Turtola ja Ari Väisänen. 
 
Rakennusinsinöörikilta täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja tätä varten on killalle perustettu 100-vuotistoimikunta, joka koordinoi ja organisoi juhlavuoden 
järjestelyitä sekä historian kirjoittamista. Toimikunta jakaantuu vielä edelleen juhlavuosijaokseen, historiajaokseen ja rahajaokseen. 
 
100-vuotisjuhlavuoden valmistelut on jo aloitettu, mutta jokaisella raksalaisella on vielä mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä, miten juhlavuoden pitäisi 
näkyä. Lisätietoja 100-vuotistoimikunnasta ja yhteystietoja löydät killan nettisivuilta osoitteesta ik.ayy.fi/historia.

Nasti Korhonen
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Vuoden upeimmat satujuhlat
Olipa kerran kaunis perjantai kolmastoista päivä. Valtakunnan kiltalaiset olivat innoissaan, sillä 
tänään tapahtuisi jotain suurta: oli 99. Hermanninsitsin aika. Kaikki olivat valmistautuneet 
huolella, ja sateenkaaren väreissä loistavat juhlapuvut olivat toinen toistaan kauniimpia. 

Satumaiset juhlat alkoivat cocktail-tilaisuudella kartanossa 
nimeltä Skanskan pääkonttori, ja juhlakansa lasikengissään 
ja silkkisissä mekoissaan virtasi sisään. Pöydät notkuivat 
herkullisista tarjottavista, ja kutsuvierailta sateli lahjoja. 
Tampereen valtakunta lahjoitti Raksalle Kuninkaallisen 
Torven, sillä vanha tarina kertoo, että Tampereen keisarillisen 
sepän leka oli vahingossa rikkonut edelliset torvet. 
Haltiakiltakummi toi anteliaasti lahjaksi taianomaisesti 
pirskahtelevaa juomaa ja keittokirjan, jolla voi valmistaa 

Teksti: Mea Ylä-Soininmäki
Kuvat: Olli Salo & pikku-SAT

Prinssit ruokajonossa

maan suussa sulavimmat ateriat. Myös valtakunnan nuorimmille alamaisille, phukseille, sopivia lahjoja saatiin monia, kuten värityskyniä ja puuhakirjoja. 
Jopa kuninkaalliseen muuriin saatiin vahvistusta: linnan sävyissä kimalteleva betoniporsas suojelee nyt Rakennusinsinöörikillan linnaa. Juhlallisuuksien 
aikana saatiin myös uusia asukkaita valtakuntaan, kun naapurihovin sähkökeisarit luovuttivat lahjaksi entisen jäsenensä. Kun lahjojen jakaminen 
oli lähestymässä loppuaan, valtakunnan johto kiitti vielä viimeiseksi tervehdyksensä esittäneitä kylänvanhimpia, ja juhlia siirryttiin jatkamaan 
Kuninkaalliseen Linnaan, Ravintola Kaisaniemeen.

Kuninkaallinen lahjojenvastaanottokomitea

Juhlijat kuljetettiin 
HSL:n tarjoamissa 
pronssisissa 
hevosvaunuissa 
linnan pihaan. Koko 
juhlaväki toivotettiin 
tervetulleiksi, ja 
tarjoilijat alkoivat 
tuoda kuninkaallisen 
keittiön valmistamia 
herkkuruokia vieraille. 
Kirkas juoma sai kaikki 

hyvälle tuulelle hovin lukkarien laulattaessa kansaa. Paikalla oli myös monta 
iloista yhteisöä, jotka innostuivat huutelemaan jopa viereisiin pöytiin.

Eräs prinsessa esiintyi 
laulaen kauniita lauluja, 
ja juhlaväki oli niin 
haltioissaan, että prinsessa 
sai aplodit seisaaltaan. 
Myös kuningas esitti 
arvokkaasti tervehdyksensä 
puhuen myös valtakunnan 
tulevaisuudesta suurten 
muutosten äärellä. 
Seuraavassa puheessa killan 
oma Old Man esitti upean 
ja kekseliään puheensa 
Pahan Äitipuolen roolissa. 
Raikuvien hurraahuutojen 
jälkeen aateloitiin 
vielä valtakunnan 
ansioituneimmat asukkaat 
hopeisin ja kultaisin 
merkein, ja myös stipendejä 
jaettiin. Juhlallisten 
menojen jälkeen aloitettiin 

jo jälkiruokien tarjoilu, ja 
nämä sokerinhuuruiset 
herkut suorastaan sulivat 
juhlakansan suussa. 
Maan Kauneimmat saivat 
vielä huomiota osakseen, 
kun Prinssi Rohkea 
omisti kauniit sanansa 

kiitollisille aatelisneidoille. 
Prinssit lauloivat kukin 
ruusu kädessä liikuttuneille 
prinsessoille, jotka 
onnellisina vastaanottivat 
tulipunaiset ruusunsa.
Kun kaikki olivat saaneet 
tarpeeksi herkkuja ja 

piristävää juomaa, 
järjestettiin vielä 
suuret tanssiaiset. 
Prinssit ja prinsessat 
olivat sopineet ehkä 
jo etukäteen, kuka saa 
tanssittaa ketäkin. Uljaat 
pyörittivät Ruususiaan 
lähes pyörryksiin 
Kuninkaallisen orkesterin 
säestäessä tanssia. 
Kristalliset kengät 
kopisivat Tähkäpäiden 
askelien mukaan naurun 
raikuessa.

Viimeisten pyörähdysten 
jälkeen prinssit auttoivat 
neidoilleen takit päälle, ja 
avustivat heidät takaisin 
pronssisiin hevoskärryihin, 
ja kuljettajat suuntasivat 

kohti Satakunnan 
valtakuntaa. Vaikka 
vieraat söivät hyvin 
jo aiemmin, ei lähes 
kukaan voinut 
vastustaa tarjolla 
olleita vieraiden maiden 
herkkuja. Italialaisten 
ja Persialaisten ruokien 
huumaava tuoksu sai 
jälleen veden kielelle. 
Kuninkaallinen bändi 
tanssitti kaikkia iloisesti, 
ja nähtiinpä jatkoilla 
jopa kultainen Viina-
Sampo. Riemujuhlat 
jatkuivat läpi yön, ja 
musiikin soidessa 
hymyssä suin he kaikki 
elivät elämänsä loppuun 
asti. Sen pituinen se.

Iloisia juhlijoita

Ilta oli ruusuinen.

Sävy sävyyn!



Kokemuksia, Kokemuksia,
Kokemuksia...

okemuksia on jokaiselle meille läheinen ja tuttu 
sana. Se sisältää paitsi arvolatauksen myös 
moniulotteisen ja aikasidonnaisen merkityksen. 

Kokemuksia on välttämätöntä saada ja kokea. Ja kyllähän 
niitä tuleekin…joka hetki ja joka päivä. Joskus kokemukset 
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KOLUMNI
NCC:n toimitusjohtaja Harri Savolaisen 
kolumni raksalaisille.

K
Harri Savolainen 

Edelleen se on samalla hyvinkin henkilökohtainen ja 
toisaalta julkinen.

ovat välittömästi niiden tapahduttua 
negatiivisia, mutta ajan kuluessa 
niistäkin tulee verraton voimavara uusien 
tilanteiden ja tapahtumien hallitsemiseksi. 
Hyvät kokemukset taas pysyvät mielissä 
usein lyhyen aikaa, mutta häviävät sitten 
muististamme… miksiköhän näin? Ehkä 
elämän jatkumisen kannalta on hyvä, että 
muistamme kokemuksistamme sanonnan 
mukaan ”rajuimman ja viimeisimmän”. 
Näin meille ikään kuin automaattisesti 
tulee tilaa uusille kokemuksille.

Wapun aika on verraton paikka kerätä 
uusia kokemuksia. Kokemuksista voi 
myös nauttia ilman omaa aktiivista 
osallistumista, seurata kavereiden 
tekemisiä ja havainnoida niitä… on 
muuten usein ihan hyväkin tapa! 
Wappuna tiivistetään kokemusten ja 
elämysten kirjoa; aamulla ja päivällä 
tapahtuu paljon ja myöhemmin 
illalla ikään kuin rauhoittuu, kun ei 
kokemuksista jälkeenpäin välttämättä 
omakohtaisia havaintoja löydy.

Kokemuksia saalistaessa on hyvä myös 
muistaa, että parhaiten niistä nauttii, 

kun ei elä ”Sitku-elämää”. Sitku-eläjä 
tavoittelee kokoajan tulevaisuutta, sitä 
ikinä saavuttamatta. On tärkeää elää 
tässä hetkessä ja kerätä mitä erilaisimpia 
kokemuksia. Tällä tavalla toimien 
nauttii nykyhetkestä (ja arvostaa sitä) ja 
samalla kuin huomaamatta valmistautuu 
tulevaisuuteen… pätee muuten opiskelu- 
ja työelämässäkin kuin siviilipuolellakin. 
Tulevaisuus on  varmasti edessä, mutta 
paljon kokemuksia keränneenä siihen on 
valmistautunut paremmin ja kuitenkin 
on saanut nautinnon päivässä elämisestä.

Toivon kaikille tämän julkaisun lukijoille 
oikein riemukasta ja antoisaa kevättä 
ja Wapun aikaa. Edelleen katseiden 
kohdistuessa kesään ja työelämään toivon 
kaikille, että aikaisemmista kokemuksista 
on apua ja hyötyä uusia kohdatessa. 
Kerätään kaikki kokemuksia nauttimalla 
nykyhetkestä ja Wapun ajasta.

(poika, aviomies, isä, alainen, esimies)

KULTTUURI
Kaarina tuli ja opetti raksalaiset tavoille.

IK:n kulttuurikaksikko Elisa ja Nasti houkuttelivat legendaarisen Kaarina 
”Nainen Sinisissä” Suonperän keskiviikkoiltapäivänä 4.4. muistuttamaan 
tuhmia ja huonosti käyttäytyviä raksalaisia hyvistä tavoista. Tilaisuus oli 
luonnollisesti menestys: paikalle ilmestyi huikeat noin 30 opiskelijaa, 
valmiina tekemään parannuksen.

Rouva Suonperän luennon teemana 
oli ”kutsusta kiitoskirjeeseen” 
eli yleisten hyvien käytöstapojen 
lisäksi keskityttiin sopivasti 
Hermanninsitsien alla 
juhlaetikettiin. Melkein 
välittömästi opetuksen alettua 
tuli selväksi, että rouva 
Suonperän vierailu oli enemmän 
kuin tarpeen rappeutuneille 
raksalaisille. Vaikeuksia 
tuottivat raksateekkareille niin 
toisten tervehtiminen kuin 
säännöt siitä, milloin mies saa 
naista koskettaa. Arvon rouva 
Suonperän opetusmetodit olivat 
oivalliset, joskin hänen uhrikseen 
useaan otteeseen joutunut miespuolinen teekkari vaikutti aluksi lievästi 
kauhistuneelta, mutta eipä aikaakaan kun Kaarina ja Hän halailivat ja 
jakoivat poskisuudelmia kuin vanhat tutut!

Kaarina Suonperän tapavinkkejä voit lueskella tarkemmin täältä:
http://www.suonpera.net/tapakoulutus.html

Nasti Korhonen
Kulttuurivastaava 2012

A
ntero H

arju

Teekkari tai tippainssi,

koulutus on tärkeä

Tarkistuta heti linssi,

julkaisut luo järkeä

Ota kantaa, edut muista

rakennustyöstä älä luista

Muistithan jo liittyä?

ril.fi 



Making lasting impact, 
not a quick impression.

Our project. 
Your legacy.www.abb.fi
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Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut niin paljon asioita, että kaikkea on 
mahdotonta muistaa. Paljon on tapahtunut ja ensimmäisten päivien jännittyneisyys 
on muuttunut kuplivaksi iloksi ja opiskelun riemuksi. On tullut tutustuttua 
aivan mahtaviin ihmisiin, suunnistettua Otaniemessä ja Stadissa, biletettyä 
aamuun asti, työskenneltyä työmaapäivässä, saunottua ja laulettua, sitsattua, 
risteiltyä kahdesti ja vietettyä jatkoja Jorvin ensiavussa. Opiskelua unohtamatta! 

Kulunut vuosi on ollut merkityksellinen paitsi sen takia, että se on ihka ensimmäiseni 
yliopistossa, myös siksi, että silloin olen oppinut vihdoin pois lukion ahdistavasta 
pakko-opiskelusta. Nyt, ensimmäistä kertaa elämässäni, olen saanut opiskella 
pelkästään juuri niitä asioita, jotka oikeasti kiinnostavat (krhm..). Ohi ovat ne 
lukion ahdistavat vuodet, jolloin takaraivossa siinsi kuva puhtaanvalkoisesta 
ylioppilaslakista, jonka ansaitsi vain kolmen vuoden tiukalla opiskelulla. Tällä hetkellä 
haaveena on vain tupsulakki, jonka ei edes tarvitse säilyä puhtaanvalkoisena, ja 
jonka ansaitsee inhimillisemmin perustein: olemalla aktiivinen opiskelijayhteisössä. 

Kahden teekkarin lapsena minua on jo taaperosta raahattu kerran toukokuussa 
Ullanlinnanmäelle ihmettelemään haalariasuisten ihmisten kevätpiknikejä. 
Aikaisemmin reissu on ollut vain ylimääräinen aamuherääminen 
kallisarvoisena vapaapäivänä, enkä oikein ole ymmärtänyt nuorten 
aikuisten biletystä. Kuluneena lukuvuonna mielipide on kuitenkin kääntynyt 

Phuksivuodesta
päinvastaiseksi, ja wapusta on tullut lähes pyhä tapahtuma. Taitaa 
olla niin, että täydellisesti teekkaria ymmärtää vain toinen teekkari. 

Näin ikimuistoista tästä vuodesta ei olisi tullut ilman kaikkia mukavia ihmisiä 
ympärilläni. Siksi tahdonkin kiittää mahtavia phuksiystäviäni, ISOhenkilöitä, 
fuksikapteeniamme, muita raksalaisia ja kaikkia niitä kanssajuhlijoita, joihin on 
tullut törmättyä erinäisissä tapahtumissa. Paljon on tapahtunut, mutta parasta 
tässä kaikessa on kuitenkin se, ettei tämä lopu phuksivuoden päättymiseen. Raksa 
jaksaa ja pilaa muiden juhlat jatkossakin, ja minulla on suuri kunnia olla mukana!

Kuva: Ossi Inkiläinen

Kuva: Erik Salminen (edit: kyllähän sen tosin tosta peilin kautta näkeekin :D)

Saara Haapala

Vaikka vapun jälkeisissä tunnelmissa se saattaa tuntua 
parhaimmalta vaihtoehdolta, niin Kehäradalle et pääse vielä 
pariin vuoteen. Länsimetrokaan ei ole vielä käyttökunnossa. 
Näiden valmistumista odotellessasi käy tutustumassa vaikka 
Kivimiesparkkiin, Helsingin metroon ja E18-tunneleihin. 

Me Pöyryllä suunnittelemme liikenneinfraan, kiinteistöihin ja vesi- 
ja ympäristörakenteisiin tarvittavat ratkaisut. Projektinjohtomme 
pitää huolen hankkeen etenemisestä ja valvomisesta.

www.poyry.fi

Haluatko vajota 
maan alle?

Pöyry Finland Oy, suunnittelu
Pöyry CM Oy, projektinjohto

Kuva: Matti Kallio
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JÄNNÄT TERVEISET PHUKSIEN 
WAPPUSITSEILTÄ!

Wappusitsit. Phukseja. Laulukoe. Kirjallinen. Suullinen. Hami. Raati. Bataattikeittoa. Basilikaa. Serpentiiniä. Kavereita. Lammaspataa. Nuotilleen 
laulamista. Koskenkorvaa. Viiniä. Nuotin vierestä laulamista. Sauna. Haalarit. Saunassa. Skumppahyytelöä. Kastiketta, jonka oikeinkirjotusta ei 
muista. Aurinkolaseja. Wapunodotusta. Tosi iso hinnasto. Hermanni 8€. Terkkutsydeemi. Asiallista tekstiä. Asiattomia piirroksia. Hyvää meininkiä. 

Paljon musaa. Tanssia. Beerpongia. Naurua.
Elämää parhaimmillaan.

Antonio on paras
!

KOOLLA ON VÄLIÄ

ps. hy
vät pi

leet

Frontside Ollie <3

Keskiviikkona spagetti
Torstaina paisti
-Mikkelin Miäs

Hälsningar från Täffärakseptor 
Tack för en nice sitz

I <3 PUMPPARIT

JEE PUMPPARIT RULETTAA

Pintajännitys ei aina ole hyvästä...

DEMONI <3@ R.U.K.A.

RAKSAN NAISIS ON SITÄ <3

TESTOSTERONIA

Ensilumi

OOOO-mies
ei saa ikinä!
-SAAB-mies

The Force is 
strong in this one! KRISTA

Älä ikinä tee drinkkiä näiden sitsein 

jälkkäristä ja punssista.

t. tein sen ja maistu paskalta.

FIRMAN PÄÄLLIKÖNPIIKKIIN

Jee.
ei mul muuta

Se on kesä ny,

Ja wappu kans

Missä tiesit?

22:51

KAIKKI VALMISTA

WAPPUA VARTEN!

Illan tähti sanoo eikä sylje lattialle!

<3:llä Oona

Ps. Los Carismaticos

TAUKIT!

Shame on you Late, Tuomo & Ville

muksu
puksut

kevät tuli
lumi suli
kalat sano puli puli

mea

mea

mea

VISA
SOLD

setämiehet ja tätinaiset
was there

ilma<3pallot

mycke
 luv

 mea!

Suomessa juodaan kaikkea, malja 
nostakaa!

Jenni&Anna 
tuleva IE



O
H

J
E
E
T
:

2) Värillisissä nurkissa on paljon sanoja, joita pitää selittää sen mukaan, missä ruudussa sattuu olemaan. Nurkat voi repästä 

irti, koska se helpottaa selittämistä ja muut eivät näe, mitä selität. Merkitse jotenkin ne, mitkä jo selitit. 

3) JOKAISEN OIKEIN SELITETYN SANAN JÄLKEEN SELITTÄVÄ PARI OTTAA HUIKAN!

4) Jos toinen sanoo “OHI“, ottavat molemmat kaksi huikkaa.

5) Kun pelilaudan reitti haarautuu, saa valita kumman reitin tahansa.

6) Voittaja on loogisesti se pari, joka on ensimmäisenä maalissa, eli Lolpussa.

7) Seuraa myös nuolten osoittamia satunnaisia ohjeita. Hauskaa peliä ja Wappua! :)

Selitä sanat ilman ääntä, puhumatta

Selitä sanat pullonkorkki suussa

Selitä sanat normaalisti

Selitä sanat ruotsiksi! Heja Sverige!

Selitä sana normaalisti, mutta
kaikki saavat arvata.

1) Tarvitset nopan. Sinulla tuskin on noppaa, joten heitä vaikka avaimia tai 

jotain kivaa neliötä, mikä toimii suunnilleen noppana, että pääset joskus pelissä 

eteenpäinkin. Pelinappuloina toimii käytännössä mikä vaan, vaikka pullonkorkki.

Tämä peli o
n maailm

an 

paras w
appujuomapeli, j

oka on 

sekoitus A
liasta, ru

otsia
, huitomista

, 

sössö
tystä ja hyvää seuraa! Sitä pelataan 

pareitta
in, ja toimii p

arhaiten, kun pareja on 

on max 4. Kannattaa pelata ainakin ullik
sen 

silli
ksellä, kuin kaikilla

 on juotavaa 

mukana.

Oho, lasiss
a oleva 

skumppasi m
eni til

ttiin
. 

Juo se pois.

Oho, parisi lasissa oleva 

skumppa meni tiltt
iin. 

Juo se pois.

Halaa kaikkia ja toivota hyvää 

Wappua! Tai vaihtoehtoisesti 

juhannusta.

Siirry kolme ruutua eteenpäin.
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WAPPUPELI

Selitä sanat ilman ääntä, puhumatta

Selitä sanat pullonkorkki suussa

Selitä sanat normaalisti

Selitä sanat ruotsiksi! Heja Sverige!

Selitä sana normaalisti, mutta
kaikki saavat arvata.

Selitä saksaksi! Jawohl!

Selitysaikaa ei ole minuutti, vaan kunnes vasemmalla 

puolella oleva joukkue juo kokonaisen kaljan/lasil-

lisen skumppaa tms.

Selitä piirtämällä, et saa 
edelleenkään puhua.Ju
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elt

a 

yk
si 

hu
ikk

a.

Kerro vitsi ennenkuin alat 
selittämään mitään.
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KP 2012 – HURRAA!

VUVUZELASTA EI PÄÄSE EROON EDES LEKALLA!

Vuoden 
2012 KP tarjosi 

jälleen kerran mahtavuuksia 
ja jännittäviä tilanteita. Mukaan oli 

valikoitunut 35 erinomaisen hakemuksen eli KP-pallin 
tehnyttä matkailijaa. Matkan kuljettimena toimi jo useamman vuoden 

kokemuksella Grandellin Liikenteen bussi, jonka kuljettaja oli tosin viime vuodesta 
vaihtunut. Keskiviikkoaamun unihiekat ja edellisen päivän Norkse Kimblen rasitukset olivat jo 

karisteltu, kun bussi klo 6.40 aloitti rankkaakin rankemman matkansa. Alkudrinkit naamaan ja kohti tuntematonta.

Ensimmäinen 
etappi oli excursio 

ABB:n Pitäjänmäen 
tehtaalle. Siellä nautimme 

gourmet-aamupalan ja 
pääsimme tuotantolinjalle 

katsomaan, miten niitä 
generaattoreita oikein 

tehdäänkään. Seuraavaksi matkamme jatkui kohti lentokent-
tää. Moni varmasti epäilikin matkan jatkuvan 
lentäen, mutta Fizin sijaan osoitteeksi osoit-
tautuikin Pöyryn Kehäradan työmaa. Pöyry toi 
tullessaan myös Mikko Närväsen, joka syystä 
tai toisesta ei ollut aamulla herätyskelloonsa 
havahtunut. Työmaalta tullessamme saimme 
syödä herkullisen lounaan Pöyryn konttorilla.

Eppu ottaa aurinkoa Kehäradalla

m
ea

Excun jälkeen päästiinkin jo sopivasti vauhtiin ensimmäisistä penaltyista nauttien. Tyhmät 
kysymykset eivät kuuluneet excun ohjelmaan ja niistä palkittiin asiaankuuluvalla tavalla. 
Nautittiin parit Frontside Oluet, ja matkamme jatkui kohti suurkaupunki Hausjärveä. Siellä 
Forcit järjesti meille suorastaan räjähdysmaisen näytöksen, jossa useampi kuutio kalliota 
räjäytettiin Mordoriksi. Tällaista pommia ei joka exculla näe, ja matkailijat olivatkin kovin 
haltioissaan pamauksesta.

Puhtaat kengät ja bisnespuhelut
mea

PAM!Seuraavaksi jatkoimme 
reissuamme kohti 
mustan makkaran 
maata, Tamperetta.  
Etukäteen oli tiedossa, 
että olemme menossa 
SRT-päiville, mutta 
ennen yöpaikkaan 
siirtymistä kävimme 
vielä tutustumassa 
Sandvikiin, josta 
saimme lähes jokainen 
uuden jännän nimen 
ja hienot lippikset. 
Siellä kuuntelimme 
mielenkiintoisen 
esityksen kallio- ja 
kaivostyökoneista ja 
keskustelimme jääkie-
kon saloista. Kinkkukiusauksen ja muutaman olusen jälkeen bussin nokka suuntasi kohti 

Hervantaa ja majoitusta. _Mukavaksi yllätykseksi_ osoittautui majoitustilat 

yhdessä oululaisten teekkarien kanssa. Yhteensä ehkä noin 30 hengen tilaan 

mahtui kuitenkin tamperelaisten mielestä lähes 70 majoittujaa, joten emmehän 

voinut sitä kiistää. Illalla kävimme vielä saunomassa ja pelaamassa hieman 

Herwantapeliä, jonka olut-makkarahyytelö näytti vähintäänkin houkuttelevalta.

Safety First.

O
lli Koskinen

Team Halgar @ Hervanta

Jussi Hietala

mea

One does not

simply walk into Mordor:

Mordor.
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Aamulla kaikki heräsivät pirteänä seminaariin. Eri rakennusalojen toimijat kävivät puhumassa 
koko SRT-kansalle. Osa kuunteli kiinnostuneena ja kiltisti sääntöjä noudattaen ja skumppaa naut-
tien tässä alkoholittomassa tilassa, osa puolestaan pelasi siantappoa konelaisten kiltiksellä. Huhut-
tiin, että itse SRT-päivien isäntä oli kortinpeluuta suositellut, joten eihän siinä voinut vastaankaan 
väittää. Lounastauon jälkeen siirryimme työmaaexcursiolle kukin itse valitsemaansa kohteeseen.

Il-
laksi 

oli ohjel-
massa sitsaa-

mista syvällä maan 
keskipisteessä. Tätä ennen 

leppoisa, joskin melko hiljainen 
kuskimme JiiPee kuitenkin kierätti 

KPlaisia kiertoajelulla ympäri Hervantaa 
musiikin soidessa. Sitseillä oli hyvä meininki, ja 

vuvuzelat sinnittelivät elossa tamperelaisista lekoista 
huolimatta. Ilmeisesti muilla ei vain riittänyt huumorintajua 

tämän sulosointuisen puhallinsoittimen pehmeille äännähdyksille. 
Onneksi viisas sanonta piti paikkansa: ei kahta ilman kolmatta! Iloiseksi 
yllätykseksi seuraavaksi yöksi myös majoitus oli järjestetty huomattavasti 

paremmin (ei oululaisia), vaikka toiset eivät nukkumaan ikinä malttaneetkaan siirtyä.

Seuraavana aamuna olikin rempseän aikainen herätys, kun 
bussimme jatkoi kohti Turkkusta. Aamulla yritimme vielä 
pihistää TTY:n kuuluisan aallonmurtaja-merkin, mutta 
jäimme kiinni viime metreillä, kun bussiin soluttautuneet 
desantit pääsivät jäljillemme. Matka kuitenkin jatkui 
Turkuun ja Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. 
Siellä erittäin rento ja mukava mies esitteli meille, miten 
paskat – anteeksi, faksit – puhdistetaan Turussa. Vanha 
sanonta sanoo: Vanhassa vara Parainen. Otimme 
tästä lausahduksesta mallia ja siirryimme monen 
nopean siiderin jälkeen Paraisille Nordkalkin 
kalkkikivilouhokselle. Lounaan syötyämme 
olikin suurimmalla osalla porukastamme jo 
nukkumaanmenoaika. Toiset kuuntelivat sillä 
aikaa Nordkalkin edustajan pitämää presentaatiota 
heidän yrityksensä toiminnasta. Jännittävien 
kalvojen jälkeen siirryimme louhokselle, jossa 
näimme pitkien vuvuzelasta muistuttavien 
piippausten jälkeen taas valtaisan räjäytyksen.

Muutaman arvan, saippuakuplan ja koiraparkin jälkeen selvisi, 
että matkan viimeinen excursio oli Forssassa Parman elementtite-
htaalla. Kahvit juotuamme ja esitykset kuunneltuamme kävimme 
pyörähtämässä tehtaalla tutustumassa elementtien valutekniik-
kaan. Forssalta lähdimmekin jo kohti rakasta Otaniemeä. Matkal-
la tuli yllättäen pieniä ongelmia renkaiden kanssa, mutta saimme 
ne vaihdettua käden käänteessä. Myös puhiksen urheilusuoritus 
tulomatkalla onnistuivat mahtavasti ja reissu oli sitä myöten lähes 

Menosuunta seminaariin.

KP-kutsuhuutoHelvetin kova jätkä!

mea

Excutoimikunta

Heli valmistautuu päivän ekaan excuun

paketissa. Vielä viimeiset bussin siivouk-
set ja sen jälkeen nauttimaan saunasta ja 
virvokkeista Kattosaunalle. Kiitos kaikille 
osallistujille mahtavasta KP:sta! En voisi 
kuvitella parempaa porukkaa tällaselle reis-
sulle ja matka oli huikeaa kaikkien osallis-
tujien ansiota!

HURRAA!

The KP-jengi!

Emmi Karjalainen

Emmi Karjalainen

mea

mea

mea

mea
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Sweco-excursio
Maaliskuun lopulla 27.3. raksa lähti reippaan 20 hengen voimin tutustumaan Pitäjämäkeen 
Sweco PM:ään. Vastassa meitä oli arvovaltainen ja ammattitaitoinen esittelijäjoukko. Illan 
avasi toimitusjohtaja Jyrki Keinänen. Häntä esityksissä avustivat talopuolen vastaava Janne 
Ketola, teollisuuspuolelta Kai  Karlen ja  BIM asiantuntija Perttu Valtonen. Nuorta kaartia 
edusti diplomityöntekijä Saku Törrönen. Ilta aloitettiin rennosti syömällä ja ensimmäiset 
erikoisoluet korkkaamalla, pönötykseen ei kannustettu vaan esitykset pyrittiin pitämään 
interaktiivisina ja tarjoiluja sai vapaasti täydentää kesken esitysten. Hyvistä puitteista hu-
olimatta esitysten asia oli painavaa ja sanottakoon, että esitykset oli räätälöity opiskelijoita 
varten eikä meille esitetty tavallista yritysesittelyä.
Sweco PM on Suomen johtavia projektijohdon ja rakennuttamisen ammattilaisia. Sweco 
on pohjoismainen konserni ja heillä on töissä ympäri Eurooppaa lähes 7 500 työntekijää. 
Suomessa Sweco PM:n palveluksessa on 80 henkilöä ja henkilöstömäärä kasvaa. Sweco 
PM:n toiminta-ajatus on tarjota palveluita projektien kaikkiin vaiheisiin. Esityksessä 

puhuttiinkin ”vauhtipyörästä”, jon-
ka ideana oli, että onnistuneet pro-
jektit poikivat uusia ideoita ja pro-
jekteja. Tämä positiivinen kierre 
tuo lisää bisnestä niin asiakkaalle 
kuin yritykselle itselleenkin. Refer-
enssilista oli vaikuttava.
 Sweco pyrkii myös tietois-
esti kehittämään itseään ja raken-
nusalaa. Sweco osti viimevuonna 
yritysryhmän FMC Groupin, johon 
kuuluu mm. Finnmap Consulting. 
Tämä tuo Suomen liiketoimintaan 
mukaan rakennesuunnittelun. 
Toisena esimerkkinä alan kehit-
tämisestä voi pitää allianssi- ur-
akkamuodon tuomista Suomeen. 
Tavoitteena on saada aikaan pro-
jekteja, joissa projektiosapuolille ei 
synny erimielisyyksiä ja riitaisilta 
oikeudenkäynneiltä ja sovittelu-
prosesseilta vältytään. BIM on 
työkalu, johon Swecolla on tartuttu 

innolla ja Perttu Valtonen piti katta-
van esityksen tietomallien käytöstä 
rakennusalalla.  
 Opiskelijan kannalta 
Sweco tarjoaa paljon mahdollisu-
uksia. Jatkuvasti kehittyvänä yri-
tyksenä Sweco tarvitsee diplomi-
työntekijöitä ja uusia ammattilaisia. 
Esityksessä kerrottiin suoraan, että 
pätevälle ammattilaiselle on aina 
töitä. Uusin työsopimus taloon oli 
kirjoitettu samana päivänä ennen 
kylään tuloamme. Jos pätevälle 
tekijälle ei ole olemassa vielä työtä 
sitä saadaan kyllä tehtyä, oli viesti. 
Diplomityöpaikkana Saku kehui 
Swecoa. Työn tekemiselle ann-
etaan tukea, mutta myös toimin-
nanvapautta. Esittelijämme Perttu 
teki myös DI-työnsä Swecolle ja on 
sillä tiellä edelleen. Sweco on myös 

Heli, Pietu ja tarjoilut
Sauli Ylinen

GREAT PEOPLE

GREAT RESULTS

Sweco PM
Projektin menestyksekäs 

toteutta minen edel lyt tää korkeaa 

ammattitaitoa, vastuullisuutta 

ja sitoutumista yhdistettynä 

tehokkaaseen toimintatapaan.

Sweco tarjoaa ammattitaitoisia 

projektinjohto- ja rakennuttamis-

palveluja vaativiin hankekokonai-

suuksiin, joissa tehokkaalla tiimi-

työllä on tärkeä osa laadukkaan 

lopputuloksen saavuttamiseksi. 

www.sweco.fi 

Sweco PM on maamme suurimpia 

rakennuttajakonsultteja infra-, talo-, 

teollisuus- ja ympäristöalalla ja yritys 

työllistää 80 alan asiantuntijaa. Yritys 

kuuluu Sweco-konserniin, joka on 

Pohjoismaiden johtava suunnittelualan 

asiantuntijayritys. Swecon palveluksessa 

työskentelee yli 7 400 henkilöä kahdes-

satoista eri maassa.

valmis tarjoamaan uusia diplomi-
työpaikkoja. Saunassakin kehitelti-
in idea RFID:n hyödyntämisestä 
rakentamisesta ja tästä tarjottiin 
lennosta työpaikkaa halukkaalle. 
Kannattaakin kehitellä rohkeasti 
ideoita ja ottaa rohkeasti yhteyttä 
Swecoon.
 Esitysten ja ruokailujen 
jälkeen siirryimme saunomaan 
ja loppuilta sujui ideoita vaihtaen 
terassin ja saunan puolella. Per-
inteisesti kiitimme isäntiä IK-litun 
ja laulun avulla. Litut päätyivät 
kotiin odottamaan seuraavaa iltaa. 
Ilta sujui mainiosti ja koko vieraili-
jajoukolle Swecosta jäi positiivinen 
ja varteenotettava kuva niin tule-
vana asiakkaana kuin työnanta-
janakin.
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www.forcit.fi       0207 440 400

Forcit - Rock Breaking Explosives Since 1893

Raksalla on käytäväkeskusteluissa pitkään 
herättänyt kummastusta rakennusalan 
pätevyyksien saaminen. Kukaan ei tunnu 
tietävän mitä kursseja pätevyyksiin 
vaaditaan, tai joihinkin pätevyyksiin ei ole 
edes luettavissa kursseja koulussamme. 
Tästä kummastuksesta syntyi tarve päästä 
kysymään järjestelmästä sen ylläpitäjiltä. 
Yhteistyössä RIL-nuorten kanssa 
suuntasimme RIL:n ja FISE:n toimistolle 
2.4. reilun kahdenkymmenen tulevan 
ammattilaisen voimin. Esittelijöinä meillä 
toimivat FISE Oy:n toimitusjohtaja Klaus 
Söderlund, FISE-sihteeri Erkki Eriksson, 
RIL:n johtaja ja jäsenyysasioista vastaava 
Teemu Vehmaskoski, Ahmainsinööreiltä 
rakennuttajakonsultti Kaarlo Ylinen sekä 
rakenneanalyysiasiantuntija Merja Kyttälä.

FISE Oy ylläpitää ja myöntää 
rakennusalan pätevyyksistä rekisteriä. 
Pätevyyksien myöntäminen perustuu 
lautakuntien työskentelyyn, ja näissä 
eri alojen lautakunnissa työskentelee 
yli 200 alojen huippuammattilaista  
-  pääosin vapaaehtoisesti. Erilaisia 
pätevyysnimikkeitä on yli 100 kappaletta 
ja suurin osa perustuu sekä muodolliseen 

-EXCURSIO

koulusta saatavaan vaatimukseen että 
työkokemukseen pätevyyden vaatimassa 
alassa. Pätevyyksiä on myönnetty vuodesta 
2003 ja niiden määrä kasvaa vuosittain.

Myös RIL, joka on yksi 18:sta FISE:n 
osakkaasta, esittäytyi tilaisuudessa. Teemun 
kanssa puhuimme yliopistouudistuksesta ja 
raksalaisten tulevaisuudesta. Hän osuvasti 
esityksessään muistutti, että rakennusalan 
liikevaihto on vuosittain 27 miljardia euroa. 
Ala työllistää suoraan yli 300 000 ihmistä, 
ja kansanvarallisuudestamme yli 70% on 
rakennettua ympäristöä. Olemmekin yksi 
merkittävimmistä ammattiryhmistä koko 
maassa, ja saamme olla ylpeitä siitä. RIL 
ajaa asiaamme ja kaikkien raksalaisten 
kannattaakin kuulua RIL:iin. Toimintaan 
voi halutessaan lähteä mukaan vaikka RIL-
nuorten kautta. 

Merja ja Kaarlo kertoivat pätevän 
suunnittelijan ja konsultin arjesta. 
Keskustelua herättivät varsinkin 
rakennefysiikan pätevyydet. Alalle on 
vaikea saada AA-pätevyyttä, koska 
vaatimuksia täyttäviä kohteita ei tahdo 
olla riittävästi, sekä kouluissa ei asiaa ole 

tarpeeksi syvällisesti opetettu. Merjalta 
kysyttiin myös, mistä alasta kannattaa 
kerätä kokemusta mekaniikan opiskelijana. 
Hetken mietittyään hän suositteli lukemaan 
dynamiikkaa ja maanjäristysasioita, koska 
niihin on vaikea perehtyä työn ohessa, 
ja kansainvälisiä kohteita joudutaan 
usein suunnittelemaan järistysalueelle. 
Kaarlo korosti erityisesti sitä, että 
tilaaja käytännössä vaatii pätevyydet. 
Tarjouskilpailussa laatu voi määrätä 70% 
päätöksestä konsultin valinnassa.

Yksi suurimmista keskustelua herättäneistä 
asioista oli se, mitkä kurssit sisältyvät 
tiettyihin pätevyyksiin. Esimerkiksi se, 
että lasketaanko statiikka ja dynamiikka 
osaksi tiettyjä pätevyyksiä ei ole varmaa. 
Esittelijät opastivat olemaan yhteydessä eri 
lautakuntien sihteereihin, sillä he osaavat 
kertoa mikä eri käytäntö kurssien hyväksi 
lukemisen osalta on ollut. Yhteystiedot 
löytyvät osoitteesta www.fise.fi. Täältä 
löytyy myös muu tarvittava tieto koskien 
järjestelmää. Esitykset olivat kattavia ja 
silmiä avaavia, tästä yhteistyö RIL:n ja 
FISE:n hyvässä yhteisymmärryksessä 
jatkuu.

Sauli Ylinen
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Olohuoneeni (lue lähikuppila) 
baaritiskin takana palveleva daami 
avautuu elämästään ”Iholla” 
ohjelmassa, jossa kuusi naista on 
kuvannut itse elämäänsä puolen 
vuoden ajan. Koska tiesin hänen 
olevan ohjelmassa, katsoin sitä aluksi 
muutaman jakson verran. Jouduin 
lopettamaan, koska en päässyt yli 
ohjelman aiheuttamasta kiusallisesta 
myötähäpeän tunteesta. Nyt välttelen 
hänen kanssaan asioimista, koska 
en tiedä mitä sanoisin. En löydä 
ohjelmasta mitään positiivista.

Myötähäpeämisen kohde ei usein itse 
ymmärrä hävetä, vaikka aihetta tähän 
olisi. Eniten myötähäpeää osakseen 
saanut henkilö maailmassa lienee G.W. 
Bush. Kukahan Aallon opettajista on 
saanut eniten osakseen myötähäpeää?

Väitän, että häpeän ja myötähäpeän 
kokeminen on vähentynyt 
mediakulttuurin muutoksen myötä. 
Miten on muuten mahdollista, että 

Oltermannin palsta
niin monet avautuvat elämästään 
näköradiossa ja netissä? Miksi 
häpeän ja myötähäpeän tunne eivät 
jarruta julkista hölmöilyä? Vai onko 
myötähäpeästä tullut koukuttava 
tunne?

Omassa nuoruudessani myötähäpeä 
esti tekemästä monia asioita, joita 
olisin halunnut tehdä. En uskaltanut 
olla erilainen, koska lähipiirini 
ilmaisi voimakkaasti kokemansa 
myötähäpeän.

Hermanninsitsissä altistin itseni 
tarkoituksellisesti myötähäpeän 
kohteeksi pitämällä perinteisen 
oltermannin puheen sketsin 
muodossa. Tällä kertaa minulle ei ollut 
ongelma nolata itseäni. Sen sijaan jäi 
harmittamaan, jos loukkasin jotakuta. 
Anteeksi. Se ei ollut tarkoitukseni.

Vappuna on ”lupa” olla hölmö. Saa 
kontata haalareissa tupsulakki päässä, 
skumppapullo kädessä ja serpentiinit 
kaulassa. Laulaa juomalauluja, 
hoiperrella väsyneenä ja lannoittaa 
puiston pensaita. Hävetä voi sitten 
jälkeenpäin, vaikka se turhaa onkin. 

Taidan salaa kadehtia Iholla -ohjelman Esiniä. 
Hän uskaltaa olla joka päivä oma hölmö itsensä.

Riku Vahala

Kesätyöt. Se joka toiselle kuoppaa kaivaa, saa femman tunti.

EM-kisat. Jos viime kesää saattoi kuvailla turhaksi niin tämä kesä ei sitä todellakaan ole. Toisen 
maailmansodan aikainen liittolaisemme tulee juhlimaan mestaruutta, sillä jalkapallo on peli, joka kestää 90 
minuuttia ja lopussa Saksa voittaa. Ps. Thomas Mueller voittaa maalikuninkuuden.

HJK. Tälläkin kaudella päästään seuraamaan nuoren pelaajan tuhkimotarinaa, kun Joel ”Jolle” Pohjanpalo nousee 
Veikkausliigan maalinkuninkaaksi, raivaa tiensä maajoukkueeseen ja siirtyy kauden päätteeksi Eurooppaan.

Wapun jälkeinen elämä. Viikon ryyppyputken jälkeen voimme taas yhteen ääneen todeta jokavuotisen mantran: 
”Syssymmällä syssymmällä”.

Ilkka Kanerva. Kuin siivet olisi leikattu pois, sano Ilkka kun kuolevaisten kirjoihin palas.

MM-kisat. Leijonien mainos, jonka lopussa Jukka Jalonen toteaa: ”Tervetuloa koittamaan”, on varma merkki 
siitä ettei Suomi tule etenemään puolivälieriä pidemmälle. Perisuomalaiseen tapaan on kiva ensin paukutella 
rehvakkaasti henkseleitä, ja täydellisen epäonnistumisen jälkeen palata odottamaan 16 vuotta seuraavaa 
onnistumista. 

MM-kisojen liput. Siltähän se voi persaukisesta tuntua, sano Kummola kun bisnestä teki.

YLÖS-ALAS BY AKU VISKARI.

Olli Salo



TeekkariWappu
ympäri Suomen!

Lappeen_rantalainen teekkariWappu

lappeen_rantalainen wappu on lappeen_rantalainen wappu. Wappu alkaa Ylioppilastalon katolta 
wapunavaushuudosta ja loppuu  Linnoituksen valleilla järjestettävään wapunpäivän piknikkiin. 
Wappuaattona lakitetaan Lappeenrannan keskustassa sijaitseva Kurkipatsas. Tämän jälkeen 
fuksit siirtyvät kulkueessa Sataman tienoille teekkarikastetta varten. Teekkarikaste suoritetaan 
laskemalla liukumäkeä pitkin Saimaan hyiseen veteen.

 
Oululainen teekkariWappu

Oulu on Suomen seuraava teekkaripääkaupunki! 
Oulussa on vaikka mitä: Kirkkovenesoudut, 
Jälkisoudut, KotiKaupunginLyhyt, Päiväkännit, 
Reivit, Wesibussi, fuksikisat kaupungila, 
fuksijäynäkisat, uintijärjestys, wapputempaukset, 
humanistit lakittavat patsaan, fuksien kastaminen 
Laanaojassa, Ashemantunnelin Laulukalun parhaat, 
Wappusillis ja Linnansaaren shamppanjamatinea. 
HAHAA! Porot eivät varmastikaan ole koskaan 
tuntuneet yhtä puoleensavetäviltä kuin nyt?

TURKULAINEN teekkariWappuTurkmetistanialaiset oshaaa! Tekkariwappu käynnistetään jo 31.3 Wapunaloitusbileillä! Ensin 

kevyttä tissuttelua ja sitten pari viikkoa ennen vappua alkaa tapahtua tapahtumia. Avainsanoina 
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Bahamabileet, toimisto- & baarikierrokset, teekkarin kuntotesti, wappukääliösitsit ja

  leffaillat. Huom. ei ole patsaiden lakitusta, vaan fuksien lakitus Yliopistonmäellä. 

  Marssi Vartiovuorenmäelle---> lakit päähän. Turku on kaunis kaupunki!

Tamperelainen 
teekkariwappu

Tamperehan on aina yleensä siltä väliltä. 
Tampereella on Colours-bileet, Suomen-

neidon lakitus(kukaan ei ole katsomassa), teekkarit 
valtaavat Tammerkosken yllä olevan Hämeensillan 

omaan käyttöönsä , minkä takia liikenne (jota 
ei myöskään ole) pysähtyy kunnioittamaan 

lakitusperinnettä ja fuksit dippataan 
Tammerkoskeen.

TOIMITUS-HÄRÖ-EDIT: 

Otaniemeläinen wappu. 
Suurempi, parempi, enemmän täynnä skumppanjaa, aurinkoisempi, lämpimämpi, 

elämyksekkäämpi, mieleenpainuvampi, ja meillä on enemmän poroja kuin Oulussa 
(HÄHÄÄ). Yksinkertaisesti paras paikka viettää wappua! Onneksi sinäkin olet täällä! 

(sori teille ei-otaniemeläisille teekkareille jotka luette tätä)

Hanna Salon tutkimuSmatka ry preSentS:

Vaasalainen
teekkariWappu

Aivan oikein! Miksi Vaasassa olisi teekkareita? No, kuiten-
kin Vaasassakin tehdään wappuna jotain, vaikka eihän se ketään 

oikeasti kiinnosta. Sielläkin on wappulehti ja kisoja. Vaasalai-
seen wappuun kuuluu suuri yhteisöllisyyden tuntu ja fuksit 

kastetaan kaupungintalon suihkulähteellä 1.5.

YHTEISKUNTASUUNNITTELUN 
MONIOTTELIJA

Rakennukset & suunnittelu
Teollisuus & öljy/kaasu
Vesi & ympäristö

www.ramboll.fi Energia & ilmasto
Infra & liikenne
Johdon konsultointi

Käy tykkäämässä meistä Facebookista!
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Mainosta 
Ruutisissa!

Mediakortin voi pyytää osoitteesta
mea.yla-soininmaki@aalto.fi

Kevään
 Wappupedia

Tekstit: Jussi Hietala, Mea Ylä-Soininmäki, Wikipedia
Kuvat: Facebook & IK-galleria

Kevään myötä luonnosta voi huomata 
uusia asioita. Wappupedia auttaa sinua 
tunnistamaan uusia lajeja ja eläimiä, 
joita voi bongata jopa raksan lähistöltä!

Kukka (Flos) on suvulliseen lisääntymiseen 
erilaistunut kasvinosa, jossa syntyvät 
siemenet. Se on kasvussaan rajoittunut 
verso. Täydelliseen kukkaan kuuluu 
kukkapohjus ja kolmenlaisia lehtiä: emejä, 
heteitä ja kehälehtiä (verholehdet ja 
terälehdet). Useilla kasveilla kuitenkin heteet 
ja emit ovat eri kukissa tai (kaksikotisilla 
kasveilla) eri kasviyksilöilläkin. Jollei kukalla 
ole kehälehtiä, sitä sanotaan kehättömäksi. 
Kukkalehdet ovat kiinni kierteisesti tai 
kiehkuraisesti kukkapohjuksessa. Usean 
lähes kiinni toisissaan olevan pienen kukan 
yhdistelmää sanotaan kukinnoksi.

Kuu kiurusta kesään!

Kiuru (Alauda arvensis) eli 
leivonen on pienikokoinen 
vaaleanruskea Euroopassa, 
Aasiassa ja Pohjois-
Afrikassa pesivä varpuslintu. 
Tunnusomaisena piirteenä kiurulla 
on päälaellaan sijaitseva pieni 
töyhtö. Kiuru ääntelee lukkarin 
tahtiin yleensä seuraavasti: “Pois 
se meistä että täällä maisteltais...” 
Aikuisilla kiuruilla on sulkasato 
elo-syyskuussa. Myös nuoret 
kiurut sulkivat täydellisesti 
alkusyksyllä, joten sulkasadon 
jälkeen ikäluokkia ei voi enää 
erottaa toisistaan.

Kaislat (Scirpus) on sarakasvien 
heimoon kuuluva kasvisuku, 
jonka lajeja kasvaa kosteilla 
paikoilla. Niillä on mehevä 
maavarsi, kolmikulmainen 
varsi ja litteät, leveät lehdet. 
Sukuun kuuluu noin 20 lajia, 
joista suurimmat kasvavat 
kolmimetrisiksi, pienimmät noin 
20-senttisiksi. Sukuun luettiin 
ennen paljon useampia lajeja, 
mutta sarakasvien tutkimus on 
viime vuosikymmeninä jakanut 
niitä useampiin sukuihin. 

Kukka Kiuru

Kaisla

Suutari (Tinca tinca) on Euraasiassa laajalle 
levinnyt sisävesien särkikala, joka elää myös 
Itämeren murtovedessä. Suutari on Tinca-suvun 
ainoa laji. Suutari on ruumiiltaan tanakka, väriltään 
tumman puhuvan oliivinvihreä tai pronssinruskea 
kala. Suomut ovat pienet, tiukasti limaiseen 
ihoon kiinnittyneet. Silmät ovat oranssinpunaiset, 
pienemmät kuin särkikaloilla yleensä. Suutari 
elää Etelä-Suomen lämpimissä sisävesissä 
62. leveysasteen eteläpuolella. Suutari on 
tyypillisesti rehevien, seisovien vesien kala, joka 
tulee toimeen vähähappisessakin vedessä.

Suutari

Vuokot (Anemone) 
on leinikkikasvisuku, 
johon kuuluu noin 120 
lähinnä ruohovartista 
matalahkoa lajia. 
Vuokot ovat levinneet 
lähinnä pohjoisen pal-
lonpuoliskon lauhkeille 
vyöhykkeille sekä 
lämpimän vyöhykkeen 
vuoristoseuduille. 
Vuokot ovat monivuoti-
sia ja ne kasvattavat 
kasvullisia juuriversoja 
(maavarsia), joiden 
avulla ne usein lev-
iävät laajoiksi mättäik-
si. Lehdet ovat syvään 
liuskaiset ja koristeel-
liset. Äitienpäivänä 
poimitaan äideille 
sinivuokkoja. Kuvassa 
näkyvää punaista 
yksilöä ei esiinny luon-
nossa.

Vuokko

Nurmi eli nurmikko 
on alue, jolla kasvaa 
ruohoa, apilaa 
ja muita matalia 
kasveja, mutta ei 
yleensä esimerkiksi 
sammalta tai 
jäkälää. Nurmikoita 
käytetään yleisesti 
pihojen, puistojen 
ja puutarhojen 
pohjana. Nurmikko 
toimii myös alustana 
monille erilaisille 
urheilulajeille, kuten 
jalkapallolle ja 
golfille.

Nurmi

Kesän lähestyessä nurmi muuttuu 
tavalliseti taas virheäksi.

Kukkia annetaan usein lahjaksi.

Korpi on Suomessa kehitetyn 
metsätyyppiopin mukaan 
puustoinen suotyyppi. Korvet 
ovat ravinteikkaita soita, joissa 
on ohut turvekerros ja hapokas 
kasvualusta. Korpia esiintyy 
soiden ja kangasmetsien 
välisillä alueilla, laajojen 
pohjavesiesiintymien liepeillä 
sekä vesistöjen ja soiden 
v a i h e t t u m i s v y ö h y k k e i l l ä . 
Korpien vesitalouteen liittyy 
kivennäismaavaikutus, koska ne 
saavat vettä kivennäismailta.

Korpi

Korpi saattaa tarjota erilaisen 
bileympäristön.

Inari

Inari (inarinsaameksi 
Aanaar) on Suomen kunta, 
joka sijaitsee Lapin maakun-
nassa. Kunnassa asuu 
6 756 ihmistä ja sen pinta-
ala on 17 333,77 km2, josta 
2 281,51 km2 on vesistöjä. 
Väestötiheys on 0,45 asu-
kasta/km2.

Inari on pinta-alaltaan 
Suomen suurin kunta. 
Inarin naapurikunnat ovat 
etelässä Enontekiö, Kittilä ja 
Sodankylä, pohjoisessa Uts-
joki. Lisäksi kunta rajoittuu 
sekä lännessä että idässä 
Norjaan, idässä myös 
Venäjään. Inari on maan 
tärkeintä poronhoitoaluetta.

Inari sekoitetaan usein Ivaloon.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suunnittelemme 

parempaa 

huomista 

www.fmcgroup.fi / 
Aaro Kohonen Oy 

Aaro Kohonen Oy on rakennetekniikkaan 
erikoistunut suunnittelu- ja konsultointi-
yritys.  

Toimimme kansainvälisesti, ja tarjoamme 
siten erinomaisen näköalapaikan kotimai-
seen ja kansainväliseen rakennusalan 
suunnitteluun. Tervetuloa joukkoon! 
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Aaro Kohonen Oy
Ahma insinöörit Oy
E.M. Pekkinen Oy

FINNMAP Consulting Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

Kuusakoski Oy
Narmaplan Oy

Normet Group Oy
Oy Atlas Copco Louhintatekniikka Ab

Oy Juva Engineering Ltd
Pontek Oy

Raksystems Anticimex
Ramboll Finland Oy

Sito Oy
SWECO PM Oy

Tekla Corporation
Vahanen Oy

VVO-yhtymä Oyj
ÅF-Consult Oy

Rakennusinsinöörikillan
 kannatusjäsenet 2012:
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Horatio vs. Antti
mea
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Made by Inari Kurki-Suonio. Kuvat: FB & IK-galleria

HHH eliHamin HiusHistoria



aka vika sivu

TEIPPILEIKKIPUISTO

TO BE CONTINUED...

Jussin kalanurkkaus

Jussi Hietala

Wapun palindromit:
Ennen:      OUJEE, JUO!!

Jälkeen:    olo paska, maksapolo.

Olli Koskinen


