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Jouluinen tervehdys!

Tai ei ihan vielä, onhan tenttiviikko parhaassa kukoistuksessaan! Toivottavasti 
sinunkin mahdolliset tenttisi menevät hyvin putkeen.  

Silläkin uhalla, että teksti leimataan kliseiseksi, tahdon näin 
joulukalenterin luukkuja availlessa ihmetellä, kuinka nopeasti 
tämäkin vuosi on mennyt! Vastahan juhlittiin uutta vuotta ja 
aloiteltiin raadin’14 säännöllistä kokoustamista, vaikka tammi-
kuun tapahtumia ajatellessa tajuaakin, että onhan siitä jo aikaa. 
Monet asiat ovat silti pysyneet samoina. Tiedämme vieläkin 
olevamme syvän talouskuopan pohjalla, joku höpsö setä luulee 
yhä lukukausimaksujen pelastavan Suomen yliopistot ja lujuusop-
pi aiheuttaa ihmisille edelleen harmaita hiuksia. HK:n mai- niot, 
wanhat ”Mummon BBQ-Chipotle –puikot” kuulunevat yhä jokai-
sen perinteiseen joulupöytään. 

Uudenvuoden-
lupauksiakaan ei 
ole koskaan liian 
myöhä tehdä. 
Siksi moni lupailee 
kesken vuottakin, 
ettei enää koskaan 
esimerkiksi juo 
alkoholia. 

Tahdon auttaa kaikkia lupauksen tehneitä jakamalla salaisen metodin. Tämä 
metodi on hyvin tehokas. Tarvitset siihen euron kolikon. Metodissa on vain kaksi 
sääntöä. 

SALAINEN METODI
1. Saat juoda alkoholia vain heitettyäsi tätä kolikkoa ja noudatettuasi heittotulok-
sen ohjeita.

2. Pudota kolikko Mordorin tulivuoreen.

Noin, eihän ole vaikeaa? Nyt rahasi säästyvät ja sinulla on halutessasi varaa ot-
taa jopa juustoraaste Täffän spagetin päälle. Kun nyt kerran päästiin pro tippien 
jakamisen makuun, niin tässä olisi toinen: 

1. Osta lotto tai \-arpa.
2. Tässä kohtaa pro tip haarautuu:
 a. Jos arpa voittaa, ole iloinen ja realisoi voittosi.
 b. Jos arpa ei voita, siirry kohtaan 3.
3. Haasta Veikkaus oikeuteen harhaanjohtavasta mainonnasta. 
”Suomalainen voittaa aina.” –väite on nyt kumottu tieteellisesti.

Tästä on jo toimiva esimerkki suuresta Ameriikasta, siellä poloiset kuluttajaraukat 
tunsivat olonsa aivan huijatuiksi, kun jo 20 vuotta sloganina toiminut ”Red Bull 
antaa siivet.” osoittautuikin vain kielikuvaksi. Red Bull maksaakin jokaiseen ojen-
nettuun tassuun $10. Siihen on hyvä kuivata kyyneleet (ja poskelle roiskahtanut 
energiajuoma). 

Noh, näillä eväillä ja ohjeilla kelpaa odotella 
joulua ja tulevaa vuotta, mitä kujeita siellä itse 
kutakin odottaakaan!

Onnea tentteihin, hyvää joulua, mahtavaa 
uutta vuotta, aivan törkeen siistiä vuotta 2015 
ja hauskoja lukuhetkiä lehden parissa!

Ylläolevin terveisin,
  Rudolf Ruutinen

Kas näin! Marion 
movemberkin 

menee niin 
putkeen, ettei 

malttaisi ajella.

Tällä puolella ei ole väliä, 
heittäisit kuitenkin uudestaan. 
Juo vain, senkin huijari! 

Saat juoda. 

Perinteistä mummon 
laittamaa ruokaa.
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Phuksikapteenin 
joulutervehdys

Syksy alkaa olla jo lopuillaan ja Otaniemi 
hiipuu hetkeksi joulurauhaan. Syksy on ollut 
todella unohtumaton ja toimintaa täynnä, kiitos 
siitä kuuluu tietenkin teille phuksit. Joulupukin 
lisäksi minulla on vahva usko mahdolliseen 
Wappuun nähtyäni teidän omat RILkamat sekä 
meiningin Nelikiltaristeilyllä (varsinkin Serge-
lin torilla, sori poliisit). Bilettämisen lisäksi 
olette taiteilleet kaksi speksiä. Nyt se on sitten 
todistettu, että RILkamaspeksikin voi olla on-
nistunut.

Vaikka koko syksy on ollut  ihan huippua ja 
samaa rataa voisi jatkaa lähes loputtomiin, niin 
ainakin itse odotan jo joululomaa ja sen tuomaa 
lepoa. Haluankin muistuttaa muutamasta asias-
ta, jotka on hyvä huomioida jouluriennoissa:

Ruokapöytä ei ole sitsipöytä. Sukulaiset eivät välttämättä arvosta teekkarilauluja yhtä paljon kuin sinä. Lisäksi muiden puheita ei kannata keskeyttää 
mellan supilla vaikka vähän janottaisi.
Vanhemmat eivät ole proffia tai assareita. Heille ei kannata suuttua, jos he eivät osaa vastata kaikkiin kysymyksiin.
Jouluruuassa ei ole annoskokoa, syö siis liikaa. Sinulta ei myöskään kysytä opiskelijakorttia hakiessasi ruokaa.
Joulupukkia ei kiinnosta noppien määrä eikä phuksipisteesi. Riittää että olet kiltti.
Mikäli et ole poistunut koko syksyn aikana Otaonnelasta, huumorintajusi saattaa olla kieroutunut. Laske aina viiteen ennen kuin kerrot jotain haus-
kaa.

Näiden ohjeiden saattelemana toivon kaikille hauskaa joulua ja runsaasti lahjoja. Hyvin levätyn loman jälkeen onkin aika suunnata katseet kohti 
kevättä ja kaikkein suurinta.
           Dusty-kapteeni     

Puhiksen puhinat
“Vuosi lähestyy uhkaavasti loppua. Tämäkin herran vuosi 2014 pyörähti läpi nopeammin kuin vielä tammikuussa uskoinkaan. Puhiksen pesti on 
opettanut paljon uusia juttuja ja kauteen on mahtunut paljon hyviä ja hauskoja kokemuksia, joita ei varmasti ikinä saa kokea uudesti samalla tavalla. 
Loppusyksy on ollut huikeaa menoa alusta loppuun. Iso kiitos tämän vuoden raadille, jonka kanssa on saanut painaa vuoden hommia. Aina välillä on 
ollut vastoinkäymisiä, mutta niistä on selvitty. Kiitos myös kaikille muille toimihenkilöille, jotka ovat antaneet panoksensa killan tapahtumien jär-
jestämiseen.

Kaiken kaikkiaan kilta voi hyvin ja hienoja perinteitä on mukava pitää yllä. Yli satavuotiasta kiltaa on mahtava johtaa ja eihän tästä voi muuta kuin 
tykätä. Lokakuussa totesin, että hommaa ei 
näytä ensi vuodelle näytä tulevan ja pitäisi 
keskittyä opiskeluun, joten päätös puhikse-
na tuplaamisesta oli helppo. Ensi vuodesta 
tulee varmasti hieno vuosi ja pitää yrittää 
ottaa oppia tämän vuoden virheistä ja kehit-
tää killan toimintaa eteenpäin.

En tiedä mitä muuta sanottavaa tässä vai-
heessa vuotta enää on. Toivottavasti kaikki 
ovat nauttineet killassa olemisesta. Teitä 
kiltalaisia varten näitä juttuja kuitenkin 
tehdään, joten ottakaa tästä kaikki irti. Ensi 
vuosi tulee varmasti olemaan taas hieman 
erilainen ja toiminta muuttuu vähitellen 
ENY-painotteisemmaksi, kuten kuuluukin.

Mukavaa loppuvuotta ja hyvää joulunaikaa 
kaikille!

Terveisin, 
puheenjohtaja Jussi Hietala

Jussi ©Romi Tolonen 
Tausta ©wikipedia.org

©wikipedia.org
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IGSM 2015 
Espoo, Finland 
1. – 6.6.2015

Infofuksien Geneerinen Suonenjoen olutMaraton? Ihmeellisen Gabrielin Seikkailut Muoniossa? Instagram-S/M? Tässä muutamia yleisimpiä harhaluuloja ly-
henteen IGSM takana – valitettavasti (ja onneksi) kaikki edellä mainituista ovat enemmän tai vähemmän väärin. International Geodetic Student Meeting, 
kavereiden kesken IGSM, on ensi vuonna jo 28. kerran järjestettävä, kansainvälisesti suurin maanmittausalan opiskelijoiden ja jo valmistuneiden tieteenhar-
joittajien kokoontuminen. Mikä parasta, vuonna 2015 IGSM järjestetään Otaniemessä!

Minkä takia siis juuri sinun, erityisesti 1. ja 2. vuoden opiskelijan, pitäisi kiinnostua tästä tapahtumasta? Jos aiot tai olet pohtinut valitsevasi geoinformatiikan 
pääaineeksesi maisterivaiheessa, on tämä mitä parhain tapa tutustua kyseisen alan vanhempiin tieteenharjoittajiin ja nähdä mitä kaikkea geoinformatiikka 
pitää sisällään! Viikonmittaiseen ohjelmaan sisältyy esitelmiä ajankohtaisista aiheista, workshopeja sekä excursioita unohtamatta vapaa-ajan ohjelmaa. Kaiken 
hauskanpidon lomassa tapahtuma on ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua ja luoda kontakteja kansainvälisesti! Ja jos IGSM vaikuttaa sinun jutultasi, kannattaa 
ehdottomasti lähteä mukaan myös seuraavana vuonna, kesällä 2016 Berliiniin!

Lähde siis sinäkin mukaan järjestämään ja osallistu tapahtumaan, joka vuosittain kerää lähes 150 osallistujaa! Puuhaa löytyy laidasta laitaan jokaiselle kiin-
nostuneelle – olet sitten graafisten luomusten guru, mahtava seuramies hiprakassa tai juuri kirjoittamaan oppinut teekkarinalku, olet tervetullut mukaan! Käy 
tykkäämässä Facebook-sivustamme (IGSM 2015 Finland) sekä tsekkaa nettisivut igsm.fi. Lisätietoja antavat mielellään IGSO General Secretary Tuukka Mattila 
(tuukka@igsm.fi, +358 445483531) sekä Vice Secretary Anni Kontturi (anni@igsm.fi, +358 405340396).

IGSM 2014 Istanbul
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IHANAA JOULUA RAKKAAT MUSSUKAT

Aurinkoisen marraskuun jälkeen on ihanaa laskeutua joulun suloiseen 
rauhaan nauttimaan joulukuun kiireettömyydestä. Puuhastella omin pik-
ku kätösin joulukortteja, avata joulukalenterin luukkuja, leipoa kauniita 
kullanruskeita pipareita ja tuumailla millä kaikella ilahduttaisi rakkaita 
sukulaisiaan ja ystäviään. 

Jouluna voi onnitella itseään kaikesta, missä on kokenut vuoden mittaan 
onnistuneensa. Ahkera oppilas voi katsella ylpeänä opintosuoritusotet-
taan ja ihailla itseään peilistä: ”Olen minä vaan fiksu poika/tyttö.”

Opettajakin on tyytyväinen itseensä, kun on jälleen kerran uusinut 
opetusmateriaaliaan ja opettanut viimeisimmällä pedagogisella me-
netelmällä. Vastuuprofessori taputtaa käsiään onnistuneen kandiuud-
istuksen ansiosta - ovathan opintopistekertymät kasvaneet huikeata 
vauhtia ja opiskelijat pursuvat motivaatiota. Laitosjohtaja taas katsoo 

tilinpäätösennustetta ja tuloksia ja ihmettelee miten hienosti on taas 
osannutkaan johtaa omaa pikku tonttiaan kodikkaassa Aalto-perheessä.

Kaikkein tyytyväisimpiä voivat olla dekaanit ja rehtorit. Aallon harjal-
la mennä porskutetaan ja koko henkilökunta ohjaa onnellisena purtta 
myötätuulessa. Professorikunta seisoo johdon vahvana tukena ym-
märtäen uudistusten välttämättömyyden. Irtisanotutkin kiittävät Aaltoa 
siitä, että se antoi heille uuden mahdollisuuden tehdä kerrankin jotain, 
mitä on todella halunnut. Jouluun mennessä he ovat rakentaneet vapaae-
htoisvoimin monta perinteistä himmeliä käsi kädessä tukipalveluhen-
kilöstön ahkerien tonttujen kanssa.

Jouluna on aika rakastaa ja halata. Jouluna ei olla katkeria eikä vihaisia. 
Ei kriittisiä eikä kyynisiä. Jouluna kerätään voimia kynttilänvalossa. 
Syödään hyvin ja ollaan onnellisia. 

Näin siis Strömsössä.

Oltermannin palsta
©wikipedia.org

ETSITKÖ KESÄTÖITÄ?

Ei kannata. Helpompaa on hankkia kissa, ja alkaa miljonääriksi. 

1) Hanki lemmikiksi hauskannäköinen kissa
2) Tee siitä julkkis
3) Ole miljonääri: http://time.com/3623247/grumpy-cat

Tässä ohjeet:

©Mea Ylä-Soininmäki
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1) Mikä on regatta?

 a) Purjevenetapahtuma
 b) Veneiden nopeuskilpailu
 c) Suomenruotsalainen juhannus
 d) Telttaretki Hangossa
 e) Sarja venekilpailuja

2) Kuinka suuri osa ravusta kuuluu syödä?

 a) Vain pyrstö
 b) Pyrstö, saksien lihat, mädit, rapuvoi,  
 kaikki ja vielä imeä mehut
 c) En tiedä, seuraan miten muut syövät
 d) Ei mitään, ravut ovat köyhien ja   
 työväen teeskenneltyä hienostelua
 e) Kaikki kuorineen päivineen

3) Mitä suomenruotsalaiset aina 
juovat/tarjoavat?

 a) Akvavitiä
 b) Kossua
 c) Vodkaa
 d) Sherryä
 e) Champagne

4) Mitkä ovat seuraavien nimien yleisimpiä lem-
pinimiä: Johan, Bror, Bengt, Patrik, Stig?

 a) Jokkis, Brorsan, Bekku, Pate, Stiku
 b) Johis, Brodde, BenQ, Patte, Stigge
 c) Julle, Brutte, Benkku, Patu, Stigu
 d) Juha, Veli, Penkku, Pate, Astu
 e) Ei mikään yllä, suomenruotsalaiset  
 eivät käytä lempinimiä

5) Kuka seuraavista on suomenruotsalaisen su-
vun musta lammas?

 a) Kasvissyöjä
 b) Köyhä
 c) Amis
 d) Se yks joka ei puhu ruotsia
 e) Se yks joka ei osaa suomea
 f) Absolutisti
 g) Ei puhdasverinen

6) Missä snobimaisimmat suomenruotsalaiset 
asuvat pääkaupunkiseudulla?

 a) Pakila
 b) Kauniainen
 c) Eira
 d) Malmi
 e) Westend

7) Hyväksytkö termin ”Hurri”?

 a) En, se on loukkaava
 b) Kyllä, se ei loukkaa
 c) Kyllä, se loukkaa
 d) En ymmärrä kysymystä
 e) Hur?

8) Miika Nousiaisen Vadelmavenepakolainen

 a) Olen lukenut
 b) Näin teatterin
 c) En kumpaakaan
 d) Mikä se on?
 e) Hyviä ovat vadelmaveneet

9) Mitä pappa maksaa?

 a) Koulutuksen
 b) Auton
 c) Kaiken
 d) Riippuu isän ammatista
 e) Mamma betalar

10) Missä suomenruotsalaiset opiskelevat?

 a) Hanken
 b) HYY
 c) Aalto
 d) Turku
 e) Vasa

11) Mikä seuraavista on suomenruotsalainen 
haukkumasana?

 a) Päron
 b) Pucko
 c) Dobä
 d) Jäbä
 e) Biff

12) Mitä tarkoittaa lause 
”häe chupchup åp täetchi”?

 a) Katolla on helikopteri
 b) Auton lavalla on puunpalasia
 c) Kamina on tosi kuuma
 d) Pitää leikata peruna
 e) Häe e så häe så! Mychi hetchi! Han e  
 heilt röö

H
U

R
R

I TESTI

Oikeat vastaukset
1) A:1, B:3, C:2, D:0; E:4
2) A:0, B:2, C:3, D:1; E:-1
3) A:2, B:1, C:0, D:3, E:4
4) A:0, B:1, C:3, D:-1, E:2

5) A:2, B:1, C:0, D:5, E:6, F:4, G:3
6) A:0, B:3, C:4, D:1, E:2
7) A:0, B:2, C:1, D:3, E:4
8) A:1, B:0, C:2, D:3, E:4

9) A:1, B:2, C:4, D:0, E:3
10) A:4, B:0, C:2, D:3, E:1
11) A:2, B:0, C:1, D:3, E:-1 
12) A:2, B:0, C:3, D:1, E:-1

Teksti: Carl-Thomas Uhlenius, Joni Virkki

6
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Jos epähuomiossa asennutit 
betonielemen tit väärän bemarin katolle 
- vaikka pyysitkin tarkistamaan sen rekis-
terinumeron - RILin jäsenillä on voimassa 
vastuu- ja oikeusturvavakuutus toisen 
palveluksessa oleville.

OTA VASTAAN  
HUIKEAT HAASTEET
(1 900 KOLLEGAA ON 
TUKENASI)

TARJOAMME ASIANTUNTIJAPALVELUJA INFRASTRUKTUURIN, YMPÄRISTÖN JA RAKENNUSTEN SUUNNITTELUUN, 
RAKENNUTTAMISEEN, RAKENTAMISEEN JA YLLÄPITOON SEKÄ JOHDON KONSULTOINTIIN.

Palkkaamme tulevanakin kesänä kymmeniä 
kesätyöntekijöitä eri toimipisteisiimme ympäri 
Suomen. Kesätyöhaku käynnistyy tammikuun alussa 
urasivuillamme. www.ramboll.fi/tyopaikat

Jack, Chloe tässä. Näyttää 
siltä, että CTU:ssa on myyrä. 
Epäilen ylintä johtoa.

Damn it! Täytyy äkkiä 
selvittää, missä vuoto 
on. Pysykää vaiti 
asiasta. Lähden heti 
liikkeelle.

Meanwhile in CTU

Täältä kuuluu ääniä. 
Olen konehuoneessa.

YLIN JOHTO

Season 10

H
eh

he
h 
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 Keskiviikkona 19.11 klo 12 suuntasimme sievästi parijonossa kohti bussipysäkkiä.  Retkelle lähteneet olivat varustettu asiaankuuluvin 
eväin: banaani, karjalanpiirakka ja Vauhtihirmu-pillimehu. Näin varmistimme, ettei kenellekään tulisi huono mieli laskeneen verensokeritason 
takia. Lapsenmielisenä ja uteliaana porukkana olimme jo kovasti odottaneet vierailuamme tiedekeskus Heurekaan. Erityisesti mielenkiintomme 
kohdistui Maan alle -näyttelyyn, jonka aihe liittyy läheisesti opintoihimme. Olimme erittäin kiitollisia avokätiselle Nordkalkille, joka oli ystävällisesti 
lahjoittanut meille sisäänpääsyliput tieteen ihmeelliseen maailmaan. Matkamme taittui mukavasti julkisilla iloisen porukkamme jakaessa muistoja 
vuosien takaa edellisiltä Heureka-vierailuilta, mutta löytyi matkaseurastamme jopa yksi ensikertalainen. 

Heurekaan päästyämme suuntasimme heti ensimmäiseksi 
sisäänkäynnin vieressä sijaitsevaan Maan alle -näyttelyyn. 
Onneksi vierailu hetkellä ei Heurekassa ollut juuri muita 
asiakkaita, joten saimme rauhassa temmeltää kokeillen 
kaikkia mahdollista. Näyttelyssä oli vaikka mitä mielenkiin-
toista georakentamiseen ja kaivosteollisuuteen liittyvää. 
Opimme paljon kaivosten rakenteista tutkailemalla pie-
noismallia kaivoksen poikkileikkauksesta. Tekniikan lisäksi 
inhimillinen näkökulma oli tuotu mielenkiintoisesti esille 
seinässä, joka oli täynnä ihmisten kuvilla varustetuista 
luukkuja, jotka avatessa saattoi lukea, miten kaivos vaikut-
ti kyseisen kaivoskaupungin asukin elämään. 

Poikien suosikkeja olivat minikaivuri, jota pääsi jopa itse 
testaamaan, sekä porapaalutusimulaattori, jolla pääsi 
haastamaan tarkkuutensa. Osa meistä kokeili myös tai-
tojamme maanalaisen uimahallin suunnittelijoina, mutta 
olimme suunnitelmissamme hieman liian kunnianhimoisia 
ja rakennutimme liian kalliin hallin, joka ei ikinä valmistu-
nut budjetin käydessä liian pieneksi. Epäonnistumisesta ei 
kuitenkaan lannistuttu vaan tutkimusmatka jatkui. Meille 
tarjoutui ainutlaatuinen tilaisuus matkata maan keskipis-
teeseen lyhyen animaatio elokuvan muodossa. Aivan kes-
kipisteeseen asti emme päässeet, sillä paine ja kuumuus 
alkoi rikkomaan kuvitteellisen ajokkimme tuulilasia, mutta opimme siitä huolimatta paljon maapallomme eri kerroksista ja niiden ominaisuuksista. 
Oli hauska nähdä samoja asioita, joita olimme jo kohdanneet tai tiesimme pian kohtaavamme koulunpenkillä. Tästä esimerkkinä kivilajien tunnis-
tustehtävä, kivi-visa tai kokonainen seinällinen tietoa, siitä mitä kaivausnäytteistä tai kallion halkeamista voi päätellä. Pysyvin muisto Maan alle – 
näyttelystä jäi varmasti muutamalle onnekkaalle, jotka onnistuivat kullanhuuhdonnassa huuhtomaan itsellensä muutaman kullanhipun mukaansa. 
Kiltamme excumestarin suosikki oli tarinanurkka, joka oli viritetty valtavaan kaivurin kauhaan. Siellä tyynyjen keskellä hän kuunteli innoissaan ker-
tomusta tietokoneen ensimmäisestä työpäivästä. 

Luokkaretki
Heurekaan

Teksti: Saara Lassila 
Kuvat: Romi Tolonen
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Ei vain kalkkia, vaan 

VASTUUTA HUOMISEN 
HYVINVOINNISTA

www.nordkalk.fi

Kalkki tarjoaa luonnollisen vaihtoehdon ehkäistä ja hoitaa ympäristöongel-
mia. Nordkalkin tuotteita käytetään esimerkiksi jätevesien ja savukaasu-
jen puhdistuksessa sekä happamoituneiden vesistöjen neutraloinnissa. 
Puhtaamman Itämeren hyväksi olemme kehittäneet Fostop®-tuoteper-
heen, jonka avulla vähennetään erityisesti maatalouden aiheuttamaa 
Itämereen kohdistuvaa kuormitusta. Olemme tehneet Baltic Sea Action 
Groupille sitoumuksen konseptin viemisestä Baltian maihin ja Puolaan 
vuoteen 2016 mennessä. Uusin ratkaisumme Itämeren puolesta on tuote 
merenkulun rikkipäästöjen vähentämiseksi. Se perustuu pakokaasujen 
puhdistamiseen kuivapesurissa, jossa kalkkikivipohjaiset rakeet sitovat 
rikin. Nordkalkin tuotekehitys keskittyy cleantech-ratkaisuihin, joiden 
avulla asiakkaamme voivat vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia.

Ihmeteltyämme tarpeeksi vaihtuvaa näyttelyä, suuntasimme vielä perus-
näyttelyiden puolelle. Erityisesti lasten puolen pelit saivat joukkomme 
innostumaan. Rottakoripallo oli myös yksi varma kestosuosikki, joka sai 
monet meistä lumoutuneina seuramaan älykkäiden jyrsijöiden tiukkaa 
matsia. Päänäyttelyn yksi teemoista oli turvallisuus. Sitä oli käsitelty liiken-
teen ja puolustusvoimien näkökulmasta. Rahapaja Moneta tarjosi meille 
mahdollisuuden teettää omalla sivuprofiilillamme varustetun kolikon.

 Jouduimme kuitenkin jättämään näyttelyiden tutkailun toistaiseksi sik-
seen, sillä oli aika mennä seuramaan planetaarioelokuvaa Avaruusteknolo-
gia arjessamme. Yllämme kaareutuva valkokangas toi aivan uuden ulottu-
vuuden elokuvanautintoon ja elokuva olikin visuaalisesti todella näyttävä 
ja mielenkiintoinen kokonaisuus. Teknistätietoa janoavina oli elokuva ehkä 
hieman liian yksinkertainen, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että elokuvaa 
oli meidän lisäksi katsomassa noin viisivuotias poika. Elokuvan jälkeen jat-
koimme vielä hieman näyttelyiden kiertelyä, mutta pian oli jo aika lähteä 
Heurekan ovien sulkeutuessa jo klo 17. Iloinen joukkomme oli jo päivän 
kiertelystä ja tietovirrasta aivan uupuneita. Hauska päivämme oli lopussa 
ja oli aika suunnata kotia kohti.
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Kotimaan puolipitkä  
30.-31.10.2014

Päivä 1
 
Aamu ei kerennyt edes vielä valjeta, kun innokkaat KotimaanPuoliPitkäi-
lijät odottelivat malttamattomina bussia saapuvaksi raksan eteen. Vartin 
verran sovittua lähtöaikaa myöhemmin alkoivatkin innokkaat ”bussi 
tulee!” huudot kaikua pitkin tyhjiä katuja. Harmi vain, että kyseessä oli-
kin nosturiauto eikä suinkaan bussi. Lopulta onneksi itse kiiturimmekin 
pääsi paikalle ja pääsimme aloittamaan matkamme kohti ensimmäistä 
aamupalaexcua, niinkin kauas kuin Leppävaaraan! Ramboll oli järjestä-
nyt vielä hieman unenpöhnäisille matkaajille sämpyläaamiaisen ja on-
neksi myös kahvia. Aamiaista nauttiessamme Ramboll esittäytyi meille. 
Syötyämme nappasimme firman edustajat mukaan bussiin ja suuntasim-
me kohti Vuosaaren satamaa, joka oli hyvin suuri suunnitteluprojekti 
Rambollille. Vuosaaren satama on myös täysin ainutlaatuinen Suomen 
satamarakentamisen historiassa kokonsa takia.

Katseltuamme ja valokuvailtuamme kiitimme isäntiä ja aloitimme mat-
kamme kohti Tamperetta ja ympäristöteekkaripäiviä. Aamun aikataulun 
venyttyä ja kaikkien koeponnistaessa rakkojaan saavuimme Tampereelle 
hieman myöhässä. Jälkikäteen ajatellen tämä ei tainnut hirveämmin ke-
tään haitata; olivathan Tamperelaiset iloksemme järjestäneet neljä tuntia 
kestävän seminaarin. Seminaarissa puhuivat Gasumin, Sitran, Rambollin 
ja TTY:n edustajat. Puheenvuorot olivat tasoltaan vaihtelevia ja seminaa-
ri kestoltaan niin pitkä että loppuvaiheessa osallistujia oli hieman vähem-
män kuin alussa.

Seminaarin päätyttyä ohjelma alkoi olemaan jo huomattavasti vapaa-
muotoisempaa; aikaa ennen sitsien alkua oli joitain tunteja. Ihmiset 
hajaantuivat kukin minnekin, käytännössä kaikki kuitenkin samaa akti-
viteettia harjoittamaan. Sitsit olivat perinteiseen tapaan railakkaat, myös 
lääkintää kaivattiin CalleCallen kokeiltua modernia jalkalävistystä (näytti 
hyvin ikävältä). Suurin osa päätyi nukkumaan meille varattuun luokka-
tilaan. Eivät kuitenkaan kaikki. Ja hyvä niin, nytkin jo viimeinen joutui 
nukkumaan päällekkäin pinottujen pöytien välissä.

Päivä 2 

Perjantaiaamu starttasi käyntiin herätyskellon soidessa kello 6. Matkaajat 
heräilivät olosuhteisiin nähden ripeästi, sillä Tampereen emäntämme tu-
livat iloksemme tarjoilemaan meille aamupalaa. Keräsimme itsemme ja 
tavaramme,  ja yllättävää kyllä, pääsimme starttaamaan aikataulun mu-
kaisesti hieman yli seitsemän. Laurien määrä väheni tosin puolella. Matka 
sujui hiljaisissa tunnelmissa matkaajien jatkaessa bussissa yöuniaan. Kus-
kikin kommentoi, että tuntuu kuin ajaisi tyhjää bussia. 

Yhdeksän paikkeilla saavuimme päivän ensimmäiseen kohteeseen, No-
rilsk Nickel Harjavaltaan. Harjavallan tehtaalla tuotetaan nikkeliä jo yli 
50 vuoden kokemuksella, joten ei olekaan ihme, että Norilsk Nickel osti 
tehtaan osaksi suurempaa venäläistä konsernia, MMC Norilsk Nickeliä, 
joka on maailman suurin nikkelintoimittaja. Harjavallassa valmistetaan 
korkealaatuisia nikkelituotteita niin Euroopan, Kaukoidän kuin Yhdysval-
tojenkin markkinoille.      (jatkuu-->)

Kotimaan PuoliPitkä

Teksti: Tuukka Ahtola, Romi Tolonen 
Kuvat: Romi Tolonen
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(-->päivä 2 jatkuu)

Kuunnellessamme kalvosulkeisia, saimme naut-

tia kahvista ja voileivistä. Vaikka aamu olikin 

aikainen, jaksoivat kuuntelijat olla kiinnostunei-

ta ja kysellä myös ahkerasti. Turvallisuuspereh-

dytyksen ja tietopläjäyksen jälkeen lähdimme 

bussilla tutustumaan tehdasalueeseen. Kävimme 

ihailemassa nikkelin liuotusta. Tämän jälkeen 

siirryimme uuttoaltaille, joissa nikkelistä poiste-

taan liuoksessa olevia epäpuhtauksia, pääasiassa 

kobolttia, mutta myös kuparia, lyijyä, sinkkiä ja 

rautaa. Kobolttiuuton lisäksi tehdään kalsium- 

uutto, jossa edellä mainittujen lisäksi poistuu 

myös mangaania. Pelkistämöllä  näimme valmii-

ta nikkelibrikettejä. Tehdaskierroksen jälkeen 

nautimme lounaan yrityksen ruokalassa.

Seuraavaksi olikin taas tunnin mittainen mat-

ka seuraavaan kohteeseen eli Teollisuuden Voi-

maan, Olkiluotoon Eurajoelle. Aikataulumme 

oli hieman liian tiukka, joten pääsimmekin 

skippaamaan kalvosulkeiset. Katselimme aluksi 

pari videota vierailukeskuksessa, joissa kerrot-

tiin muun muassa ydinjätteen loppusijoitukses-

ta. Tämän jälkeen saimme kahvit ja leivokset. 

Suuntasimme henkilöllisyyksien tarkastuksen 

kautta omalla bussillamme tekemään kierros-

ta Olkiluodon ympäri. Pääsimme vierailemaan 

ONKALO-näyttelyyn sekä voimalaitosjäteluo-

laan. Tälläkin kertaa kysymyksiä riitti, ja kaikkea 

emme valitettavasti ehtineet nähdä. 

Pääsimme jatkamaan matkaa jälleen lähes aika-

taulussa. Kolmen tunnin kotimatka sujui rattoi-

sasti huonon musiikin soidessa ja hieman pa-

remmasta seurasta nauttiessa. Kaiken kaikkiaan 

reissu meni meidän järjestäjien osalta hyvin, jo-

ten nyt odotammekin jo innokkaana, mitä seu-

raajamme saavat ensivuonna aikaan.

0:
Ei hätää, sinusta ei suomenruotsalaista saisi edes 
suhteilla ja sukuun naimisella! Hampaasi kellas-
tuvat kuten pitää, rahat menevät asuntolainan 
lyhennyksiin, ja lomat voit tulevaisuudessakin 
viettää Kanarialla. Hyvä Soumi!

1-10:
Hyvä yritys, muttei jättekiva! Ymmärrät ehkä 
akvavitin päälle ja olet ehkä nähnyt pari jaksoa 
Solsidania, mutta tarvitset enemmän kuin kie-
likylpyluokan jotta pääsisit pidemmälle!

11-20:
Pakkoruotsi oli hyvä juttu ja housusikin ovat 
luultavasti Gantista hankittu! Jättebra, nyt vielä 
nuuskankäyttö kuntoon ja Svenska Dagenia juhli-
maan!

21-30:
Hej Hami!

31-40:
Kräftskiva på Svenska Dagen, olet erittäin suomenruotsalainen! Ehkä synnyit optimistijollassa, sillä helppoa-
han sitä on hymyillä kun raha sekä valta tulee perintönä, ja Svensk Damtidning voittaa Seiskan!

41-45:
Lika finlandssvensk som Pampas Nationaldag och Sås & Kopp! Du hade nog turturduvan Artur med dig, 
eller så är du en riktig, rejäl Sannfinlandssensk! Grattis, snusmumrik, vaska champagnen, pappa betalar ändå 
för en ny! 

46:
Olet prujaaja, ei edes aito suomenruotsalainen voi saada täysiä pisteitä tästä testistä. Olet joko huijannut tai 
iteroinut vastauksen monien testien perusteella. 

HURRITESTIN TULOKSET (s.6)
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